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Zemřel Petr Pejchal

Kdy vylétají včely? 
-vzpomínky na tatínka Petra Pejchala-

Je mi asi 7 let a s  bratrancem Ladíkem sledu-
jeme ve včelíně svého dědečka, jak ošetřuje 
včely. Vzduch nasládle voní a všude je slyšet je-
jich bzučení. Moje dětské oči tehdy obdivovaly 
odvahu, s  jakou se včelař pouští do „sladkého 
lupu“. Tím hrdinou se o několik let později stal 
i můj taťka Petr Pejchal. Po odchodu svého otce 
se pustil do včelaření i on. Tenkrát jsem ale ne-
tušila, že to není jediná záliba, kterou získal své 
bohaté životní zkušenosti. Už od školních let 
skvěle běhal a měl prý, při svém nevelkém vzrůs-
tu, nejvyšší výskoky při hlavičkových soubojích 
ve fotbale. Ještě dnes žijí jeho spoluhráči, kteří by 

toho řekli mnohem více než já, nahlížejíc tehdy 
realitu světa ze zavinovačky. Doplňkovou aktivi-
tou ke kopané bylo posilování. Ocenil je záhy a to 
během vojny, kde se nově pustil do kulturistiky 
a vzpírání. Zde se také vyplnilo známé: „Těžko 
na bojišti, snadno na kolbišti.“ Coby zbrojíři mu 
nakládání pum do letadel muselo připadat jako 
lehká rozcvička. Sportovní výčet ale nekončí. 
Taťka, coby Novoměšťák narozený „s běžkami na 
nohou“, na nich rád brázdil naše překrásné vyso-
činské kopečky. To už mi bylo víc, když se mnou 
trénoval a ladil tak moji běžeckou formu. Jak 
bylo patrno úspěšně. Aby snad nevyšel z kulturi-
stického cviku, zvedal na svých ramenou stovky 
cihel a trámy na náš dům. Navzdory pracovnímu 
vytížení se pustil do dálkového studia vysoké 
školy  elektrotechnické v Brně. K souběžné práci 
a studiu vychovávali s maminkou tři děti. Ovšem, 
vzhledem k rozdílným názorům na tehdejší poli-
tickou situaci, těch studijních let bohužel nebylo 
mnoho. Přestože patřil k  nejlepším studentům, 
jeden z komunistických profesorů mu do očí řekl: 

„Přese mě se nedostaneš.“ A tak byl taťka nucen 
školu ukončit. Jeho kladný vztah ke studiu jsme 
později ale ocenili my, děti a vnoučata, coby stu-
denti, které trpělivě provázel bludišti matemati-
ky a fyziky. Abychom měli „nějakou tu korunu“, 
museli se oba naši rodiče hodně snažit, a tak se 
chtě nechtě pustili do nejrůznějších počinů. Cho-

vali celou řadu domácího zvířectva, pracovali na 
poli, zahradě, taťka se staral o stromy, mezi tím 
si dokázal udělat čas na stavění domů sourozen-
cům a přátelům; více než 20 let udržoval v chodu 
kostelní zvony, elektřinu a vytápění. Protože se 
dočetl o léčivých účincích hlívy ústřičné, vymy-
slel originální podloží, na němž očekával jejich 
bohatou sklizeň. Dalším ze zajímavých vynálezů 
byla speciální solární konzola na ohřev vody – ta 
ovšem zůstala nedokončena.  

Dne 9. 8. 2012 zemřel po těžké nemoci bývalý sta-
rosta a místostarosta města, současný člen Rady 
města pan Petr Pejchal. Petr Pejchal se narodil 
před takřka 65 lety v  novoměstské rodině poš-
tovního doručovatele. Vyrůstal společně se svými 
sourozenci v malé vilce na kraji města. Byl vycho-
váván v duchu křesťanských tradic ke skromnosti 
a pokoře. Po sametové revoluci se velmi intenziv-
ně zapojil do veškerého společenského, kultur-
ního a politického dění města. Práce pro město 
se mu stala vším. Měl radost z každého i malého 
úspěchu, kterého se mu podařilo dosáhnout. 
I když mu již ke konci života síly ubývaly, přesto 
se nadále zajímal o rozvoj města, činnost radnice 
a rozdával lásku svým nejbližším. I přes jeho ne-

smírnou bojovnost nad ním však zákeřná nemoc 
zvítězila. Zemřel dobrý člověk, který měl rád lidi 
a svoje město. Poslední rozloučení s Petrem Pej-
chalem se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí Pany 
Marie na katolickém hřbitově v Novém Městě na 
Moravě ve čtvrtek dne 16. srpna. Vedení města 
předalo pozůstalé rodině kondolenční listiny, ve 
kterých spoluobčané města vyjádřili hlubokou 
a upřímnou soustrast rodině nad ztrátou moud-
rého a obětavého člověka. „Petr Pejchal pomohl 
řadě lidí a vykonal mnoho pro naše město. Byl to 
slušný, rovný, férový a poctivý chlap. Rád bych 
mu ještě jednou za všechno poděkoval,“ zazně-
lo z úst starosty města Michala Šmardy na závěr 
smutečního obřadu.                                                 -řad-

Petr Pejchal 
* 3.12.1947 † 9.8.2012

- byl činným členem KDU-ČSL a několik let 
předsedou místní organizace 

- řadu let působil jako zastupitel a radní 
Nového Města na Moravě 

-  2 volební období byl místostarostou 
a 1 volební období starostou Nového 
Města na Moravě

-byl členem Českého svazu včelařů 

-byl členem TJ Orel a několik let starostou 
její místní organizace 

pokračování na str. 2



2 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2012  3 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2012

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Kdy vylétají včely? - vzpomínky na tatínka Petra Pejchala-  

Při asi nejoblíbenějších tichých procházkách 
lesem sbíral houby a své nejmilovanější ovoce 

- borůvky. Troufám si říct, že právě v letošním čer-
venci, kdy se přechodně těšil relativnímu zdraví, 
dosáhl rekordu ve sběru 17 l za 3 hodiny. Kdo 
z  nás by dokázal víc? Podělil jimi celou rodinu 
a největší radost udělal vnoučatům. Les byl jeho 
velkou láskou a svůj zájem o něj potvrdila i jeho 
poslední místostarostovská práce. Ze známých 
důvodů byl právě pro svůj poctivý přístup ke 
správě lesního majetku města odvolán z  funkce 
místostarosty. Hodně ho to mrzelo, protože tak 
nemohl svou práci pro město dokončit. Řadu 
projektů uskutečnil, mnohé další vymyslel, za-
počal, ale jiní je dokončili a bohužel, bez jeho 
přítomnosti, uvedli v život. Na jeho místě u sto-
lu, kde si rád četl, se v průběhu let střídaly knihy 
s  nejrůznějšími tématy: rád studoval němčinu, 
sadařství, zahradničení a včelaření; pročítal elek-
trotechnické a elektromechanické publikace; stu-
doval dějiny totalitních režimů, z nichž nejbližší 
mu byly ty naše české. Byl dobře informován 
o událostech po válce, sám si prožil nábožen-
skou a názorovou nesvobodu našeho tehdejšího 

komunistického režimu, čítával o věznění a díky 
křesťanské víře přesně věděl, kde leží hranice 
mezi lidskou důstojností a ponižováním. Ještě 
před rokem, kdy byl zdráv, se účastnil tradiční 
pouti „muklů“ na Svatý Hostýn. Úsměv na tváři 
asi vyloudí má poznámka o jeho lásce k hudbě. 

Jednou z nejoblíbenějších pro něj byly rakouské 
„halekačky“. Ovšem byl to vlastně on sám, kdo 
měl radost sledovat rakouské kulturní programy 
s touto hudbou, zatímco my, děti, jsme vyklízely 
pozice. Oceňoval také hlas Andrea Bocelliho, 
a pokud některou ze skladeb v radiu znal, slyšeli 
jsme ho v dílně či na zahrádce vesele pohvizdovat. 
Až při pohledu na celý jeho život si uvědomuji, jak 
byl všestranný a připadá mi, že nikdo z nás, jeho 

dětí, těch darů nemá tolik, co on. Také v základ-
ním rysu jeho povahy dobrosrdečnosti a oběta-
vosti, máme co dohánět. S tím také souvisí to, že 
ať působil v  jakékoli funkci, byl neúplatný 
a rovný, někdy možná i dost přímý, ale to asi patří 
k věci. Přesto, nebo právě proto, měl mnoho ka-
marádů, kteří jej nezklamali. Měl radost, když se 
něco dobrého podařilo a tuto radost šířil kolem 
sebe. Pomáhal lidem a měl je rád. Vždy s úctou 
vzpomínal na své předky a názorů starších si 
vážil. Zdá se teď těch taťkových 64 let jako hrst 
různobarevných kamínků v  dlani. Probírám se 
jimi a nejsem schopna o všech vyprávět. Co ale 
vyslovit mohu je, že pokud v nich někdo z vás uvi-
dí nějaký ten černý, prosím, abyste jej velkoryse 
přehlédli. Každý máme své limity. Sama na ně 
narážím právě teď. Ač dcera včelaře, nebudu tou 
hrdinkou, která se s kuklou na hlavě pustí do vče-
laření. Ale mám naději. Tomuto umění se zřejmě 
bude věnovat bratr s manželkou, a tak se už brzy 
dozvím, kdy po zimě, studené a cizí, poprvé zjara 
vylétají včely.                             
Za celou rodinu Pejchalovu vděčně vzpomíná a na 
shledání se těší                        dcera Ivana Horáková

pokračování ze strany 1

Trpělivost se vyplácí. Většina silnic 
v okolí města je opravena 

Postaví se bazén či sportovní hala? Lidé prostřednictvím 
ankety sami rozhodnou 
Podzim se v  Novém Městě ponese ve znamení 
hlasování. Obyvatelé sami rozhodnou o tom, zda 
bude ve městě postaven bazén, či dají přednost 
stavbě sportovní haly. V  obou případech jde 
o projekty, které tu chybí a které byly dlouhodobě 
plánovány. „Oba jsou pro město klíčové a samo-
zřejmě potřebné. Můžeme si však dovolit zahájit 
jen jeden z těchto projektů. Ten druhý bude mu-
set počkat. Odhaduji nejméně 5 let,“ říká staros-
ta Michal Šmarda. Vedle finančních možností je 
tak pro vedení města klíčový názor lidí. Veřejnost 
sama určí, zda v  ulici Hornická vyroste bazén, 
či se na ulici Tyršova, na místě tělovýchovného 
střediska začne stavět sportovní hala. Zatímco 

stavba bazénu přijde na 85 milionů, v  případě 
haly by se mělo prostavět 50 milionů. Tak či onak 
půjde o nákladnou investici. Vedení města proto 
chce oslovit co nejvíce obyvatel. Již nyní se mo-
hou zúčastnit diskuse na www.vas-nazor.cz, kde 
je budoucnost obou projektů aktuálním tématem. 
Tím však aktivita radnice nekončí. Na konci září 
bude ve městě vyhlášena anketa. Lidé v příštím 
čísle Novoměstska najdou slosovatelné anketní 
lístky, prostřednictvím kterých budou moci hla-
sovat, jaké stavbě by rádi dali přednost. Na strán-
kách měsíčníku se také dozví, na jakých místech 
budou moci vyplněné lístky odevzdat. Hlasování 
nebude anonymní, na anketním lístku bude třeba 

uvést jméno, a to včetně podpisu a svého stano-
viska. Odměnou za vyplnění lístku budou vedle 
možnosti ovlivnit budoucnost města i věcné ceny 
pro vylosované účastníky. Anketa potrvá celý 
říjen. Mezitím se na toto téma uskuteční veřej-
né projednání. Samotné výsledky ankety budou 
zveřejněny v  prosincovém vydání zpravodaje. 
Následovat bude zasedání zastupitelstva, které 
definitivně rozhodne o tom, jaká stavba ve městě 
vyroste. Během této doby budou lidé postupně 
seznamováni s bližšími informacemi o obou pro-
jektech, a to jak na stránkách www.nmnm.cz, tak 
v jednotlivých vydáních Novoměstska. 

-mah-

Ptali jsme se na Váš názor: Stromy nad hřištěm gymnázia

Penálové prázdniny končí. Dluh se neplatičům opět prodraží 
Posledním srpnovým dnem skončily penálové 
prázdniny. Využít je mohli lidé, kteří dluží peníze 
za nájem v městských bytech. Měli tak možnost 
pohledávky vůči městu uhradit, aniž by museli 
zaplatit poplatek z prodlení. Navíc tomu, kdo 
do konce srpna splatil svůj dluh, rada navrhne 
prominout penále. „Tento krok města se setkal 
se zájmem veřejnosti, přesná čísla však bude-
me znát v  polovině září," říká starosta Michal 
Šmarda.  Podle starosty si lidé, kteří dluhy vůči 
městu během prázdnin uhradili, ušetřili spoustu 

starostí a také peněz. Výjimkou totiž nejsou ani 
případy, kdy samotné penále je vyšší než dlužná 
částka. Právě to bylo také důvodem, proč město 
přistoupilo k  vyhlášení tohoto druhu prázdnin. 
Odmítnuti také nebyli dlužníci, kteří sice chtěli 
uhradit svůj závazek, ale chyběla jim potřebná 
hotovost. Radnice pro ně připravila splátkový 
kalendář. „Minimální měsíční splátka musela 
být pět set korun. Pokud dlužník splátkový ka-
lendář uzavřel do konce srpna a pak neopomene 
na žádnou splátku, má i pak šanci na prominutí 

penále," upřesnil Michal Šmarda. Neplatiči, jež 
se ke splácení svých dluhů nebudou mít ani nyní, 
mohou očekávat soudní výpověď, exekuci a vy-
stěhování. „Od města obdrží dopis, ve kterém je 
upozorníme, že celou věc předáváme exekuto-
rovi. A každý člověk, který neplatí nájemné, by 
si měl uvědomit, že sice může dlužit třeba je-
nom několik stovek, ale když už v případě figu-
ruje exekutor, náklady na něj, a to v řádu tisíců, 
uhradí také on," dodává starosta.                                                          
                                                                                        -mah-
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FOTOZOBRAZENÍDíky za obětavost, 
humor,

povzbudivé mrknutí,
za život celý 
a také za dar,

být s tebou v té poslední chvíli,
tati. V srpnovém vydání jsme avizovali možnost vy-

jádřit váš názor na dva stromy, které rostou v 
těsné blízkosti nově opraveného hřiště Gymná-
zia Vincence Makovského. Jeho vedení se neta-
jí tím, že je třeba upravit okolí školy. Zadalo již 
zpracování studie nového vzhledu a funkčnosti 
nejen bývalé zahrady, ale také parkové úpravy 
před čelní stranou budovy. Je plánována nová 
výsadba, zdravotní řezy a omlazení celé ve-
getace. Současně, s ohledem zejména na bez-
pečnost sportujících, se domnívá, že je nutné 
odstranit oba stromy zasahující do sportovní 

plochy. S tímto krokem však nesouhlasí spolek 
LIPA, jenž se zabývá ochranou dřevin rostou-
cích mimo les a který vzrostlou borovici černou 
a tsugu kanadskou na tomto místě před káce-
ním uchránil. Kvůli rozšíření hřiště muselo být 
totiž poraženo šest stromů. Spolek ve městě 
ostražitě hlídá, které stromy jsou káceny a proč. 
Jaké jsou Vaše názory? Měly by stromy nad hřiš-
těm být pokáceny, či nikoliv? Z několika Vašich 
postřehů, které jsou zveřejněny na stránkách 
www.vas-nazor.cz, je patrné, že jednotný názor 
neexistuje.  Příspěvky tu zveřejňují zastánci káce-

ní, kteří poukazují na bezpečí dětí, ale také nově 
spravené hřiště. Četné jsou však také názory těch, 
kteří chtějí stromy na místě zachovat. „Stromy 
do těchto míst patří a jsem rád, že se alespoň ty 
dva podařilo zachovat,“ píše se v  jednom z pří-
spěvků. Objevuje se tu také názor, že zatímco 
borovice působí opuštěně a ošklivě, tsuga dělá 
nadále parádu. Dle diskutujícího by tak nebylo 
od věci udělat kompromis a za borovici, která by 
byla pokácena vysázet několik stromů na jiném 
místě. Co si o tomto řešení myslíte? Zapojte se 
i vy do diskuze!                                                         -mah-                         

Společnost SATT 
poskytuje městu 
finanční dar
Město obdrží finanční dar ve výši 90 000 korun 
od společnosti SATT, a.s.  Společnost finanční 
prostředky poskytuje svým akcionářům v  ná-
vaznosti na dosažené výsledky hospodaření. Jak 
s nimi bude naleženo? Rada města na svém čer-
vencovém jednání schválila použití darovaných 
prostředků na projekt ,,Jen si děti všimněte, co je 
krásy na světě“, který bude dělat radost všem pří-
chozím v prostorách Mateřské školy na Tyršově 
ulici.                                                                               -kot-

Po dvou letech si řidiči oddechnou. Skončí totiž 
doba uzavírek a objížděk ve městě a v jeho okolí. 
Byť to někdy stálo o nervy, podařilo se již opra-
vit silnici na Vlachovice, dále úsek mezi Radňo-
vicemi a Jiříkovicemi, o poznání lépe se jezdí po 
Brněnské, tankodrom již nepřipomíná cesta na 
Olešnou. Výčet přesto není úplný. V uplynulých 
dnech se silničáři pustili do práce v okolí Slavko-
vic. Opravuje se tu silnice, která vede u Mělko-
vic po začátek Slavkovic, dále také odstartovala 
oprava úseku mezi Slavkovicemi a Petrovicemi. 

“Jsem rád, že se nám podařilo s panem náměst-
kem Jouklem dohodnout léta odkládanou opra-
vu silnice přes Slavkovice. Byl to nejhorší úsek v 
okolí Nového Města,” říká starosta Michal Šmar-
da. Celkově si opravy, jež se uskuteční ve třech 
etapách, vyžádají 18 milionů korun. „V obcích se 
povrch silnic frézuje a nahrazuje novým. Mimo 
obce se na silnicích přidává nová vrstva. Kromě 
toho bylo potřebné zpevnit některé boky silnic, 
abychom předešli jejich možnému sesunutí,” 
přibližuje průběh prací stavbyvedoucí společnos-
ti Colas Ladislav Peltán. Silničáři tu se svojí prací 
skončí 23. září, kdy bude dokončena v pořadí III. 
etapa. Řidiči tak při svých cestách nadále musí 
počítat s komplikacemi. Opravy si vyžádají uza-

vření některých částí cest. V období od 3. z áří do 
již zmiňovaného 23. září bude uzavřena silnice 
v úseku od křižovatky Nové Město - Slavkovice 

– Petrovice po začátek obce Petrovice. Objízdná 
trasa povede po silnici od Veselíčka směr Hlinné 
a po silnici přes Petrovice na kruhový objezd se 
silnici I/19 v Novém Městě, nebo ze Slavkovic 
po silnici kolem vepřína na silnici I/19, dále na 
kruhový objezd a po silnici do Petrovic. 

-mah-
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Dům dětí a mládeže mění svoji adresu. Polepší si  
Dům dětí a mládeže bude mít od nového školního 
roku dveře otevřeny v kulturním domě. Dřívější 
jeho sídlo na Výhledech již nevyhovovalo provoz-
ním nárokům. Město tak ředitelce Aleně Sobot-
kové dalo na výběr z několika budov. Vybrala si 
kulturní dům, kde již sídlí městská knihovna.  

„Polepšíme si. Prostory jsou větší a tím pádem 
nabízejí širší škálu možností. Počítáme se zří-
zením hudebny či výtvarné dílny, což ocení naši 
návštěvníci. Nové možnosti se projeví v širší na-
bídce kroužků. Místo bude živé v  tom dobrém 
slova smyslu,“ říká ředitelka Alena Sobotková. 
Výhodou je podle ní také umístění budovy, která 
se nachází v  blízkosti centra. „Místo je dostup-
nější pro děti ze základních škol, gymnázia, ale 
také pro dojíždějící a jejich rodiče,“ vysvětluje 
Sobotková. Novou adresu také ocení maminky 
s kočárky, protože vstup sem je bezbariérový. Stě-
hování si také chválí ředitelka Novoměstských 
kulturních zařízení Veronika Teplá. „Pod jednou 
střechou budou dvě organizace, čímž se ušetří 
na nákladech.  Ať už jde o revize společných za-
řízení, ale také koupi nových, které budeme moci 

sdílet,“ vysvětluje Teplá. Kromě dětí a jejich rodi-
čů bude moci nové prostory využívat i veřejnost. 
Hudebna, která vznikne přestavbou šaten, po-
slouží místním skupinám a zájemcům. Objevují 
se sice obavy, že by činnost DDM mohla rušit 
ostatní obyvatele kulturního domu, podle jeho 
ředitelky jsou ale zbytečné. „Vše se bude odehrá-

vat v  zadní části budovy směrem k  atletickému 
stadionu. Knihovna tak nebude rušena,“ ubez-
pečuje Sobotková. Část nových prostor si budou 
moci zájemci prohlédnout již 3. září, kdy začne 
zápis na nové kroužky. Den otevřených dveří je 
naplánován na 1. října od 9.00 do 17.00 hodin.  

-mah-

Staví se dopravní terminál. Ulice Nádražní uzavřena  
U vlakového nádraží byla zahájena stavba do-
pravního terminálu. Vybudování propojeného 
dopravního uzlu pro vlakovou a autobusovou 
dopravu se však neobešlo bez komplikací. Do-
časně je uzavřena ulice Nádražní. Díky tomu byly 
přesunuty autobusové zastávky, které nyní lidé 
najdou na ulici Křičkova. Změny se dotkly také 
řidičů, kteří musí využívat objízdnou trasu, jež 
vede souběžnou ulicí Nezvalova. Částečně ome-
zení jsou vedle lidí, kteří v  této lokalitě bydlí, či 

pracují, také cestující směřující na nádraží. Na 
místo se dostanou novou cestou, a to po novém 
chodníku od již zmíněné ulici Křičkova. Provoz 
nepřerušil ani hotel Artis, takže zde lidé mohou 
posedět i v průběhu stavby. Drobné zacházky, či 
zajížďky však nebudou mít dlouhého trvání. Prá-
ce na stavbě by měly finišovat s koncem tohoto 
roku. Vedle již opraveného vlakového nádraží 
vyroste dopravní terminál s  pěti autobusovými 
stáními, z  čehož tři budou krytá. Dále tu vznik-

nou odstavná parkoviště pro autobusy a osobní 
auta. Myšleno je také na cyklisty, kteří tu najdou 
stání pro kola. Počítá se také s vybudováním in-
formačního systému, bezbariérových chodníků 
a přechodů pro chodce. Celkem se tu prostaví 
na dvacet milionů korun. Město přispěje necelou 
třetinou. „Podařilo se nám značně ušetřit, což 
je dobrá zpráva,“ říká starosta Michal Šmarda. 
Rozpočtové náklady se pohybovaly okolo 28 mi-
lionů.                                                                           -mah-

Upřesnění: 
Schválení změny 
účelu příspěvku 
Rada města souhlasila se změnou účelu pří-
spěvku, který byl poskytnut Novoměstskému 
okrašlovacímu spolku. Částka ve výši 11,5 tisí-
ce korun měla být původně použita na vydání 
publikace o novoměstských lesích "Ozvěna z 
Ochozy"a výsadbu šípkového keře Petra Křičky. 
Zatímco kniha již voní novotou, keř se z  dů-
vodu stavebních prací na vytipovaném místě 
letos nepodaří zasadit. Zbylé peníze však díky 
souhlasu rady použije spolek na jiný chvály-
hodný počin. Do konce roku vydá knihu s pro-
zatím pracovním názvem „Počátky Pernštejnů 
na Novoměstsku.“                                           -mah-

Budeme mít 
nové lampy na 
náměstí 
Náměstí ve městě bude zářit novotou. V průběhu 
září a října se tu vymění všechny stožáry veřejné-
ho osvětlení. Novými budou nahrazeny staré sto-
žáry, 16 lamp po obvodu celého náměstí a 7 men-
ších stožárů v prostoru Horácké galerie. Lidé se 
mohou těšit na líbivější provedení, díky němuž 
budou lampy více zapadat do prostředí náměstí. 
Barva stožárů bude mít vzhled šedé litiny, svíti-
dla budou měděná. Celkové náklady výměny by 
se měly pohybovat okolo 900 tisíc korun. Důleži-
tou informací je také fakt, že nová svítidla budou 
úspornější oproti těm stávajícím, tudíž město 
ušetří na jejich provozu.                                     -mah- 

Chcete zvítězit nad diabetem 
a dalšími civilizačními chorobami?
Město Nové Město na Moravě ve spolupráci 
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, MUDr. Pav-
lem Pávkem, praktickým lékařem a odborníkem 
na obezitologii  a Mgr. Radkem Nedomou, fyzio-
terapeutem připravilo v rámci projektu Podpora 
zdraví a zdravého životního stylu v Novém Městě 
na Moravě pro své občany nabídku přednášek  
o zdraví a zdravém způsobu života, doprováze-
nou bezplatným měřením hodnot cholesterolu, 
tlaku, tuku a cukru v těle člověka apod.. Součástí 
projektu je i nabídka vyšetření na moderních spe-
ciálních lékařských přístrojích. Přednášky a další 
aktivity se uskuteční ve třech dnech - 13. září 2012, 

25. září 2012 a 9. října 2012  vždy  v 17:00 v  jí-
delně  budovy  Novoměstských sociálních služeb 
(Penzion),  Žďárská ulice č.p. 68 v Novém Městě. 
Projekt Podpora zdraví a zdravého životního stylu 
vyvrcholí 13. listopadu 2012 pochodem u příleži-
tosti  Světového dne diabetu. Bližší informace o 
projektu získáte na MěÚ v Novém Městě na Mora-
vě u Ing. A. Kramárové (čt: 566 598 353) a PhDr. 
Ž. Řádkové ( čt: 566  598 421) a na stránkách: 
www.nmnm.cz. Projekt Podpora zdraví a zdra-
vého životního stylu v Novém Městě na Moravě 
byl finančně podpořen z rozpočtu Kraje Vysočina 
v rámci místní Agendy 21 a Zdraví 21.            -řád-

DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA 
   NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Jestliže se chcete podílet na rozhodování o dalším rozvoji Nového Města 
na Moravě

přijďte

dne 6. září 2012 (čtvrtek) v 17 hodin  do přednáškové místnosti 
Kulturního domu v Novém Městě na Moravě

diskutovat se zástupci vedení města Nové Město na Moravě o problémech 
v oblasti kultury a sportu, dopravy, životního prostředí, bydlení, školství a roz-
voje města Nové Město na Moravě.

Součástí projednání bude občerstvení 
a tombola.

Stroje v ulicích 
kvůli opravám 
chodníků 
Na začátku září se na třech místech ve městě 
začnou opravovat chodníky. Lidé se budou s pra-
covními četami potkávat na náměstí, kde bude 
opraven úsek od polikliniky k  Horácké galerii, 
dále na ulici Žďárská, kde bude spravena cesta 
od nemocnice k zastávce ČD a také na ulici Luční. 
Zde projde proměnou úsek od silnice II/360 
k nejbližší křižovatce u panelových domů, při-
čemž opraveny tu budou chodníky po obou stra-
nách ulice. Obyvatelé by se měli připravit na to, 
že bude v dotčených lokalitách panovat stavební 
ruch. Termín dokončení všech úseků je stanoven 
na 31. října.                                                               -mah- 

První pomoc pro laiky. Naučí se, jak zachránit život 
Kurzy resuscitace a první pomoci pro veřejnost 
nyní otevírá novoměstská nemocnice. Důvodem 
k jejich zahájení byly zkušenosti zdravotníků. Ti 
se mnohdy setkávají s  případy, kdy se laikové 
často obávají, že by svojí pomocí mohli postiže-
nému spíše ublížit či se ostýchají zapojit se ze 
všech sil do záchrany lidského života. Zájemci 
se na praktických cvičeních seznámí s nejčastěj-
šími život ohrožujícími stavy u dospělých a dětí, 
přičemž získají cenné rady, jak se v  daných pří-
padech zachovat. Správnou resuscitaci si budou 

moci účastníci vyzkoušet na speciálním modelu. 
Podrobnější informace o kurzu se veřejnost do-
zví na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 
novoměstské nemocnice u staniční sestry Evy 
Litochlebové, a to na tel. čísle 566 683 808 či 
na emailu  eva.litochlebova@nnm.cz. Zájemci 
se poprvé sejdou ve čtvrtek 20. září v  17 ho-
din. Další termíny budou vždy poslední čtvrtek 
v  měsíci. Cena kurzu je stanovena na 100 Kč 
za osobu. Kurzy se konají přímo v  prostorách 
nemocnice, a to v  posluchárně pod heliportem. 

Počet zájemců je však ome-
zen. Na praktickou 
přednášku se bude moci 
dostavit maximálně 15 
účastníků. Kdo bude chtít, 
získá potřebné informa-
ce rovněž na recepci ve vestibulu pavilónu 
chirurgických oborů.  Po domluvě jsou zdra-
votníci ochotni uspořádat kurz i mimo ne-
mocnici například pro organizace a spolky. 

-mah-

Stomatologická pohotovost

 1. 9. 2012  MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160 

 2. 9. 2012  MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 

 8. 9. 2012  MUDr. Marie Havlíčková
nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 
566 628 788 

 9. 9. 2012  MUDr. Marie Havlíčková
nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 
566 628 788 

15. 9. 2012  MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595 

16. 9. 2012  MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 

22. 9. 2012  MDDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858 

23. 9. 2012  MUDr. Věra Dvořáková
Štursova 487, Nové Město na Moravě, 
566 615 436 

28. 9. 2012  MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699,  Žďár nad Sázavou, 
566 690 131 

29. 9. 2012  MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 
566 616 901 

30. 9. 2012  MUDr. Eva Brázdilová
Osová Bitýška 130, 566 536 712

Aktuální pohotovost najdete i na 
stránkách novoměstské nemocnice 

www.nnm.cz
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Zákoutí Vysočiny okem Golemovým
Od 11. září do 14. října mají návštěvníci Horác-
kého muzea možnost navštívit výstavu fotografií 
mapující židovské památky našeho kraje pohle-
dem žďárského fotografa Pavla Remara, které 
zachycují synagogy, hřbitovy a židovské čtvrti 
ve městech Vysočiny. Návštěvníci výstavy budou 
moci nahlédnout například do zákoutí Velkého 
Meziříčí, Telče, Polné, Třebíče, Třeště či Brtnice. 
Dle slov autora je možné, že některé fotografie 
mohou působit poněkud nelichotivým dojmem, 
oprýskaně, zašle a nehezky. Tak ale vidí naši sou-

časnost Golem, dobrý duch místa, který se vrací 
po nesčetných letech, prochází uličkami, dotýká 
se zdí a potkává stíny těch, které kdysi znal. A tak 
i nám je dána možnost kráčet krajem v jeho sto-
pách, rozmýšlet, hledat, abychom posléze seznali, 
že ve zdánlivém zmaru je ukryta nevšední krása. 
Že i v místech a věcech, které nám oni zanechali, 
byť ohlodaných nelítostným zubem času, se skrý-
vá lidská duše, která dokáže promlouvat přes ne-
konečnou propast věků. 

-tom-

Výstava Zmařené osudy se do města vrátí v roce 2014
Druhá světová válka přinesla mnoha rodinám 
bolest a utrpení. Nejcitelněji však zasáhla ži-
dovské obyvatelstvo. V Novém Městě žily tehdy 
dvě židovské rodiny, které se nikterak nelišily 
od jiných lidí městečka. Byli to Bradyovi   a Sku-
tečtí. Jejich životní příběhy, a zejména příběh 
nejmladší z nich, malé Haničky Brady, přiblížila 
vloni výstava nazvaná „Zmařené osudy“, kterou 
připravil Dům dětí a mládeže společně s Horác-
kou galerií a občanským sdružením Artagency.
cz. Výstavu tehdy navštívil i jediný novoměstský 
židovský obyvatel, kterému se podařilo holocaust 
přežít, Jiří Brady, jenž nyní žije v  Torontu. Ten 

se také postaral o to, aby se expozice vytvořená 
v Novém Městě dostala i do světa. Zájem o ex-
pozici byl velký a trvá i nadále, ale její cesta po 
školách musela být na určitý čas pozastavena. 
Po odchodu jejího duchovního otce Lubomíra 
Šuly z DDM, totiž organizátoři střádali plány 
kudy dál.  Po dohodě s vedením města se dalšího 
směřování ujalo občanské sdružení Artagency.cz, 
jehož je Šula členem. Od září letošního roku se 
tedy znovu rozjedou „Zmařené osudy“ do všech 
koutů republiky. V Novém Městě budou moci ná-
vštěvníci výstavu shlédnout v roce 2014. „V roce 
2014 uplyne sedmdesát let ode dne, kdy Hanička 

zemřela. Chtěli bychom takto znovu novoměst-
ským dětem povyprávět o jejím životě a stejně tak 
i o životech dalších lidí, kteří neměli to štěstí, aby 
přežili holocaust. A určitě k tomu přidáme i něja-
ký doprovodný program,“ slibuje Lubomír Šula. 
Kromě výstavy samotné by se ale před domem 
číslo 13 na Vratislavově náměstí, kde Bradyovi 
bydleli, měl objevit takzvaný „kámen zmizelých“. 
Inspirováni projektem Stolpersteine by i novo-
městští obyvatelé chtěli takto symbolicky zavzpo-
mínat na oběti holocaustu. Je důležité, aby lidé 
nikdy nezapomněli.                                                

 -hzk- 

Krátké vysvětlení
V článku Mečíková pouť nabídne zábavu dětem 
i dospělým ze srpnového čísla Novoměstska byl 
špatně a nelogicky uveden název hřbitovního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Autorka člán-
ku se za chybu všem velice omlouvá. Dle pravdi-
vého rčení - vše zlé je pro něco dobré, vám 
v tomto vydání nabízíme více o historii a průběhu 
novoměstské pouti, za což velice děkujeme paní 
Mgr. Janě Černé, která vzpomínky své i pamětní-
ků na tuto novoměstskou tradici již z předminu-
lého století sepsala.                                               -kuku-

Nekonečné stěhování městské knihovny
Dva roky městskou knihovnu těšil prostor nové-
ho skladu knih. Čistý, snadno a rychle přístupný. 
V  měsíci srpnu knihovna musela sklad vystěho-
vat, protože jeho prostor bude využívat DDM 
Klubíčko. Nyní má městská knihovna sklad až 
pod jevištěm. Přidělený sklad pod jevištěm nebyl 
útulný prostor. Špinavé zdi, prach a sklepní havěť. 
Se vším se knihovnice statečně popraly. Místnost 
vybílily, vygruntovaly a nastěhovaly 9986 svazků. 
Bohužel se ale změnily nejen prostory skladu, ale 
i jejich přístupnost, která již nebude rychlá ani 
snadná.  Do skladu se knihovnice dostane až po 
odemknutí pěti zámků, takže na knihy ze skladu 
si nyní čtenář počká déle (asi 15 min.). Nezbývá 
než doufat, že za dva roky se nebudeme opět zase 
někam stěhovat.                               Milada Holešová 

Od 3. září 2012 bude knihovna 
otevřena pro veřejnost v tyto dny:
Pondělí 
  ----------            11.00 – 17.00
Úterý
  zavřeno   
Středa
9.00 – 11.00     12.30 – 18.00    
Čtvrtek
  zavřeno
Pátek
9.00 – 11.00     12.30 – 17.00
Sobota
9.00 – 11.00  

Hlášení městského rozhlasu nově i na webu 
Nestihli jste pravidelné hlášení městské-
ho rozhlasu, byť jste jej chtěli slyšet? Ne-
vadí. Nově je celé hlášení zveřejňováno 
v textové podobě také na webu města a 
Horáckého muzea a Informačního centra. 
Kromě aktuální relace zde naleznete také 

archiv. Hlášení obsahuje například infor-
mace o přerušení dodávek energií a vody, 
ztráty a nálezy, pozvánky na kulturní a 
sportovní akce, komerční sdělení a na 
přání pozůstalých také oznámení o úmrtí.

-jš-

Projekt Zapojte se!… může změnit život lidem se 
zdravotním postižením  
V  rámci programu Práce, vzdělávání, integrace 
při neziskovém občanském sdružení Liga vo-
zíčkářů zahájil svou činnost v  květnu 2012 pro-
jekt Zapojte se…! Je určen lidem se zdravotním 
postižením (tělesným, mentálním, duševním 
onemocněním či civilizačními nemocemi), kteří 
žijí v Jihomoravském kraji nebo na Vysočině 
a zaměstnavatelům z Jihomoravského kraje a 
Vysočiny, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky 
se zdravotním postižením. Hlavní náplní projek-
tu je podpora lidí se zdravotním postižením při 

hledání zaměstnání a zprostředkování kontaktu 
s potenciálním zaměstnavatelem, poradenství 
pro  klienty, organizace počítačových kurzů 
a kurzu pracovně-právního minima, pracovní 
asistence a další. Druhou oblastí působení je 
pomoc zaměstnavatelům s výběrem vhodného 
pracovníka na stávající nebo nové místo, pora-
denství v oblasti zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením, pomoc při orientaci v  oblasti 
příspěvků pro zaměstnavatele nebo možnost 
proplácení mzdových příspěvků. Veškeré služby 

projektu jsou bezplatné. Své služby bude projekt 
nabízet po dobu následujících dvou let v kraji 
Vysočina, konkrétně ve Žďáře nad Sázavou na 
adrese: Komenského 1786/25, 591 01 Žďár n.S. 
(prostory ÚP, odbor státní sociální podpory). 
Bližší informace o projektu a možnosti zapojení 
se Vám poskytne pracovní konzultantka projektu 
Zapojte se...!, Mgr.Bc. Michaela Beranová na 
telefonním čísle: 702 023 071 nebo e-mailu 
michaela.beranova@ligavozic.cz.   

Michaela Beranová

Projekt ŠANCE BEZ BARIÉR se chýlí ke konci
Před téměř dvěma lety odstartoval v Jihomorav-
ském kraji a Kraji Vysočina projekt Ligy vozíč-
kářů s názvem Šance bez bariér s pobočkami ve 
Žďáru nad Sázavou, Blansku a Hodoníně. Jeho 
cílem je pomoc a podpora lidem se zdravotním 
postižením při hledání pracovního uplatnění. 

„Snažíme se nabízet pomocnou ruku lidem, kte-
rým se nedaří nalézt zaměstnání. Cílem spolu-
práce s našimi klienty není však pouhé nalezení 
zaměstnání, i když pro většinu z nich je právě 
toto prioritou,“ říká pracovní konzultantka pro-
jektu Veronika Březková. Do konce projektu, kte-
rý je financován z  evropských peněz a státního 
rozpočtu, zbývají ještě 4 měsíce. Co se podařilo?  
Co zbývá splnit? Odpovídá již zmíněná Veronika 
Březková. 

Jak hodnotíte prozatímní průběh projektu? 

Za dobu trvání projektu jsme spolupracovali 
se 103 klienty, kteří při ukončení uvedli, že se 
podařilo naplnit to, co si při vstupu do projektu 
předsevzali. Klienti pochází většinou ze Žďáru 
nad Sázavou, Nového Města na Moravě, Bystři-
ce nad Pernštejnem a blízkého okolí. Počítačový 
kurz S počítačem do práce úspěšně absolvovalo 
85 klientů a workshopem Jak na pracovní poho-
vor prošlo 59 klientů. Doposud nalezlo 48 klientů 
zaměstnání, z toho 36 díky dotaci pro zaměstna-
vatele, která je součástí tohoto projektu. Ze žďár-
ské pobočky nalezlo nejvíce klientů zaměstnání 
v oblasti manuální práce, jednalo se především 
o práci domácí dělnice nebo operátora výroby. 
Několik klientů našlo zaměstnání v oboru návr-
hář kuchyní, vrátný, ostraha objektu, uklízečka, 
administrativní pracovník a další.

A co vás ještě čeká?

 
Našim klientům stále nabízíme možnost spolu-
práce zejména prostřednictvím individuálních 
konzultací, tedy pravidelných setkávání v rozsa-
hu 1 – 1,5 hodiny. V polovině září pak startuje 
poslední běh počítačového kurzu S počítačem 
do práce. A rovněž v září proběhne poslední 
dvoudenní workshop s názvem Jak na pracov-
ní pohovor, který je určen pro ty zájemce, kteří 
se chtějí řádně připravit na pracovní pohovor. 
Bližší informace o nabízených aktivi-
tách Vám poskytne pracovní konzultant-
ka projektu Šance bez bariér nebo je zís-
káte na stránkách Ligy vozíčkářů www.
ligavozic.cz v sekci Práce, vzdělávání, integrace. 

V případě Vašeho bližšího zájmu kontaktujte:
 
pracovní konzultantku projektu Šance bez 
bariér Bc. Veroniku Březkovou, a to buď te-
lefonicky na čísle 725 104 848, nebo e-mai-

lem veronika.brezkova@ligavozic.cz. Zájem-
ci se mohou také dostavit osobně na adresu                                          
Komenského 25 ve Žďáře nad Sázavou, či sem 
poslat svůj dopis.          

-mah-

Start přístavby 
gymnázia. 
Potrvá rok
Od 27. srpna bude zahájena přístavba novo-
městského gymnázia v prostorách bývalé kotel-
ny. Dojde tak k omezení parkování v této lokalitě 
a současně bude složitější přesun chodců. Cílem 
přístavby je vybudování sociálního zázemí pro 
sportující studenty, sklad lyží, kol a další zázemí. 
Celá stavba bude trvat asi jeden rok. Vedení ško-
ly věří, že lidé pochopí vzniklou situaci a budou v 
této lokalitě opatrní.                                             -mad-



8 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2012  9 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2012

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Dobrý vstup do sezóny novoměstských fotbalistů
Letní přípravné období je u fotbalu vždy velmi 
krátké a hektické. První tým mužů SFK Vrchovi-
na pod taktovkou trenéra Richarda Zemana měl 
nevyrovnané výsledky. Te 4 zápasů A-tým dvakrát 
vyhrál, ale také si odnesl stejný počet porážek. 

„Příprava je jenom příprava“, říká místopředse-
da klubu Roman Wolker a dodává, „doufám, že 
na potřetí divizní soutěž rozjedeme konečně po-
dle našich představ, že se budeme pohybovat ve 
středu tabulky divize D a hráči budou dělat svojí 
hrou radost nejen fanouškům, ale i sami sobě. 
V  půlce srpna fotbalisté Vrchoviny rozběhli mi-
strovské soutěže. Oproti nevydařeným výkonům 
z  přípravných zápasů předvedli v  mistrovských 
utkáních hráči svoje kvality. Nejprve porazili na 

domácím hřišti tradičního soupeře FK Pelhři-
mov po infarktovém závěru 2:1 a poté zamířili na 

hřiště nováčka FC Vracov, kde dosáhli vysokého 
vítězství 5:1.                                                                -KH-

Soupiska pro podzim 2012:
Brankáři: 
Jan Vítek (1986), Petr Skryja (1985), David 
Krejčí (1988). 
Obránci: Michal Buchta (1991), Martin Dr-
dla (1993), Petr Follprecht (1990), Ondřej 
Poul (1986), Lukáš Smetana (1988), Jakub 
Skryja (1988), Lukáš Wolker (1988). 
Záložníci: 
Miloslav Brabec (1992), Radim Chmelíček 
(1978), Zdeněk Josífek (1983), Jan Kolařík 
(1992), Lukáš Michal (1983), Michal Skal-
ník (1989), Ondřej Šandera (1992), Ondřej 
Šustáček (1983). 
Útočníci:
 Lukáš Komínek (1993), Kamil Skalník 
(1989), Petr Sodomka (1993), Vojtěch Zed-
níček (1978). 
Trenér: 
Richard Zeman, asistenti trenéra: Miloš My-
slivec, Ladislav Vítek, trenér brankářů: Leoš 

Škorpík, vedoucí mužstva: Pavel Bajer, kus-
tod: František Smetana. 
Příchody: 
Chmelíček, Zedníček (oba hostování ze Žďá-
ru), Petr Sodomka (přestup z  D.Rožínky), 
Krejčí (hostování z  Prostějova), Komínek 
(hostování z Rad.Svratky), Brabec (hostování 
z Jihlavy).
Odchody: 
Michálek (hostování do FK Kolín), Burian 
(ukončení hostování), Pavel Sodomka (hos-
tování FC Vysočina Jihlava U23).
Přípravné zápasy: 
Třebíč 0:1, Jihlava U23 3:1, Pardubice B 1:2, 
Ústí n. Orlicí 3:1. 
Vedení klubu – předseda: Ing. Jaroslav Mi-
chal, místopředseda: Roman Wolker, sekre-
tář: Luboš Smetana.

Další informace najdete na  
www.sfkvrchovina.nmnm.cz.

Nejúspěšnější střelec ve škole Petra Čecha
Novoměstský fotbal to nejsou pouze úspěchy A 
týmu mužů, ale i příprava a výchova budoucích 
fotbalistů. Na květnovém turnaji E-ON Cup v 
Polné navázali chlapci SFK Vrchovina na vyni-
kající celoroční výsledky, které korunovali cel-
kově třetím místem v tabulce krajského přeboru. 
Třetí skončili také na polenském turnaji, když 
v semifinále těsně prohráli s pozdějším vítězem 
FC Vysočina Jihlava. K  ceněnému bronzu jsme 
získali i vynikající individuální ocenění. Ze tří in-
dividuálních cen si naši chlapci odnesli hned dvě! 
Skvěle se předvedl Lukáš Hudeček, který byl oce-
něn jako nejlepší brankář turnaje a také Roman 
Hlaváč, jenž získal cenu pro nejlepšího střelce. 
Při 28 vstřelených gólech v osmi zápasech jistě 
po zásluze! Nejlepšímu střelci turnaje připadla 

odměna v podobě týdenního soustředění pod ve-
dením profesionálních trenérů. A tak se Roman v 
červenci vydal na Fotbalovou školu Petra Čecha. 
Jistě se i pro něj stalo životním zážitkem setkání 
s fotbalovými osobnostmi, jakými jsou Michal 
Bílek, Václav Pilař či Jaroslav Plašil. A možnost 
dát několik gólů přímo Petru Čechovi přímo na 
hřišti byla nezapomenutelná. Je vidět, že v naší 
přípravce vyrůstají kvalitní hráči, kteří v budouc-
nu doplní A týmy nejenom našeho týmu SFK Vr-
chovina. Chtěl bych poděkovat všem chlapcům 
za vynikající přístup k tréninkům i zápasům v 
minulém roce a popřát jim v dalším ročníku co 
nejvíce úspěchů, kolektivních i individuálních. 
Kluci, děkujeme! Václav Peňáz, SFK Vrchovina.
                                                                                        -mah-

Tréninky malých 
fotbalistů začaly 

Závody ve sportovní střelbě v Novém Městě 
Ve dnech 23. června a 4. srpna pořádal sportov-
ně střelecký klub Nové Město na Moravě závody 
ve střelbě z malorážky. Dne 23. června se konaly 
závody ve střelbě z  libovolné a sportovní malo-
rážky na 50 metrů pro kategorie muži, ženy, ju-
nioři a dorostenci. Účastnilo se jich 19 závodníků, 
z nichž tři přicestovali až ze Slovenské republiky. 
Závod se střílel za velmi pěkného počasí, což se 
projevilo na dobrých výkonech všech zúčastně-
ných střelců. V soutěži na 60 ran v leže v kategorii 
muži zvítězil Jiří Materna ze Žďáru nad Sáza-
vou ziskem 588 bodů, kategorii ženy a juniorky 
ovládla nástřelem 582 bodů Ivana Zelená z  Vel-
kého Meziříčí a v dorosteneckém klání zvítězil s 
587 body Denis Červenka ze Slovenska. Z domá-
cích střelců se nejlépe předvedl teprve dvanácti-
letý Ondřej Pazourek, který i přes nepovedený 

úvod získal mezi dorostenci nástřelem 536 bodů 
páté místo. Ve střelbě z malorážky na 3x20 ran 
(střílí se 20 ran ve stoje, 20 ran v leže a 20 ran ve 
stoje) zvítězil opět Jiří Materna ze Žďáru s  ná-
střelem 573 bodů. Mezi ženami byla nejlepší 
Daniela Kožuriková z Prahy s 546 body. Závod 
v olympijské disciplíně na 3x40 ran (40 v leže, 40 
ve stoje, 40 v kleče) konaný 4. srpna na střelnici 
v Novém Městě zůstal zřejmě ve stínu olympiády 
a dovolených. Zúčastnili se ho pouze čtyři střelci, 
mezi nimiž nakonec ziskem 1135 bodů zvítězil 
žďárský střelec Jiří Materna. O jediný bod za 
ním skončil Viliam Kováč, třetí místo vystřílel 
Pavel Pěch se  1118 body a čtvrtý zůstal s  1094 
body Daniel Kováč, všichni závodící za Brno. 
Více naleznete na adrese www.ssknmnm.com. 

-KH-

Přípravy na mistrovství světa v biatlonu běží podle 
harmonogramu
Pořadatelé mistrovství světa v biatlonu 2013 v 
Novém Městě na Moravě už mají potvrzený přes-
ný plán jednotlivých závodů, který začne ve čtvr-
tek 7. února 2013 od 17:30 závodem smíšených 
štafet. Přípravy na tuto významnou akci běží po-
dle předem stanoveného časového harmonogra-
mu. Koncem května prošla komise mezinárodní 
biatlonové federace IBU s pořadateli kompletní 
přípravu. „Až na některé drobné detaily jsme 
byli s přípravou spokojeni,“ uvedl ředitel závodů 
mistrovství světa 2013 Franz Berger z Rakouska. 

„Zaměřili jsme se na to, aby bylo vše připraveno 
podle pravidel IBU. Od finančního pokrytí tra-
tí, lékařského zabezpečení, počtu dobrovolníků 
přes jejich znalost angličtiny až po vydávání tiště-
ných materiálů. Zvláštní pozornost jsme věno-
vali i logistice, ubytování a stravování týmů 
v jednotlivých hotelích, dopravě závodníků i 
diváků, parkovištím i dopravě z letišť v Praze 
a ve Vídni. Pochopitelně i tiskovému středisku 
a práci médií,“ dodal Berger.  O šampionát je už 
nyní velký zájem mezi diváky. Nejen českými, ale 
i zahraničními. „Předpokládáme, že by program v 

osmi závodních dnech mělo navštívit okolo 150 000 
diváků. Šampionát bude největší sportovní akcí v 
historii českého biatlonu,“ uvedl předseda orga-
nizačního výboru Jiří Hamza.  Funkcionáři IBU 
očekávají okolo 350 akreditovaných novinářů. Z 
nich budou více než dvě třetiny ze zahraničí. „Tis-
kové středisko v Novém Městě splňuje potřebné 
parametry. Při letošním Světovém poháru si ale 

novináři stěžovali na příliš hlasitý rozhlas pro di-
váky. Televizní a rozhlasoví pracovníci měli pro-
blémy při natáčení rozhovorů se závodníky 
a hluk hodně rušil i novináře v tiskovém středis-
ku,“ vznesl jednu z kritických připomínek medi-
ální šéf IBU Peer Lange. Nad tribunami bude 32 
komentátorských kabin pro televizní a rozhlaso-
vé pracovníky.                                                      Jiří Pošvár 

Program mistrovství světa v biatlonu 2013 
Čtvrtek 7. února  
17:30 závod smíšených štafet 
Pátek 8. února   
volný den 
Sobota 9. února 
13:00 sprint mužů 
16:15 sprint žen 
Neděle 10. února  
13:00 stíhací závod mužů 

16:15 stíhací závod žen 
Pondělí 11. února  
volný den 
Úterý 12. února  
volný den 
Středa 13. února  
17:15 individuální závod žen 
Čtvrtek 14. února  
17:15 individuální závod mužů 

Pátek 15. února  
17:15 závod štafet žen 
Sobota 16. února  
15:15 štafetový závod mužů 
Neděle 17. února  
12:00 závod žen s hromadným startem 
15:00 závod mužů s hromadným startem

Na všechny závodní dny jsou diváci 
srdečně zváni.

Florbalový oddíl 
hledá nové hráče
Přihlásit se mohou všichni milovníci rych-
lých týmových sportů, kteří by se rádi 
připojili k  dobrému kolektivu. Vol-
ná místa jsou v  kategoriích elévové, 
mladší a starší žáci, dorost a muži. Více 
se zájemci dozví buď telefonicky na 
čísle 777 138 626 (Tomáš Mrázek), a nebo e-mai-
lem na adrese: orel@nmnm.cz.                      -KH-

Od 7. srpna byly zahájeny pravidelné trénin-
ky malých fotbalistů. Zveme všechny chlapce 
a dívky ročníků 2002-2007 mezi nás. Čekají 
vás hry, kamarádství, oťukávaná s míčem a 
také fotbal. Nemějte strach a přijďte mezi nás, 
rádi Vás uvidíme. Tréninky máme každé úte-
rý a čtvrtek v 16 hodin na fotbalovém hřišti. 
Těšíme se na Vás!                                                       -pev-
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MinibazarHorácká galerie

Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 1, 

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz, 

www.horackagalerie.cz
Otevřeno denně kromě pondělí a 
státních svátků: 9 – 12 a 13 – 17 h

Václav Hradecký - Na cestě - Výběr z malířské 
tvorby v tzv. malé galerii. Do 2.  9.  2012

Sklářské sympozium Vysočina 2012 - Výstava 
děl účastníků, která vznikla ve sklárně AGS Svo-
boda Karlov. (Pavlína Čambalová, Veronika
Černá, Milan Krajíček, Alena Matějka, Sabine 
Müller-Funk, Martina Paljesková-Pišková, Věra 
Vejsová a Monika Vosyková). Do 27. 10. 2012.

Bohumil Teplý – Stopy času - Zámecká terasa, 
k sochařovým osmdesátinám. Do 30. 9. 2012.

Sochařovy sny - Levitující sochy Jiřího Vaši-
ci v zámeckém sklepení. Do 30. 9. 2012.

Zastavení –  Výstava fotografií Antonína Kan-
ta, jejíž vernisáž se uskuteční 6. 9. v 17 hodin. 
Končí 27. 10.

Stálé expozice – Díla novoměstských rodáků 
sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.; 
krajinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny:
dílo Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa 
Hanycha, Pavla Kopáčka a dalších. Sklo, sklo, 
sklo - Stálá expozice hutně tvarovaného škrdlo-
vického skla.

PoděkováníFarmářské trhy

Vratislavovo náměstí 
Nové Město na Moravě

15. 9., 29. 9.  od 8 do 12 hodin

bohatá nabídka: uzenin, sýrů, pečiva, medu a 
medových produktů, koření, ovoce a zeleniny, 
bylinek a dalších specialit a produktů převážně z 
Novoměstska.
doprovodný program od 9 do 12. hodin

sobota 15. 9. 2012
workshop: Simona Zobačová – zpracování 
vlny, česání, předení, plstění za mokra /Horácké 
muzeum/

sobota 29. 9. 2012
hudba: Jindra Dolníček – harmonika
workshop: Miloslava Gregorová – patchwork /
Horácké muzeum/

Kontaktní osoba: Petra Tomášková
e-mail: petra.tomaskova@nmnm.cz
tel.: 566 698 762

Kino

Klub seniorů

Prodám obrazy - Emler, Hanych, Bukáček, Ma-
coun, Polanský, Kopáček, Podloucký, Němec. 
Tel.: 776 043 056. 

Prodám ocelovou bránu 350 x 180 cm 
a 100 x 180 cm. Tel.: 721 691  608.

Prodám družstevní byt 3+1, jehož plocha je 78m² 
+ sklep. Byt je v původním stavu, nová plastová 
okna, nízké provozní náklady, v domě je vlastní 
kotelna. Prosím jen sms. Tel.: 739 113 395

Prodám starší kuchyňský kredenc. 
Tel.: 605 525 137.

Prodám elektrický sporák MORA 3430, 
zachovalý. Dohoda. Případně i zapojím. 
Tel.: 604 456 643. 

Prodám osobní automobil Renault Megane II., 
diesel, 3dveřový, r. v. 2007, najeto 110 000 km, 
1. majitel, servisované a garážované po technické 
kontrole, cena dohodou. Tel. 605 590 889.

Prodám rohovou lavici masiv buk nalakovanou 
na zeleno, rozměry jsou 120 x 160 cm, čalouněná, 
dvě židle. Cena 2 200 Kč. V případě zájmu zašlu 
fotografii. Tel.: 739 356 357.

Prodám ultrazvukovou čističku, dokonale a 
šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, ho-
dinky, velmi jednoduchá obsluha, český návod, 
cena 490 Kč. I na dobírku. Tel.: 604  961  269. 

Prodám dva roky starý elektrický bojler Dražice 
80 l, plně funkční, cena 1 000 Kč. 
Tel.: 724 947 760.

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop 
pro začínající astronomy, kompletní soupra-
va včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v originálním balení, cena pouze 800 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604  961  269.  

Prodám dětské oblečení převážně vel. 68 na hol-
čičku cca 30 Kč za kus. Dále prodám dětské cho-
dítko zelené s hracím pultíkem za 490 Kč (4 měsí-
ce staré), béžovou rychlozavinovačku za 120 Kč. 
Tel.: 737 832 250.

Prodám telefon NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nabiječkou, stříbrný, 
jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč. I na dobír-
ku. Tel.: 604 961 269. 

Prodám zachovalé 3/4 horské kolo zn. DEMA 
ISEO, 18 převodů, vhodné pro chlapce 7-12 let. 
Cena 1 500 Kč. Tel.: 777 699 915.

Prodám leštěný žulový kámen tloušťky 5cm- 
50 x 40 cm vhodný ke grilování, úplně nový, ne-
použitý s cenou za 800 Kč. Tel.: 608 731 325. 

Prodám starší plně funkční automatikou pračku. 
Cena 500 Kč. Tel.: 604 484 998.

Prodám 4 ks obutá zimní kola na Š 105/120. 
Cena dohodou. Tel.: 608 783 308.

Prodám komínové vložky prům. 135 mm, 12 ks, 
šamotové cihly 50 ks, zárubně 60 P - vše za 50 
% nákupní ceny, plastovou nádrž na vodu 1 000 
litrů, střešní okno 70 x 120 cm. Cena dohodou. 
Tel.:  737 362 734.

Prodám česnek - modrý paličák, cena 160 Kč/kg. 
Tel.: 720 102 472.

Prodám Škodu Felicii, 1,9 diesel, rok 2000, 
tel.: 724 947 760.

Nabízím čerstvý, velmi chutný květový med. 
Cena za 1 kg je 90 Kč. Tel.: 734 126 281.

Koupím rodinný domek v Novém Městě na Mo-
ravě. Tel.: 608 724 448.

Koupím byt 1+kk, 1+1 nebo 2+kk v No-
vém Městě na Moravě. Tel.: 734 126  281. 

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, sta-
ré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, 
jízdenky ČSD, celé sbírky - větší množství - po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší 
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz, nebo 
Tel.: 724 229 292.

Pronajmu na zimu garážová místa v Maršovi-
cích. Tel.: 606 464 628. 

Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Mo-
ravě, ulice Drobného. Tel.: 737 631  362. 

Pronájem 2+1, klidná lokalita u nemocnice. 
Rekonstruovaná koupelna i WC, nová kona (JV 
až Z), lodžie, sklep. Event. možnost odkupu v 
budoucnu. Prosím pouze vážní zájemci. Tel.: 
608 155 937.

Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Nečasova 
v Novém Městě. Cena 900 Kč/měsíc. 
Tel.: 604 747 923.

Žena se synem a malým pejskem hledá podná-
jem v garsonce nebo v rodinném domě.
Tel.: 724 279 791.

Daruji moc pěkné trojbarevné kotě (kočička). 
Odběr možný ihned. Je odčervené, umí na koči-
čí záchod. Hodné, přítulné. Nová Ves u NMnM. 
Tel.: 774 351 220.

Daruji celkem 8 džungárských křečíků, a to z 
důvodu přemnožení. Pro více informací volejte či 
pište. Tel.: 733 777 741.

Přenechám za demontáž a odvoz sklopnou 
skříňovou postel – dvojlůžko. Tel.: 607 243 342.

Vyfotografuji svatby, oslavy, křtiny a jiné událos-
ti. Levně. Tel.: 720 243 863.

Hledám brigádníky, brigádnice na rozvoz knih 
s vlastním autem. Vhodné i pro důchodce. 
Tel.: 603 335 868.

Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně. 
Tel.: 720 243 863.

1. - 13. 9. DOVOLENÁ

14. pátek v 18 hodin
15. sobota v 18 hodin
Doba ledová 4: Země v pohybu
(USA 2012, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 94 min, přístupný, 70 Kč)

22. sobota ve 20 hodin
Sedmikrásky
(ČSR 1966, komediální drama, 74 min, přístup-
ný, 70 Kč)

28. pátek v 17,30 hodin
Gnomeo a Julie
(Velká Británie/USA 2011, animovaná komedie, 
84 min, přístupný, 40 Kč)

28. pátek ve 20 hodin
29. sobota ve 20 hodin
Svatá čtveřice
(ČR 2012, romantická komedie, 82 min, přístup-
ný od 12 let, 75 Kč)

pondělí 3. 9. 
Kavárnička, přihlášky na zájezd a informace o 
divadle. 
Jídelna DPS   15 hod. 

pondělí 10. 9. 
Bowling, sraz ve 14 hod. u hotelu Vrchovina. 

pondělí 17. 9. 
Hudební odpoledne s panem J. Sedlaříkem
 Jídelna DPS  15 hod. 

čtvrtek 27. 9.
Zájezd
Odjezd od KD v 7 hod. Cena -  člen Klubu  150 Kč, 
host 200 Kč. Návrat asi v 19 hodin,                  
Program zájezdu: Přehrada Pařížov, Zámek 
Žleby – prohlídka a návštěva obory, zastávka u 
památníku v obci Ležáky. 

Přihlášky na akcích Klubu seniorů u H. Poukarové. 

Mateřské centrum

Koloběžkyáda od 15.00 hod  hřiště u Klečkov-
ského rybníku  8. 9. 2012
Přijďte strávit aktivně se svými dětmi sobotní od-
poledne na hřišti u rybníka Ráčkovec. Bude pro 
vás připravena spousta her a soutěží s koloběž-
kou. Nebude chybět i soutěž o nejkrásněji vyzdo-
benou koloběžku a jezdce.
Tentokrát ve spolupráci s VZP bude probíhat  
měření tělesného tlaku a tuku.
Program bude probíhat pouze za pěkného počasí.

Trdlohrátky od 9.30 hod kulturní dům 
13. 9. 2012
Ukázková hodina hravého programu pro nej-
mladší děti a jejich rodiče. Přijďte se podívat na 
unikátní projekt, který inspiruje rodiče a motivu-
je děti.

Podzimní bazárek od 8.00 hod kulturní dům 
22. 9. 2012
Připravujeme pro maminky možnost prodeje 
oblečení a sportovních potřeb v kulturním domě. 
Přijďte si maminky prodat již nepotřebné věci 
a také levně nakoupit. Prodej se uskuteční v pří-
sálí kulturního domu, kde budete mít k dispozici 
stůl za pronájem 50 Kč, každý si bude prodávat 
sám. Prodej se uskuteční od  9.00-12.00 hod

Vzpomínka

Dne 20. září uplyne 
rok od chvíle, kdy nás 

navždy opustil pan 
Jiří Doležal z Nového 

Města na Moravě. 

Všichni, kteří jste ho 
znali, věnujte mu krát-
kou vzpomínku. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové 
s rodinami.

Významná zářijová výročí

1. 9. 1912
Narodil se v  Olešné prof. Ing. Josef Vykutil, 
který působil coby geodet a pedagog. Proslul 
také jako autor odborných publikací a jako autor 
článků z regionální historie. V roce 2004 se stal 
čestným občanem Nového Města. Letos si při-
pomínáme 100 let od jeho narození. Zemřel 24. 
ledna 2004 v Brně. 
6. 9. 1902
Narodil se v Novém Městě Ing. Jaroslav Havlíček, 
kterého lidé znali nejen jako strojního inženýra, 
ale předně jako režiséra a herce ochotnického di-
vadla, od jehož narození uplynulo 110 let. Zemřel 
v červenci roku 1990. 
9. 9. 1987
V  tento den zemřel v  Praze akademický sochař 
Vlastimil Večeřa, jenž se narodil 29. května 1921 
v Novém Veselí. 
14. 9. 1902
Narodil se v  Jimramově JUDr. Emil Čermák, 
jenž pracoval jako právník a jehož zálibou byla 
regionální historie. Známe jej také jako autora 
knihy Kronika Zubří země, čímž vytvořil nejob-
sáhlejší historickou práci o Jimramovsku a záro-
veň také podrobnou kroniku Jimramova. Spiso-
vatel, ale také publicista zemřel 4. května 1963 
v Brně. Od jeho narození letos uplynulo 110 let. 

Horácké muzeum

Pavel Remar
Vysočina okem Golemovým

11.9.-14.10.2012
Volný cyklus fotografií mapující židovské památ-
ky našeho kraje pohledem žďárského fotografa 
Pavla Remara, které zachycují synagogy, hřbito-
vy a židovské čtvrti ve městech Vysočiny. 

narozené děti

úmrtí

Z matriky

23.7.
25.7.
25.7.

1.8.
4.8.
4.8.
5.8.
9.8.

14.8.

Knap Lubomír (Pohledec, 1959)
Košík Josef  (N.Město, 1945)
Svoboda Vojtěch (N.Město, 1993)
Štefáčková Anna (N.Město, 1923)
František Míčka-Mitrov (Maršovice, 1925)
Filipová Josefa(N.Město, 1936)
Bartoň František (N. Město, 1934)
Petr Pejchal (N.Město, 1947)
Chalupová Marie (Křídla, 1919)

18. 7.
24. 7.

4. 8.
8. 8. 

12. 8.

Patrik Lukeš
Šimon Zelený
Anna Kaplanová
Jan Teplý
Stanislav Hanych

Poděkování Městu
V souvislosti s odchodem našeho tatínka Petra 
Pejchala bychom chtěli vyjádřit poděkování všem, 
kteří jste nám jakkoli byli nablízku. Děkujeme 
také za ochotu a pomoc, kterou nabídl starosta 
města Michal Šmarda. Díky Městu za pomoc při 
průběhu pohřbu na Kostelíčku a za srdečná slo-
va pana starosty v závěrečném rozloučení. Ráda 
bych vyzvedla alespoň motto, jímž Michal Šmar-
da svůj projev uchopil. Byla to jedna z posledních 
vět Petra Pejchala při setkání s p. starostou: "Dě-
lal bych to jinak, ale dobrý..." Pan starosta vyjád-
řil svůj obdiv k sebekritice pana Pejchala, člověka 
s velkou pracovní i životní zkušeností. Tato věta 
vyjadřuje jeho postoj pokory a současně optimis-
mu. Ať je inspirací i nám všem. Díky!
za rodinu Pejchalovu dcera Mgr. Ivana Horáková

Poděkování
Děkujeme Hospicovému hnutí Vysočina 
za srdečný a lidský přístup při péči o naše-
ho tatínka a manžela p. Františka Bartoně. 

Manželka a dcery

Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli napo-
sledy rozloučit s panem  MUDr. Pavlem Kuja-
lem. Děkujeme za slova útěchy a květinové dary. 

Věra, Tereza a Klára Kujalovy

jubilanti
3.9.
5.9.
6.9.
8.9.

11.9.
11.9.
19.9.
24.9.
26.9.

Marie Janíčková
Božena Zajíčková
Bohumil Mička
Miroslav Lenfeld
Bohumil Ptáček
Marie Žáková
Jan Hudeček
RNDr. Otakar Potměšil
Marta Havlíčková

93 
90 
80 
87 
75 
88 
90 
80 
75
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Ohlédnutí: Festival Doteky Afriky 2012
Pozitivní energie a úsměvy…přesně to vyzařo-
valo na Vratislavově náměstí v  Novém Městě. 
Uskutečnil se tu druhý ročník festivalu Doteky 
Afriky. Nabitý program vtahoval diváky do 
akcí, takže náměstí chvíli tančilo, chvíli rapo-
valo a chvíli rezonovalo pod tíhou rytmů bubnů 
dun dun a djembe. Na Doteky Afriky zavítalo vel-
ké množství návštěvníků nejen z Nového Města, 
ale i z  různých koutů republiky. Úderem desáté 
hodiny se po náměstí začaly linout zvuky afric-
kých bubnů a festival netradiční taneční znělkou 
zahájili mistři afrického tance Kaolack a Maurice 
Yeka. Jejich ukázka moderního tanečního umění 
byla však pouze ochutnávkou toho, co si organi-
zátoři pro návštěvníky připravili na odpoledne. 
Na festivalovou vlajku se pak podepsali čestní 
hosté – emeritní velvyslankyně ČR v  Keni Gita 
Fuchsová, starosta Nového Města na Moravě 
Michal Šmarda nebo ředitelka českého výboru 
pro UNICEF Pavla Gomba a další. Se stejným 
ohlasem se u diváků setkaly workshopy RAPu či 
bubnování. I slunce se přizpůsobilo festivalové-
mu dni a ten, kdo byl jeho žárem unaven, mohl 
využít chladu historických prostor v  Horáckém 
muzeu, kde se konala řada slideshow: O tom, jak 

se daří českým nosorožcům v Africe, referovala 
ředitelka ZOO Dvůr Králové Dana Holečková. 
Promítal se ale i trojnásobně oceněný film umě-
leckého ředitele festivalu Jana Svatoše AFRICA 
OBSCURA. Obzvláště velkému zájmu se pak 
těšila interaktivní beseda s  tanečníkem Mauri-
cem Yekou, Jak mi tanec zachránil život, ve které 
poodhalil svůj životní příběh z válkou zmítaného 
Konga. Součástí programu pak byl i africký trh, 
kde se prodávalo zboží z  chráněných dílen or-
ganizací Člověk v  tísni, UNICEF či společnosti 

Shinebean. Vyvrcholením festivalu bylo vystou-
pení skupiny Percussion Mania hudebníka Ma-
madoua Diabaté z Burkiny Faso, který přijel na 
pozvání organizátorů z  Rakouska, kde působí. 
Jeho žhavými rytmy nabitý 90minutový koncert 
dostál svého jména. Přestože o festival proje-
vila zájem i jiná města v ČR, organizátoři Romi 
Straková a Jan Svatoš i starosta Nového Města 
na Moravě Michal Šmarda naznačili, že by se 
festival v Novém Městě mohl objevit i příští rok.

Jan Svatoš

Barytonista Jakub Pustina vyráží s hosty na turné
Letos, v rámci putovního turné, Jakub Pustina 
a jeho hosté navštíví celkem devět měst. V No-
vém Městě se společně s polskou sopranistkou 
Olgou Rusin a za klavírního doprovodu Richarda 
Pohla představí v neděli 16. září v 15 hodin. Jed-
na ze zářijových nedělí patří již sedmou sezonu v 
Horácké galerii koncertu žďárského barytonisty 
Jakuba Pustiny. Vždy s sebou přiváží nějakého 
zajímavého zahraničního hosta, pro tento rok 
je jím polská sopranistka. „Olga Rusin je laure-
átkou mé mezinárodní pěvecké soutěže a jako 
jednu z cen získala právě toto koncertní turné,“ 
vysvětluje sám Jakub Pustina, který na svůj kon-
cert nezve pouze příznivce klasické vážné hudby, 
ale i milovníky opery a operety. Vítáno je stejně 
tak i mladé publikum. „Je pro mne největší ra-
dostí a oceněním, když z koncertu odcházejí 

mladí lidé a někdy dokonce i děti a jsou překva-
peni, jak je to krásné a tvrdí, že určitě přijdou zas. 
Stává se docela často, že jsou na koncertě třeba 
i sedmileté děti a celou dobu pozorně posloucha-
jí.“ Koncert plný pozitivní energie a známých 
melodií slibuje Jakub Pustina i letos. „Diváci se 
mohou těšit na krásné operní a operetní melodie 
například z operet Hraběnka Marica, Netopýr, 
Čardášová princezna anebo Veselá vdova. Le-
tošní ročník bude zajímavý i tím, že v programu 
zazní i dramatičtější skladby například z opery 
Giuseppe Verdiho Trubadúr.“ Celé koncertní tur-
né je navíc charitativní, a tak výtěžek z koncertů 
bude věnován nedonošeným dětem. Jednotné 
vstupné stojí 100 Kč. Program koncertu a dal-
ší informace najdete na www.jakubpustina.cz

-kuku-

Mladí britští hudebníci hráli a pomohli
„Není obvyklé, když devadesát mladých lidí při-
jede do cizí země předvést své umění a už vůbec 
není samozřejmé, když do svého programu za-
řadí benefiční vystoupení. Je úžasné, že hudba 
může přinášet nejen osobní potěšení, ale i prak-
tickou pomoc a podporu!“ – i tato slova zazně-
la v poděkování, které patřilo členům Berkshire 
Youth Orchestra a Berkshire Youth Brass Brass 
Band z Velké Británie, kteří v sobotu 21. července 
skvěle zahráli zaplněnému sálu Kulturního domu. 
Výjimečný koncert podpořila více než stovka po-
sluchačů, jeho výtěžek ve výši 9 643 Kč pomůže 
sociální službě Rané péče, kterou poskytuje 
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. rodinám 
s malými dětmi s postižením či jiným znevýhod-
něním. Děkujeme Novoměstským kulturním 
zařízením, hudebníkům i všem, kdo přišli a po-
mohli!                                                      Ruth Šormová

Petr Spálený a Apollo Band zahrají v Novém Městě
Plakalo bejby, Josefína, Kdybych já byl ková-
řem, Až mě andělé a mnoho dalších šlágrů 
spojuje typický, jemně chraplavý, avšak sa-
metový hlas. Jeho majitel, stálice české hu-
dební scény Petr Spálený, spolu se skupinou 
Apollo Band vystoupí v novoměstském Kul-
turním domě v pondělí 10. září od 19 hodin.
Po celé čtyři desítky let těší posluchače jeho 
nepodbízivý způsob zpěvu a hity, balancují-
cí mezi rockem, popem a country. Zpěvákův 
repertoir není tak vymezen jediným stylem, 
přičemž v jeho podání zaznělo již více jak 

300 skladeb, části z nich je i autorem. V še-
desátých letech začínal jako hráč na bicí 
v rock n´rollové skupině Crossfire. Po návra-
tu z vojenské služby již ale ve skupině svého 
bratra Jana působí jako zpěvák. Prvním pro-
fesionálním angažmá se této skupině dostá-
vá v divadle Apollo, jehož název pak provází 
Petra Spáleného po celý život. Skupina se 
přejmenovává na Apollobeat, později pou-
ze Apollo, kde se během několika desítek let 
vystřídá mnoho hudebníků, podobný název 
nese i Spáleným založená gramofonová 

firma. Kapela Apollo Band, s níž v Novém 
Městě na začátku září vystoupí je již v jiném 
složení. Roli kapelníka po Spáleného brat-
rovi převzal člen z nejúspěš nější éry Apollo-
beatu Pavel Krejča (keyboards). Také oproti 
původní sestavě již na zpěv není Petr Spále-
ný sám, ale pomáhají mu Stanislav Jelínek 
a Fredy Bittner (kytary), šestici doplňují To-
máš Zahradnický (bass) a Jiří Jirsa (drums). 
Pokud ještě nemáte vstupenku, můžete si ji 
za cenu 180 Kč pořídit v Informačním cent-
ru.                                                                    -kuku-

Malíř Tomáš Smetana očima Jiřího Hubáčka
Nahlédnutí 
Jistě je pro nás potřebné, občas si připomenout 
jací zajímaví a šikovní lidé tu s  námi v  našem 
městě žijí. Možná je ani neznáme a nevíme, 
v čem vynikají, snad to způsobuje jejich skrom-
nost a neprůbojnost. Abychom si připomněli 
jejich kvality, není k  tomu zapotřebí žádné 
výročí, nežijeme přece jen oslavami. Jedním 
z  takových nenápadných občanů je umělec 
akademický malíř Tomáš Smetana. Přibližme 
si jeho uměleckou práci nahlédnutím do jeho 
výstavy, která proběhla před časem v  Novém 
Jimramově, můžeme ji nazvat „Rozmýšlení“. 
Třeba vás osloví a navštívíte jeho výstavu, kte-
rá proběhne od listopadu v  Horáckém muzeu.

Rozmýšlení (malíř Tomáš Smetana)
Díváš-li se na obrazy malíře Tomáše Smetany, 
napadají tě tyto i jim podobné myšlenky. Oko je 
vchod, kterým smíš vejít dovnitř k setkání s duší 
člověka. Na okamžik vejdeš do mystické síně otá-
zek a odpovědí. Ne každý umí otevřít tu bránu 
a chápavě nahlédnout do tajemné prostory srd-
ce. Je plná zamlčených slov, citů a snivých přání. 
Snad je hlídá hejno draků kdesi v pozadí nebo je 
ukrývá krabička vánočního dárku s  barevným 
látkovým vzorem? Třeba se zobrazí v křehké skle-
něné kouli. Možná je zachytil svým objektivem 
mlčící fotoaparát a čarovný film má uschovaný 
uvnitř. Zdá se, že tužka zná také to magické nitro 
a trpělivě jej kreslí pro vnímavé. Objevila v něm 
nádheru gobelínů, zpodobnila lidskou nerozhod-

nost, která je jako přibitá zvyklostmi na koberci 
nutnosti. Jas barev i jejich temný protějšek plný 
rozporů, drží spolu semknutí v  divné, odtažité 
extázi. Nezvyklý rámec, do něhož  se snažíme 
vměstnat všechny nesourodé věci, myšlenky 
a city našeho života. Na veřejnou ukázku se staví-
me do stoicky varovného postoje, jenž má daleko 
ke stresům, problémům, krizím. Ta zdánlivě stálá 
pohoda je ve skutečnosti prchavá a prozradí naše 
slabosti. Neslučuje se s překotností života, zůstá-
vá zbožným přáním. Máme dovoleno zachytit její 
obraz, jak to svojí uměleckou prací dělá malíř pan 
Tomáš Smetana. Chce pro sebe i ostatní vyšetřit 
alespoň kousek té blahodárné představy. Pře-
jeme zdar jeho krásnému filigránskému umění 
bodů a čar.                                                   Jiří Hubáček

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
KŘÍDLA 

Vola
nt

Hadry z těla

Midi lidi

Discoballs

Schodiště

Gastrojazz

Více informací na: www.festivalkridla.com

21. - 22. 9. 2012
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Ještě jednou “Mečíková pouť”, aneb jak šel čas
Každé město či vesnice má alespoň jednu tra-
diční pouť. Vztahuje se ke kostelu nebo kapličce 
a koná se ve svátek světce, kterému jsou kostel 
či kaplička zasvěceny. I naše město má slavnou 
a proslulou pouť. Slavíme ji v neděli po 15. srp-
nu - to je po svátku Nanebevzetí Panny Marie na 
hřbitovním kostelíčku, který je tomuto svátku za-
svěcen. Není tedy kostelem sv. Václava, jak bylo 
omylem uvedeno v minulém čísle Novoměstska. 
V posledních desetiletích vešla pouť ve známost 
pod názvem Mečíková. Kdo by přemýšlel proč, ať 
se v době konání vypraví na hřbitov. Dostane se 
mu nevšedního estetického zážitku. Hroby jsou 
pečlivě upraveny a téměř na každém je nejméně 
jedna kytice mečíků různých barev, či barevných 
kombinací. Mnozí by považovali za neúctu ke 
svým zemřelým, kdyby jejich hrob neozdobili 
mečíky – vždyť je to přece Mečíková pouť.
 

Dlouholetá tradice
 
Tradice konání pouti je však mnohem delší než 
její moderní název, který mnozí Novoměšťáci 
těžce přijímají, a sahá hluboko do předminulé-
ho století. Donedávna se hovořilo spíš o pouti 
na Kostelíčku nebo o Kostelické pouti. Staří pa-

mětníci používali též lidového názvu “Kostelic-
kej pouť”. Před vybouráním domů na Malé ulici 
ohraničovaly domy prostranství kolem pumpy 
pod hřbitovem a tomuto náměstíčku se lidově 
říkalo “Hušmorek”. Údajně se zde konaly 
prasečí trhy a na prasátka se prý volá huš, 
huš a odtud tedy název. Obyvatelé náměstíčka se 
hrdě považovali za “Hušmoráky” a zmiňovanou 
pouť nazývali “Hušmoráckou”. Podle vyprávění 
mé dobré známé pouť konanou na sv. Annu na 
náměstí u kostela slavila dolní část města – jižně 
od náměstí a Kostelickou pouť obyvatelé severní 
části města. Tato paní zvala pravidelně členy své 
rodiny, kteří bydleli na Žďárské ulici, na slavnost-
ní pouťový oběd na “Hušmorek”. Pro obyvatele 
okolí hřbitova bylo konání pouti impulzem pro 
velký úklid domácností jako před svátky. Peč-
livě se upravovaly také předzahrádky domů a 
zametaly chodníky. Hřbitov byl vždy plný květin 
a zdaleka ne jen mečíků. V neděli ráno chodili 
svátečně oblečeni lidé ke hřbitovu, nosili květiny 
a šli zapálit svíčky. Potom se vraceli ke kostelu 
na náměstí, kde oslavy začínaly. Od kostela na 
hřbitov chodilo procesí. Pod baldachýnem byla 
nesena soška Panny Marie doprovázená družič-
kami. Kněží přijeli z širokého okolí a průvod za 

zvuku hudby a zpěvu chodil přes Komenského 
náměstí, nynější ulicí Masarykovou a Malou ulicí 
na hřbitov.
 

Poválečný útlum
 
Po válce, kdy byly církevní slavnosti postupně 
omezovány, muselo procesí zabočit do ulice 
Školní a pokračovat kolem Sokolovny (nyní 
Kulturního domu) ke hřbitovu. V pozdějších 
letech byla procesí zcela zrušena a obnovila se 
na dva roky kolem roku 1968. Posléze zanikla 
definitivně a i dnes je slavnost omezena pouze 
na slavnostní mši svatou slouženou na hřbitově. 
Pouťové radovánky zůstaly zachovány a dokon-
ce se rozšiřují. Zvláště malé děti nenechají rodi-
čům užít siestu po pouťovém obědě, protože se 
nemohou dočkat houpaček, kolotoče, střelnice 
a jiných nabízených atrakcí. Na pouť přijíždějí 
lidé zdaleka a odpolední procházka po hřbitově 
je příležitostí pro setkání hostů s obyvateli No-
vého Města podobně jako o dušičkách. Pouťo-
vý hřbitov však nepůsobí smutně a ponuře se 
světýlky a blízkým podvečerem, ale představuje 
nádhernou, sluncem zalitou rozkvetlou zahra-
du.                                                         Mgr. Jana Černá

Mečíková pouť v hledáčku fotoapáratu - 19. 8. 2012

Den otevřených dveří památek 2012
Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Program: „Jak se žilo ve středověku“ 
(vystoupení skupiny historického šermu)

Zahajovací průvod – účast všech účinku-
jících, vše podkresleno dobovou hudbou, 

troubením rohů a virbly bubeníků 

10:00  Úvodní ceremonie
10:15  Dobová hudba –part I.
10:40  Loutkové pouliční divadlo
11:00  Historický šerm
11:30 Kejklíř
12:00  Tance orientální, tance s ha  
 dem, se šavlí, s křídly
12:30  Dobová hudba – part II.
13:00  Výcvik rytířského koně
13:40  Ukázky palných zbraní
14:00  Kejklíř
14:30  Loutkové pouliční divadlo
15:00  Sokolník
15:30  Historický šerm

16:00  Dobová hudba – part III.
16:30  Loutkové pouliční divadlo
17:00  Kejklíř
17:30  Výcvik rytířského koně
18:00  Tance orientální, tance s ha  
 dem, se šavlí, s křídly
18:30  Sokolník
19:00  Historický šerm
19:30  Ohňová show
20:00  Rozloučení s diváky

K dobovému životu patří:
- Kejklíři  (veselé žonglování)
- Tanečnice  (selské, hradní i orientální)
- Hudba (písně krčem a hradních veselic)
- Šermíři (duely a šermířské šarvátky s různý-
mi zbraněmi)

- Věštírna  (věštění karet i ruky)

- Mincovna  (ražba pamětních mincí přímo 
před očima hostů)

- Ukázky palných zbraní
- Ukázky výcviku jezdce a jeho koně
- Ukázky výcviku dravců
- Středověký jarmark - ukázky řemesel (ko-
vář, hrnčíř, košíkář a další )

Horácká galerie 
a Horácké muzeum

- vstupy do objektů jsou zdarma 
- doprovodný program v podobě výstav, 
expozic , koncertu a farmářského trhu

Na Den otevřených dveří památek jste 
všichni srdečně zváni!

Už jste koupili dětem Igráčka?
Hitem tohoto léta byla jistě v Novém Městě osmi-
centimetrová postavička jménem Igráček. Výsta-
vu s názvem “Fenomén Igráček“  již navštívilo ne-
uvěřitelných tři a půl tisíce návštěvníků a prodalo 
se pět set kusů této legendární postavičky. Že jste 
Igráčka Vašim dětem ještě nekoupili? Pak nevá-
hejte a využijte této jedinečné příležitosti. Vybrané 
profese jsou k dostání v různých variantách, kte-

ré jsou doplněné základním či rozšířeným 
vybavením. Obrovský zájem je o Igráčka s 
praktickým přenosným kufříkem, který obsahuje 
základní postavičku a prostředí pro figurky s bo-
hatými doplňky jako například ordinace, policejní 
stanice, pošta, květinářství, restaurace/kuchyně, 
auto servis či obchod. Pro veliký zájem výstavu 
prodlužujeme až do neděle 9. září.                   -mah- 

Blahopřání

S radostí blahopřejeme ředitelce No-
voměstských kulturních zařízení paní 
Veronice Teplé a jejímu manželovi k 
narození syna Jana. Prožívejte co nejhezčí spo-
lečné chvíle a ať Vám Váš syn dělá vždy jen radost. 

Dne 15. září všichni milovníci historie, památek 
a umění budou moci zdarma navštívit Horácké 
muzeum a Horáckou galerii se svými expozicemi 
a doprovodnými programy, evangelický kostel 
(9. září 2012) a další místa. Největším překvape-
ním bude celodenní vystoupení středověké his-

torické skupiny Morgenstern, která nabídne na 
Vratislavově náměstí pestrý program z doby stře-
dověku. Do časů dávno minulých vásvtáhnou kej-
klíři, šermíři, rytíři na koních, hudba a tanec. Na 
středověkém tržišti se seznámíte s prací mincíře, 
kováře, hrnčíře, košíkáře a dalších.                -mah-

Radostné chvíle prožívá také redaktor Karel Hes, 
kterému se den po uzávěrce narodil syn Ondra!

-redakce-

Fotografie 
z novoměstské 
pouti
Novoměstská kulturní zařízení plánují v 
budoucích letech přiblížit pouťové veselí 
co nejvíce tradici. Touto cestou proto veli-
ce prosí majitele historických fotografií s 
pouťovou tematikou v Novém Městě, aby 
je   přinesli k okopírování do Informačního 
centra, případně je oskenované zaslali na 
emailovou adresu: veronika.tepla@nmnm.cz. 
Velice děkujeme.                                                    -kuku-

Více fotografií

z Mečíkové 
pouti

najdete na:
noviny.nmnm.cz
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STUDIO IDA - CENTRUM 
ZDRAVÉHO POHYBU

Mgr.Ida Kršková - 775 665 657
Vás zve na: 

nové kurzy Pilates Institut, Bosu a SM 
systém.
Začínáme: 10. 9. 2012 ve FIT CLUBU 
BRADY na náměstí v Novém Městě na 
Moravě.
Podrobné info najdete na stránkách: 
www.studio-ida.cz, přihlášky na e-mailu: 
idaskovic@centrum.cz

• ODDLUŽENÍ - OSOBNÍ BANKROT

• EXEKUCE

• INSOLVENCE

• PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

První nezávazná konzultace vždy zdarma.

Právní poradenství.

Sepsání návrhů na oddlužení fyzických osob, insolvenčních 
návrhů. Sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení.

Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

Řešení exekucí, zastupování v exekučních řízeních.

Správa dluhů, vymáhání pohledávek.

Vedení podnikatelské agendy. Asistence při likvidaci 
obchodních společností.

Mediace – vyřešení sporů mimosoudní cestou.

P R Á V N Í
  A  P O D N I K A T E L S K É

P O R A D E N S T V Í

• 

•

•

•

•

•

•

•

JUDr. Eva Cempírková
Polnička 151 • 591 02  Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 602 153 605 • e-mail: eclegal@eclegal.cz
www.eclegal.cz

KURZY JÓGY
v denním životě 

začínají v úterý 18. září ve Fitklubu 
na náměstí.
Od 15:30 kurz proti bolestem zad,
od  17:15 pro mírně pokročilé. 
Platba kurzovného na první 
hodině.
E-mail: jkellerova@gmail.com

Kurz keramiky pro 
začátečníky

Kurz keramiky pro dospělé poskytují NSS 
všem zájemcům, kteří dovršili minimálně 
17 let, a kteří mají zájem se seznámit s prací 
s keramickou hlínou.

Účastníci kurzu si mohou sami vyrobit, pod 
dohledem lektora, svou vlastní užitkovou 
či dekorativní keramiku. Zároveň mají 
možnost si vyzkoušet práci na hrnčířském 
kruhu a odhalit tak své skryté vlohy. Sou-
částí kurzu je i zdobení vlastních výrobků 
glazurami a engobami.
Cílem kurzu je poskytnout radost ze 
samostatně vyrobeného výrobku, podle 
svých představ a zároveň povolit uzdu své 
fantazie. 

Kurz oficiálně začíná 18. 9. 2012 v 15:00 
hodin. Je však možné se individuálně do-
hodnout na pozdější nástup do kurzu nebo 
se zúčastnit jednotlivých hodin. Účastník 
vždy hradí poplatek pouze za navštívené 
hodiny.

Délka kurzu: dvě vyučovací hodiny, kurz 
probíhá ve školním roce 2012/2013
Den v týdnu: úterý od 15 – 17 hodin
Cena kurzu:  160 Kč / dvě vyučovací hodiny
Kontakt: Alena Dvořáková, tel. 566 652 808, 
e-mail: dvorakova.alca@seznam.cz
Přihlásit se do: 14. 9. 2012 na uvedené číslo 
nebo e-mail.

BENEFICE 333  - příležitost pro vaši podporu !

Na sobotu  3. listopadu připravuje Sdružení Nové Město na Moravě o.s. program 
BENEFICE 333 (třetího ve tři hodiny třikrát pro radost celé rodiny).  

Večernímu koncertu Báry Hrzánové s kapelou Condurango 
bude předcházet podvečerní módní přehlídka a odpolední 

DOBROČINNÝ JARMARK  
Hledáme zájemce, kteří by nás podpořili – POMŮŽETE I VY ?

Vyrábíte doma něco pěkného ?
Šperkaříte, drátkujete, šijete, pletete, háčkujete, vyřezáváte či jinak tvoříte?

Darujte nám své výtvory k benefičnímu prodeji nebo přijďte sami prodávat 
a věnujte nám alespoň polovinu výtěžku !

Přijímáme rukodělné šperky (náušnice, náramky, brože, spony, přívěsky…),  textilní 
tvorbu (šátky, šály, tašky, polštáře, trika, hračky, patchwork, ponožky…)  

i další drobné výrobky, doplňky a dekorace
(např. keramika, díla ze dřeva i kovu, přírodní mýdla a kosmetika…).

Výtvory přijímáme od 1. září do 15. října každé pondělí od 12 do 17 hodin   (kancelář 
Sdružení - budova „staré hotelovky“, Drobného 301 – hlavní vchod, přízemí), případně 

je možné domluvit se individuálně 
(tel. 566 615 217, všední dny 8-16 hodin).

Váš dar i výtěžek celé akce pomůže rodinám s dětmi s postižením (Raná péče) 
a dětem i mládeži v nepříznivé životní situaci 

(EZOP – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež).

 DĚKUJEME, ŽE MÁTE RÁDI TVOŘIVOST A DOBROČINNOST!

Sdružení Nové Město na Moravě o.s.
POMÁHÁME TAM, KDE JE TŘEBA…

www.sdruzeninovemesto.cz

Další číslo měsíčníku Novoměstsko 
bude mít uzávěrku v úterý 18. září 
2012. Do distribuce se dostane nej-
později 1. října 2012. Vaše příspěvky 
a inzerci posílejte na internetovou 
adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo 
je můžete zanechat v kanceláři Kul-
turního domu, Městské knihovně 
nebo Horáckém muzeu. Textové pří-
spěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikostí písma 
12. Případné dotazy směřujte na tel. 
redakce 601 592 013.

Další zpravodaj

Africký kontinent Novoměšťáky bavil. V rámci 
druhého ročníku festivalu Doteky Afriky, který 
se poprvé uskutečnil v Novém Městě, mnohé 
návštěvníky dokonce pohladil. Vratislavovo 
náměstí, kde se první srpnovou sobotu festival 
konal, se na chvíli proměnilo v africké území. 

Mnoho diváků využilo možnost nechat si uplést 
africké copánky cornrows a braids od ghanské 
umělecké kadeřnice Barbary Bioh. Dospělí i děti 
si v soutěžích vyzkoušeli stopařské umění, hlavič-
kování s tradičním africkým míčem vyrobeným z 
papírového a plastového odpadu. Na programu 

byly také workshopy RAPu či bubnování, bese-
dy, četná hudební vystoupení. Kdo chtěl, mohl si 
domů odnést památku zakoupenou na africkém 
trhu a přitom pomohl dobré věci. Lidé se v so-
botu zkrátka bavili. Přesvědčit se o tom můžete 
prostřednictvím této fotogalerie.                      -mah- 

Doteky Afriky na fotografiích Jana Svatoše

Více fotografií z festivalu 
DOTEKY AFRIKY

najdete na: noviny.nmnm.cz
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Kurs společenského chování 
a tance pro začátečníky

Kurs pro začátečníky bude zahájen ve čtvrtek 
13. září 2012 od 16 hodin ve velkém sále kulturní-
ho domu. 
Společenský oděv je nutný. Kurzovné činí 
1 200 Kč. 
Přihlášky se přijímají na tel. čísle : 566 598 700 
nebo na e-mailové adrese: 
ludmila.neumanova@nmnm.cz

DO ŠKOLY
* CENTROPEN
*  KOOH - I - NOOR
* MAPED
*  STABILO
*  PILOT 

a další nakoupíte v samoobsluze 
HRAČKY - PAPÍR  
IVANA RAJSKÁ, 

Komenského náměstí nad Hruškou

kvalitní školní potřeby značek

Záøíjové super ceny!!!
OPTIMA PUPPY JUNIOR 15 KG - 959 Kè

OPTIMA ADULT CHICKEN RICE 15 KG - 909 Kè
OPTIMA ADULT LARGE BREED 15 KG - 909 Kè

OPTIMA ADULT MINI CHICKEN RICE 1 KG
2+1 ZDARMA - 220 KÈ

VISÁN HEALTHY REGAL 15 KG - 639 Kè

Pøi pøedložení tohoto inzerátu  pøi nákupu 
uvedených krmiv obdržíte  slevu 5 %

Obchodní dùm Halina, 1. patro
Vratislavovo námìstí 126, Nové Mìsto na Moravì

Vysoce kvalitní øada krmiv pro psy s obsahem
25 % èerstvého nemraženého masa. 

 Jazyková škola NMNM
  nabízí od září jazykové kurzy:
angličtina, španělština, 

francouzština, 
němčina, ruština.

 

   Kontakt: www.jazykovkanmnm.cz, 
  email: jazykovkanmnm@centrum.cz, 

tel. 776 890 330, 561 202 286.

Lihovar Hrobice 
oznamuje občanům možnost dodání 
svého ovoce na 50% destilát z těchto 
druhů: jablka, hrušky, švestky ve své 
nákupně Polička, U liboháje 64, nad 
fotbalovým hřištěm. 
Záhájení: středa 5. září 2012    
Provozní doba: středa 15:00 -17:00, 
sobota 10:00 - 13:00 do odvolání. 
Kontakt: 737 940 432.

Sledujte noviny Novoměstsko 
na internetu: 

noviny.nmnm.cz



KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM  
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, tel.: 566 598 700, www: nkz.nmnm.cz, e-mail: nkz@nmnm.cz
Předprodej vstupenek na kulturní akce probíhá v Informačním centru

Jazykové kurzy

Kulturní dům nabízí jazykové kurzy 
různých 

stupňů pokročilosti:

Angličtina pro:
- začátečníky
- mírně pokročilé
- pokročilé a více pokročilé
- business English
- maturitní příprava
-rozsah: 2 hodiny za týden

Španělština pro:
-začátečníky
-pokročilé

Informace a přihlášky:
daniel.simek@nmnm.cz
tel.: 608 617 234

Nepřijdete ani o kurzy pro děti a mládež, 
které od nového školního roku 2012/2013 

bude v kulturním domě pořádat DDM. 
Více na: ddm.nmnm.cz

 

FENOMÉN IGRÁČEK

prodlouženo do 9. 9. 2012 / Horácké muzeum

Zábavná výstava věnovaná legendární figurce Igráček
   historie a současnost
   ukázka výroby, novinky, fotodokumentace
   interaktivní koutek, velké Igráčkovo město

To je m
ůj

svět!
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Připravujeme

Petr Spálený 
(koncert)

pondělí 10. 9. 2012, 19:00 - 22:00

Hrdý Budžes 
(divadlo)

středa 26. 9. 2012, 19:00 - 22:00

VII. burza minerálů, zkamenělin a šperků
sobota 6. 10. 2012, 8:00 - 14:00

Cestovatelská přednáška „ Bílou nocí 
z Petrohradu do Karelie“ 

pondělí 8. 10. 2012, 18:00 - 20:00

ABBA WORLD REVIVAL 
(koncert)

středa 10. 10. 2012, 19:00 - 22:00

Bratři Phishbacherové (USA/Rakousko)
(hudební vystoupení)

pondělí 22. 10. 2012, 19:00 - 22:00

Josef Fousek 
(recitál)

pondělí 29. 10. 2012, 19:00 - 22:00

Více informací najdete na: 
nkz.nmnm.cz


