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Otázka podzimu je tady. Bude stát 
ve městě bazén, či sportovní hala?

Postaví se v Novém Městě bazén, nebo 
sportovní hala? 
Ve hře jsou stavby, které tu lidem schází a kte-
ré byly dlouhodobě plánovány. Stav měst-
ských financí však dovolí stavět pouze jednu 
z nich. Byť se vybere „pouze“ jedna ze sta-
veb, neznamená to, že druhý projekt upadne 
do zapomnění. Město s ním bude počítat do 
budoucna. Pro vedení města je nyní klíčo-
vý názor lidí. Veřejnost totiž sama rozhod-
ne, jaké řešení zastupitelům doporučí. Tedy 
zda v ulici Hornická vyroste bazén, či se na 
ulici Tyršova začne stavět sportovní hala.

„Projektová dokumentace staveb je zadávána 
tak, že nejdříve vzniknou studie a technicko-

-ekonomický rozbor. Podle podkladů se pak 
bude odvíjet vybavení každé stavby,“ vysvětlu-
je další postup vedoucí odboru investic Dana 
Wurzelová. Aby se projektanti ve své práci 
mohli posunout dále, musí být jasné, jaká 

stavba se začne stavět. Vedení města pro-
to chce oslovit co nejvíce obyvatel. Za tímto 
účelem vyhlašuje anketu, ve které má každý 
občan Nového Města možnost vyjádřit svůj 
názor, kterou variantu výstavby upřednost-
ňuje. Bližší technické informace o zamýšle-
ných projektech získáte na www.nmnm.cz. 
Anketu odstartuje veřejné projednání v Kul-

turním domě v Novém Městě na Moravě 
dne 22. října, kde se můžete s plánovanými 
projekty seznámit a diskutovat o nich.    -mah-

Anketa bude probíhat od pondělí 22. 10. 
2012 a ukončena bude v pondělí 12. 11. 2012.
Hlasovat může každý občan No-
vého Města na Moravě a jeho míst-
ních částí, kterému je 15 a více let. 
Hlasovat se bude prostřednictvím anketního 
lístku, který obdrží občané města a místních 
částí prostřednictvím městského roznosu do 
poštovní schránky a dále budou anketní lístky 
k dispozici v těchto zařízeních: Kulturní dům - 
knihovna, městský úřad - podatelna, Horácké 
muzeum - informační centrum, Dům s pečova-
telskou službou, studenti SŠ  ve svých školách.
Odevzdání anketních lístků (v provozní době 
těchto zařízení): Kulturní dům - knihovna, 

městský úřad - podatelna, Horácké muze-
um - informační centrum, Dům s  pečovatel-
skou službou, studenti SŠ ve svých školách.
Ve dnech 23., 24. a 25. 10. 2012 budou mít 
občané města rovněž možnost vyzvednout si 
a současně hned odevzdat anketní lístek na 
městských stáncích, které budou umístěny 
v době od 10:00 do 16:00 hodin:
23. 10.  u prodejny Jednoty pod nemocnicí 
na ulici Žďárská
24. 10.  u prodejny firmy Enpeka na  sídlišti 
na ulici Drobného
25. 10. před autosalonem Nissanu na ulici 
Masarykova
Zpracování anketních lístků bude pro-

bíhat od 13. do 16. 11. 2012. S  výsled-
ky budou občané seznámeni v  prosin-
covém čísle zpravodaje Novoměstsko.
Za platné anketní lístky budou považo-
vány pouze kompletně vyplněné hlasovací 
lístky, tzn. včetně jména, bydliště a pod-
pisu občana s  označením zvolené varian-
ty. Každý občan má jeden platný hlas. Hla-
sující je povinen uvést pravdivé údaje.
Platné anketní lístky budou zařazeny do 
slosování o hodnotné věcné ceny (televi-
zor, počítač, mobilní telefon a další věcné 
ceny). Výherci budou oznámeni na zase-
dání zastupitelstva města dne 10. 12. 2012.

  pokračování na str. 2

Pravidla vyhlášení ankety

Důležité termíny
Zahájení ankety: 22. 10. 2012
Veřejné projednání: 22. 10. 2012
Ukončení ankety: 12. 11. 2012

Novoměšťáci již mají desítky let slíbeno, že se do-
čkají bazénu a sportovní haly. Desítky let se hledá 
ideální řešení, vše se komplikuje a nakonec mizí 
do ztracena. Po tom všem si již lidé v Novém Měs-
tě zaslouží, aby po letech slibů přišlo konečně 
řešení. Vedení města proto připravilo racionální 
řešení výstavby sportovní haly na místo tělový-
chovného střediska, které dosluhuje a v každém 
případě by potřebovalo rekonstrukci. Z hygi-
enických a technických důvodů musí být pře-
místěna  i školka. Výstavba haly je tak logickým 

využitím uvolněného prostoru. Stejně pragma-
ticky je řešen i projekt výstavby bazénu. Volbu 
jeho umístění ovlivnila dopravní dostupnost a 
budoucí provozní náklady. Výstavba v blízkos-
ti kotelny na Hornické je z tohoto pohledu nej-
vhodnější. Obě stavby jsou pro město důležité. 
A obě již měly ve městě dávno stát. Nyní by měl 
skončit čas řečí a nekonečných diskuzí. Měli by-
chom ještě jednou naposledy probrat všechny 
klady a zápory a rozhodnout se odkud začneme.   

-mah-
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Ředitelka nemocnice Věra Palečková je Ženou regionu
Ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečko-
vá se stala Ženou regionu 2012 Kraje Vysočina. 
Tento titul pro ni neznamená jenom milé překva-
pení, ale i závazek do budoucna. „Každá cena 
sama o sobě představuje nějaký závazek. Vůči 
sobě i vůči ostatním. V nemocnici jsem od roku 
1991, a ať už to bylo na pozici právničky, ane-
bo nyní ve funkci ředitelky nemocnice, vždycky 
jsem se snažila dělat svoji práci dobře. A i nadále 
ji chci vykonávat ve prospěch pacientů, zaměst-
nanců i nemocnice jako takové,“ uvedla Věra 
Palečková. Cílem projektu Žena regionu je před-
stavit výjimečné ženy. V případě Věry Palečkové 
je možné pojmenovat její životní priority dvěma 
slovy: spravedlnost a pomoc. Kombinace, která 
ředitelku krajské nemocnice ideálně vystihuje. 
Jak sama říká, je spravedlivé smeknout před 
všemi aktivními ženami, které mimo pracov-
ních úspěchů zvládají bravurně i domácnost 
a výchovu dětí. Kdo před oceněnou ředitelkou 
smeknul, byl novoměstský starosta Michal 
Šmarda, který se s ní v první půlce září setkal. 
Gratulace, předání velké kytice, ale také pracovní 

záležitosti, přesně v tomto duchu se neslo setkání. 
Výsledkem je tak společně podepsané Memoran-
dum o spolupráci mezi nemocnicí a městem. To 
bylo uzavřeno za účelem co nejefektivnější spolu-
práce v oblasti poskytování služeb v terciální sfé-

ře, v oblasti zaměstnanosti, ve věcech návazností 
provozu a činnosti nemocnice v oblasti dopravy, 
bydlení a využívání infrastruktury města a vzájem-
né informovanosti o oboustranně prospěšných 
plánech.                                                                     -mah-

Topol před nádražím se skácí. 
Kvůli škůdci Nesytce sršňové
Topol, jenž roste před vlakovým nádražím, 
býval jeho pýchou. Tato slova už dnes nepla-
tí. Strom je napaden dřevokazným hmyzem a 
postupně odchází. Řádění Nesytky sršňové si 
tak vybírá krutou daň, byť byl strom pod peč-
livým dohledem. „Před dvěma roky byl na této 
dřevině proveden zdravotní a bezpečnostní řez. 
V průběhu letošního roku, který byl srážkově 
podprůměrný, došlo k silnému prosychání ko-
runy topolu. Při bližším ohledání bylo zjištěno 
silné napadení dřevokazným hmyzem odden-
kové části kmene,“ říká správce novoměst-
ských lesů a zeleně Bohumil Dostál. Bylo to 
i počasí, které přispělo k  postupnému zániku 

stromu. Jakmile stromu ubývaly síly, využila 
toho Nesytka a napadla jej. „Jedná se o druhot-
né napadení oslabeného jedince,“ vysvětluje 
Dostál. V odumřelém dřevě totiž byly shledá-
ny výletové otvory dospělého hmyzu, který se 
zde vyvíjel od vajíčka přes larvu, kuklu až po 
dospělého jedince. V  tomto případě už strom 
neměl příliš možností,  jak oddálit svoji zkázu.  

„Protože se jedná o silné napadení tímto dře-
vokazným hmyzem, bylo odborem životního 
prostředí rozhodnuto o sanační těžbě tohoto 
stromu,“ doplňuje Dostál. Následnou těžbu 
zajistí novoměstská firma "FIK" - Michal Fiala, 
arborista.                                                              -mah-

V nemocnici 
přibudou parkovací 
místa

Informace 
o budoucí deratizaci
ve městě
Oznamujeme občanům, organizacím i firmám, 
že pravidelná celoplošná deratizace města a při-
lehlých místních částí se uskuteční na jaře příš-
tího roku. Pokud v současné době je v některých 
místech zvýšený výskyt hlodavců, mohou se zá-
jemci o položení nástrah přihlásit na městském 
úřadě, odboru investic a správy majetku, pří-
padně na telefonních číslech 566 598 357 nebo 
724 775 894.                                                                   -mah-

Městské byty na prodej 
Město přichází s nabídkou prodeje dvou svých 
bytů. Vybírat bude možné z bytu č. 1489/7 na 
ulici Budovatelů s  výměrou 85,09 m² a mini-
mální kupní cenou 525  000 Kč. Druhý z  na-
bízených bytů č. 1295/9 se nachází na ulici 
Mírová. Byt má velikost 56,31 m² a jeho mini-
mální kupní cena je stanovena na 275 000 Kč. 
Prodej obou bytových jednotek bude proveden 
veřejným výběrovým řízením na určení pořadí 
z  řad zájemců. Výběrové řízení se uskuteční 
v  zasedací místnosti na městském úřadě dne 
7. listopadu v  16:00 hodin. Nabízené byty si 
bude možné nezávazně prohlédnout ve středu 

10. října, kdy bude od 15:00 do 15:15 zpřístup-
něn větší z bytů a od 15:30 do 15:45, kdy mo-
hou zájemci navštívit menší byt. Druhý termín 
prohlídek je naplánován na pondělí 29. října. 
Jejich časy zůstávají stejné. Doplňující infor-
mace zájemci získají na internetových strán-
kách města, na úřední desce městského úřadu, 
v  realitní kanceláři Pamex. Dotazy je možné 
směřovat na realitního makléře Ing. Josefa 
Mičku (tel.: 777  163  399) či na odbor inves-
tic a správy majetku města, a to na pracovnici 
Ing. Taťánu Vinklerovou (tel.: 566 598 355)

.                                                                                         -mah-

V areálu novoměstské nemocnice by během 
několika měsíců mělo přibýt parkovacích míst. 
Zlepší se tak komfort pacientů a návštěvníků 
nemocnice. Na osm desítek parkovacích stání 
by mělo vyrůst v dolní části nemocnice, v pro-
storech mezi lékárnou a třetí uzavřenou branou 
do areálu, vedle staré čistírny odpadních vod. 
Parkoviště by mělo být vybudováno do začátku 
mistrovství světa v biatlonu, kdy bude pro veřej-
nost uzavřeno stávající parkoviště před hlavním 
vchodem do nemocnice, které bude sloužit jako 
točna pro kyvadlovou autobusovou dopravu na 
šampionát.                                                                  -krch--mah-

Helena Benešová 
Šustrová novou 
zastupitelkou města
Na svém srpnovém zasedání se zastupitelé měs-
ta naposledy rozloučili se svým kolegou, býva-
lým starostou a místostarostou města panem 
Petrem Pejchalem. Jeho památku uctili minutou 
ticha. Součástí zasedání bylo také složení slibu 
z  úst Mgr. Heleny Benešové Šustrové, která 
převzala uvolněný mandát člena zastupitelstva 
města. Helena Benešová Šustrová podáním 
ruky starostovi města, vyslovením slova „slibuji“ 
a podpisem na připravený slib potvrdila složení 
slibu člena zastupitelstva města. Nová zastupi-
telka města pracuje jako středoškolská učitelka 
na Gymnáziu Vincence Makovského a mezi její 
záliby patří historie, hudba, knihy a filmy.    -mah-

Bazén
Finanční náročnost: předpoklad 85 mil. Kč, 
předpokládané roční náklady – cca 5 mil. Kč
Popis:

- předpokládané rozměry budovy cca 45 x 30 m
- kapacita krytého bazénu a welness celkem cca 60 
žen a 60 mužů

- počet plaveckých drah 3 – 5
- délka plaveckých drah 25 m
- další vybavení:  
dětský a relaxační bazén, brouzdaliště, welness 
(sauna)

Sportovní hala
Finanční náročnost:   předpoklad 50 mil. Kč,
předpokládané roční náklady  cca 1,5 mil. Kč
Popis:

- předpokládané rozměry - hrací plocha 20 x 40 
m s výběhy

- 3 tenisové kurty na šířku haly
- využití a vybavení - házená , volejbal, florbal, bas-
ketbal, sálová kopaná
(zvažuje se vybavení posilovnou, horolezeckou 
stěnou …) 

-  vnitřní povrch typu Tatraflex na hrací ploše
prostor pro diváky (cca 100 s možností rozšíření)

Technické parametry obou staveb 
pokračování ze str. 1

Penálové prázdniny se osvědčily. Dluh za nájemné klesl 
Posledním srpnovým dnem skončily penálové 
prázdniny. Využít je mohli lidé, kteří dluží pe-
níze za nájemné v městských bytech. Měli tak 
možnost pohledávky vůči městu uhradit, aniž 
by museli zaplatit poplatek z prodlení. Výsledek 
tohoto vstřícného kroku? „Penálových prázd-
nin využilo 16 nájemníků. Celkově bylo dluž-
né nájemné včetně služeb sníženo o 283 650 
korun,“ říká místostarosta Stanislav Marek. 
Přistoupili tak na nabídku města a svůj dluh 
uhradili ve stanoveném termínu. Tím pádem 
jim může být prominuto penále. „Rada města 
ocenila vstřícný přístup některých dlužníků, 

kteří uhradili svůj dluh. Těmto nájemníkům 
byla část poplatků z prodlení prominuta Radou 
města a zbývající část, je navržena k prominutí 
zastupitelstvu města,“ doplňuje Marek. Sepi-
sování dohod o uznání dluhu pokračuje i po 
skončení penálových prázdnin. Tuto činnost 
má v režii realitní kancelář Pamex, podmínky 
však již nebudou tolik benevolentní, jako tomu 
bylo během prázdninových měsíců. Nájemníci, 
kteří podepsáním dohody přistoupí k uhrazení 
dluhu za bydlení, nemohou počítat s úplným 
prominutím poplatků z prodlení. Přesto se jim 
rozhodnutí splatit dlužnou částku vyplatí. Ne-

platiči, jež se ke splácení svých dluhů nebudou 
mít ani nyní, mohou očekávat další nárůst pe-
nále,  soudní výpověď, exekuci a vystěhování. 

„Od města obdrží dopis, ve kterém je upozor-
níme, že celou věc předáváme exekutorovi. A 
každý člověk, který neplatí nájemné, by si měl 
uvědomit, že sice může dlužit třeba jenom ně-
kolik stovek, ale když už v případě figuruje exe-
kutor, náklady na něj, a to v řádu tisíců, uhradí 
také on,“ dodává místostarosta.  Celkový dluh 
na nájemném jen u 20 nájemníků, kteří dluží 
více jak 20 tisíc korun, činil k 31. srpnu 1 586 
915 korun.                                                           -mah-

Nové Město připravuje Program grantů a příspěvků města na rok 2013
Stalo se již dobrou tradicí, že město každo-
ročně vyhlašuje program finanční podpory 
sportu, tělovýchovy, kultury, volného času 
a sociální oblasti. Město vnímá tuto vyhlá-
šenou podporu jako významný nástroj v 
boji proti sociopatogenním jevům ve spo-
lečnosti, zejména u dětí a mládeže. Z  toho 

důvodu bude Rada města projednávat ná-
vrh Programu grantů a příspěvků Nového 
Města na Moravě na rok 2013 na svém za-
sedání dne 1. října 2012. Po tomto datu bu-
dou k  dispozici všem zájemcům schválené 
formuláře žádostí včetně pravidel a vyhlá-
šených grantových témat v  tiskové podobě 

na podatelně MěÚ v  Novém Městě, Vrati-
slavovo nám. 103, nebo na webových strán-
kách města. Bližší informace o vyhlášeném 
programu grantů a příspěvků města sdělí 
odbor ŠKCR MěÚ v  Novém Městě na tele-
fonním čísle 566 598 420 nebo 566 598 421.                                        

Odbor ŠKCR MěÚ 

V blížící se anketě o stavbě bazénu, či sportovní 
haly nebudou lidé rozhodovat naslepo. Zná-
my jsou základní technické parametry obou 
staveb. Přinášíme vám tak základní popis 

obou projektů, zahrnující předpokládané roz-
měry, vybavení, či  možnosti vyžití. Podstatné 
informace se týkají  rovněž rozpočtů obou sta-
veb a předpokládaných  provozních nákladů.  

Postavit bazén, či sportovní halu? Přidejte 
Váš názor do diskuze www.vas-nazor.cz
Na konci srpna byla na stránkách www.vas-na-
zor.cz spuštěna diskuze na téma, zda v Novém 
Městě postavit bazén, či sportovní halu. Pokud 
by se vedení města řídilo podle připojených 
názorů, nemělo by rozhodování vůbec jedno-
duché. Jednotný názor v této otázce totiž nee-
xistuje. Příspěvky tu jednak zveřejňují zastánci 
stavby bazénu, kteří poukazují nejen na spor-
tovní vyžití, ale také na možnosti regenerace a 
odpočinku, což vedle sportovců přivítají také 

senioři. Podporu nejednoho hlasu tu však má 
také stavba sportovní haly, kdy lidé zdůrazňují ze-
jména chybějící zázemí pro sálové sporty a mož-
nosti pravidelných tréninků. V diskuzi se však 
také objevují názory, že obě dvě stavby, byť by 
byla postavena pouze jedna, jsou v současnos-
ti pro město zbytečný přepych. Tito diskutující 
vytýkají především finanční náročnost obou 
projektů. Jaký je Váš názor? Zapojte se i Vy do 
diskuze, která potrvá do 15. listopadu.   -mah-

.
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Týden sociálních služeb v Novoměstských sociálních službách
Jako každý rok, tak i rok 2012 bude ve zna-
mení Týdne sociálních služeb, který vyhlašuje 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve 
spolupráci s  Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Smyslem tohoto projektu je poukázat na 
široké spektrum poskytovaných služeb v České 
republice a také na práci zaměstnanců, kteří 
jsou nepostradatelným článkem v  jejich fungo-
vání. Novoměstské sociální služby se k tomuto 
projektu připojují, a to prezentací pečovatelské 
služby na Festivalu sociálních služeb, konané-
ho 8. 10. 2012 v  Domě kultury ve Žďáře nad 
Sázavou, v čase od 10:00 do 17:00 hodin a také 

Dnem otevřených dveří, ve středu 10. 10. 2012, 
v  Novoměstských sociálních službách (dům 
s  pečovatelkou službou), Žďárská 68, Nové 
Město, v  10:00 a 14:30 hodin. Rádi Vás u nás 
přivítáme, představíme Vám činnosti, které 
naši pracovníci každodenně uživatelům posky-
tují, a zodpovíme případné dotazy o fungování 
pečovatelské služby. V  rámci tohoto dne máte 
také možnost nahlédnout do některého bytu 
domu s  pečovatelskou službou. Doufáme, že 
bude pro Vás naše nabídka lákavá a společně 
se setkáme v  prostorách Novoměstských so-
ciálních služeb nebo ve Žďáře nad Sázavou. 

Za pracovníky NSS          
Mgr. Hana Pohanková

Mít někoho, kdo za vámi stojí…
Sdružení Nové Město na Moravě o.s. připravuje 
na sobotu 3. 11.  akci Benefice 3-3-3. Výtěžek z 
dobročinného jarmarku, módní přehlídky šper-
ků a oděvů i koncertu Báry Hrzánové a skupiny 
Condurango pomůže sociální službě Raná péče, 
jejímž posláním je poskytovat pomoc a podpo-
ru rodinám pečujícím o dítě s postižením od 
narození do sedmi let věku (více na www.sdru-
zeninovemesto.cz). V souvislosti s chystanou 
Beneficí 3-3-3 jsme požádali o rozhovor jednu 
z bývalých klientek Rané péče, paní Ilonu Vaší-
kovou, která služeb využívala pro svou dceru.

Dnes je k dispozici mnoho informací na in-
ternetu, rodiče dětí s  postižením zakládají 
asociace, občanská sdružení ... Co „navíc“ 
poskytuje Raná péče, v čem je důležitá?
 
Dětem s handicapem se musí kupovat spe-
ciální zdravotní pomůcky a hračky, a to není 
v  žádném případě levná záležitost. Také po-

hybovat se v  oblasti sociálních zákonů je ně-
kdy nadlidský výkon. Také proto bych chtě-
la vyzdvihnout Ranou péči v  Novém Městě 

- kdykoli jsem potřebovala sehnat informace, 
poradit a povzbudit, nikdy jsem se nesetkala 
s  neochotou. Naopak, pracovnice byly perfekt-
ně informované a vždycky si na nás udělaly čas.

Jak jste se o službě Raná péče dozvěděli?

Když byly naší dceři necelé dva roky, snažila 
jsem se získat co nejvíc informací, protože jsem 
zjistila, že když vím, co nás čeká, dodává mi to 
sílu a energii. Na druhou stranu jsem ještě po-
řád neměla odvahu setkávat se s  jinými rodina-
mi, které jsou na tom stejně. Náš pediatr mi dal 
letáček s  telefonním číslem Rané péče a od té 
doby nás „tety z  Rané péče“ navštěvovaly pra-
videlně každý měsíc až do Ivetčiných sedmi let.
 
Sociální služby mohou fungovat díky sys-

tému grantové podpory a díky drobným i 
větším sponzorům. Můžete z pohledu kli-
enta zhodnotit, jak jsou finance využívány?

Při každé návštěvě přivezly pracovnice plno hra-
ček a pomáhaly mi pracovat s Ivetkou na tom, co 
jí dělalo problémy, nebo naopak s ní hrály hry a 
plnily úkoly, které měla ráda. Jezdili jsme také 
do Nového Města na keramické dílny, přednáš-
ky, nebo si jen tak popovídat. Postupně jsme se 
začali setkávat i s ostatními rodinami a jezdit na 
prodloužené víkendové akce, na které jezdíme 
i teď, když už Ivetka není klientkou Rané péče.  
Ráda bych, aby Raná péče v Novém Městě mohla 
dál pomáhat všem rodinám, které to potřebují. 
Je fajn mít někoho, kdo za vámi stojí a pro koho 
jsou vaše radosti, ale i starosti důležité. Chtěla 
bych touto cestou všem pracovníkům Rané péče 
poděkovat a vyjádřit podporu a obdiv jejich práci. 
Přeji vám hodně zdraví, štěstí, ale i síly a odvahy.

Mgr. Ivona Čermáková

Ukázka pomůcek pro 
sluchově postižené
Uskuteční se v pondělí 8. října v  Poradně pro 
sluchově postižené na ulici Žďárská 68 v Novém 
Městě. Zahájení je naplánováno na 14 hodinu. 
Srdečně jsou zváni všichni, kdo mají o proble-
matiku zájem.                                           -mah-

Zdislava má dotaci 
jistou. Miliony poslouží 
k rekonstrukci 
Zastupitelstvo města schválilo záměr uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Evropské pe-
níze půjdou na rekonstrukci, a rovněž tak roz-
šíření Centra Zdislava. Tím pádem se rozroste 
nabídka poskytovaných služeb a zároveň se 
zvýší jejich kvalita. Za více než 8 milionů korun 
bude budova zateplena, počítá se také s  opra-
vou střechy. Tím však výčet  všech prací nekon-
čí. Současný objekt se rozroste díky přístavbě 
o třech podlažích, kde vzniknou nové prostory 
s  výtahem a schodištěm. Počítá se tu s  vybu-
dováním velké jídelny, výdejny jídla, skladem 
várnic, rehabilitační místností, cvičnou kuchyní, 
tréninkovým prostorem či kvalitním sociálním 
zařízením.                                                                    -mah-   

Po prázdninách 
opět startují kurzy 
pro těhotné
Předporodní kurz je připraven pro těhotné ženy 
přímo v místě porodnice Nemocnice Nové Měs-
to na Moravě. Jedná se o informační kurz, který 
se skládá z teoretické i praktické části. Kurz je 
rozdělen do tří oblastí a jeho podstatou je infor-
movat nastávající maminky o průběhu porodu, 
šestinedělí a péči o jejich dítě. První dvě části 
kurzu budou zahrnuty do dvou spíše teoretic-
kých hodin. Třetí část kurzu není omezena ča-
sově a je zaměřena na dotazy, praktický nácvik 
a prohlídku porodního sálu. Kurzy vedou porod-
ní asistentky a lékaři s praxí v oboru. Maminky 
mohou přijít v pondělních termínech 1. října, 
5. listopadu a 3. prosince. Kurzy začínají vždy ve 
stejnou hodinu a na stejném místě, od 14:00 ho-
din u porodních sálů.                                                       -krch-

Úředníci vzali do rukou hrábě a s úsměvem pomáhali
Na konci srpna vyrazilo deset úřednic a dva 
úředníci Městského úřadu v Novém Městě na 
louku Šafranica. O tuto podmáčenou rašelin-
nou louku, která je cenná především výskytem 
populací zvláště chráněných a ohrožených 
druhů rostlin, se již řadu let stará Sdružení 
Krajina. Ruční kosení, hrabání a úklid trávy je 
součástí každoroční péče, kterou této přírodně 

cenné lokalitě nacházející se nedaleko Slav-
kovic věnuje. Tradice dobrovolnické pomoci 
novoměstských úředníků na loukách začala již 
před třemi lety. Vybudována byla díky vstříc-
nosti vedení městského úřadu a přístupu jeho 
pracovníků. „Městský úřad jako první z námi 
oslovených institucí kladně zareagoval na na-
bídku firemního dobrovolnictví ve prospěch 

ochrany přírody. Ceníme si toho a věříme, že 
tato spolupráce je přínosná pro všechny zúčast-
něné strany. Spolupracujeme i se soukromými 
firmami, které mohou využít takovouto akci k 
utužení svého kolektivu a pomoci přitom dob-
ré věci. Zveme tedy i další dobrovolníky,“ říká 
ředitelka Sdružení Krajina Kateřina Marečková. 

Ing. Kateřina Marečková

Tyršovka má novou přírodní zahradu
Mateřskou školku na ulici Tyršova navštěvu-
je přes 70 dětí. Ty doposud mohly využívat 
venkovní zahradu, kde si však příliš nevyhrá-
ly. Paní učitelky se proto 
rozhodly, že pokusí za 
podpory města požádat 
Kraj Vysočina o dotaci na 
zvelebení této zahrady.  
Nezůstalo pouze u slov a 
na jaře byla tato žádost do 
Fondu Vysočiny podána. 
V  červnu pak přišla dobrá 
zpráva. Projekt plánované 
přírodní zahrady s  názvem „Jen si děti všim-
něte, co je krásy na světě“ byl podpořen dotací 
ve výši 75 tisíc Kč (62,2% z  celkových nákla-
dů akce). Díky podpoře Kraje Vysočina, díky 
ochotným rodičům, kteří bez nároku na odmě-
nu ve svém volném čase pracovali a zkrášlovali 

pro své děti prostory budoucí přírodní zahrady 
a především díky zaměstnancům zahradnictví 
v  Novém Městě vznikl krásný prostor, který 

si předškoláci hned 
v  prvních zářijových 
dnech s  nadšením vy-
zkoušeli. Jejich radost 
z  mnoha přírodních 
prolézaček, úkry-
tů, vlastního jezírka 
i vlastní zahrádky 
svědčí o tom, že se 
jim zahrada líbí. A 

to je snad ta největší odměna všem, kteří 
se na projektu jakkoliv podíleli. Velké díky 
patří především paní Mileně Jirčíkové, kte-
rá celý projekt koordinovala a se svými za-
městnanci zahradnictví jej  dotáhla do konce.                                                                              

-                                                                                 -krm-

Občané aktivně 
pro své město
Občané Nového Města se mohou z vlastní inici-
ativy zapojit do komunitního života města tím, 
že v  případě jejich zájmu budou mít možnost 
podílet se na jeho pravidelném zkrášlování. Od-
měnou jim bude případná podpora městské rady 
při posuzování jejich sociálního problému. Bliž-
ší informace získáte na městském úřadě u pana 
Ing. Fily na telefonním čísle 566 598360 či u paní 
Skalníkové na čísle 566 598 425.                       -ska-

Stát nechal 
prvňáčky na 
holičkách. Město 
jim pomohlo
Malé prvňáčky, kteří letos poprvé přišli do škol, 
čekal tvrdý střet s realitou. Přestože mají ze záko-
na právo na školní pomůcky, stát jim je nezaplatil. 
Ministr školství se sice za chybu omluvil, ale její 
nápravu slíbil až příští rok. Letošní prvňáčci tak 
zůstali bez pomoci. Městská rada takový výsle-
dek považuje za nepřijatelný, a proto schválila 
mimořádný příspěvek na úhradu školních pomů-
cek pro prvňáčky z rozpočtu města. „Stát v tomto 
případě selhal a nesplnil svoji povinnost. Ne-
mohli jsme ale připustit, aby na to doplatily děti 
ve školách,“ vysvětlil postup města jeho radní Jiří 
Maděra.                                                                      -mah-

Lidé navrhli desatero problémů města
Otázku stavby bazénu, či sportovní haly je třeba 
vyřešit co nejdříve. Svědčí o tom také výsledky 
veřejného projednání Desatera problémů města, 
které se letos konalo 6. září v Kulturním domě. 
Diskuse na témata 1/ školství, volný čas, kultura 
a sport, 2/ sociální péče a zdravotnictví, 3/ roz-
voj města, podnikání, zaměstnanost a bydlení, 
4/ doprava a dopravní situace města, 5/ životní 
prostředí, probíhala za koordinace zástupců 
Národní sítě Zdravých měst (NSZM).  Novin-

kou veřejného projednání pro letošní rok bylo 
zastoupení studentů, kteří také přišli diskutovat 
nad problémy metra. Za všechny uvedené ob-
lasti bylo naformulováno celkem 18 problémů. 
Každý, kdo přišel na projednání, měl celkem 
dva hlasy, které mohl přiřadit k jakémukoliv na-
formulovanému problému. Dle počtu hlasů byl 
pak sestaven žebříček 14ti top problémů města. 
Dalšími navrženými problémy byla například 
úprava a údržba veřejné zeleně včetně obnovy 

mobiliáře, problematika likvidace směsného 
komunálního odpadu, nedostatek odpadkových 
košů a regulace městské výstavby. Některé z na-
vržených problémů budou v průběhu listopadu 
ověřeny anketou. Anketa bude součástí listo-
padového výtisku novin Novoměstsko a účast-
nit se jí mohou všichni občané města a jeho 
místních částí. Výsledky ankety budou následně 
předloženy Radě a Zastupitelstvu města k další-
mu zpracování.                                -krm-, -mah-

Najde se řešení těchto problémů? 
1/ zřídit chybějící bazén
2/ zřídit chybějící sportovní halu
3/ zachovat stávající kapacitu nemocnice + snaha o obnovu zrušených oddělení
4-5/ rozšířit stávající kapacitu a druhy sociálních služeb
4-5/ vybudovat splaškovou kanalizaci v ostatních místních částech města
6-7/ řešit neexistenci chráněného bydlení - dílny
6-7/ zajistit nedostačující prostory pro kulturní vyžití mládeže (workshopy, relax, malé koncerty) - náklady pronájmu KD jsou příliš vysoké
8-9/ rozhodnout, co bude s budovou kina
8-9/ řešit opravy komunikací / ulice Drobného, ulice Tyršova (PČR + Leandra Čecha), oblast mezi Běliskem a lokalitou Nad městem/ a opravy povrchů 
komunikací (ulice Luční a Štursova, městských částí Holubka, Betlém, Broškův kopec)
10-14/ řešit rozvoj dopravy na ulici Jánská ve směru k Hornímu Dvoru
10-14/ nedostatek kvalitních obchodů ve městě
10-14/ řešit parkování v oblastech u nemocnice, ulice Pavlova, ulice Tyršova / u KD a gymnázia, u střediska a ulice Malé), ulice Budovatelů a městská část Holubka
10-14/ řešit cyklotrasy v úsecích: Bělisko - koupaliště, Jatka - Černý rybník - Vysočina Aréna, Jatka - Medin - stávající cyklostezka Vlachovická, Medlovské 
údolí, Nové Město - Maršovice a Nové Město - Žďár nad Sázavou
10-14/ přístavba mateřské školy na ulici Drobného
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Slavnosti medu letos včely nepřivábily 
Znamením končících prázdnin jsou každoroč-
ní Slavnosti medu pořádané novoměstskými 
včelaři. Sychravé podzimní počasí zcela splnilo 
podtext akce „sladké zakončení léta“, ale na-
štěstí neubralo nic na úsměvu bílé paní, která 
opět rozdávala krupičnou kaši s medem a láka-
la na medovinu.   Dvoudenní medová slavnost 
nabídla všem milovníkům této zdravé lepkavé 
pochutiny nepřeberné množství včelařských 
produktů od českých výrobců. Kdo nechtěl jen 
nakupovat a ochutnávat lákadla bílé paní, mohl 
si odlít zvířátko z voňavého vosku nebo si z 
včelařských mezistěn stočit svíčku.   Přece jen 
na slavnosti chyběl jeden tradiční host. Včely 

a vosy, které vůně medových produktů vábí 
a vždy jich je kolem Horáckého muzea požeh-
naně, letos, patrně kvůli neobvykle chladnému 
počasí a častému mrholení, na slavnost nedo-
razily.   V pátek byl součástí programu i řeme-
slný jarmark, zpříjemněný Tata Bandem Josefa 
Kučery. Během sobotního dopoledne zahrála 
Zuberská šestka a jarmark vystřídal farmářský 
trh, tentokrát mimořádně přímo na náměs-
tí.   Kdo nestihl přijít nyní, nemusí zoufat. Již 
9. listopadu 2012 startuje v Horáckém muzeu 
třináctý ročník prodejní výstavy Vůně medu 
pořádaný taktéž ZO ČSV Nové Město na Mora-
vě.                                                                                       -kuku-

Novoměstská andulka 
– propagační výstava exotických ptáků
Ve dnech  6. a 7. října ožije chovatelský areál za 
vlakovým nádražím zpěvem stovek exotických 
ptáků. V krytých halách, kde bude umístěno  80 
voliér a 70 klecí, se před očima návštěvníků před-
vedou nejen běžně chované téměř domestikova-
né druhy, ale i vzácnější papoušci. Obdivovat tak 
bude možné i exotické ptáky, jejichž prarodiče ješ-
tě zažili přívalové deště amazonských a afrických 
pralesů. Není tajemstvím, že odchovat tyto druhy 
již vyžaduje znalosti a chovatelské zkušenosti. 
Součástí výstavy bude také bohatý doprovodný 

program. V neděli se například uskuteční ukázka 
dravých ptáků a sov s odborným výkladem. Děti 
mohou využít jízdu na ponících, nebo si vybrat 
zakrslého králíčka, morče či pískomila. Zakou-
pit bude možné také vystavené ptactvo, krmivo 
a chovatelské potřeby. Zahájení výstavy je naplá-
nováno na sobotu v 8:00 hodin. V tento den bude 
areál otevřen do 18:00 hodin.  V neděli mohou ná-
vštěvníci zavítat v rozmezí od 8:00 do 16:00 hodin.

       Mgr. Otakar Německý,
 ZO ČSCH Nové Město na Moravě

Slavíme Mezinárodní den seniorů
Jako každoročně budeme i v  letošním roce 
slavit v  Novém Městě svátek všech senio-
rů, a to 16. října v  16:00 hodin v  Kulturním 
domě. Někteří lidé se domnívají, že se jedná 
o akci určenou pouze pro členy Klubu senio-
rů. To je omyl.  Oslava je pro všechny senio-
ry z  Nového Města a okolí. Písničky našeho 
mládí nám bude hrát Bohumil Havlík, zpívat 

budou Ivana Zdražilová, Anna Polnická 
a Pavla Polnická, zatančí Aneta Lempe-
rová, Aneta Ondřejková, Eva Pejchalová 
a Adéla Skřipská, recitovat bude Gabriela 
Laczková. Součástí programu bude i pro-
dejní přehlídka šperků. Srdečně zveme všech-
ny seniory z  našeho města a okolních vsí.  

Libuše Topinková

Klub seniorů
1. 10. 
Video z  roku 1993 „Výročí 700 let Nového 
Města“   
Jídelna DPS 15:00 – 17:00. 
8. 10. 
Vycházka ke SKI hotelu (v případě nepříznivé-
ho počasí akce v jídelně DPS)
Sraz ve 14:00 u DPS, návrat okolo 17. hodiny. 
16. 10. 
Slavíme Mezinárodní den seniorů
Velký sál KD  16:00 – 19:00. 
24. 10. 
Zájezd do Polska – Kudowa Zdroj
Odjezd od KD v 6:00, návrat do 19:00 hodin.  
Cena pro členy Klubu je 100 Kč, host 150 Kč.  
Přihlášky na akcích Klubu seniorů u H. Pouka-
rové.
29. 10. 
Kavárnička, jídelna DPS  15:00 – 17:00.
Přihlášky na akcích Klubu seniorů 
u H. Poukarové.

Začátek školního roku v novoměstských základních školách
V pondělí 3. 9. 2012 začal opět nový školní rok. 
Obě novoměstské základní školy vítaly po prázd-
ninách děti do prvních tříd za účasti pana staros-
ty a místostarosty, vedení města rovněž navštívi-
lo i základní školu v Pohledci a ve Slavkovicích. 
Děti přicházejí po prázdninách do nově připra-
vených, opravených a vyzdobených prostor. Se 
začátkem nového školního roku začíná základní 
škola na Vratislavově náměstí s opravami čelní 
stěny fasády budovy, ZŠ Leandra Čecha připra-
vila dětem navštěvujícím školní družinu další 
klubovnu. Zájem o školní družinu je tak velký, že 
dosavadní dvě oddělení nebyla dostačující. Zá-
kladní školy ve Slavkovicích a Pohledci trápí již 
několik let nižší počet žáků. Školní rok v pohle-
decké škole zahájilo v letošním roce 21 žáků, kte-
ří jsou rozděleni do dvou tříd s 1. – 5. postupným 
ročníkem. Do základní školy ve Slavkovicích le-
tos nastoupilo 18 žáků, z toho 4 prvňáčci a žáci, 
stejně jako v Pohledci, jsou rozděleni do dvou 
tříd s tím rozdílem, že z této školy odchází děti 
do novoměstské základní školy již po čtvrtém 
ročníku. Vzhledem ke kolísajícímu počtu žáků 

v obou těchto základních školách v Pohledci i ve 
Slavkovicích stojí vedení města i představitelé 
místních částí před otázkou, jak se vypořádat se 
zvyšujícími se náklady na údržbu, provoz školy 

i doplatek na mzdy zaměstnanců. V současné 
době obě místní části mají zájem základní školy 
v obci zachovat s tím, že se podílí na jejich finan-
cování.                                          Alena Lukášová 

Střední odborná škola – nový 
projekt na Bělisku
Jako jedna z mála středních škol v našem regio-
nu jsme získali v rámci výzvy „EU peníze střed-
ním školám“ finanční podporu pro svůj projekt 

„Zvýšení kvality výuky“. Od května 2012 může-
me tedy rozvíjet a zkvalitňovat svoje činnosti 
v rámci výuky i mimo ni. Co tedy děláme v pro-
jektu za zhruba 1,6 milionu korun konkrétně? 
Tvoříme nové elektronické vzdělávací materi-
ály, kterými zpestřujeme svoji výuku. Celý pe-
dagogický sbor prochází dlouhodobým vzdě-
láváním, které se zaměřuje na práci se třídou, 
na rozvíjení důvěry, na moderní a motivační 
prvky ve výuce, na práci s  žáky se specifický-
mi vzdělávacími potřebami atd. Pro zvýšení 
kvality odborného výcviku bude důležitá stáž 
učitelů ve firmách, odkud přinesou do výuky 
nejnovější praktické poznatky. Díky projektu 
bude rozšířena výuka matematiky, kde se uči-

tel může žákům individuálně věnovat. Máme 
v  plánu zařídit novou počítačovou učebnu, 
doplnit potřebné učební pomůcky i nové note-
booky pro všechny učitele.  Projekt bude trvat 
dva roky. Těšíme se na jeho realizaci a doufáme, 
že z výsledků naší práce budou mít radost také 
žáci. I veřejnost může posoudit naše snažení 
na internetové stránce školy www.sos-nmor.cz, 
kde budeme od listopadu zveřejňovat ukázky 
digitálních učebních materiálů. O velmi dob-
ré vybavenosti a úrovni naší školy se můžete 
přesvědčit i Vy sami, pokud nás navštívíte ve 
DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se bu-
dou konat ve čtvrtek 29. 11. od 8:00 do 16:00 
hodin, dále v  sobotu 8. 12. od 8:00 do 12:00 
hodin a konečně ve čtvrtek 10. 1. 2013 od 8:00 
do 16:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.                                         

Mgr. Ivo Teplý, ředitel školy

Knihovna ve středu pozornosti. Užije si svůj týden 
Městská knihovna zve všechny občany na Tý-
den knihoven, který se uskuteční v termínu od 
1. do 7. října. Letošní již 16. ročník celostátní 
akce Týden knihoven nese motto: „Čti, žij zdra-
vě!“ Co pro Vás knihovnice připravily? Na dru-
hého října je naplánován prodej vyřazených 
knih a časopisů. Proběhne v šatně kulturního 
domu, a to od 9:00 do 16:00 hodin. Cena za kni-
hu je 5 Kč, časopis bude možné zakoupit v ceně 
1 Kč, nebo 2 Kč. Ve stejný den se bude konat 
tvůrčí dílna drátování s paní Hanou Hájkovou, 
a to od 16:00 hodin v čítárně městské knihovny. 
Cena za tvůrčí dílnu činí 40 Kč, přičemž počet 

účastníků je omezen. Kdo chce, může si přihláš-
ky vyzvednout na dospělém oddělení. Den na 
to proběhne v  knihovně Den otevřených dveří. 
V  programu na další den, tedy 4. října je pa-
matováno především na děti.  Pokud to počasí 
povolí, bude se za Kulturním domem od 12:00 
do 16:00 hodin malovat na chodník. Výčet 
programu však zdaleka nekončí. Po celý týden 
jsou pro Vás připraveny soutěže na dětském a 
dospělém oddělení týkající se zdraví. NOVÉ 
čtenáře potěšíme registrací ZDARMA. Těšíme 
se na Vás! Více: http://knihovna.nmnm.cz/.

  Městská knihovna

Koloběžkiáda v režii 
Domu dětí a mládeže
První zářijovou sobotu pořádal DDM Koloběž-
kiádu. Závodilo se u „Klečkovského rybníka“. 
Děti měly za úkol třikrát projet trasu s  překáž-
kami. Při jejich překonávání jim mohli pomoci 
rodiče. Někteří závodníci byli tak urputní, že si 
trasu projeli i pětkrát. Při překonávání překá-
žek se nikdo nevzdával a všichni statečně bo-
jovali. Víte, že se dá s koloběžkami i tak trochu 
malovat? Vyzkoušeli jsme si to s koloběžkami a 
křídami přímo na papíře. Na závěr byli vyhodno-
ceni tři nejkreativnější koloběžkáři za nápaditou 
výzdobu vozidla a kostým. Speciální cena byla 
udělena malému houževnatému florbalistovi. Na 
akci byly pozvány pracovnice VZP, které všem 
zájemcům popovídaly o programech pojišťovny 
a změřily tělesný tuk. Děkujeme jim za účast a za 
sponzorský příspěvek. Za rok se sejdeme znovu. 
Chystejte si koloběžky!                                      -DDM-

Stomatologická pohotovost

6. 10. 2012 MUDr. Jan Kopecký
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 643 012 
6. 10. 2012 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298  
13. 10. 2012 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997 
14. 10. 2012 MDDr. Tomáš Ludin
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 
20. 10. 2012 MDDr. Kristýna Kubicová
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645 
21. 10. 2012 MUDr. Anna Štěrbová
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124 
27. 10. 2012 MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
739 093 334 
28. 10. 2012 MUDr. Eva Peňázová,
Vratislavovo nám. 12, Nové Město na Moravě, 
566 616 900
Ordinační doba vždy: 09.00 - 12.00 hodin.
Aktuální pohotovost najdete i na stránkách 
novoměstské nemocnice www.nnm.cz. 
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Jirka Žák a nejtěžší týmový závod na světě. Dolomitenmann

V sobotu 8. září se v Lienzu v rakouských Dolo-
mitech uskutečnil 25. ročník závodů Dolomite-
nmann, nejtěžšího týmového závodu na světě. 
Štafeta se skládá z  horského běhu na 12 kilo-
metrů s převýšením 2000 metrů, paraglidingu, 
jízdy na kajaku na divoké vodě na 5 kilometrů a 
jízdy na horském kole na 27 kilometrů s převý-
šením 1700 metrů. Na startu letošního závodu 
bylo 125 čtyřčlenných týmů složených ze spor-
tovců z celého světa, mezi nimiž byli zastoupe-
ni i medailisté z  Olympijských her v  Londýně. 
Týmy byly rozděleny do dvou kategorií. Profe-
sionální, kde bylo 40 štafet a amatérské čítající 
85 družstev. Za tým Technika Brno Extreme 
se akce zúčastnil i novoměstský běžec Jiří Žák, 
který k tomu dodává: „Každý ze sportovců, kte-
rý startoval i před rokem a skončil v absolutním 
pořadí své disciplíny do dvacátého místa, může 
startovat pouze v profi týmu. Vloni termín Do-
lomitenmanna kolidoval s  Mistrovstvím světa 
v  horských bězích v  Albánii, kde jsem skončil 
v první polovině startovního pole na 56. místě, 
a proto mě šéfové týmu Technika Brno Extre-

me mohli bez obav nasadit do amatérského 
družstva.“ Do  cíle běžecké části v  nadmořské 
výšce 2 441 metrů na Kuhbodentorlu doběhl 
Jirka Žák na 28. místě absolutního pořadí. Šta-
fetu předal paraglaidistovi Oskaru Weisstei-
nerovi z  Itálie (55. místo mezi paraglaidisty), 
divokou vodu jel Pavel Srbecký (32. čas) a na 
kole Václav Šafránek (28. čas). Tým Technika 
Brno Extreme skončil v  absolutním pořadí na 

23. místě, což znamenalo skvělé 5. místo mezi 
amatéry. Večerní vyhlašování na Lienzském 
náměstí pro pět tisíc diváků obohatil svým 
vystoupením mistr světa v  letecké akrobacii 
Hanes Arch. Po jeho představení bylo dekoro-
váno pět nejlepších týmů z obou kategorií. Tým 
Technika Brno Extreme se  i díky výkonu Jirky 
Žáka poprvé dostal na vyhlašovací pódium. 

-KH-

Další úspěchy 
novoměstských
nadějí v biatlonu
Ve dnech 1. a 2. září se v Letohradu uskuteč-
nilo Mistrovství Česka v biatlonu na kolečko-
vých lyžích. V sobotu se konal závod rychlostní 
a v neděli vytrvalostní. Mladí závodníci z Nové-
ho Města opět zabojovali a přivezli si vedle titulů 
Mistrů republiky i další pěkná umístění.  Histo-
rického úspěchu dosáhli novoměstští biatlonisté 
i v seriálu letních biatlonových závodů. Skupina 
dorostu trenérsky vedená Jiřím Žákem a Libo-
rem Tkadlecem se stala vítězem Českého poháru 
v letním biatlonu. O úspěch se zasloužili Jan 
Burian, Martin Žák, Anna Tkadlecová, Karolí-
na Otavová, Petr Holek, Martin Klouda, Zuza-
na Slováková, Matouš Slonek a Kristýna Černá. 
Trenér Jiří Žák dodává: ,,V individuálních úspě-
ších vynikají především tři tituly mistra České 
republiky Jana Buriana, dva Anny Tkadlecové, 
jeden titul Karolíny Otavové a štafetové zlato 
Jana Burian a Martina Žáka.“                           -KH-

Mistrovství Česka v biatlonu na 
kolečkových lyžích 

Výsledky novoměstských biatlonistů: 
Dorostenci st.: 

Jan Burian 3. a 1. místo, Martin Žák 14. a 5. místo
Dorostenky st.: 

Anna Tkadlecová 3. a 1. místo
Dorostenci ml.: 

Jan Tkadlec 4. a 7. místo, Matouš Slonek 6. a 4. 
místo, Martin Klouda 8. a 8. místo

Dorostenky ml.: 
Karolína Otavová 1. a 4. místo, Kristýna Černá 
7. a 6. místo. 

Vítězný „anglický“ týden
Středeční utkání domácího týmu proti hostům 
z Tasovic bylo lahůdkou pro všechny fotbalové 
fanoušky. I přes nepřízeň počasí sledovalo zá-
pas 240 diváků a oboustranně fantastický vý-
kon je jistě zvedal ze sedadel. První gól přišel již 
v 17. minutě, kdy kolmici Kolaříka krásně zpra-
coval domácí Zedníček a zasunul míč podél 
hostujícího gólmana do branky. Po krásných 
šancích na obou stranách se skóre v prvním po-
ločase již nezměnilo. Druhá půle byla charak-
teristická především tlakem hostujícího týmu 
toužícího po vyrovnání. Výborná hra obranné 
čtveřice a skvělý výkon domácího gólmana 
Vítka jim však dát branku nedovolili, a když 
rozhodčí neuznal gól domácích z  osmdesáté 
minuty, byla nakonec Zedníčkova trefa z první 
půle tou vítěznou. Trenér Zeman k utkání řekl: 

„Pro fanoušky to musela být oslava fotbalu. Ná-
boj, dramatické situace, adrenalin do konce 
zápasu. Na lavičce to až tak super nebylo, ale 
jsem šťastný, že jsme naplno bodovali.“ Další 
zápas čekal domácí v sobotu na hřišti klubu FC 
Spytihněv. Po ospalém začátku se začali naši 
borci rozehrávat až ke konci první půle a hned 
z  toho vytěžili první branku - ve 37. minutě 
pokus Zedníčka usměrnil do domácí sítě Vojta. 
Na začátku druhého poločasu nevyužili domácí 
hráči vyloženou šanci. Skóre se měnilo až v 73. 
minutě, kdy zahrával standardní situaci kapi-
tán Michal, jehož centr těsně před gólmanem 
tečoval chytře Smetana a zvýšil vedení o dva 
góly. Do konce zápasu již další branka nepadla 
a fotbalisté SFK Vrchoviny ani po sedmi kolech 
nepoznali hořkost porážky.                              -KH-

Termín závodů MTBO  v Zubří se blíží
Nevíte, co si máte pod zkratkou MTBO předsta-
vit? Pak vězte, že se jedná o jeden z orientačních 
sportů, a to orientační závod na horských kolech 

– Mountain Bike Orienteering. Již v roce 2007 se 
konalo v Novém Městě u hotelu SKI Mistrovství 
světa v MTBO. Součástí tohoto Mistrovství byl 
i 7. ročník orientačního závodu dvojic Merida 
Bike Adventure. Mnozí z vás se tohoto „ závodu, 
pro který bylo horské kolo stvořeno“, zúčastnili 
a možná se i pravidelně účastní následujících 
ročníků. Pokud patříte mezi ty, kteří již mají s 
orientováním se na horském kole podle mapy 
zkušenost, nebo patříte mezi ty, kteří by tuto zku-
šenost rádi získali, rádi bychom vás pozvali na 
závody pro veřejnost, které jsou součástí závodů 

Českého Poháru a Mistrovství ČR v MTBO. Je 
pro vás připravena kategorie Open short a Open 
long. A to jak při obou sobotních závodech, tak 
i při závodě nedělním. Pokud jste ale jenom 
zvědaví a nechcete toto dobrodružství podstou-
pit, přijďte se alespoň podívat, a podpořit tak 
nejlepší české závodníky. Za finanční podpory 
města pořádá 13. – 14. října Sportovní klub Ori-
entační sporty Nové Město na Moravě 16. a 17. 
Závod ČP MTBO – KCK Force a MČR družstev 
MTBO – KALAS Sportwear. Centrum závodu 
je v rekreačním středisku KOVO Žďas Zubří. 
Všechny potřebné informace k závodu najdete 
na  stránkách: http://osn-cz.eu/poradame/mtbo/. 
Těšíme se na vás!           

Stanislav Lukeš na 
Prague open 2012 
ve stolním tenise
Ve dnech 24. – 26. srpna se v  Praze konal již 
třináctý ročník turnaje ve stolním tenise Prague 
open 2012. Svoji stopu na něm zanechal i Sta-
nislav Lukeš, hráč a člen novoměstské orelské 
jednoty. Zúčastnil se zápasů v kategorii D určené 
pro muže soutěžící od divize níže. Ta byla roz-
dělena na 29 čtyřčlenných skupin, kde se hrálo 
formou každý s  každým. Do pavouka, ze které-
ho vzešel následný vítěz, postupovali dva první 
z každé skupiny. Našemu zástupci se to bohužel 
nepodařilo. Sám k  tomu říká: „Byla to pro mě 
hlavně výborná zkušenost - hrát mezi těmi nej-
lepšími z celého Česka. Při takovéto soutěži jde 
výkon nahoru, zahrál jsem zde svoje nejlepší vý-
měny. Chtěl bych poděkovat kolegům z Orla za 
pomoc s přípravou a vedení naší Jednoty, rodině 
a kamarádům za podporu. Doufám, že díky zís-
kaným zkušenostem začnu na dalších turnajích 
porážet i dosud lepší hráče.“                              -KH-

Judista Daniel Pintera 
a jeho velký úspěch  
Poslední srpnový víkend strávil nadějný po-
hledecký judista Daniel Pintera v  termálních 
lázních Siklós.  Konal se tu mezinárodní turnaj, 
kterého se zúčastnila družstva z Maďarska, Ru-
munska, Chorvatska, Belgie, České republiky 
a Ruska. V nabité konkurenci se ovšem Daniel, 
jak u něho bývá zvykem, neztratil. V kategorii 
do 38kg prohrál pouze jedno utkání, přičemž ze 
všech dalších odešel jako vítěz. Tento výsledek 
mu zajistil zisk bronzové medaile. Daniel si za-
slouží pochvalu za obrovskou bojovnost a krás-
né technické judo. Po mezinárodních závodech 
čekal Daniela ještě náročný třídenní tréninkový 
kemp pod vedením zkušených mezinárodních 
trenérů. Po něm následoval zasloužený odpoči-
nek v termálním letovisku. Tímto nemohu opo-
menout vstřícnost a pohostinnost maďarských 
přátel, kteří pro nás uspořádali nejen velkolepý 
přivítací večírek, ale také nás pozvali do termál-
ních lázní.                                        Ing. René Pintera, BA, 

trenér juda DDM Klubíčko 

Druhé místo 
na mistrovství ČR
O víkendu 25. a 26. srpna se v Přerově uskuteč-
nilo mistrovství ČR AVZO. V sobotu se soutěžilo 
ve střelbě z libovolné a standardní malorážky na 
60 ran vleže. Za AVZO Nové Město na Moravě 
se souboje zúčastnilo pět našich střelců. I přes 
špatnou viditelnost na místní střelnici se Vác-
lav Večeřa velmi slušným výsledkem 554 bodů 
umístil na dobré osmé příčce. Prostředí naopak 
nesedlo Ondrovi Pazourkovi, který nakonec ná-
střelem 464 bodů obsadil 11. příčku. Naše dvě 
dorostenky zastřílely svůj standard. Míša Marko-
vá skončila šestá s 542 body a o jednu příčku za 
ní zaostala Martina Měcháčková. Pátým členem 
našeho družstva byl Jirka Materna, který ve střel-
bě z libovolné malorážky na 60 ran vleže vystří-
lel slušných 582 bodů, což mu vyneslo 4. místo. 
Nejlepšího výsledku dosáhl v neděli v královské 
disciplině, střelbě z libovolné malorážky na 3 x 40 
ran. Obsadil skvělé druhé místo nástřelem 1129 
bodů.                                SSK Nově Město na Moravě

Kalendář sportovních akcí podzim 2012
Pá 28. 9.
8:00 - Neváhej a choď aneb Krátká 8stovka
Začátek v 8:00 Krátká u Sněžného u statku 
č. p. 2. Znáte všechny osmistovky Žďárských 
vrchů? Na kolik z nich dokážete vystoupat 
během jednoho dne? Připravena je i trasa 
na 100 km. Startovné 50 a 100 Kč. V ceně 
startovného je průkaz a GPS souřadnice vr-
cholů. Další info na http://www.chaloupky.cz.
So 6. 10.    
9:30 – Běh Ochozou
Přihlášky do 4. 10. písemně na office@zla-
talyze.cz, startovné 20 až 50 Kč, přihláška 
v den závodu 100 Kč. Místo konání lyžař-
ský areál u Ski za garážemi směr Vlacho-
vice, start kategorií v 9:30, 10:00 a 10:30. 
Více informací na http://www.skl.nmnm.cz.
10:30 - Žákovský fotbalový zápas SFK Vrcho-
vina - Žďár nad Sázavou
Přijďte povzbudit naše mladé fotbalis-
ty na zápas s tradičním rivalem. Star-
ší žáci začínají v 10:30, mladší ve 12:15.
Ne 7. 10.   
9:30 - Přespolní běh na koupališti
27. ročník podzimního přespolního běhu, 
start nejmladší kategorie v 9:30 v areá-
lu novoměstského koupaliště, poslední 
kategorie vybíhá v 11:25. Více informa-
cí na http://www.atletikanmnm.wz.cz.
15:30 - Fotbalový zápas SFK Vrchovina – Bys-
třice nad Pernštejnem
Přijďte povzbudit naše fotbalisty na zápas s tra-
dičním rivalem. 
So 13. 10. 
9:30 - II. ročník přespolního běhu Memoriál 
Cyrila Musila ve Studnicích

Start nejmladší kategorie v 9:30 u turi-
stické chaty ve Studnicích, poslední ka-
tegorie vybíhá v 11:25. Více informa-
cí na http://www.atletikanmnm.wz.cz.
Sportovní klub Nové Město na Moravě po-
řádá podzimní závody v severské kombinaci, 
skok na lyžích a jízda na kolečkových bruslích. 
Bližší informace na http://www.skl.nmnm.cz.
9:30 - 16. a 17. závod ČP MTBO (orientační 
závody na horských kolech)
Místo konání RS KOVO Žďas Zubří.
Dva závody Českého poháru, dopoledne 
sprint (Lísek), odpoledne middle (cíl v místě 
konání); současně dva závody pro kategorie 
Open - určeno pro širokou veřejnost. Start 
sprintu v 9:30, middle ve 14:30. Další informa-
ce na http://www.osn-cz.eu/poradame/mtbo/.
Ne 14. 10. 
10:00 - MČR družstev MTBO – KALAS 
Sportswear Memoriál Tomáše Sikory
Místo konání RS KOVO Žďas Zubří.
Mistrovství ČR družstev, současně závod jed-
notlivců v kategoriích Open. Další informace 
na http://www.osn-cz.eu/poradame/mtbo/.
Pá 19.10.   
16:00 - Běh na Kaplisko
Tradiční přespolní běh, bližší informace 
na adrese http://www.atletikanmnm.wz.cz.
Ne 21.10. 
15:00 - Fotbalový zápas SFK Vrchovina – 
Dosta Bystrc
So 27. 10.  
Závody psích spřežení Memoriál Vaška 
Kováříka V.
Místo konání - Hotel Horník Tři Stud-
ně. Závody potrvají až do neděle 28. října.

Ne 4. 11.   
14:00 - Fotbalový zápas SFK Vrchovina – 
Napajedla
St 26. 12.   
Štěpánské závody v běhu na lyžích
Informace naleznete s dostatečným předstihem 
na adrese http://www.skl.nmnm.cz.

Florbal 
Jednota Orel pořádá domácí turnaje v Bystřici 
nad Pernštejnem
Ne 16. 12.
 9.30 - 13.00 - florbalový turnaj mladších 
žáků, Orelská Florbalová Liga (OFL)
13.00 - 19.00 - florbalový turnaj dorostu, OFL
So 22. 12. 
9.30 - 18.00 - OREL CUP IV, Vánoční florba-
lový turnaj mužů "A"
Hrací systém 5+1 (jinak se hraje 4+1, tzn. 4 v 
poli a 1 gólman)

Fotbal
Termíny dalších zápasů všech kategorií nalezne-
te na adrese http://www.sfkvrchovina.nmnm.cz.

Kuželky
Fanoušci tohoto sportovního odvětví nalez-
nou termíny jednotlivých utkání na interneto-
vé  adrese http://www.kuzelkynm.estranky.cz.

Kontakty na oddíly provozující v Novém 
Městě na Moravě Vaše oblíbené sporty 
a informace o plánovaných akcích na-
leznete na adrese http://www.nmnm.cz.

-KH-
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Prodám plastovou nádrž s kovovým rámem. 
Tel.: 603 367 009.

Prodám garáž v Novém Městě, nutno vidět. 
Cena dohodou. Tel.: 731 586 440.

Prodám pěkný byt 3+1 s balkonem v Novém 
Městě, bez RK. Tel.: 773 750 590.

Prodej macešek za 6 Kč, statice tatarka za 9 Kč, 
nevěstin závoj za 12 Kč. "U Chválů" Pohledec 6. 

Prodám krásný stavební pozemek o velikosti 
2 000 m² v obci Petrovice. Tel.: 739 044 945. 

Prodám byt 3+1v osobním vlastnictví v  No-
vém Městě pod nemocnicí. Tel.: 732 219 766, 
po 18. hodině.

Zalesním modřínem, borovicí, jedlí, smrkem. 
V množství do 4 000 ks vašich sazenic. Cena 
za sadbu od 3, 50 Kč/ks. Dále ošetřím proti 
okusu zvěře, cena 2 200 Kč/ha. Podzim 2012. 
Tel: 608 351 146.

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě. Tel.: 608 742 913. 

Prodám bicí soupravu značky "Mapex". Stáří 3 
roky, barva vínová, velmi málo hraná - nevhod-
ný dárek. Nová 15 000 Kč, nyní 10 000 Kč. Tel.: 
720 528 932.

Prodám silniční kolo Author 44/2002, veli-
kost 54, Shimano Tiagra. Cena 8000 Kč. Tel.: 
606 600 889.

Prodám byt po rekonstrukci 3+1+ko-
mora 90 m², cihla, přímý majitel, osob-
ní vlastnictví na ulici Budovatelů v 
Novém Městě za cenu 1  280 000 Kč. 
Možné též k pronájmu. Tel.: 776 776  770. 

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě, spěchá. Tel.: 773 111 870.

Prodám  česnek - modrý paličák. Cena 
160 Kč/1 kg. Tel.: 720 102 472.

Prodám rohovou lavici k jídelnímu stolu a dvě 
židle, materiál buk, lak pistácie, rozměry jsou  
120 x 160 cm, čalouněná. Cena 1 800Kč.Dále 
prodám zánovní markýzu, šířka 3m,jako nová, 
cena 3 000Kč. Tel.: 739 356 357.
 
Prodám řadové garáže s pozemkem 
na Nečasově ulici u Jelínkova mlýna v  
Novém Městě ve výborném stavu za cenu 
135 000 Kč. Při rychlém jednání dohoda možná. 
Tel.: 776 776 770.

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě v lokalitě u nemocnice. Volný ihned. 
Tel.: 605 376 662.

Prodám elektrický stavební rozvaděč. Cena 
3 000 Kč. Tel.: 737 133 961.

Prodám 4 ks zimních pneumatik 165/70 R 13 
Matador, 2 roky staré, málo jeté, osazené na dis-
kách 5.00B x 13 CH, vhodné pro Citroen Saxo 
nebo Peugeot 106. Tel.: 723 854 941.

Prodám Pc HP pentium4(2,8GHz),40gb HD-
D,1Gb RAM, licence Win XP + LCD monitor 
Dell 17 za cenu 2 000 Kč. Tel.: 739 576 803.

Prodám Rockwool - steprock ND tl.25 mm 
600 x 1000 57,6 m². Cena 135 Kč za 1m². Dále 
prodám steprock ND tl.25 mm 600 x 1000 
25,2 m². Cena 75 Kč za 1m². Tel.: 777 191 379.

Prodám sportovní kočárek X-LANDER. Oran-
žovo černý, vhodný na vesnici i do města,ale i 
do zimy. Má nafukovací kola, nánožník, před-
ní kolo je otočné, nastavitelná rukojeť atd. Po 
1 dítěti, původní cena 7 200 Kč nyní 3 000 Kč. 
Tel.: 731 090 258.

Prodám kamna značky Musgraves M6, dobrý 
stav, stáří cca. padesát let. Volejte po 18. hodině. 
Tel.: 608 003 852.

Prodám bantamové stavební kolečko, 80kusů 
kramlí, dýhované dveře mahagonové 60 pravé 
plné. Cena dohodou. Tel.: 777 191 379.

Potřebuješ pomoci s matematikou? Na-
bízím pomoc a individuální přístup  
při doučování matematiky na základní i střední 
škole. Tel.: 723 357 959.

Prodám obraz od O. Blažíčka, fi-
gurální výjev výlov rybníka Kanov, 
30 x 40 cm, 1930. E-mail: 
lucie.zednickova@email.cz.

Prodám byt 1+1 v Novém Městě.  
Tel.:  604  734  355.

Prodám RD v obci Rokytno u Nového Města. 
Tel.: 604 734 355.

Prodám velmi pěkný manažerský notebook, 
úhlopříčka 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, jako nový, cena jen 3900 Kč. I na 
dobírku. Tel.: 604 961 269.

Prodám velmi pěkný kočár X- LANDER 
2008, vínové barvy, po 2 dětech, nevyšiso-
vaný, nafukovací kolečka, s příslušenstvím. 
Sportovní verze + korbička na miminko. Na 
stříšce je igelitové okénko, které má prask-
linku. Cena je 4000 Kč. Tel.: 604 255 133.

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop 
pro začínající astronomy, kompletní souprava 
včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. 
balení, cena pouze 800 Kč. Tel.: 604 961 269.

Prodám NOKIA 6070, barevný displej, MMS, 
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, organi-
zér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, 
ve 100% stavu, jen 800 Kč. Tel.: 604 961 269. 
 
Prodám byt 3+1 se zasklenou lodžií a garáží 
v Novém Městě na Holubce. Tel.: 603 935 883.

Prodám kulečníkový stůl karam-
bol 150 x 80 cm, deska mramoro-
vá, tága, koule - levně. Tel. 720 528 932

Pronajmu slunný byt 3+1 v Novém Městě na 
ulici Hornická. Byt je po rekonstrukci. Tel.: 
776 007 010.

Pronajmu od října garáž po celkové rekonstruk-
ci v Novém Městě. Tel.: 774 333 592.

Pronajmu jeden pokoj (24m²) v mém třípoko-
jovém bytě v Praze 6, v blízkosti metra Dejvická. 
Vhodné pro studenta i zaměstnance, nekuřáka. 
Cena dle dohody. Tel.: 731 489 580.

Pronajmu nebytový prostor - byt na Vratislavo-
vě náměstí. Tel.: 776 056 491.

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

Pronajmu dlouhodobě garáž na starém sídlišti 
pod zahradnictvím. Tel.: 732 257 311.

Pronajmu byt 2+1 v klidné lokalitě Nového 
Města. Volný od 1. 12. 2012. Tel.: 606 725 505.

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1 v No-
vém Městě. Tel.: 723 168 046. 

Hledám práci, a to na 4 hodiny. Trvale i brigád-
ně. Tel.:728 922 719.

Hledám práci na 2-3dny v týdnu, SŠ, zdra-
votní sestra, ŘP, flexibilnost, PC, nemusí být 
v oboru, žádné fin. poradenství a real.makléř. 
Tel.: 722 260 787.

Hledám paní na hlídání malého dítěte od února 
2013 na 3 hodiny denně. Tel.: 605 964 191.

Hledáme pronájem 1+1, garsonky, 2+kk v No-
vém Městě. Jsme mladý pár, oba 
pracující. Děkuji za nabídky. Tel.: 739 995 386.

Hledáme brigádníky, brigádnice na rozvoz knih 
s vlastním autem. Vhodné i pro důchodce. Tel.: 
739 067 695.

Daruji černobílá koťátka - dva kocourky a jednu 
kočičku. Tel.: 728 189 093.

Sháním pronájem menšího bytu, 25tiletá pra-
cující žena se psem. Mám zájem i o pronájem 
pár metrů zahrady s kotcem pro psa, který zde 
bude po dobu, co jsem v práci. Tel.: 723 534 507.

Koupím zahrádku v Novém Městě, případně i s 
chatkou. Tel.: 605 730 654.

Koupím zemědělské pozemky, platba ihned! 
Tel.: 734 150 565.

Koupím obrazy od p. Blažíček O., p. Jambor J., 
p. Lacina B. Plastiky bronz od p. Štursa, Makov-
ský i celé sbírky. Platba hotově! Tel.: 777 757 500. 
 
Koupím stavební pozemek, zahradu, pole v No-
vém Městě. E-mail: ing.boura@email.cz.

Koupím rodinný domek v Novém Městě. Tel.: 
608 724 448.

Nabízím pečení všeho druhu - sladké (řezy, 
drobné cukroví), slané (tyčinky, šneky, sýrové 
rolády). Dále vyrobím slané dorty dle vašeho 
přání (podkova, kytice, číslo). Tel.: 734 630 091.

Nabízím zpracování daňového přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, DPH a dani z nemovi-
tostí. Dále nabízím vedení účetnictví a daňové 
evidence OSVČ. Tel.: 777 812 294.

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

Vyfotografuji svatby, oslavy, křtiny a jiné udá-
losti. Levně. Tel.: 720 243 863.
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MinibazarFarmářské trhy Významná říjnová výročí

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Mateřské centrum

1. 10. 1987     
Zemřel v Brně malíř, karikaturista a prv-
ní ilustrátor knihy Malý Bobeš Rudolf Pu-
chýř. Narodil se 21. 3. 1909 v  Novém Měs-
tě. Letos vzpomeneme 25. výročí jeho úmrtí. 
16. 10. 1922    
Narodil se v  Novém Městě akademický malíř 
Jiří Šebek. Vedle malování se věnoval gra-
fice, či regionální historii. V  roce 1994 byl 
jmenován čestným občanem města. V  tomto 
roce si připomínáme 90. výročí od jeho na-
rození. Zemřel 6. 7. 1999 v  Novém Městě. 
22. 10. 1992    
Zemřel v Praze Josef Veselka. Působil 
jako sbormistr, pedagog, stal se profeso-
rem JAMU. Narodil se 7. 3. 1910 v  Novém 
Městě. Od jeho úmrtí letos uplyne 20 let.                
25. 10. 1932    
Zemřel v Novém Městě Josef Makovský. Znám 
byl jako architekt, scénograf místních ochot-
níků. Narodil se 26. 2. 1906 v  Novém Městě. 
Letos tomu bude 80 let, co nás navždy opustil.                   
27. 10. 1942    
Byl popraven v Plötzensee Jaroslav Skryja. 
Narodil se 11. 3. 1895 v  Bohdalci. Po studi-
ích pracoval jako učitel, angažoval se v  So-
kolu a odboji, který se mu stal osudným. Le-
tos si připomínáme 70. výročí od jeho úmrtí. 
27. 10. 1907     
Narodil se ve Slavkově u Brna ing. Zde-
něk Šimek. Stal se se středoškolským 
profesorem chemie, kterého učarovalo ry-
baření. Znám je tak především jako autor pu-
blikací o rybaření. Zemřel 15. 11. 1988 v  No-
vém Městě. V  tomto roce by se dožil 105 let.                       
29. 10. 1887    
Narodil se v Pohledci  akademický malíř a gra-
fik Josef Jambor. Zemřel 17. 9. 1964 v  Tiš-
nově. Letos uplyne 125 let od jeho narození. 
31. 10. 1927   
Narodil se v Novém Městě prof. RNDr. Miroslav 
Smejkal, který působil jako botanik na Přírodo-
vědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
V roce 1994 byl jmenován čestným občanem 
města. O tři roky později 24. 5. zemřel.  V tomto 
roce si připomínáme 85. výročí jeho narození.

14.9.
5.10.

10.10.
18.10.
21.10.
26.10.
29.10.

Františka Pýchová
Jaroslav Jenerál  
Zdena Bělehradová
Zdenka Konečná
František Hojka
Josef Žák
Anežka Bukáčková

88
86
87
90
80 
87
88

12.8.
14.8.
15.8.
21.8.
22.8.
24.8.
24.8.

7.9.

 Ondřej Synek 
Kevin Jurman 
Šimon Bednařík
Kuba Brusenbauch
Michael Pospíchal 
Radim Krejčí 
Jan Šincl 
Melissa Mitrášová

16.8.
16.8.
22.8.
27.8.

7.9.
7.9.

10.9.
13.9.

Josef Šebek (Nové Město, 1941)
Vojtěch Janů (Zubří, 1996)
Marie Stupková (Rad. Svratka, 1918)
Jan Králíček (Nové Město, 1935)
Josef Žák (Radešínská Svratka, 1932)
Jiří Sýkora (Nové Město, 1962)
Jaroslav Kozák (Pohledec, 1931)
Olga Slezáková (Nové Město, 1928)

Vratislavovo náměstí 
Nové Město na Moravě

13. 10. a 27. 10. 2012 od 8 do 12 hodin

3., 10., 17., 24., 31. října
Hejkálek od 9.00 hodin
Program pro děti od dvou do pěti let a jejich ro-
diče (prarodiče). Aktivity vychází z folklóru, z 
lidové písničky, tance, zvyků a her. U dětí rozvíjí-
me tvořivost, cit pro rytmus, muzikálnost, moto-
riku, kultivujeme sociální dovednosti. Jednotlivé 
lekce na sebe navazují, program je zamýšlen 
jako roční celek. Vede: Jana Kabrdová

4., 11., 18., 25. října
Trdlohrátky od 9.30 hodin
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. 
Přirozenou formou rozvíjí dítě po všech strán-
kách jeho osobnosti. Vede: Martina Vejpustková

8., 15., 22. října
Otevřená herna od 9.00 hodin
Setkávání maminek se spoustou her a říkanek. 
Vstupné: 30 Kč Vede: Káťa Fialová

29. října
Podzimní tvoření od 9.00 hodin
Barevné tvoření z  přírodnin inspirované podzi-
mem. Vstupné: 30 Kč Vede: Leona Marcinko

www.ddm.nmnm.cz
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě, 

příspěvková organizace, Tyršova 1001, 
592 31 Nové Město na Moravě, tel. 

777 822 611, email sobotkova@klubicko.eu

Děkuji touto cestou všem ošetřujícím lékařům 
a zdravotnímu personálu novoměstské nemoc-
nice za několikaletou vzornou péči o mého ne-
mocného manžela Jana Králíčka. Děkuji také 
za vstřícnost a pomoc Oblastní charitě ve Žďáře 
nad Sázavou, jejím pečovatelkám za lidský pří-
stup a optimismus, který přinášejí nemocným. 
Můj dík také patří všem, kteří se přišli rozloučit 
a svými vřelými slovy zmírnit naši bolest nad 
ztrátou našeho drahého.                            manželka  

Poděkování
Děkuji novoměstské nemocnici, zaměstnancům 
neurologie za starostlivou péči při hospitalizaci 
mé manželky Marie Markové. Zvláště patří vel-
ké poděkování zdravotní sestře, která mi ochot-
ně pomohla dopravit manželku na parkoviště do 
auta.                 Děkuji Marek Josef, Velké Meziříčí  

Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří do-
provodili našeho zesnulého manžela, tatínka a 
dědečka na jeho poslední cestě. Především děkuje-
me panu Ladislavu Harvánkovi za jeho procítěná 
slova k rozloučení.                             Rodina Šebkova

Rodina Šebkova děkuje panu MUDr. Miroslavu 
Meduňovi a kolektivu Hospicového hnutí  za 
obětavou péči o Josefa Šebka v době jeho těžké 
nemoci.                                               Rodina Šebkova

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s Jirkou 
Sýkorou 13. září 2012.  Zvláštní poděkování 
patří Městské policii za organizaci dopravy. 

Lenka s rodinou

bohatá nabídka: masných a mléčných výrobků, 
pečiva, vajec, medu a medových produktů, ko-
ření, ovoce, zeleniny, bylinek, sazenic a dalších 
specialit a produktů převážně z Novoměstska

Doprovodný program od 9 do 12 hodin: 
sobota 13. 10. 2012
workshop: Chaloupky o.p.s. Krátká – moštování 
ovoce, bylinné čaje, fairtrade produkty, výtvarná 
dílnička pro děti /Horácké muzeum/
sobota 27. 10. 2012
hudba: Tata Band Josefa Kučery
workshop: Zahradnictví Nové Město na Moravě 

- dušičkové dekorace /Horácké muzeum/  
slavnostní tečka 2. ročníku farmářských trhů 

- domácí zabíjačka s  Mitrovským dvorem – čer-
stvé zabíjačkové speciality, teplý ovar, polévka, 
škvarky, jelita, jitrnice aj.

Prodeje se účastní výhradně pořadatelem pře-
dem dohodnutí prodejci!
Kontakt: Petra Tomášková, Horácké muze-
um, Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové 
Město na Moravě, tel.566 598 762, e-mail: 
petra.tomaskova@nmnm.cz

Vzpomínka

Prázdný je 
domov, 

smutno je v 
něm, 

krásné vzpo-
mínky zůstaly 

jen... 

Dne 7. října 2012 vzpomeneme nedožitých 59. 
narozenin našeho milovaného pana Františka 
Svobody. Stále vzpomínají Tvoje holky 
                                                      Jana, Monika a Alice

manželství
1. 9.
8. 9.
8. 9.
8. 9.

15.9.
15.9.

Alena Dvořáková a Zdeněk Pátek 
Marcela Novotná a Mgr. Milan Bizoň
Ivana Ptáčková a Jaroslav Laštovička
Kateřina Slámová a Petr Fiala
Monika Sodomková a Jiří Halva
Lucie Dvořáková a Jiří Vambera
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Horácké muzeum
Pavel Remar

Vysočina okem Golemovým
11. 9. - 14. 10. 2012

Volný cyklus fotografií mapující židovské pa-
mátky našeho kraje pohledem žďárského foto-
grafa Pavla Remara, které zachycují synagogy, 
hřbitovy a židovské čtvrti ve městech Vysočiny. 

Horácká 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
Sklářské sympozium Vysočina 2012 - Výstava
děl účastníků, které vznikly ve sklárně AGS 
Svoboda 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 Vašici v 
zámeckém sklepení. Do 30. 9. 2012.
Zastavení – Výstava fotografií Antonína Kanta.
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.

Den otevřených památek aneb Jak se žilo ve středověku

Novoměstskou galerii obsadil hravými 
díly Antonín Kanta
Většina prostor ke krátkodobým výstavám Ho-
rácké galerie je v současné době obsazena umě-
leckými díly fotografa a grafika Antonína Kanty, 
který v letošním roce slaví kulaté jubileum. Tím, 
že je jeho hravým dílům napříč několika výra-
zovými prostředky věnováno tolik prostoru, je 
jasné, že se jedná zatím o jeho nejrozsáhlejší 
retrospektivní výstavu. Sám název Zastavení 
naznačuje malé bilancování a autorovo životní 
pozastavení. Antonín Kanta, žďárský rodák, vý-
tvarník, žijící v nedalekých Hamrech, vystudo-
val Institut výtvarné fotografie v Praze. Jak sám 
uvádí, již kolem roku 1985 jej přestala naplňo-
vat reportážní i krajinářská fotografie a začal 
experimentovat s kompozicí a světlem v ateliéru. 
V Horácké galerii se autor představuje ve třech 
podobách. Jeho hravost naznačují již jeho čistě 

provedené kresby a grafické práce, především 
koláže využívající subtilní předměty jako jsou 
třeba párátka či háčky na ryby. Čistota provede-
ní jdoucí ruku v ruce s geometrií a hrou barev 
otevírá divákovi vizuální zážitek krásný svou 
jednoduchostí. Další část je věnována barevným 
fotografiím, nalezeným detailům, které jak au-
tor sám tvrdí, nehledá, ale nalézá. Většinu mo-
tivů nachází přímo na stěnách a omítkách, kde 
již čas nebo kdosi jiný zanechal svůj otisk. Slovy 
Ludvíka Kundery jde o monumentální barevné 
feérie – tedy graffiti. Ve třetí, černobílé části se 
autor opět vrací ke hře se světlem, kompozicí a 
zpět k zachycování krajiny. Tu již však nenalézá 
v přírodě, nýbrž hledá v křivkách ženského těla. 
Výstavu můžete navštívit každý den kromě pon-
dělí a svátků až do 27. října.                              -kuku-

Phishbacher versus Fischbacher
Jeden žije v Rakousku, druhý v New Yorku. Spo-
juje je vášeň k jazzovým rytmům. A přestože je-
den hraje na kytaru a druhý na klávesy, natočili 
nové CD a během letošního podzimu navštíví 
při svém společném turné nespočet měst napříč 
Evropou. Bratři, které nerozdělil ani oceán, Axel 
a Walter Fischbacherové vystoupí dne 22. října 
2012 od 19 hodin se svým projektem Phishba-
cher bros.- chamber jazz v novoměstském Kul-
turním domě. Diváci se navíc mohou těšit na 
novinku, jejich vystoupení se totiž neuskuteční 
v žádném z obvyklých prostor kulturního domu. 

„Koncert bude v restauraci Včela, kterou kvůli 
tomuto účelu malinko předěláme. Pokusíme se 
vytvořit něco jako jazzový klub s opravdickým 
barem a pódiem pro hvězdy“, objasňuje Dan Ši-
mek z novoměstského KD. Také na tento koncert 
láká i dalším bonusem pro všechny návštěvníky: 

„Kdo si zakoupí vstupenku, dostane ještě curacao 
drink zdarma, a to se vyplatí! Navíc návštěvníci 
určitě zjistí, že je to super muzika a zažijí vype-
čený večírek, který se jen tak neopakuje.“ Cena 
vstupného je 80 Kč, a tak neváhejte! Kapacita 
restaurace je omezena.                                        -kuku-

Kameny se valí 
na Kulturní dům

Novoměstské hudební slavnosti vstupují do finále
Letošní ročník hudebních slavností se věnuje 
především duchovní hudbě v jejích různých 
podobách. Hned v říjnu nás tradičně v evange-
lickém kostele čekají koncerty dva. Prvním bude 
vystoupení legendární východočeské folkroc-
kové kapely Oboroh, která je známá svým spe-
cifickým zpracováním biblických žalmů svého 
kapelníka Slávka Klecandra. Před téměř dvěma 
desítkami let v Novém Městě představila své prv-
ní zpracování a v neděli 14. října 2012 v 17 hodin 
návštěvníkům zahraje svoji třetí řadu v pořadu 
nazvaném Dotyky starého zákona. „Žalm je 
volání k Bohu – tedy píseň svého druhu. V žal-
mech se setkávají otázky, emoce i vůbec víra je-
jich autorů se situacemi, které zakoušejí. Žalm 
zpívá jednotlivec nebo skupina lidí. Žalmy vyvě-
rají z nejrůznějších životních situací, vyjadřují 
strach, prosby, chvály nebo díky jejich autorům. 
Žalmy mohou oslovit každého, kdo není lho-
stejný k životu, k bližnímu, k hledání lidskosti 
i přemýšlení o Boží podivuhodné spravedlnosti 
a ještě podivuhodnějším milosrdenství. Upro-
střed našich vlastních zápasů, v bezmoci i upro-
střed radosti se můžeme s žalmisty identifikovat, 
vést s nimi rozhovor nebo ještě lépe, sami se 
žalmisty stávat. Inspirací nám může být i tento 
koncer,“ zamýšlí se místní farářka Markéta Slá-
mová. Poslední říjnová, navíc i sváteční neděle 
nabídne varhanní koncert. Pod názvem Varha-
ny netradičně si jistě málokdo představí skladby 
ve stylu swingu, jazzu, etno-folku, či dokonce 
popu. Účinkují manželé Ester a Ladislav Mora-
vetzovi, kteří v našem městě nějaký čas působili. 

O projektu říkají: „Tímto programem chceme 
posluchačům předvést některé novoty z oblas-
ti varhanní hudby, která se v posledních letech 
rozšířila o nové žánry. Taková hudba si neproti-
řečí s hudbou "vážnou", neboť do jisté míry vy-
chází z klasických varhanních forem, jen má své 
specifické výrazivo, převzaté z žánrů populární 
hudby. Na programu zazní také některé morav-
ské lidové duchovní písně, stylizované do etno-

-folku, které budou zařazeny do nového církev-
ního zpěvníku v ČCE.“ Koncert začne opět v 17 
hodin. Pořadatel koncertů občanské sdružení 

Maneor myslí i na seniory a zdravotně postižené, 
ti mají vstupné za sníženou cenu 60 Kč, všichni 
ostatní pak za symbolických 80 Kč. Zajímavé 
projekty přinese i listopad. Skupina Kudykam 
představí soudobé křesťanské písně v rozmani-
tých hudebních žánrech a vícehlasých úpravách. 
Těšit se můžete na populární jazzovou mši Karla 
Růžičky Celebration Jazz Mass. Letošní ročník 
Novoměstských hudebních slavností pak vyvr-
cholí s příchodem adventu vystoupením Hra-
dišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 
Máte se na co těšit!       Zdeněk Smrček, Maneor

Malý „Obyčejný muž“ Petr Spálený 
Návratem do zlatých šedesátých se stal koncert 
malého a dle své písně „obyčejného“ muže, ov-
šem s velkým M Petra Spáleného. Hity notoric-
ky známé i novější, především ze své autorské 
tvorby, přednesl svým typicky bručivým hlasem 
novoměstskému publiku v pondělí 10. září 2012. 
Celý koncert byl koncipován jako retrospektiva 
zpěvákovy tvorby. Převládající autorské texty 
jakoby ukazovaly prvky hitmakerova života. 
Přestože Spálený konstatoval, že při pohledu do 
zrcadla je toto turné patrně jeho posledním, písní 
od písně dokazoval, že se v tomto oboru cítí jako 
ryba ve vodě a málokdo by mu hádal jeho věk. 
Výborně mu sekundovalo i pět členů skupiny 
Apollo Band, kteří sami o sobě patří mezi stálice 
české hudební scény. Zmiňme alespoň kytaristu 

a multižánrového muzikanta Fredyho Bittnera, je-
hož jméno je spojeno například s Karlem Gottem, 
Lucií Bílou, Věrou Martinovou a mnoha další-
mi. Neopomenutelným je pak kapelník skupiny, 
textař a Spáleného kamarád od kolébky Pavel 
Krejča, autor hitů Plakalo bejby, Až na vrcholky 
hor a dalších písní pro Michala Tučného nebo 
Ivetu Bartošovou. Celý koncert se nesl ve velmi 
pohodové a přátelské atmosféře, příjemné byly 
i malé exkurze jak do stylu country, kdy se Petr 
Spálený změnil v českého Johnnyho Cashe, tak 
ke krásné baladě Až mě andělé. Publikum něko-
lika generací si za svůj opakovaný potlesk vyslou-
žilo i dva přídavky, Petr Spálený si zase z Nového 
Města odvážel litr slivovice od jedné z fanynek.                                                                                                                                         
                                                                                      -kuku-

ABBA WORLD REVIVAL
Sedmdesátá léta jsou již nenávratně pryč 
a s nimi i možnost vidět naživo proslulou sku-
pinu ABBA. Kulturní dům však všem věkovým 
generacím nabízí dokonale živou interpretaci 
této švédské legendy. ABBA World Revival pod 
názvem ukrývá deset hudebníků z Prahy, sli-
bujících 100% živou show, 30 nejznámějších 

hitů, skvělý zvuk, dokonalou image i dle origi-
nálu nastudované pódiové choreografie. Právě 
toto uskupení má velice dobrá doporučení a je 
tak špičkou v tomto hudebním oboru. Přijďte 
si proto zatančit, zazpívat a vrátit se nějaký ten 
pátek zpátky, čeká vás party letošního podzimu! 

-kuku-

Rolling Stones neboli valící se kameny se dova-
lí i do Nového Města! Samozřejmě nejde přímo o 
britskou rockovou formaci, ale o jejich přízniv-
ce z řad samotných hudebníků. Samotná skupi-
na Rolling Stones plánuje své odložené výroční 
turné až na rok 2013. Do Nového Města však 
zavítá 15 vynikajících slovenských bluesmanů 
v čele s Jurajem Turtevem již v sobotu 8. října 
2012. Tento den se budou na novoměstský Kul-
turní dům valit kameny ze všech stran. Již od 8. 
hodiny ranní je možné navštívit VII. Burzu mi-
nerálů, zkamenělin a šperků. Od 20 hodin pak 
pořad připravený k padesátinám kapely Rolling 
Stones Blues Cirkus 50. Hned na úvod se může-
te těšit na projekci filmu Rolling Stones at Hyde 
Park 1969. Poté bude následovat koncert nesmr-
telných hitů a na závěr jak jinak než jam session. 
Právě zde je připravena jedna perlička. Všichni 
ti, kteří věří svému hudebnímu umu, mohou si 
přinést své instrumenty a do jamování se zapo-
jit. Projekt je připraven Slovenskou bluesovou 
společností a i novoměstští pořadatelé lákají: 

„Přijďte, bude veselo!“ Vstupenky za symbolickou 
cenu 100 Kč si můžete zakoupit v Informačním 
centru, anebo o dvacet korun dráž přímo na 
místě.                                                                    -kuku-

„Dne patnáctého září L. P. 2012 se v  našem měs-
tečku konal průvod rytířů a paní a trh s hliněným, 
železným a všelijakým jiným zbožím. K vidění byla 
šermířská klání a souboje, jež byly doprovázeny 
virbly bubeníků a hudbou pištců,“ v  tomto duchu 
by letošní novoměstský Den otevřených dveří 
památek asi zaznamenal středověký kronikář do 
kroniky. V celodenním kulturním programu se 
bylo opravdu na co dívat. Kejklíří a pouliční loutkář 
předvedli svoji šikovnost, vynalézavost a obohatili 
našeho uměleckého ducha. Kovář a hrnčíř vyrá-
běli a prodávali zboží pro potěchu oka a k  užitku 
všech.  I mincíř měl s ražbou mincí plné ruce práce. 
Pozorný divák se seznámil i s historickým ceníkem 
ražby. Své magické umění předvedla I záhadná 
věštkyně. V  několika představeních sokolníka 
se na obloze nad Novým Městem rozletěli cvi-
čení dravci, kteří vyplašili posedávající holuby 
na střeše zámku a zároveň potěšili přihlížející, 
zejména děti. Ty upoutalo především vypouštění  

„Krakena“ z ptačí klece. Historický kolotoč plný ko-
níků, vozíků a čarodějnic jim nabídl spanilou jízdu 
za 20 „grošů“.  Své taneční umění předvedly břišní 

tanečnice, které ukázaly i velkou odvahu při tanci 
s hadem. Malá nehoda se stala rytíři na koni při vý-
cviku koně, ale nakonec i to patřilo k životu rytířů ve 
středověku. Výstřely z děl a z ručních palných zbra-
ní byly slyšet po celém městě. Přihlížející nejvíce za-
jímalo, čím se vlastně střílí, když nemají dělostřelci 
k dispozici klasické dělové koule.  Odpověď dostali 
všichni ti, kteří se přišli na Den otevřených dveří pa-

mátek do Nového Města podívat. Horácké muzeum 
a Horácká galerie doslovně otevřely své dveře do-
kořán a přivítali zájemce o prohlídku historických 
objektů, svých expozic a výstav. Celodenní program 
byl zakončen ohňovou show kejklířů. Diváci odchá-
zeli ze středověkého tržiště sice vymrzlí, ale určitě 
spokojení a k  tomu si z  farmářského trhu odnesli 
domů i něco dobrého na zub.                                  -řád-
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Vzpomínka na rodáka, akad. malíře Jiřího Šebka
Šestnáctého října 2012 uplyne 90 let ode dne, 
kdy se v Novém Městě narodil akademický malíř, 
grafik a profesor Jiří Šebek. Po absolvování míst-
ní reálky v roce 1940 maturoval. Další vzdělání, 
profesuru kreslení, získal na fakultě architektury 
Vysoké školy technické v Brně a po další aproba-
ci pracoval jako profesor kreslení. V roce 1951 se 
stal pracovníkem Vojenského historického ústa-
vu v Praze. Ten byl nucen opustit v roce 1968 a 
přešel k Propagační tvorbě. Do Vojenského his-
torického ústavu v Praze se vrátil po mimosoud-
ní rehabilitaci v pozici externího pracovníka. 
Jiří Šebek nikdy ve svém životě nezapomněl na 
Vysočinu a své rodné Nové Město. Šestnácté-
ho září 1994 mu bylo uděleno čestné občanství 
města. Mezi mnohé přátele jubilanta patřil i doc. 
PhDr. Jiří Mašín. Ten věnoval Jiřímu Šebkovi 
v říjnu 1982 pozdravný list k  jeho šedesátinám 
a tiskem dřevorytu Horácké madony s  těmito 
slovy: „A tak jsem náhodou v  těchto dnech ob-
jevil Tvou novoročenku, variantu Tvé „ Horácké 
madony“, metaforickou, poetickou, pravdivou, 
prostou a jímavou. V  kousíčku dřeva, jednodu-
chými vrypy rydla se zrodil krystal – černý a bílý 

– Tvého světa a života na Vysočině. Vzpomínám 
si na Tvé první monotypy s  tímto námětem na 
výstavě v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Na-
ráz rozšířily Tvé výtvarné vidění, našel jsi v nich 
nový hlas, kterým ses vyznal z porozumění a lás-

ky ke svému domovu, lidem, chalupám, kopcům, 
lesům, skalám, k životu mezi narozením, prací a 
smrtí. I k velké jednotě člověka, země, věcí. Proč 
právě teď připomínám Tvé „ Horácké madony“. 
To nezavinil jen ten novoroční tisk, který ne-
byl náhodou v Tvém díle. Nedovedu si Tě totiž 
odmyslit od Tvého Horácka, od Tvé Vysočiny. 
Svou tvorbou ses k  němu přihlásil a v  nej-
šťastnějších dílech a stejně tak i velkou částí 
své ostatní práce, kterou jsi zasvětil svému 
rodišti, Novému Městu na Moravě a svým ro-
dákům. Především významným sochařům Janu 
Štursovi a Vincenci Makovskému, ale i litografu 
Františku Šírovi, grafiku Karlu Němcovi, malí-
řům Josefu Jamborovi a Václavu Jíchovi, mistru 
knižní vazby Bohuslavu Plevovi a karikaturisto-
vi Rudolfu Puchýřovi. Jsou to práce fundované, 
vyrostlé bez hluku a při tom tak přínosné, že se 
o ně bude opírat každé další studium. Vím, že 
z Tvé činnosti nelze odloučit současnou zásluž-
nou práci kolem celostátních výstav a význam-
ných stálých expozic ani předcházející dvace-
tileté období v  Armádním výtvarném studiu.“ 
Když 6. června 1999 v rodném městě Jiří Šebek 
nečekaně zemřel, město uvedlo ve smuteční 
zprávě toto ocenění: „V  umělecké i publikační 
tvorbě vyjádřil celoživotní vřelý vztah k  rodišti. 
Do grafického díla se promítá inspirace městem, 
krajinou a lyžařským sportem. Prací, kterou 

vyplnil svůj život, přinesl trvalé hodnoty rod-
nému kraji i českým dějinám umění.“ Památce 
jubilanta, profesora Jiřího Šebka, se můžeme 
poklonit na novoměstském katolickém hřbitově.

Věra Pecháčková, Dr. Rudolf Beneš

Umělec Tomáš Smetana v několika řádcích
Typický Pražák, vzal si ženu Klárku, udělal 
si dvě děti a přijel na Vysočinu, a to přímo do 
centra Vysočiny Nového Města. Evangelík, jeho 
předkové byli také, a to významní evangelíci. 
Otřeli se tak trochu o Jimramovsko. Umělec, 
má akademii, a že kreslit umí sakra dobře. Vy-
zná se ve výtvarném prostředí, mnohokrát jsem 
s ním byl na výstavách od  Blanska přes Kuřim 
do Prahy a vždy jsem dostal takový výklad, že 
by jej zvládl jen málokterý kunsthistorik. Málo-
kdy pochválí, po prohlídce výstavy mlčí a teprve 
druhý nebo třetí den to z něho leze. Ačkoli tak 
možná nepůsobí, je velmi všímavý, inteligentní 
a humorný. Několikahodinové noční procházky 
jsme trávili rozhovorem o nových projektech, 
rodině, Bohu a především o výtvarném umění. 
Má mnoho nápadů, je líný a proto skoro nic 

neuskuteční, což je dobře. Protože když začne 
pracovat, tak kreslí, a to pak stojí za to. Tomáš 
má rád Vysočinu, lidi zde žijící a plzeňze Spor-
ťáku. A to jsme ji pili v jeho ateliéru z hrnků na 
čaj přelévanou z nepříliš vzhledného plecháče. 
Ateliér mu je bytem a byt ateliérem a všude ko-
lem mnoho věcí, jako třeba bota po mamince, 
gumový slon na hraní, zrcadlo nebo historický 
stůl. Toto všechno pro nás zachycuje ve svých 
kresbách.  Je to moc důležité v dnešním, nevím 
kam stále rychleji se řítícím světě. Jeho kresby 
jakoby usazují minulost a současnost do pevné-
ho rámu, dávají nám možnost se na chvíli zasta-
vit, podívat zpět. Pracnost a perfektní prokresle-
nost obrazů jsou dnes výjimkou. Každému jeho 
obrazu předchází myšlenka a dlouhá příprava a 
díky tomu také dokáže o nich hovořit.  A to je 

jenom část důvodů, proč se těším na jeho výsta-
vu v Novém Městě. Současně jsem tak trochu 
smutný, že zvedl kotvu své rozkolísané životní 
bárky, aby jistě jen na čas přistál v Kutné Hoře. 
V případě, že se rozhodnete navštívit tuto výsta-
vu, přeji Vám vnímavé srdce, radostné oči a duši 
plnou pokory a pochopení.                             Ivo Fiala

Výstava v Horáckém muzeu
Tomáš Smetana: 

Egoistické prostory
17. 10. – 18. 11. 2012

vernisáž: úterý 16. října 2012 
v 17 hodin

Členové ZO Českého zahrádkářského svazu nezahálí
V  posledních letech se občané Nového Města 
setkávají v okolí svého bydliště s řadou změn. Ty 
souvisí se snahami změnit nejen naše město, ale 
i životní prostředí k lepšímu. V tomto snažení ne-
stojí stranou zdej-
ší ZO ČZS, která 
se aktivně zapo-
juje do uvedeného 
trendu. Důkazem 
může být pře-
stavba moštárny 
pod nemocnicí, 
která slouží nejen 
členům zahrád-
kářského svazu, 
ale také občanům 
města. „Stodolu“, 
jak byla dříve budova označována, se nakonec 
podařilo přestavět na vzhledné místo. Dělo se 
tak postupně a podle finančních možností. Vý-

sledkem je nová archivní a zasedací místnost s 
vybavením, opravená elektroinstalace, rozvody 
studené a teplé vody, či toaleta. Pamatováno bylo 
také na kanalizaci, či úpravy zadního traktu bu-

dovy, a to včet-
ně nové fasády. 
Stavební prá-
ce finišovaly 
v  tomto roce, 
kdy byla opra-
vena čelní část 
moštárny. Ne-
měli bychom 
o p o m e n o u t 
s k u t e č n o s t , 
že ZO ČZS 
p ř e s t a v b u 

hradila ze svých finančních prostředků. Obe-
šla se tak bez příspěvků a dotací. Bez čeho by-
chom se neobešli, je pomoc druhých, kteří svůj 

čas věnovali moštárně. ZO ČZS hodlá tímto 
malým příspěvkem přiblížit nezasvěceným, že 
v  Novém Městě pracuje občanské sdružení 
sdružující občany se zájmem o zahrádkářství. 
Věnují se mu zejména   ve svém volnu a jejich 
zahrádky jsou jejich chloubou i potěšením.           
                    Výbor ZO ČZS Nové Město na Moravě

Začalo se moštovat. 
Mošt poteče každou 

sobotu 
Pobočka Českého svazu zahrádkářů v  No-
vém Městě zahájila tradiční podzimní moš-
tování jablek. Moštovat se pod nemocnicí 
začalo v sobotu 15. září. Mošt tu poteče každou 
sobotu, a to vždy od 8:00 do 12:00 hodin, v přípa-
dě zájmu také v odpoledních hodinách od 13:00 
do 17:00 hodin. Moštárna bude v provozu do 
20.  října.                                                                         -mah-

Kdo jsou Berušky? Co všechno podnikly v tomto roce?
Říkáme si Berušky a jsme oddíl mladších skau-
tek z Nového Města. A co všechno jsme za letoš-
ní rok stihly? Přenesly jsme se do dob rudolfín-
ské Prahy, kde jsme hledaly Golema a navštívily 
tamější ZOO. Na víkend jsme také vyrazily do 
květnové Přibyslavi, obešly jsme okolí Nového 
Města s  Malým princem, párkrát se vykoupaly 
v bazénu, rozdávaly betlémské světlo kolem-
jdoucím, a přitom jsme si zahrály spoustu zají-
mavých her. Nesmíme také zapomenut na letní 
čtrnáctidenní tábor, na který jsme jely společně 
s Vlčaty – oddílem mladších skautů. Na dva týd-
ny jsme se tak proměnily v soví strážce ze stro-
mu Gahoolu a přiletěly až k Humerskému moři. 
Toto vše je jen malá část naší činnosti, protože 
to, o co se hlavně snažíme, není moc vidět. 
Chceme přispět k výchově mladých lidí a vést 
je cestou, která jim bude v budoucím životě uži-
tečná. Učíme děti poznávat svět a řídit se jeho 
zákony, jejichž dodržování bude čím tím víc dál 

zapotřebí. Každý týden pořádáme odpolední 
schůzku, kde hrajeme hry, učíme se novému a 
poznáváme přírodu. Rádi přivítáme nové čle-
ny, a proto vy, které byste chtěly přijít mezi nás, 
navštivte nás! Na 1. schůzce, která se konala 

v úterý 4. září na adrese Malá 194, za námi dora-
zilo 5 nováčků, ze kterých máme velkou radost! 
Koho by více zajímala naše činnost, může se 
obrátit na www stránku: http://okenko.jinak.cz        

 M. Babejová

Můžete se kochat a vyhrát! Vodomil vstoupil do druhé poloviny 
Zajímavou soutěž, kdy ces-
tujete, sbíráte razítka a odpo-
vídáte na jednoduché otázky, 
jsme připravili v  Bystřici nad 
Pernštejnem i ve spolupráci 
s  novoměstským Turistickým 
informačním centrem (TIC). 

Pro většinu účastníků právě nyní putování vrcho-
lí! Děti i velcí si mohou hrát a ještě vyhrát pěkné 
ceny. Cesta vede nádhernými místy Vysočiny 
z Nového Města do Maršovic, na Studnice, do 
Sněžného a Jimramova, odtud na Karasín, do 
Bystřice a poté do Víru, Štěpánova, Černvíra 

a Doubravníka. Na trase potkáme zakladatele 
moderního sochařství J. Štursu, básníka P. Křič-
ku, lyžařského reprezentanta a odbojáře C. Mu-
sila, následují spisovatelé J. Balabán, J. Karafiát 
a G. P. Moravský, lékař a mecenáš Fr. Veselý, po-
litik a majitel Lidových novin Jar. Stránský, malíři 
J. Štourač a Ed. Valdhans a nakonec významný 
magnát a politik přelomu 15. a 16. století Vilém 
II. z  Pernštejna. Kdo sebere na zastávkách 4 ra-
zítka a odpoví správně na 4 otázky, získává vol-
nou vstupenku do Městského muzea v Bystřici, 8 
správně vyplněných rubrik pak značí volný hodi-
nový vstup do bazénu v Areálu sportu v Bystřici. 

Na vylosované šťastlivce čeká 10 hodnotných 
cen, které svojí hodnotou převyšují ceny z  mi-
nulých ročníků. Především jízdní kolo v  ceně 
10  000 Kč, víkendový pobyt pro dvě osoby 
v  karasínském penzionu Na Hájovně, roman-
tické večeře pro dvě osoby v  hotelích a penzi-
onech v  Maršovicích, Jimramově, Štěpánově 
a Doubravníku, dá se sfárat do dolu v  Dolní 
Rožínce, projít vnitřek hráze Vírské přehrady 
a jiné lákavosti. Soutěž trvá do 31. října, legiti-
mace získáte v  infocentrech a restauracích na 
trase a vyplněné je odevzdáte na TIC v Bystřici.                               

Přijďte se podívat na Výsledky sklářského sympozia Vysočina 2012
Výstava Výsledky sklářského sympozia Vysočina 
2012 představuje díla, která se zrodila v rámci 
této jedinečné akce ve sklárně AGS Svoboda Kar-
lov u Žďáru nad Sázavou pod šikovnýma rukama 
sklářů, asistentů, brusičů a zkušených výtvarní-
ků. Návštěvníci zde mohou obdivovat například 
organické a anorganické přírodní tvary, objekty 

s vyrytými texty básní, tenkostěnné kalichy evo-
kující dávné časy, abstraktní zobrazení lidských 
postav či instalaci z rytých čoček zobrazující běh 
životem. Kouzlo výrobního procesu bylo zdoku-
mentováno v krátkém filmu a spolu s výpovědí 
aktérů a organizátorů nabízí poutavý pohled do 
zákulisí sklářské umělecké tvorby. Prohlídka vý-

stavy s průvodním slovem kurátora sympozia 
trvá téměř 1 hodinu. Výstava potrvá do 27. října. 
Prohlídku je možné spojit se zhlédnutím stálé 
expozice škrdlovického skla, která dokumentuje 
barevné a tvarové proměny unikátního soubo-
ru hutně tvarovaného skla z již zrušené sklárny 
ve Škrdlovicích.                           Jan Kliment Hynek Jurman, Bystřice n. P.
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Dùm dìtí a mládeže uvádí:
Zájmové útvary pro školní rok 2012/2013

Pro dìti a mládež nabízíme širokou škálu zájmových útvarù. Stále se mùžete 
pøihlásit.  Chcete-li vìdìt víc, otevøete si naše internetové stránky 
www.ddm.nmnm.cz anebo nás kontaktujte osobnì èi telefonicky.

Pro dospìlé nabízíme tyto aktivity:
Digitální fotografie * Digitální video * Hudební studio * Keramika pro “dospìláky” * 

Kreativ klub * Kurz toèení na kruhu * Kytara * Kytara k táboráku * Linux * 
Poèítaèová grafika * Psaní všemi deseti

www.ddm.nmnm.cz
Dùm dìtí a mládeže Nové Mìsto na Moravì, pøíspìvková organizace, Tyršova 1001

59231, Nové Mìsto na Moravì, tel. 777 822 611, email: sobotkova@klubicko.eu

UŽ JSTE SE PØIHLÁSILI ?

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti - materiální pomoc sociálně po-

třebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických 
důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, zne-
čištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: 25. a 26. října 2012, čas:  10:00 - 18:00 hodin, místo: Novoměstská tepláren-
ská a.s. - kotelna na ulici Hornická 973, Nové Město na Moravě
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  aby se nepoškodily transpor-
tem.

Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme 
na telefonním čísle. : 

224 316 800, 224 317 203

Program U Pasáčka
Říjen 2012

19. 10. v 19 hodin
Koncert brněnské skupiny
HOOCHIE COOCHIE BAND
Vstupné v předprodeji 100 Kč a na místě 
120 Kč
Welcome drink zdarma!!! Akce na stejky!!!

1. 11. v 19 hodin 
„PETR KALANDRA“ 
JIŘÍ ČERNÝ uvádí vzpomínkový pořad na 
legendárního hudebníka.
Vstupné 90  Kč.

Pořádá Lysina lenina v  rámci projektu 
„Kulturní léto U Pasáčka“

Tento projekt vznikl díky podpoře Města 
Nového Města na Moravě.

Další zpravodaj
Další číslo měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku ve čtvrtek 18. října 2012. Do 
distribuce se dostane nejpozději 1. listopadu 
2012. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na 
internetovou adresu zpravodaj@nmnm.cz 
nebo je můžete zanechat v kanceláři Kultur-
ního domu, Městské knihovně nebo Horác-
kém muzeu. Textové příspěvky prosíme ne 
delší jak 20 řádků v textovém editoru velikostí 
písma 12. Fotografie nebo loga připojujte 
jako samostatné přílohy, nevkládejte do tex-
tu. Případné dotazy směřujte na tel. redakce 
601 592 013. Nadále zůstávají platné ceníky 
inzerce. Řádková inzerce stejně jako poděko-
vání jsou zdarma. Uveřejnění blahopřání a 
vzpomínky je zpoplatněno částkou 220 korun.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva 
kraje Vysočina v roce 2012

Starosta města Nové Město na Moravě podle ust. § 15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e
1. Volby do Zastupitelstva kraje Vysočina 
proběhnou ve dnech 12.  a  13.  října 2012, 
a to v pátek dne 12. 10. 2012 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a  v  sobotu dne 13. 
10. 2012 od 8.00 hodin do  14.00 hodin.

2. Místem konání voleb je:
 ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v  přízemí Domu s  pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v Novém Městě na Moravě v ulici Men-
dlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlachovická, U 
Zastávky ČSD, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 
72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 990) 

 ve volebním okrsku č. 2 
volební místnost v  budově Městského úřadu 
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 
97, Nové Město na Moravě (bývalé infor-
mační centrum) pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k  trvalému pobytu v  Novém Městě na 
Moravě v  ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní 
dvůr, Jamborova, Jánská (včetně ev.č. 369), 
Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, 
Německého, Palackého náměstí, Petrovická, 
Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí, Vrati-
slavovo náměstí, Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 83, 84, 85, 332)

 ve volebním okrsku č. 3 
volební místnost v  přízemí hlavní budovy Zá-
kladní školy Nové Město na Moravě, Vratisla-
vovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou (tzv. 
I. základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové 
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k trvalému pobytu v Novém Městě na Mora-
vě v  ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova

 ve volebním okrsku č. 4 
volební místnost v  1. patře (velký přednáško-
vý sál) Kulturního domu Nové Město na  Mo-
ravě, Tyršova 1001, Nové Město na  Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému 
pobytu v  Novém Městě na Moravě v  uli-
ci Čapkova, Hájkova, Kárníkova (mimo č.p. 
981, 982, 984, 1118, 1179), Luční, Mrští-
kova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, Van-
čurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)

 ve volebním okrsku č. 5 
volební místnost v přízemí (tzv. gobelínový sa-
lónek) Kulturního domu Nové Město na Mora-
vě, Tyršova 1001, Nové Město na  Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v  Novém Městě na Moravě v  ulici Drobné-
ho, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 

188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6 

volební místnost v přízemí hlavní budovy Základ-
ní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, 
okres Žďár nad Sázavou (tzv. II. základní škola), 
Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v Novém Městě na Moravě v ulici Bělisko, Du-
kelská, Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Na 
Výsluní, Polní, Radnická, Sportovní, Šimkova, 
Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní

 ve volebním okrsku č. 7 
volební místnost v 1. patře (malý přednáškový 
sál) Kulturního domu Nové Město na  Mora-
vě, Tyršova 1001, Nové Město na  Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v  Novém Městě na Moravě v  ulici Křenko-
va, Malá (č.p. 156, 157, 158, 159, 192, 193, 
195, 196, 302, 306, 747), Monseova, Tyršova

 ve volebním okrsku č. 8 
volební místnost v přízemí budovy odloučeného 
pracoviště Základní školy Nové Město na  Mo-
ravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou 
(tzv. II. základní škola) – Pohledec, Pohledec 43, 
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec

 ve volebním okrsku č. 9 
volební místnost v obecním domě Maršovi-
ce, Maršovice 80, Nové Město na  Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému pobytu 
v  Novém Městě na Moravě v  ulici Bezručova, 
Kárníkova (č.p.  981, 982, 983, 1118, 1179), 
Maršovská, Borová, Nad Městem, Wolkerova 
(č.p. 1116, 1117) a  v  místní části Maršovice

 ve volebním okrsku č. 10 
volební místnost v patře obecního domu Ro-
kytno, Rokytno 49, Nové Město na  Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalému po-
bytu v  místních částech Rokytno a  Studnice

 ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v patře obecního domu Jiříko-
vice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové 
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice

 ve volebním okrsku č. 12 
volební místnost v přízemí Kulturního domu 
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město 
na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k  trvalému pobytu v  místní části Slavkovice

ve volebním okrsku č. 13 
volební místnost v přízemí obecního 

domu Hlinné, Hlinné 46, Nové Město 
na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k  trvalému pobytu v  místní části Hlinné
 

ve volebním okrsku č. 14 
 volební místnost v obecním domě 
Petrovice (KD), Petrovice 71, Nové Město 
na  Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k  trvalému pobytu v  místní části Petrovice
 
 ve volebním okrsku č. 15 
 volební místnost v  budově ha-
sičské zbrojnice, Olešná 81, Nové Město 
na  Moravěpro voliče, kteří jsou přihláše-
ni k  trvalému pobytu v  místní části Olešná.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné.
  
4. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili 
do volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti pro-
káže svou totožnost a státní občanství České 
republiky, platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České repub-
liky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů 
obdrží od okrskové volební komise úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrsková voleb-
ní komise dodá za chybějící nebo jinak ozna-
čený hlasovací lístek jiný. 

6. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno.

7. Hlasovací lístky budou voličům dodány nej-
později 3 dny před dnem konání voleb. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
 
8. Volič po obdržení úřední obálky, popří-
padě hlasovacích lístků vstoupí do  prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V pro-
storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

9. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okr-
skovou volební komisí do volební schránky. 

10. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní.
                                     Michal Šmarda, v. r., starosta 

Kino
5. pátek ve 20 hodin  Bastardi 3
(ČR 2012, drama, 97 min, přístupný, 75 Kč)
10. středa v 17,30 hodin  Madagaskar 3
(USA 2012, rodinná animovaná komedie, 95 
min, přístupný, 75 Kč) 
13. sobota ve 20 hodin  Bourneův odkaz
(USA 2012, dobrodružný akční thriller, české 
titulky, 134 min, nevhodný do 15 let, 75 Kč) 
20. sobota ve 20 hodin  Líbáš jako ďábel
(ČR 2012, komedie, 113 min, přístupný, 70 Kč) 
26. pátek v 17 hodin  Kytice pohádek 3
(ČR, animované pásmo pohádek, 68 min, pří-
stupný, 30 Kč)
26. pátek ve 20 hodin  Méďa
(USA 2012, fantasy komedie, české titulky, 106 
min, nevhodný do 15 let, 75 Kč)
27. sobota ve 20 hodin  Polski film
(ČR/PL 2012, komedie, 100 min, přístupný, 75 Kč)

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údrž-
bových a  revizních prací – bude dne 3. října přerušena dodávka elektrické energie, a to 
v  době od 7:30 do 15:00 v  lokalitě U Cihelny, tedy mezi Vlachovicemi a SKI hotelem.                        
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Sledujte noviny 
Novoměstsko 
na internetu: 

noviny.nmnm.cz

www.zdar.cz

ZDAR, a. s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Otevírací doba: Po-Pá 6.00-17.00 (mimo pracovní dobu i o víkendu dle tel. dohody)

Kontakt: +420 566 696 234, +420 602 275 754, e-mail: pneuzdar@zdar.cz
 

www.zdar.cz

 OSOBNÍ AUTOMOBILY
 NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
 AGRO

Prodej pneu všech značek

Prodej litých a plechových disků

Možnost uskladnění pneu 

Zasílání pneu na dobírku do 2 dnů

Prodej a montáž autobaterií

Lepení čelních skel

Možnost platby kartou

CENY PNEUMATIK STEJNÉ, 
NEBO NIŽŠÍ, NEŽ NA INTERNETU! 

PNEUSERVIS 

155/70R13 Polaris 3 Barum 789,-
165/70R13 Polaris 3 Barum 859,-
165/70R14 Polaris 3 Barum 999,-
175/70R14 Polaris 3 Barum 1119,-
175/65R14 Polaris 3 Barum 1019,-
185/60R14 TS800 Continental 1499,-
185/65R14 Polaris 3 Barum 1139,-
185/65R15 TS850 Continental 1599,-
195/55R15 Polaris 3 Barum 1699,-
195/65R15 Polaris 3 Barum 1209,-
205/55R16 TS830 Continental 2659,-
205/55R16 W442 Hankook 1959,-

AKČNÍ NABÍDKA! SLEVA ZIMNÍCH PNEUMATIK

Po-Pá 6.00-17.00
Otevírací doba

PRO ZÁKAZNÍKY 
PNEUSERVISU 
SLEVOVÁ KARTA 
NA TANKOVÁNÍ PHM.

Další rozměry a značky 

pneumatik skladem. 

GT Radial, Kumho, 

Hankook, Michelin.

PŘI ZAKOUPENÍ 
PNEU DO 
15.10.2012
Pneu u nás 

uskladníme a 
objednáme Vás na 
přezutí až začne 

zima!

 
NA PŘEZUTÍ

10%

SLEVA

www.zdar.cz

Odtahová služba
JM Car Josef Machek

Nové Město na Moravě

 NON STOP  +420 604 781 220

Provozovna: ul. Soškova Nové Město na Moravě 
( areál Agro Měřín )

www.jm-carnm.cz

odtahová služba   přeprava 1-3 vozidel 
                                      nosnost  5t
                                      přeprava až 6 osob
                                      hydraulická ruka, nosnost 2,2t
                                      přeprava strojů, staveb. materiálu
                                      asistenční služba
                                      odstavné parkoviště

autoservis                provádíme servis osobních,
                                      dodávkových a nákladních vozidel
                                      příprava + provedení stk
                                      diagnostika motoru  VW, Škoda,
                                      Audi, Seat
                                      nástřik podvozku a dutin
                                      prodej nahradních dílů

autopůjčovna         Škoda Fabia combi
                                      Škoda Felicia
                                      přívěs 750 kg
                                      autopřepravník 2 500 kg
                                      autopřepravník 3 500 kg

pneuservis               vyměna, vyvážení pneu
                                      oprava defektu
                                      prodej pneu      

František Mucha         
Nečasova 22, 592 31 
Nové Město na Moravě
tel. 566 616 741, 742, 743
e-mail: dinst@dinst.cz

PROVÁDÍME:
- rekonstrukce koupelen a bytových jader
- stavby rodinných domů a půdní vestavby
- solární systémy, ústřední topení
- krbové vložky, tepelné čerpadla
- zpracování projektové dokumentace
-ipokládka zámkové dlažby a dlažebních        
|kostek
- izolace základů

PRODEJ:
- vodoinstalačního materiálu
- vybavení koupelen a WC
- obkladů a dlažby
- elektro materiál, včetně lustrů

www.dinst.cz

sobota 3.listopadu 2012 

    Horácká galerie a Kulturní dům
Nové Město na Moravě

Výtěžek BENEFICE 3•3•3 pomůže sociální službě Raná péče 
(podpora rodin s dětmi s postižením či jiným znevýhodněním v raném věku). 

Předprodej vstupenek na koncert od 1. 10. 2012: 
Nové Město na Moravě: Informační centrum, Knihkupectví Trojan, kancelář Sdružení 
Bystřice nad Pernštejnem: Informační centrum, Žďár nad Sázavou: Informační centrum

15:00 dobročinný jarmark  
Horácká galerie (vstup zdarma) 
Šperky, textil, rukodělná tvorba. 

17:30 módní přehlídka 
Horácká galerie (vstupné dobrovolné)
Artissimo – šperky, Ateliér Libuše – oděvy. 
Možnost zakoupení předváděných modelů.

19:00 Bára Hrzánová a Condurango 
Kulturní dům – koncert
(vstupné 150 Kč, v předprodeji 130 Kč)
Samba, smích a skvělá muzika!
Spolupořádají Novoměstská kulturní zařízení.

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358,  Nové Město na Moravě 592 31 

  •   výstavba rodinných domů
  •   rekonstrukce staveb
  •   půdní vestavby
  •   nákladní doprava

Kontakt:  kutra@staredo.cz    
                 724 143 323, 566 522 954

Ceník 
inzerce
najdete 

na:
noviny.

nmnm.cz/
inzerce

RESTAUROVÁNÍ 
STARÉHO NÁBYTKU

Pavel Pejchal, DiS.

Jánská 288
Nové Město na Moravě

(nad čerpací stanicí Benzina)

tel. 566 616 464
728 773 313

email: Pejchalpavel@seznam.cz

Zájemci o uveřejnění inzerce mohou zasílat své nabídky do 18. října 2012 na e-mailovou adresu: 
zpravodaj@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
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Připravujeme

Cestovatelská přednáška „ Bílou nocí 
z Petrohradu do Karelie“, prodej vstupenek na místě

pondělí 8. 10. 2012, 18:00 - 20:00

ABBA WORLD REVIVAL 
(koncert), již v předprodeji v IC
středa 10. 10. 2012, 19:00 - 22:00

Bratři Phishbacherové (USA/Rakousko)
(hudební vystoupení), již v předprodeji v IC

pondělí 22. 10. 2012, 19:00 - 22:00

Josef Fousek 
(recitál), již v předprodeji v IC 

pondělí 29. 10. 2012, 19:00 - 22:00

VŮNĚ MEDU

Horácké muzeum

so 10. 11. - ne 18. 11. 2012

13. ročnník prodejní včelařské 
výstavy

VERNISÁŽ
9. 11. 2012 v 15 hodin

OTEVÍRACÍ DOBA
HORÁCKÉHO MUZEA

út - so 9 - 16
ne 9 - 13

Kameny se valí do Nového Města...


