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Advent je za dveřmi. 
Příprava na vánoční svátky vrcholí 
Čtyři adventní neděle před Štědrým dnem, mo-
derně nazývané železná, bronzová, stříbrná a 
zlatá, nejsou pouze sy-
nonymem nákupního 
šílenství, ale i mnohých 
kulturních akcí a před-
vánočních koncertů. 
Program bývá tak boha-
tý, že byly letos některé 
akce uskutečněny již 
před adventním obdo-
bím, aby se navzájem 
nepřekrývaly. Jednou 
z  nejvyhledávanějších 
akcí tohoto času je Roz-
svěcení adventu, které 
se uskuteční na Vrati-
slavově náměstí, a to v 
sobotu 1. prosince pat-
náct minut po 16 hodině. 

„Nápad vznikl mezi pár 
přáteli v prostředí míst-
ního evangelického sbo-
ru. Když už město zdobí-
me, měli bychom vědět, 
proč  -  tak vznikl ná-
pad "rozsvítit Advent", 
protože symbol světla 
a očekávání má svůj 
smysl. Jsem ráda, že se 
z rozsvěcení postupně stává místní tradice, která 
se odehrává vždy právě v předvečer první advent-
ní neděle,“ vysvětluje iniciátorka Ruth Šormová. 
Oficiální adventní program začíná až první ad-

ventní nedělí 2. prosince, kdy o půl 11 dopoledne 
proběhne vernisáž výzdoby oken v evangelickém 

kostele. V presbyterně 
a přilehlém parku bude 
na odpoledne připraven 
Adventní dobročinný 
jarmark. V tentýž den je 
možné od 17 hodin vy-
razit od přístavby 1. ZŠ 
na Adventní lampiono-
vý průvod. Následující 
týden je pak ve znamení 
Mikuláše. Navštívit čer-
ty a peklo můžete přímo 
odpoledne 5. prosince 
v Horácké galerii. Po-
kud peklo dovolí, je letos 
třeba pro nadílku za sva-
tým Mikulášem vyrazit 
do Horáckého muzea. 
Osvětlená cesta přes ná-
městí snad nebude pro 
nikoho očistcem, když 
ji od 16 hodin zpříjemní 
muzicírující mikulášská 
skupina. K této době ne-
odmyslitelně patří i kon-
certy. ZUŠ Jana Štursy 
připravila svůj koncert 
ve čtvrtek 6. prosince 

neobvykle v evangelickém kostele, kde také o tři 
dny později vyvrcholí Novoměstské hudební slav-
nosti vánočním koncertem skupiny Hradišťan.

pokračování na str. 2 

2839 : 1044. 
Bazén v anketě 
drtivě zvítězil
Již brzy padne odpověď na otázku podzimu. 
V anketě, která měla ukázat budoucí směřo-
vání investic ve městě, jasně zvítězilo přání 
stavby bazénu. Zastupitelstvo města bude 
na veřejném zasedání o přípravě projektů 
rozhodovat 10. prosince v kulturním domě. 
Pokud zastupitelé potvrdí názor občanů No-
vého Města, měl by bazén vyrůst do tří let.-mah-

Více o anketě na str. 3

Mistrovství světa 
přinese změny 
v dopravě
V době konání novoměstského Mistrovství 
světa v biatlonu ve dnech 7. - 17. února do-
jde  ve městě a okolí ke změnám v dopravě. Z 
některých silnic a ulic se stanou jednosměr-
ky, pro účastníky mistrovství budou vyčleně-
ny parkovací plochy, mezi Novým Městem
a Žďárem nad Sázavou budou návštěvníky pře-
vážet speciálně zřízené shuttle busy atd. „Naší 
maximální snahou je udržení prostupnosti 
dopravy,“ říká člen Organizačního výboru 
a zároveň velitel Policie ČR v Novém Městě 
Libor Černý. Všechny změny jsou plánovány 
tak, aby se obyvatelé města i přilehlých obcí 
dostali do práce i do nemocnice. Další podrob-
nosti najdete v biatlonové příloze. Koncem 
ledna vyjde speciální vydání Novoměstska, ve 
kterém budou zveřejněny detailní informace 
a plánky. Postupně budou všechny změny 
upřesňovány na oficiálních webových stránkách 
mistrovství světa www.biathlonnmnm.cz. -sta-

Lyžařské Novoměstsko s novým okruhem
Kromě tradičních turistických běžeckých stop, 
které vybíhají z Nového Města přes Tři Studně na 
Sněžné nebo Jimramov, bude tuto zimu pro No-
voměsťáky připraven a pravidelně upravován pro 
oba lyžařské styly také příměstský okruh v těsné 
blízkosti města. Okruh se skládá ze dvou částí - z 
okruhu U Medinu, který má délku 2,2 km a bude 
upravován každý den i při minimální sněhové 
pokrývce a navazující části okolo Brožkova vrchu, 
která měří 1,8 km a bude upravována podle sně-
hových podmínek. Pravidelné informace o úpra-
vě stop i možnost online sledování rolby přímo 
v terénu najdete opět na webu lyzovani.nmnm.
cz. Pro následující tři roky byla na údržbu novo-
městských turistických tratí vyhlášena veřejná 
sbírka. Přispět můžete zasláním libovolného pří-
spěvku na účet č. 107-3157480237/0100. -šmíd-

Nové Město žije 
biatlonem

O farmářské trhy je 
velký zájem
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Lidé chtějí bazén. V anketě převálcoval sportovní halu
Více než tři týdny probíhala v Novém Městě anke-
ta, jež měla napovědět, kterým směrem se budou 
ubírat investice města. Výsledek je přitom jedno-
značný. Novoměšťáci si řekli o stavbu plaveckého 
bazénu, který je tu společně se sportovní halou 
slibován dlouhých 50 let.  Jasný vzkaz ze strany 
obyvatel putuje k současnému vedení města, kte-
ré se rozhodlo nekonečné sliby splnit a několika-
milionovou investicí vyhovět jejich přání. Na oba 
projekty však město nemá peníze. Proto se rad-
nice obrátila na občany s dotazem, kterému pro-
jektu dávají přednost. Během podzimu byli lidé 
postupně seznamování s bližšími informacemi 
o obou stavbách, a to jak na stránkách 
www.nmnm.cz, tak v jednotlivých vydáních Novo-
městska. Kdo chtěl získat ještě podrobnější infor-
mace, obracel se na pracovníky městského úřadu. 
Na konci srpna byla na stránkách www.vas-nazor.
cz spuštěna diskuze, zda ve městě postavit tu či 
onu stavbu a ve které se lidé nezdráhali podělit 
o svůj pohled na věc. V den zahájení ankety se 
v kulturním domě konalo veřejné projednání, kde 
se lidé na téma výstavby obou projektů setkali se 

zástupci města i se zástupci projekčně-architek-
tonických firem. Hlasování bylo ukončeno v pon-
dělí 12. listopadu. „Lidé se hlasování zúčastnili 
opravdu masově. Účast mne ohromila. Jsem rád, 
že naše práce vzbudila u lidí takový zájem,“ hod-
notí zájem občanů novoměstský starosta Michal 
Šmarda. V anketě hlasovalo na čtyři tisíce lidí. 
Výstavbu bazénu poblíž Hornické ulice podpo-
řily téměř tři tisícovky novoměstských účastníků 

ankety. „Výsledek je víc, než přesvědčivý. Je vidět, 
že už je nejvyšší čas splnit slib,” komentoval dr-
tivé vítězství bazénu starosta. Definitivní tečku 
za anketou učiní veřejné zastupitelstvo, které se 
uskuteční 10. prosince v kulturním domě a kde 
bude oznámeno konečné rozhodnutí, která ze 
staveb se ve městě vybuduje. V rámci zasedání 
dojde ke slosování platných hlasovacích lístků, 
jež byly odevzdány během konání ankety. -mah-

Pavel Štorek: Na městské účty musí být vidět
Místostarosta Pavel Štorek ( TOP 09) v rozhovoru vysvětluje, zda si město může dovolit výstavbu bazénu a proč je důležité mít rozpočet otevřený občanům.

Lze od zastupitelstva, které se uskuteční 
10. prosince, očekávat potvrzení většinového 
přání v podobě stavby bazénu?
Upřímně řečeno jsem věřil v úspěch spor-
tovní haly. Podpora výstavby bazénu je ale 
mezi Novoměšťáky obrovská. Nyní již je tře-
ba jejich názor respektovat. Výstavbu bazénu 

podpořím. Je ale potřeba lidem férově říct, že 
to nebude levné. Ušetřit si na bazén a jeho 
provoz bude vyžadovat úspory jinde a ne-
bude to bezbolestné. Zároveň je faktem, že i 
tisíc hlasů pro halu nejde jen tak pominout.
Osvědčila se anketa coby nový kontaktní pr-
vek mezi městem a jeho občany? Budete ji vy-
užívat nadále? Objevují se další témata, která 
by bylo možné spolurozhodovat prostřednic-
tvím ankety?
Nejsem velkým příznivcem anket a průzkumů 
veřejného mínění. Lidé si zvolili své zástupce a 
ti by měli mít odvahu nést odpovědnost za svá 
rozhodnutí. Milovníkem anket je pan staros-
ta a já jeho názor se skřípěním zubů akceptuji. 
V žádném případě však nemůžeme pořádat 
plebiscity o každém sporném rozhodnutí. S 
podobnou anketou bych znovu souhlasil pou-
ze u velmi zásadního rozhodnutí. Myslím, že 
v tomto volebním období již nás takové nečeká.
Může si město dovolit takto velkou investici? 
Mluvili jste o úsporách a boji proti deficitní-

mu rozpočtu.
Dva roky se snažíme dát městské finance do po-
řádku. Schodek hospodaření se snížil o dvacet 
milionů ročně a to v situaci, kdy město deseti 
miliony ročně zatěžuje podpora Mistrovství svě-
ta v biatlonu. Dá se tedy říct, že pokud by toto 
mistrovství nebylo, měli bychom dnes přebyt-
kový rozpočet. Pokud bude radnice pokračo-
vat v prosazování úsporného hospodaření, tak 
potřebné peníze uspoříme. Musíme se ale vy-
varovat populismu a nezačít znovu rozhazovat.
Myslíte si, že radnice všem tlakům na vyšší 
výdaje odolá?
Podařilo se nám prosadit elektronické aukce 
a transparentní soutěže. Tím město še-
tří miliony korun, které by jinak končily 
v kapsách soukromých firem. Perfektním ná-
strojem ke kontrole utrácení je také tzv. "kli-
kací rozpočet". Každý občan bude moci 
sledovat, za co přesně město utrácí. A když 
vytáhnete účty na světlo, tak se vždycky ušetří...

-mah-

Terminál v provozu, nové nástupiště u nemocnice
Stavební práce ve městě neutichly ani s přícho-
dem zimy. Postupně je již tak zprovozňován 
dopravní terminál u vlakového nádraží. Přiby-
la tu stavba s autobusovými stáními, odstav-
ným parkovištěm pro autobusy a osobní auta. 
Řidiči tu najdou zhruba třicet nových parko-
vacích míst. Myšleno je také na cyklisty, kteří 
mohou počítat se stáním pro kola. V místě je 
již také opravena infrastruktura a povrchy. 
Stavebníci se však činili i jinde. Na třech mís-
tech ve městě probíhaly opravy železničního 
přejezdů. Pracovníci SŽDC lépe zabezpečili a 

opravili přejezdy k Medinu, u vlakového ná-
draží a nad nemocnicí. V případě přejezdu u 
nemocnice došlo k jeho rozšíření tak, aby jej 
chodci mohli přecházet bezpečněji. Pro zajiště-
ní jejich bezpečnosti byl v tomto místě vybudo-
ván také chodník, a to od přechodu pro chodce 
naproti vchodu do nemocnice, přes železniční 
přejezd až k nově postavenému nástupišti. „To 
bude vyhovovat v současnosti platným předpi-
sům pro nové zastávky,“ říká Lubomír Kubík 
z odboru investice a správy majetku. Moderni-
zováno byla také zabezpečovací zařízení. -mah-

Nové kamery ve městě
Záznamy z kamer, které jsou rozmístěny na ně-
kolika místech v Novém Městě, už mnohokrát 
pomáhaly. Zásluhy na tom má také práce měst-
ské policie, která nově rozšířila městský kamero-
vý dohlížecí systém. Naše město bylo úspěšně v 
žádosti o krajskou dotaci s názvem Prevence kri-
minality. Ke stávajícím kamerám tak přibyly další 
tři, kterými jsou monitorována veřejná prostran-
ství. „Dvě kamery byly umístěny v horní části 
Vratislavova náměstí a třetí na autobusovém 
nádraží,“ říká velitel městské policie Jiří Hradil. 
Na pořádek nyní dohlíží celkem 16 kamer. -mah-

Klikací rozpočet je na světě. Lidé 
se snadno dozví, jak město hospodaří 
Lidem se otevírá snadná cesta ke kontrole hos-
podaření našeho města.  Zprovozněna totiž bude 
webová stránka www.rozpocet.nmnm.cz. Zda 
město nakládá s penězi tak, jak má, zjistí lidé 
pomocí několika málo kliků na internetu. „Tak-
zvaný klikací rozpočet se stane nástrojem, pro-
střednictvím kterého může daňový poplatník 
kontrolovat, jak město hospodaří, kam investuje 
a co se s penězi děje,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
informatiky novoměstského úřadu a spolutvůrce 
webu Zbyněk Grepl. Lidé se mohou proklikat k 
informacím, v jaké výši byl schválený rozpočet, či 
jaká je výše upraveného rozpočtu v rámci daného 
roku. Zda město plní svůj finanční plán, je možné 
porovnat nejen v rámci aktuálního období, ale i 
z údajů z předchozího roku. Tím ale výčet před-
ností projektu, jehož vznik inicioval starosta měs-
ta, nekončí. „Náš web nabízí zobrazení plateb 
adresovaných jednotlivým subjektům. V tomto 
směru pracujeme s detailními informacemi, tedy 

kdy a za co byla která faktura uhrazena a jaká 
byla její výše. Občan rovněž může sledovat, jak 
se vyvíjejí jednotlivé investiční akce,“ popisuje 
Grepl. Vedle finančního nástinu se k lidem do-
stanou informace o konkrétních firmách, které 
se podílejí na městských zakázkách. Jasné bude i 
to, jak byly tyto firmy vybrány. „Tyto funkce dnes 
nabízí svým občanům jen novoměstská radni-
ce. Co se týká veřejné správy, jsme průkopníky 
v České republice a nestydíme se říci i v Evro-
pě,“ doplňuje Grepl.  Další přidanou hodnotou 
je fakt, že webová stránka bude denně aktua-
lizována, takže lidé se k informacím dostanou 
hned poté, co peníze odejdou z městské kasy. 
Na přelomovém projektu pracovali informati-
ci půl roku, a to ve spolupráci s firmou Internet 
Stream. „Všechny peníze, které město má, jsou 
prostředky novoměšťáků. Každý má právo ově-
řit si každou utracenou korunu,“ chválí projekt 
novoměstský starosta Michal Šmarda.   -mah-

Rozpočet je vždy kompromisem 

Rozpočet je nejdůležitější záležitostí, která 
ovlivní hospodaření na celý následující rok, 
mnohdy i na mnoho let dopředu. Naše měs-

to připravuje rozpočet s velkým časovým 
předstihem. Probíhá postupně několik seze-
ní, přičemž jsou „bojem“ o každou korunu. 
Nejsložitější jsou rozhodování o zařazení 
investičních akcí. Každý si přeje v rozpočtu 
co nejvíce investic a každý upřednostňuje 
něco jiného. Konečná jeho podoba je vždy 
velkým kompromisem. Rozpočty příštích let 
budou především o velkých investicích – o 
bazénu nebo o hale. Záleží na tom, jak bude 
rozhodnuto na prosincovém zastupitel-
stvu. Následující rozpočty budou především 
o úsporách a škrtech. Pokud bude chtít měs-
to zvládnout tak náročnou investici jako je 
bazén nebo hala, bude muset co nejlépe hos-
podařit a využít co nejvíce dotačních titulů. 

Ilona Komínková (ODS), 
předsedkyně finančního výboru

Poslední úřední den 
letošního roku
Poslední úřední den letošního roku bude 28. 
prosince.  Pátek bude tedy poslední den v tom-
to roce, kdy lidé budou moci navštívit městský 
úřad a vyřídit tu potřebné záležitosti. V pon-
dělí 31. prosince bude Městský úřad v Novém 
Městě z provozních důvodů uzavřen. -mah- 

Vánoční jarmark 
V pátek 14. prosince se uskuteční na Vratislavově 
náměstí v Novém Městě Vánoční jarmark. Lidé 
tu budou moci zakoupit vánoční dekorace, me-
dové perníčky, textil, výrobky ze dřeva, proutěné 
zboží a jiné zboží. K dostání budou také vánoční 
stromky, které pocházejí z městských lesů. -mah-

Vánoční prodej kaprů
Vánoční prodej ryb bude zahájen v  sobotu 
15. prosince od 8:00 do 12:00 hodin v areá-
lu sádek v Novém Městě. Další termíny jsou: 
čtvrtek 20. 12. 
od 8:00 do 16:00 hodin na náměstí a sádkách
pátek 21. 12. 
od 8:00 do 16:00 hodin na náměstí a sádkách
sobota 22. 12. 
od 8:00 do 16:00 hodin na náměstí a sádkách

-mah-

I druhý adventní víkend se ponese ve znamení 
koncertů. V evangelickém kostele v sobotu vy-
stoupí žďárský pěvecký soubor Svatopluk a ne-
dělní odpoledne zpříjemní milovníkům dechové 
hudby kapela Rozmarýnka v kulturním domě. 
Poslední dárky a tradiční drobnosti bude možné 
nakoupit v pátek 14. prosince, kdy se jako ob-
vykle na Vratislavově náměstí uskuteční Vánoční 
trh, kterému bude sekundovat Muzejní vánoční 
jarmark.  Novoměstští skauti nám ani letos neza-
pomenou přivézt Betlémské světlo, jehož motto 

pro tento rok zní: „Bůh viděl, že všechno, co uči-
nil, je velmi dobré...“ (Gen 1, 31) a celý adventní 
program bude zakončen na Štědrý den odpo-
ledne. V tento den evangelický kostel představí 
novou dětskou vánoční divadelní hru se zpěvy 
Hej, narodilo se vám děcko! V katolickém kostele 
zase bude od 16 hodin sloužena Mše svatá a po 
skončení je naplánováno tradiční troubení koled 
z ochozu kostela. Přesné začátky akcí najdete 
na dalších stránkách v přehledu kulturních akcí. 

-kuku-, -mah-

pokračování ze str. 1

Advent je za dveřmi. Příprava na vánoční svátky vrcholí 

Nabídka triček 
z biatlonové kolekce  
V informačním centru v Novém Městě jsou nově 
k dostání sportovní funkční trička Thermocool 
ze speciální biatlonové kolekce k MS 2013. 
Tričko se prodává v pánském i dámském 
střihu v různých velikostech za 990 Kč.  -red- 

Aktuální otevírací doba inf. 
centra od listopadu do března: 

po - so 9:00 - 12:15 13:00 - 16:00, ne 9:00 - 13:00.
Otevírací doba po zbývající část roku: 

duben - červen, září - říjen: po - ne 9:00 - 12:15 
13:00 - 16:00, červenec - srpen: po - ne 9:00 - 

12:15 13:00 - 17:00.                                        

Družina míří na náměstí 
Školní družina dnes sídlí v tělovýchovném stře-
disku. V příštím roce má být přesunuta na Vra-
tislavovo náměstí hned vedle I. základní školy. 
Potřebné zázemí najde v budově Komerční banky. 

„Přesun družiny na náměstí ke škole a jídelně bude 
pro děti výhodnější. Navíc jsme dlouhá léta dostá-
vali hygienické výjimky s tím, že se bude objekt 
v průběhu tří až čtyř let stejně bourat," řekl sta-
rosta města Michal Šmarda. V objektu by měly 
vzniknout dvě třídy a zázemí pro personál. -mah-

První číslo roku 2013 měsíčníku Novoměstsko 
bude mít uzávěrku v pondělní 10. prosince 2012. 
Do distribuce se dostane nejpozději ve středu 2. 
ledna 2013. Vaše příspěvky a inzerci posílejte na 
internetovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo 

je můžete zanechat v kanceláři kulturního domu, 
městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Tex-
tové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikosti písma 12. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.   

Další zpravodaj
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Pochodovali jsme 
proti diabetu 
Pochod proti diabetu, který se uskutečnil v rámci 
podpory Světového dne diabetu, završil projekt 
Podpora zdraví a zdravého životního stylu, kte-
rý pro občany města připravilo za přispění Vše-
obecné zdravotní pojišťovny město Nové Město 
na Moravě. Účastníci pochodu na sebe upozor-
nili nejen netradiční pokrývkou hlavy, balónky 
a transparenty, ale i zvuky bubnů, které ze svých 
nástrojů vyloudili žáci ZUŠ J. Štursy. Třicetimi-
nutový pochod byl zakončen před radnicí měs-
ta, kde k účastníkům pohovořil Michal Šmarda, 
starosta města a MUDr. Pavel Pávek. V projevu 
obou aktéru jednoznažně zaznělo, že člověk by si 
měl uvědomit to, že kvalitu svého zdraví si každý 
z velké části ovlivňuje svým životním stylem sám. 
Bohužel, hodnotu zdraví si mnozí z nás uvědo-
mí, až když onemocní. Už ve výroku připisova-
ném Herakleitovi se uvádí: „Když chybí zdraví, 
moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, 
bohatství je bezcenné a důvtip bezmocný.“ -řád-

     Varujte se předváděcích akcí     
Občanská poradna Nové Město na Mora-
vě, kontaktní místo Bystřice nad Pernštej-
nem při Sdružení Nové Město na Mora-
vě o.s. v  poslední době opět zaznamenala 

nárůst dotazů v  oblasti spotřebitelství. Do-
tazy se týkaly především předváděcích akcí a 
z  tohoto důvodu si dovolujeme připomenout 
několik zásad týkajících se této problematiky.

1. Je velmi podezřelé, když prodejce již na začát-
ku akce zakazuje vstup určitým osobám. Niko-
mu nesmí být během akce bráněno v odchodu! 
Prodejce se nesmí chovat vulgárně či agresivně.
2. Zboží, které prodejce převádí, nesmí srovná-
vat s podobným zbožím na trhu.
3. Jestliže prodejce uvádí, že se jedná pouze 
o výrobky, jejichž počet je omezený či limitova-
ný, i toto je velmi podezřelé a zavádějící.
4. Jestliže Vám prodejce tvrdí, že jste určitý 
výrobek vyhráli, nesmí být toto podmíněno na-
příklad koupí dalšího výrobku, či podepsáním 
nějakého dokumentu, nebo smlouvy.
5. Pokud se přeci jen rozhodnete výrobek kou-
pit, prodejce Vám jej musí na Vaše požádání 
předvést.
6. Návod na výrobku musí být v českém jazyce.
7. Od kupní smlouvy je možno odstoupit do 
14ti dnů od jeho zakoupení a do 1 měsíce v pří-
padě, že Vám zboží nebylo předáno. Velmi čas-
to prodejce kupujícího s  výrobkem zaveze až 
domů, kde požaduje podpis určitého dokumen-
tu. Většinou tvrdí, že se jedná pouze o formalitu, 
aby tuto cestu mohl vykázat nadřízenému. Po-
zorně tento dokument přečtěte, může zde být 
uvedeno, že jste si vyžádali návštěvu prodejce 

za účelem nákupu – V  TOMTO PŘÍPADĚ 
NELZE OD SMLOUVY ODSTOUPIT!
8. Neposkytujte svůj občanský průkaz prodejci, 
raději si ho s sebou neberte.
9. Jestliže jste si vzali na výrobek úvěr a chcete 
od smlouvy odstoupit, můžete odstoupit i od 
úvěrové smlouvy, musíte však úvěr uhradit i 
s případnými úroky a peníze Vám zpět vrátí pro-
dejce, nikoliv poskytovatel úvěru, protože po-
skytovatel úvěru za Vás zboží prodejci zaplatil.
10. Jestliže se k Vám prodejce chová nevhodně – 
činí nátlak nebo vyhrožuje, volejte policii, proto 
nikdy na předváděcích akcích nevypínejte svůj 
telefon.
11. Nepodléhejte lživým argumentům prodejců, 
snažte se rozlišovat mezi poctivými a nepocti-
vými prodejci.

 V případě potřeby se obraťte na naši poradnu:
Občanská poradna Nové Město na Moravě 
Vratislavovo nám. 12 (poliklinika) 
Tel.: 566 616 121                   
 po    8.00 – 12.00*     12.30 – 17.00
st     8.00 – 12.00       12.30 – 14:30   14:30-17:00*
pá    8.00 – 12.00          

* pouze pro objednané uživatele služby

Benefice 3-3-3 předčila očekávání 

V sobotu 3. listopadu mělo Sdružení Nové 
Město na Moravě o.s. pouze jediný cíl: spo-
jit dobročinnost se zábavou. Zeptali jsme se 
přímo ředitelky Mgr. Ruth Šormové, jak se 
akce vydařila a zda se cíle podařilo dosáhnout.

Splnila Benefice 3-3-3 vaše očekávání?
Předčila je! Potěšil nás zájem lidí, kteří při-
šli na všechny části programu, podpora dár-
ců i výše výtěžku. Je vidět, že spousta lidí se 
zajímá o dění kolem sebe a když mohou, po-
mohou. Sama mám dojem, že se podařilo to 
hlavní – návštěvníci se dozvěděli něco o našem 
sdružení a poskytovaných sociálních službách, 
podpořili užitečnou věc a zároveň se dobře 
bavili. Všechno bychom to nemohli zvládnout 
bez pomoci a podpory. Nemohu tu jmenovat 
všechny dárce, protože jich bylo více než 100! 
Dobročinný jarmark byl plný řemeslných i za-
jímavých autorských výrobků, je těžké sehnat 

dobré lidi, kteří se do takové akce zapojí?
Je to náročné organizačně, to nemohu popřít. 
Jinak byl ale zájem spontánní a sami jsme byli 
mile překvapeni tím, kolik autorů rukodělné 
tvorby nás obdarovalo. Každý nemůže nezis-
kové projekty podpořit finančním darem, ale 
spousta lidí doma něco originálního vyrábí, 
jiní zas rádi pěkné věci kupují sobě nebo svým 
blízkým pro radost. Když se tohle všechno pro-
pojí, dějí se zajímavé věci. Jarmark ukázal, že 
i relativně drobná podpora, když se pro ni roz-
hodne dostatek lidí, může být velkou pomocí. 
A že na něm bylo více než 200 hostů, to je úžasné.
Výtěžek benefice podpoří novoměstskou soci-
ální službu Raná péče, už víte, jak konkrétně 
budou peníze využity? Kolik prostředků se 
vlastně vybralo?
Během celého dne jsme shromáždili celkem 
45.552,- Kč, a to prodejem na dobročinném 
jarmarku, výběrem do sbírkové pokladničky, 
dobrovolným vstupným na módní přehlídku 
a prodejem vstupenek na večerní koncert. Po 
odečtení nákladů máme k dispozici čistý vý-
těžek ve výši 30.843,- Kč, který pomůže právě 
Rané péči. Je to sociální služba hlavně terénní, 
kdy sociální pracovnice jezdí přímo do rodin 
s malými dětmi s postižením, proto plánujeme 
výtěžek použít především na dopravu do rodin 
a také na pořízení nových speciálních pomůcek.                         

-kuku- 

Sdružení Nové Město 
na Moravě o.s. 

vypisuje výběrové řízení 
na pozici:

„sociální pracovník – poradce 
Rané péče“

Požadujeme:
vzdělání a odbornou způsobilost dle 
z. 108/2006 Sb. o soc. službách (VOŠ, VŠ 
v  oboru sociální práce, sociální pedagogika, 
speciální pedagogika), trestní bezúhonnost, 
ochotu učit se novým věcem, časovou flexibilitu 
a samostatnost, řidičský průkaz, praxe v oboru 
výhodou 

Nabízíme: 
pestrou a zajímavou práci v nestátní neziskové 
organizaci, možnost pružné pracovní doby, zá-
zemí profesionálního týmu, vzdělávání, super-
vizi, odbornou podporu, předpokládaný ná-
stup únor/březen 2013, odpovídající mzdové 
ohodnocení (s ohledem na délku praxe a rozsah 
pracovního úvazku)
Přihlášky obsahující motivační dopis, struktu-
rovaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání a výpis z Rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) je třeba doručit do 4. 1. 2013 na 
adresu: Sdružení Nové Město na Moravě o.s., 
Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě. 
Informace na telefonních číslech: 566 617 941, 
733 664 321.

Nemocné stromy byly skáceny. Na jejich místě se vysadí nové 
Stromy v našem městě se těší velké pozornosti. 
Péče dendrologů není ale všemocná a přírodu 
nezastoupí úplně. To je případ vzrostlých jírov-
ců (kaštanů) na Vratislavově náměstí, z  nichž 
pětice byla skácena. Zásahu předcházelo dů-
kladné ošetření stavu stromů, které ukázalo, že 
většina kaštanů je napadena jádrovou hnilobou. 

„Pět stromů, jejichž zdravotní stav ohrožoval 
bezpečnost na veřejném prostranství, bylo na-
vrženo ke kácení“ říká správce městských lesů 
a zeleně Bohumil Dostál. Odstraněny byly 
stromy, které byly staticky narušené a nebylo 
je možné „zdravotně ořezat“. Holé místo však 
po nich nezůstane. Stromy se na náměstí budou 
postupně obnovovat. „Pět vykácených stromů 
bude nahrazeno novou výsadbou a po 1 až 3 

letech budou odstraněny další staticky naruše-
né stromy, přičemž dojde k další výsadbě,“ při-
bližuje dendroložka Irena Dundychová. Tímto 
stylem se přirozeně obnoví dnes již velmi staré 
stromy, které jsou napadeny hnilobou a které 
by nemusely být pro danou lokalitu bezpečné. 
Nyní jsou všechny stromy na náměstí ošetřeny 
redukčním řezem a v  jejich korunách byly in-
stalovány nové bezpečnostní vazby. Stávající 
dřeviny budou nadále bedlivě sledovány a pravi-
delně budou posuzovány jejich defekty.  „Mno-
ho stromů, které byly ošetřeny, jsou ve špatném 
stavu, a to většinou díky neodbornému zásahu 
v minulých letech. Proto je nutné sledovat vý-
voj hnilob a dutin, aby se předešlo jakémuko-
liv nebezpečí,“ uzavírá Dundrychová. -mah-

Možnost pronájmu 
v budově Polikliniky 
V prostorách Polikliniky se uvolnilo několik 
nebytových prostor, které město nabízí k pro-
nájmu. Jedná se o prostory zubní ordinace 
v  prvním patře budovy. Výměra nabízeného 
místa činí 44 m² a minimální výše ročního 
nájmu je stanovena částkou 1  500 Kč/m². Za 
stejných podmínek budou k  dispozici prosto-
ry, které se nacházejí v  druhém patře budovy 
a jsou přednostně nabízeny za účelem služeb 
zdravotnictví. Celkem jde o pět nabídek, jejichž 
rozloha je 19,6 m², 14,6 m², 17,9 m², 44 m² 
a 45,9 m². Uvedené nebytové prostory se nabí-
zejí k pronájmu od 1. ledna, či od 1. února 2013. 
Více informací najdou zájemci na úřední desce 
MěÚ nebo na stránkách www.radnice.nmnm.cz. 
Tel. číslo je: 566 598 360 či 723 190 997. -mah-

Pozemek na prodej 
na ulici Sportovní
Město přichází s nabídkou odprodeje po-
zemku p.č.256/4 v  Novém Městě na ulici 
Sportovní. Pozemek, jehož výměra činí 343 
m², je v  platném územním plánu města vy-
mezen jako smíšené obytné území, je tedy 
určený k  zastavení. Jeho minimální kupní 
cena je stanovena na 350 Kč/m². Žádost 
o odkoupení nabízeného pozemku s  uve-
dení nabídky finanční částky v  Kč/m² musí 
být podána v zalepené obálce, na podatelnu 
MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Měs-
to na Moravě. Lhůta pro podání nabídek 
končí dne 12. 12. 2012 v 17:00 hodin. Bližší 
informace zájemcům poskytne Ing. Taťána 
Vinklerová z odboru investic a správy ma-
jetku, a to na tel. čísle 566 598  355. -mah-

Svoz komunálního odpadu o Vánocích
Svoz komunálního odpadu v době vánoč-
ních svátků bude proveden následovně :
pondělí 24. 12. 2012 – náhradní svoz bude 
proveden  v sobotu 22. 12. 2012.

PONDĚLÍ - Rokytno, Studnické Paseky, Stud-
nice, Penzion u Martina, Maršovice, Nad Měs-
tem, Maršovská Rychta, Maršovská, Bezručova, 
Wolkerova, Čapkova, Mrštíkova, Kárníkova, 
Vančurova, Olbrachtova, Německého, Němcova, 
Jamborova, Podlouckého, Blažíčkova, Dukelská, 
U jatek, Veslařská, Bělisko, Na Výsluní, Lesní, 
Polní, Policie Praha, Zahradní, Včela, Sportov-
ní, L. Čecha, Makovského, Šimkova, Štursova, 
Tyršova – od ul.Žďárské po křižovatku L.Čecha, 
Radnická + cizí obce a firmy
úterý  25. 12. 2012 – náhradní svoz bude pro-
veden  v  neděli 23. 12. 2012
ÚTERÝ - Obec Vlachovice, ul.Vlachovická, Ho-
tel SKI, Jiříkovice, Slavkovice, Petrovice, ul. Pet-
rovická,  Pohledec + cizí obce a firmy
středa  26. 12. 2012 – náhradní svoz bude pro-
veden  ve  čtvrtek 27. 12. 2012 
STŘEDA - Školní, Žďárská – bytovky + ostat-
ní, Palackého, Nečasova, Purkyňova, Mendlova, 
Pavlovova, Drobného, Mírová – sídliště + rodin-
né domy, Horní, Výhledy, Smetanova, Tyršova, 
Tyršova – ubytovna u katol.hřbitova, TJ, Křenko-
va, Monseova, Hornická, Budovatelů + cizí obce 

a firmy 
čtvrtek  27. 12. 2012 – náhradní svoz bude pro-
veden  v pátek 28. 12. 2012
ČTVRTEK - Masarykova, Komenského nám., 
Vratislavovo nám., směr Nová Ves, Jánská, Br-
něnská, autobusové nádraží, Soškova, Křičko-
va, Nádražní, Malá, Hájkova, Luční, Nezvalova, 
uhelné sklady – Maršovská, Hlinné, Hodíškov, 
Radešín, Račice  +  firmy
pátek  28. 12. 2012 – náhradní svoz bude pro-
veden  v sobotu  29. 12. 2012
PÁTEK - Nová Ves, Olešná, Zubří, BVV Zubří, 
Bezděkov, Vysočanka, Křídla + firmy 
pondělí 31. 12. 2012 – proběhne svoz bez změ-
ny, úterý 1. 1. 2013  – náhradní svoz bude pro-
veden  ve středu 2. 1. 2013, středa 2. 1. 2013 

– náhradní svoz bude proveden ve čtvrtek 3. 3. 
2013, čtvrtek 3. 3. 2013 – náhradní svoz bude 
proveden v pátek 4. 3. 2013, pátek 4. 3. 2013 – 
proběhne svoz bez změny
Vlastník svozové nádoby  je povinen  zajistit 
přistavení sběrných nádob ve večerních hodi-
nách předchozího dne nebo v  ranních hodi-
nách svozového dne (nejpozději do 5:00 ho-
din) a úklid nejpozději ve večerních hodinách 
svozového dne. Pokud nebude sběrná nádoba 
ke svozu přistavena v  daném termínu, bude 
vyvezena až při dalším řádném svozu. 

Aleš Popelka, TS služby s.r.o.

Náměstí v novém 
kabátu 
Novoměstské náměstí je zase o něco hezčí. Nově 
byla předlážděna jeho pravá strana, která již 
byla v nevyhovujícím stavu. „Chodník byl po 
několika výkopech hrbolatý. Byly v něm pro-
padliny a nerovnosti, k tomu ještě nahnuté ob-
rubníky. Lidem se po této cestě špatně chodilo,“ 
přibližuje Luboš Smetana z odboru investic 
a správy majetku. Nedostatky se podepisova-
ly také na údržbě chodníku, která byla zvláště 
v zimě problematická. Město se tak rozhodlo 
nevyhovující pěší cestu předláždit. Použity při 
tom byly původní žulové kostky včetně velkých, 
které jsou položeny u vjezdů domů.  Novotou 
září také lampy na náměstí.  Vyměněny tu byly 
všechny stožáry veřejného osvětlení. Šlo o 16 
lamp po obvodu celého náměstí a 7 menších 
stožárů v prostoru Horácké galerie. Stožáry mají 
barvu šedé litiny, svítidla jsou měděná, čímž lam-
py lépe zapadají do prostředí náměstí. K tomu 
jsou nová svítidla úspornější, čímž město ušet-
ří na jejich provozu. Celkové náklady výměny 
dosáhly takřka 900 tisíc korun, v případě před-
láždění se částka vyšplhala na 856 tisíc korun. 

-mah-
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Mateřské centrum

1. základní škola Inovativním centrem Kraje Vysočina
Od října se naše škola stala Inovativním centrem 
Kraje Vysočina. Jedná se o společný projekt naší 
školy, firmy Microsoft, hardwarových partnerů 
a podporuje jej Kraj Vysočina. Projekt navazu-
je na spolupráci školy s  komerčními firmami 
a je pokračováním dlouhodobého zapojení školy 
v celosvětovém programu s názvem Partners in 
Learning. Inovativní centrum je zaměřeno na 
podporu vzdělávání pedagogické veřejnosti pro-
střednictvím prezenčních školení, on-line inter-
netových seminářů a aktivit jako jsou „Student-

ská trenérská centra, Kluby moderních učitelů“. 
Dále realizuje soutěže pro podporu zavádění 
inovativních technologií, technickou a odbornou 
podporu poskytovanou koordinátory. Aktivity 
zajišťují externí a interní lektoři a profesionálové 
z různých firem. Účastníky školení a bezplatných 
seminářů jsou především pedagogové a správci 
školních sítí. Školení se však může zúčastnit ja-
kýkoliv zaměstnanec z oblasti školství (ekonom, 
externí lektor, vedoucí školní jídelny, správní za-
městnanci školy).Vznik Inovativního centra při-

nese naší škole nové možnosti realizace v oblasti 
informačních technologií. Jedná se především 
o aktuální informace o nových softwarových pro-
duktech a jejich využití v praxi, stejně tak o hard-
warových novinkách. Předpokládáme vznik ino-
vativní učebny, kde se budou moci prezentovat 
IT firmy v oblasti hardware – prezentační tech-
nologie, technologie tabletů apod. Pro účast na 
školení je třeba se zaregistrovat na portále www.
icstic.cz a vybrat si některé z nabízených školení.

Mgr. Miroslav Sláma, učitel ICT na 1. ZŠ 

Brány školy otevřené. Přijďte se podívat
V předvánočním čase, v týdnu od 10. do 14. pro-
since, otevíráme bránu pro rodiče i ostatní přá-
tele naší školy. V  rámci „Dnů otevřených dveří“ 
nabízíme možnost zhlédnout výuku ve všech 
ročnících prvního stupně. Rozvrhy jednotlivých 
tříd i vyučujících najdete na stránkách školy 
www.zs2.nmnm.cz. Zájemci o inovativní prvky 
ve výuce na prvním stupni tam také v hlavních ak-
tualitách najdou informace o daltonských blocích 

v jednotlivých třídách.  Vyučování začíná v 7:40. 
Všechny případné návštěvníky prosíme o dochvil-
nost, vstup do třídy bude umožněn pouze před za-
čátkem hodiny. Rodiče a budoucí prvňáčci budou 
mít další možnost navštívit prostory naší školy 
a seznámit se s budoucími učitelkami v prvních 
třídách Mgr. M. Bartošovou a Mgr. I. Špinarovou 
v odpoledních hodinách dne 14. a 21. ledna 2013.

Marie Martoňová, ZŠ Leandra Čecha

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.40 – 8.25 8.35 – 9. 20 9.40 – 10.25 10.35 – 11. 20 11.30 – 12.15 12.25 – 13.10

Po Čj, 6. B, 
Petrová K. 

Rj, 9. A, 
Burešová V. 

Fy, 8. B, 
Pečínka R. 

Tv, 9. A,B 
Holubová V. 

TV, 8. A,B 
Holubová V. 

Út Aj, 9.A, B 
Hábová A. 

Aj, 7. A, B 
Kršková H. 

D, 8. B 
Kříž A.

Ov, 8. B 
Ptáček Z. 

St Hv, 6. B 
Ondrášková L. 

Aj, 9. A, B 
Krakovič J.

Inf, 5. A, B 
Handschuh

Ch, 8. B 
Baxantová Z. 

Čt Př, 6. A 
Pulgretová M. 

Rj, 7. B 
Burešová V.

Pč, 7. B 
Ondráčková Z.

Z, 7. A 
Tonarová L. 

Pá Čj, 6. A, 
Konvalinková V.

M, 6. A, 
Dvořáková J. 

Tv, 6. A, B 
Holubová V. 

Aj, 6. A, B 
Růžičková O.

Pč, 6. A 
Harvánek Z.

„Rytmy života“ – Asaf & hosté
Vše v lidském životě probíhá v  rytmu. Rytmus 
je naší součástí už od narození, jde jen o to si 
ho všimnout a zaposlouchat se do něj. V sobotu 
20. října byl velký sál kulturního domu svědkem 
netradiční podívané. ZUŠ Jana Štursy uspo-
řádala koncert souboru bicích nástrojů ASAF 
a hostů BLUES’S MINE TRIO a 3 MIMO JAZZ. 
Pořadem provázel Vojtěch Zikmund. Soubor 
Asaf vznikl pod vedením pana učitele Libora 
Orla na ZUŠ před pěti lety a za sebou má již bez-
počet vystoupení a kulturních akcí. Za dobu své 
existence vytvořil svůj původní – autorský reper-
toár, který mohl zrealizovat díky podpoře ZUŠ, 
jež se prakticky projevila vybavením souboru v 
podobě etnických perkusí a orchestrálních ná-
strojů. Sobotní koncert  s názvem „Rytmy živo-
ta“ byl přehlídkou dosavadní tvorby celého sou-
boru doplněnou o výše zmíněné hostující kapely. 
Rozmanité zvuky vyluzované údery, chřestěním, 
třesením, škrábáním či zvoněním na rozličné 
bicí nástroje provázely diváky od „Úsvitu“ do 

„Soumraku“. Umocněné barevnou hrou světel 
vytvořily fascinující hudebně rytmický koktejl 
s atmosférou plnou emocí. Byla to nejen nád-

herná podívaná, ale síla bubnů a rytmů byla na-
tolik intenzivní a uchvacující, že všem přítom-
ným dodala energii, přinesla uvolnění a radost.  
A co říci na závěr? Bubeníci, jen tak dál! Klo-
bouk dolů před panem učitelem Liborem Or-
lem, neboť kdo pracuje s dětmi, ví, kolik týdnů 
či měsíců příprava koncertu stála. Obrovský 
dík patří rovněž ředitelce ZUŠ paní Evě Moš-
nerové a zvukařům Láďovi a Filipovi Moš-
nerovým. Bez jejich pomoci a profesionální 
spolupráce by to nešlo. Výsledek ale stál za to! 

Renata Slámová

Vitráže v knihovně 
Městská knihovna ve spolupráci se Základ-
ní školou Vratislavovo náměstí Vás zve na 
výstavu výtvarných prací žáků 9. tříd pod 
názvem „Vitráže“. Vitráže si můžete prohléd-
nout na chodbě před městskou knihovnou 
od poloviny listopadu do konce roku. -MK-

3., 10., 17. 12. – Otevřená herna od 9:00 hodin
Pondělní setkávání rodičů s dětmi ve volné herně. 
Přijďte si popovídat na téma „Podpora rodinám“ 
s panem Mgr. Davidem Vykydalem, který před-
staví službu pro rodiny s dětmi ze Sdružení Nové 
Město na Moravě.
Vede: Katka Fialová, Leona Marcinko
Vstupné: 20 Kč
5., 12. 12. – Hejkálek od 9:00 hodin
Program pro děti od dvou do pěti let a jejich ro-
diče (prarodiče), zaměřený na rozvíjení citu pro 
rytmus, muzikálnost a rozvoj motoriky.
Vede: Jana Kabrdová
Vstupné: 50 Kč
6., 13., 20. 12. – Trdlohrádky od 9:00 hodin
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. 
Přirozenou formou rozvíjí děti po všech strán-
kách jeho osobnosti.
Vede: Martina Vejpustková
Vstupné: kurzovné

Horácké muzeum vonělo medovinou a medovými produkty
Výsledky včelařů z Novoměstska přiblížil začát-
kem listopadu již 13. ročník prodejní včelařské 
výstavy nesoucí název „Vůně medu,” kterou 
v prostorách Horáckého muzea pořádala ZO 
ČSV Nové Město na Moravě.  Výstava prezento-
vala včelaře z celého Novoměstska, od Křižánek 
až po Bobrovou, mapovala jejich  práci  od jara 
až do podzimu, včelí produkty i jejich využití 
v přírodní léčbě. Zajímavá expozice poskytla ce-
lou sérii důležitých informací, fotografií, exponá-
tů a jako hlavní atrakci pak i pohled na živé včely 
v proskleném úlu nebo včely pod mikroskopem. 
V prodeji byla jako každý rok   široká nabídka 
medu. Největší zájem byl o letošní novinku pas-
tovaný med skořicový a také medy s  příchutí 
ovoce – jahod, ostružin nebo višní. Včelaři na-
bízeli i medové produkty, medové pivo, léčiva, 
kosmetiku, perníčky, svíčky, naučnou literaturu, 
DVD, potřeby pro včelaře a prostě vše, co se týká 

včel a medu. Největší přízni se těšili včelaři v pra-
covní dny. „Navštívilo nás zhruba pět desítek 
skupin dětí z místních a okolních škol a školek. 
Já osobně vidím největší přínos výstavy ve spo-
lupráci právě se školskými zařízeními na Novo-
městsku. Je to spousta práce, ale za ty rozzářené, 
zvídavé dětské oči to stojí,” nechal se slyšet Jiří 
Zavřel předseda ZO ČSV Nové Město na Moravě. 
Výstava se pyšní oceněním kraje Vysočina Skutek 
roku v oblasti vzdělávání. „Je to zavazující oceně-
ní i vzhledem k tomu, že jsme vyhráli Přeshranič-
ní soutěž v kategorii Volný čas, vzdělání a kultura 
obce s více než tisíci obyvateli, jejíž výsledky byly 
vyhlášeny 12. listopadu 2012 v rakouském měs-
tě Horn,” dodal Zavřel. Děkujeme všem členům 
ZO ČSV Nové Město na Moravě za jejich zásluž-
nou práci a těšíme se na další ročník včelařské 
výstavy, který opět proběhne v našich prostorách. 

-HM-

Neobvyklý portrét Jiřího Brady
Pod názvem Love hearts a s podtitulkem Mužská 
srdečnost byla 5. listopadu před Novou scénou 
pražského Národního divadla otevřena dob-
ročinná výstava. Formou fotografií a životních 
příběhů představuje 101 mužů různých profesí 
s tím, co je pro ně důležitou srdeční záležitostí. 
Mezi portrétovanými najdeme i našeho rodáka, 
čestného občana města pan Jiřího Brady z Toron-
ta. Pro objektiv fotografky Moniky Váňové si při-
vezl symbol svému srdci nejbližší, který zvěčnila 
na detailu jeho dlaně. Jde o malé srdíčko, jedno 
z těch, jež paní Markéta Brady poslala jako dárek 
rodině z nacistického vězení. Srdíčka uhnětená 
z chleba a ozdobená zubní pastou opatruje pan 
Jiří jako poslední památku na maminku, která 
spolu s manželem a dcerkou Haničkou zahynula 
v Osvětimi. (Osud rodiny novoměstského ob-
chodníka Karla Brady je obsahem světoznámé 
knížky Hanin kufřík i následného filmu, dále viz 
místní tisk Byli jedni z nás). Přes hrozné zážitky 
člověka určeného k likvidaci má pan Brady srd-
ce na pravém místě. V Kanadě to poznali novo-

městští emigranti i další krajané, využívající jeho 
ochoty pomáhat potřebným. Pomoc se týkala 
také Československa po roce 1989. Mimořádně 
záslužná je veřejná činnost pana Brady spojená 
s objasňováním příčin holokaustu. Připomeňme 
zajištění amerického vydání knihy Je mojí vlastí 
hradba ghett? a četné besedy  s dětmi včetně ja-
ponských nebo amerických, kdy s dcerou Laurou 
Hanou pomáhají stavět hráz proti netoleranci 
a krutosti. Důvodem podzimní návštěvy naše-
ho nestárnoucího rodáka bylo úmrtí sestřenice 
Věry Bednaříkové. Přes vážný akutní zdravotní 
problém by nedokázal přenést přes srdce neú-
čast při pohřbu na Kostelíčku. (Rodné příjmení 
zemřelé starousedlíkům připomene, že Hájkovi 
bydleli v ulici Leandra Čecha, po zatčení man-
želů Brady se ujali opuštěných dětí a v době  
přísných trestů za pomoc Židům prokázal její 
otec pan Ludvík Hájek opravdovost svého křes-
ťanství).O záměrech a tvorbě výstavy referuje 
Týdeník Rozhlas, č. 44 v článku Mají muži srdce? 

-ZCH-

Zimní sporty 
v Novém Městě 
slavily úspěch

Babičko, co Ti naděloval Ježíšek? 
Rok se neúprosně chylí ke svému konci a s ním se 
blíží nejkrásnější období v roce – období vánoč-
ních svátků. Vánoce jsou především časem ta-
jemným a kouzelným pro naše nejmenší.  V tuto 
krásnou dobu pro Vás a Vaše děti připravili pra-
covníci Horáckého muzea vánoční výstavu s ná-
zvem „Babičko, co Ti naděloval Ježíšek? - aneb 
hračky z depozitáře.“ Výstava Vás zavede do časů 
našich prarodičů, do časů, kdy pod stromečkem 
děti nacházely hračky jen výjimečně a kdy byly 
hračky proti těm dnešním velice jednoduché, 
často doma vyráběné. Starší generace si určitě 
na dobu svého dětství s nostalgií zavzpomína-
jí, vybaví se jim to hezké z jejich dětství a díky 

vzpomínkám se na chvilku mohou opět dětmi 
stát. Mladší generace zde najdou hračky, které 
už dnes na pultech obchodů neuvidí. S údivem 
možná i zjistí, jak málo kdysi dětem stačilo ke 
hraní, jak velkou fantazii musely vynaložit, aby si 
pomocí „primitivních“ hraček vytvořily svůj svět. 
Přijďte si k nám na chviličku připomenout svá-
teční atmosféru, kterou prožívali naše babičky 
a  dědečkové, tedy mírumilovně, voňavě a příjem-
ně. Výstavu připravenou ze sbírek Horáckého mu-
zea a Městského muzea a galerie Polička můžete 
navštívit až do 30. prosince 2012 od úterý do sobo-
ty od 9 do 16 hodin a v neděli pak od 9 do 13 hodin.   
  -HM-

          Vánoční otevírací doba 
 Horáckého muzea

           a Informačního centra:
    
sobota 22. prosince: 9:00 - 12:15  13:00 - 16:00
neděle 23. prosince: zavřeno
pondělí 24. prosince: zavřeno
úterý 25. prosince: zavřeno
středa 26. prosince: zavřeno
čtvrtek 27. prosince: 9:00 - 12:15  13:00 - 16:00
pátek 28. prosince: 9:00 - 12:15  13:00 - 16:00
sobota 29. prosince: 9:00 - 12:15  13:00 - 16:00
neděle 30. prosince: 9:00 – 13:00
pondělí 31. prosince: zavřeno
úterý 1. ledna 2013: zavřeno

V sobotu 10. listopadu vypukl v budově Kul-
turního domu filmový festival zimních spor-
tů. Jako nejlepší diváci v Novém Městě vybrali 
film White Line - o životě nejlepších českých 
freeridových jezdců. V těsném závěsu za ním 
se umístily americký snímek All I Can, který 
byl oceněn jako nejlepší lyžařský filmový počin 
roku 2011 a nejúsměvnější film přehlídky Ta-
try krásné, Tatry mé. Věříme, že se v příjemné 
atmosféře cestování, adrenalinu a bláznivých 
sportovních výkonů sejdeme s diváky opět na 
jaře na filmovém festivalu Expediční kamera, 
který již nyní připravujeme. Můžete se těšit opět 
na skvělé filmy a zajímavý doprovodný program. 
Sledujte proto naše webové stránky www.na-
boso.org. A nezapomeňte: březen 2013 bude 
opět měsícem dobrodružství. Dana Vacovská
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Nešťastný fotbalový listopad. Ze čtyř zápasů 2 body 
V neděli 4. listopadu zavítal na domácí hřiště tým 
FS Napajedla. Fotbalisté Vrchoviny začali jako 
vždy náporem, ale byli to paradoxně hosté, kteří 
vstřelili po chybě domácích první branku. Vyrov-
nání přišlo až ve druhém poločase, a to v 73. mi-
nutě. Smetana napřáhl z třiceti metrů, hostující 
brankář jen s obtížemi vyrazil míč před sebe, kde 
nejlépe zareagoval Zedníček a vyrovnal na 1:1. Po 
tomto gólu se před hostující brankou rozpoutalo 
doslova peklo, ale Vrchovině se strhnout vítězství 
na svoji stranu bohužel nepodařilo. I přesto od-
měnilo všech 280 diváků své týmy za předvede-
nou hru velkým potleskem. Trenér Zeman k  zá-
pasu řekl: „Zápas měl tempo a na velmi dobrém 
terénu se v Novém Městě představil velmi vyspělý 
tým, který využil snad jediného zaváhání Vrcho-
viny ke vstřelení branky. Myslím si, že za druhý 
poločas jsme si zasloužili i vyhrát.“ Ve středu 7. 
listopadu odjel tým Vrchoviny sehrát odložený 
zápas na hřiště Slavoje do Polné. Po počátečním 
náporu domácích přišli velké šance i pro hostu-

jící mužstvo, ale oba dva gólmani, jak domácí 
Skočdopole, tak Vítek, nenechali proklouznout 
ani jeden míč za svoje záda. Ve druhém poloča-
se zápas nabíral na obrátkách a oba týmy před-
váděly, že umí hrát rychlý a pohledný fotbal. Po 
vyrovnaném průběhu a mnoha šancích na obou 
stranách skončil nakonec zápas  bezbrankovou 
remízou. O tři dny později, 10. listopadu, vyjeli 
hráči Vrchoviny na hřiště vedoucího týmu tabul-
ky HFK Třebíč. Zápas začali hosté aktivněji, ale 
po šťastném gólu domácích z 15. minuty se v prv-
ním poločase do šance již nedostali. Těsně před 
přestávkou přišel trest, když domácí Komínek 
zvýšil ze standardní situace na 2:0. Druhá půle 
moc fotbalové krásy nepřinesla. Navíc v předpo-
slední minutě po jedné z mnoha chyb na půlce 
hřiště šli domácí z brejku na Vítka sami a koru-
novali své vítězství gólem, kterým uzavřeli skóre 
zápasu na 3:0. Ani předehrávka jarního kola ne-
dopadla dobře. Vrchovina na hřišti FK Pelhřimov 
vyšla opět střelecky naprázdno. V prvním poloča-

se měli hostující hráči ještě několik slibných šan-
cí, ale druhá půle se Vrchovině vůbec nepodařila. 
Když v  65. minutě Skalník zazdil tutovku a ze 
sedmi metrů netrefil vůbec branku, bylo rozhod-
nuto. Domácí hned z protiútoku zasadili Vrcho-
vině první úder. Mladíček Bartoň otevřel skóre 

- 1:0. O deset minut později stejný hráč po chybě 
ve středu pole vstřelil ranou pod břevno druhý 
gól zápasu a pojistil Pelhřimovu vítězství 2:0. 

-KH-

Podzimní bilance SFK Vrchovina
I po špatném konci podzimní části soutě-
že figuruje tým SFK Vrchovina v divizi D na 
dobrém čtvrtém místě. Na konci podzimu 
trochu odešly výsledky, což se však vzhledem 
k těžkému losu dalo očekávat. Navíc sezóna je 
dlouhá a jen těžko se udržuje forma po dobu tří 
měsíců. Bilance je však pozitivní - sedm vítěz-
ství, pět remíz a čtyři prohry s celkovým skóre 
24:16. Na kontě má Vrchovina 26 bodů a v ta-
bulce pravdy má + 2 body. Náš tým disponuje 
čtvrtým nejlepším útokem (24 vstřelených 
branek) a čtvrtou nejlepší obranou v  soutěži 
(16 obdržených branek). V návštěvnosti je na 
tom Vrchovina zatím nejlépe. Hrajeme dobrý 
fotbal a fanoušci svůj tým hodně podporují. 
Do ochozů Vrchovinské arény přišlo během 
podzimní části soutěže celkem 2 610 diváků.        

-KH-

tým Z V R P skóre body +/-

1. Horácký FK Třebíč 15 11 3 1 26:6 36 12

2. SK Líšeň 16 11 2 3 29:14 35 11

3. FS Napajedla 15 7 5 3 34:15 26 5

4. SFK Vrchovina 16 7 5 4 24:16 26 2

5. FC Velké Meziříčí 16 7 2 7 26:27 23 -1

6. FK Pelhřimov 16 7 2 7 26:28 23 -1

7. Slavoj TKZ Polná 16 6 4 6 30:28 22 -2

8. SK Bystřice n.Pernštejnem 16 6 4 6 22:30 22 -2

9. RSM Hodonín 16 6 3 7 21:18 21 -3

10. FC Dosta Bystrc-Kníničky 16 6 3 7 20:31 21 -3

11. Sokol Tasovice 16 6 2 8 21:26 20 -4

12. Tatran Brno Bohunice 16 4 6 6 25:23 18 -6

13. FC Viktoria Otrokovice 16 5 2 9 23:23 17 -7

14. FC Slovácká Sparta Spytihněv 16 5 2 9 23:36 17 -7

15. MFK Vyškov 16 2 8 6 14:16 14 -10

16. FC Vracov 16 3 3 10 13:40 12 -12

Jak to vidí trenér Richard Zeman
Po skončení podzimní sezóny jsme po-
prosili o interview trenéra A týmu SFK Vr-
chovina pana Richarda Zemana. Velký 
rozhovor připravujeme do prosincového vy-
dání. Zde je jen malá aktuální ochutnávka…

Jak se Vám pracuje s týmem SFK Vrchovina?
Až v lednu nastoupíme do zimní přípravy, budu 
v  Novém Městě čtyři roky. To je, myslím, dů-
kaz toho, že se mi s týmem pracuje velmi dobře.

Jaké vidíte po podzimu šance na umístění 
v tabulce?
Jsem přesvědčen o tom, že s  Michalem Smeta-
nou a Pavlem Sodomkou, který na podzim hos-
toval v Jihlavě, může hrát o první místo v divizi. 
Na třetí ligu by v  Novém Městě asi nebylo, ale 
vyhrát divizi je za určité konstelace reálné. Proto 

mě mrzí způsob, jakým jsme s vedením v tabulce 
ve druhé polovině podzimu naložili. Ale… V  říj-
nu odešel na studijní stáž do Německa nejlepší 
hráč Lukáš Michal a v lednu odcestuje do Walesu 
další klíčová osobnost Lukáš Smetana. Budeme 
tedy potřebovat tyto dva pilíře nahradit. Zároveň 
bych rád oživil konkurenci v  týmu příchodem 
dvou až tří nových hráčů, protože cítím u řady 
stávajících menší uspokojení. Na konci minu-
lého ročníku jsme byli pátí, po podzimu jsme 
v  tabulce čtvrtí. Vidím to tak, že pokud za této 
situace své umístění udržíme, budu na konci 
sezóny spokojen a vedení klubu, myslím, taky.

Jak byste ohodnotil novoměstskou diváckou 
podporu?
Jako nejlepší a nejhlasitější v  celé soutě-
ži. Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem 

a patří jim za vytrvalou podporu velký dík.
Pokud se chcete trenéra na něco zeptat 
vy, pošlete své dotazy na khes@seznam.cz 
do konce listopadu. Nejčastější otázky Vám 
trenér zodpoví v  příštím čísle Novoměstska.

-KH-

Fotbalová asociace 
přiklepla dotaci 
Fotbalový trávník se v  Novém Městě ještě více 
zazelená. Žádost novoměstského fotbalového 
klubu z letošního jara o grant „Zelený trávník 
2012“ byla totiž schválena. Nic tak již nestálo 
cestě  montáži automatického závlahového sys-
tému. „Po zprovoznění celého zařízení odpadne 
roztahování hadic a trkačů po ploše, zkvalitní se 
celkové zavlažování a travnatý povrch jako ta-
kový. Na řídící jednotce si obsluha může navolit 
program dle potřeby,“ říká místopředseda klubu 
SFK Vrchovina Roman Wolker.  Celé dílo, které 
zjednoduší údržbu zeleného pažitu, přijde na více 
než 300 000 korun. Klub chce ještě na jaře příští-
ho roku namontovat výkonnější čerpací jednotku 
s nižší spotřebou energie než má jednotka sou-
časná. Ta slouží řadu let a je již zastaralá. -mah-  

Atlet Vysočiny 2012 – Novoměstská záležitost
V pátek 16. listopadu se na jihlavské radnici 
konalo slavnostní vyhlášení nejlepších deseti 
atletů Kraje Vysočina za letošní sezonu. Potě-
šitelné je, že mezi nimi bylo hned šest zástupců 
atletického oddílu TJ Nové Město na Moravě. 
Deváté a desáté místo obsadili Jiří Šacl a Rad-
ka Janoušová, šestý byl Petr Vitner. Nejvyšší 
příčky obsadili také „naši“ atleti. Třetí skon-
čila Helena Tlustá, druhou příčku vybojoval 
Lukáš Kourek a nejlepší atletkou kraje Vyso-
čina pro sezónu 2012 byla vyhlášena účastni-
ce ME v Helsinkách vrhačka Jitka Kubelová. 

Činnost a výkony svěřenců novoměstského 
atletického klubu byly koncem letošní sezo-
ny ohodnoceny také trojnásobnou účastí na 
populárním štafetovém běhu na maratonské 
trati Ekiden, který se bude konat 23. listopadu 
v Japonsku. Do reprezentace ČR byli nomino-
váni mílaři Lukáš Kourek a Petr Vitner. Jako 
trenér s nimi pocestuje Petr Hubáček ml. Je to 
opět potvrzení kvalitní práce v tomto menším 
klubu, který svojí činností dělá velmi dobrou 
propagaci atletiky a Nového Města na Moravě. 

-KH-

Mladí biatlonisté 
lyžují v tunelu
Biatlonoví dorostenci ze sportovního klubu Nové 
Město na Moravě trénují v současné době na 
umělém sněhu v německém Oberhofu. Tam-
ní areál disponuje téměř jeden a půl kilometru 
dlouhým tunelem, kde probíhá lyžařská příprava. 
Střelecké tréninky se konají buď na jedné ze dvou 
venkovních střelnic, nebo také v interiéru ve stře-
lecké hale. Původně měla tato tréninková skupina 
v plánu absolvovat dvě vysokohorská soustředění 
v rakouském Obertilliachu, ale vinou teplého po-
časí není možná výroba umělého sněhu ani tam ve 
výšce 1450 metrů nad mořem. Zda se mladí no-
voměští svěřenci do Obertilliachu podívají, závisí 
na počasí, které přinese začátek prosince. Trenér 
Jiří Žák dodává: „Do Obertilliachu bychom vel-
mi rádi odjeli, protože v zimě 2013 zde proběhne 
Mistrovství světa juniorů a dorostenců v biatlonu 
a já věřím, že v českém výběru budou i naši mladí 
závodníci. Měli by tak možnost si tamní tratě a 
střelnici vyzkoušet nejen při tréninku, ale i naost-
ro při závodech Austriacupu konaných 8. - 9. pro-
since, kterých bychom se rádi zúčastnili.“ -KH-

Zpráva o činnosti mladých hasičů okrsku Nové Město na Moravě
Oddíl mladých hasičů a dorostenců pracuje ce-
loročně. Základem je nácvik požárních disciplín 
a zvyšování znalostí z oblasti výchovy v požární 
ochraně. Posláním činnosti je soutěžní formou 
rozvíjet znalosti, vědomosti, dovednosti a získá-
vání návyků v jednotlivých oblastech s přihléd-
nutím k požární ochraně. Cílem je podporovat 
celoroční činnost mladých hasičů a dorosten-
ců a získávat návyky v jednotlivých oblastech. 
V rámci okrsku pracují s mládeží SDH Zubří, SDH 
Křídla, SDH Nová Ves, SDH Slavkovice, SDH 
Rokytno, SDH Nové Město na Moravě a SDH 
Petrovice. Dorost pracuje pouze v Novém Městě. 
Činnost mládeže spočívá v práci ve svých sbo-
rech a náplní vedoucích mládeže je pracovat 
podle zpracovaného plánu práce. Každý rok 

pořádá novoměstský okrsek  předsoutěž před 
okresním kolem v disciplínách ZPV, štafeta 
dvojic a štafeta 4 x 60. Letos s těmito výsledky: 
Kategorie starší: 
1. Slavkovice A, 2. NMnM A, 3. Zubří A, 4. 
NMnM B, 6. Rokytno, 9. Zubří B, 13. Petrovice. 
V Petrovicích začínají pracovat s mládeží a získá-
vají zkušenosti. 
Kategorie mladší:
1. Křídla, 2. Zubří A, 3. NMnM, 8. Petrovice a 
9. Zubří B. Celkem se závodu zúčastnilo 9 hlídek 
mladších a 13 hlídek starších. 
Další z velkých akcí byla soutěž Novoměstský 
Soptík, které dominuje požární útok. Kromě 
novoměstského okrsku se zúčastnily sbory SDH 
Dlouhé a SDH Bohdalec. V celkovém hodnoce-

ní v kategorii starší zvítězilo družstvo ze Zubří a 
v kategorii mladší zvítězilo družstvo z Radňovic.  
Závěrečnou akcí bylo okresní kolo hry Pla-
men, které se konalo 13. října v Dalečíně. 
Celkem závodilo 50 hlídek mladších hasičů. 
Výsledky podle kategorií: 
mladší - 1. Zubří, 2. Radňovice, 7. Křídla, 
15. NMnM, 25. Nová Ves
starší - 7. Zubří, 8. NMnM, 10. Rokytno, 
12. Slavkovice, 14. Radňovice, 25. Nová Ves
dorost - jednotlivci: 3. místo Hrdina - SDH 
Rokytno, 12. místo Michut, 13. místo Lhoták 

– oba SDH NMnM. Všem vedoucím, kteří pra-
cují s mládeží, bych chtěl poděkovat za jejich 
práci a popřát jim hodně zdaru do další práce. 

Jaroslav Štejdíř, referent mládeže

Paní Marta Benešová se dožívá 
vzácného životního jubilea  
Když v  roce 1956 nastoupila mladá Marta Be-
nešová do novoměstské nemocnice na rentge-
nologické oddělení, nikdo netušil, jak hluboce 
se zapíše do historie sportovního dění v  celém 
městě. Její schopnosti organizátorské, její smysl 
pro pohyb, který dokázala skloubit s hudbou, ji 
přivedl do Horáckého národopisného souboru. 
Po boku jí stálo několik nadšenců, s jejichž pod-
porou se soubor rozrostl na neuvěřitelných 75 
členů. Dalším mezníkem ve sportovní kariéře 
byla funkce cvičitelky TJ Nové Město. V této čin-
nosti dokonale využila zkušeností ze svého no-
vého pracoviště – rehabilitačního oddělení, kde 
působila od roku 1975. A od té doby se také za-
číná psát doslova zlatým písmem obětavá práce 
cvičitelky. Ať již jsou to pravidelná cvičení žen 
v  tělocvičně, nácviky pódiových skladeb, které 
obohatily mnohé akce, náročné nastudování 
spartakiád. Vrcholným cvičením bylo vystoupe-
ní novoměstských cvičenek na Tělovýchovných 
slavnostech v  roce 1990, kde jsme se společně 
radovaly ze svobody. Závěrem nelze nepřipome-
nout rozsáhlou publikační činnost, která přispě-
la k  propagaci zdravého životního stylu, ať již 
to byla publikace akvagymnastiky, metodický 

práce v oboru zdravotní gymnastiky, či cvičení 
s  klasickou hudbou. Právem patří Martě nej-
vyšší ohodnocení cvičitelky tělovýchovy „Zla-
tý Tyršův odznak“. Děkujeme Ti, naše Marto, 
a přejeme stálý optimismus a radost ze života. 
Za všechny kamarádky ze cvičení Eva Brychtová  
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

Významná prosincová výročí

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Stomatologická pohotovost

Vzpomínka

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

Jan Kovářík – Hledání nových forem
Sochařský výtvarník Jan Kovářík patří k autorům, 
kteří se cílevědomě snaží nalézt nové postupy pro 
svou sochařskou tvorbu. Na výstavě se setkáme 
s  díly plnými barev a objemů. Sochy jsou větši-
nou označeny pouze jednopísmennými názvy 
nebo číselnými řadami, takže budí dojem, že se 
jedná o výsledky  nebo produkty vědeckého vý-
zkumu. Výstava bude zahájena ve středu v 17:00 
hodin 7. listopadu a potrvá do 24. února 2013.
Zdeněk Fuksa – Od mikrokosmu k makrokosmu
K  umělcovu významnému životnímu jubileu – 
90. výročí narození – připravila Horácká galerie 
výstavu nazvanou Zdeněk Fuksa – Výběr z tvor-
by, jejíž zahájení proběhne ve středu 7. listopa-
du 2012 v 17 hodin. Výstava potrvá do 3. února 
2013.
Vysočinské variace - kresba, malba, grafika, 
plastika, sklo – výstava z  tvorby vysočinských 
autorů napříč generacemi. Výstava potrvá od 15. 
listopadu do 30. prosince.
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 tvarované-
ho škrdlovického skla .

Kino

8. 12. 1982      
Zemřel v  Novém Městě středoškolský profesor, 
dlouholetý kronikář a regionální historik Josef 
Mikulec. Narodil se 2. února v Nětčicích u Kyjova. 
Letos vzpomeneme 30. výročí jeho úmrtí.  
12. 12. 1812    
Narodil se v Novém Městě učitel a skladatel kos-
telní hudby Antonín Rohlík. Zemřel 29. května ve 
Žďáru nad Sázavou. Pohřben je na Zelené hoře. 
V  tomto roce si připomínáme 200. výročí jeho 
narození.                            
16. 12. 1932     
Zemřel v Praze senátor a osvětový a organizační 
pracovník v zemědělství Karel Sáblík, jenž je po-
hřben v Jamách. Narodil se 24. ledna ve Slavkovi-
cích. Od jeho úmrtí letos uplyne 80 let. 
31. 12. 1887     
Narodil se ve Zvoli stavební inženýr; legionář, ge-
nerál a přednosta vojenské kanceláře prezidenta 
republiky Silvestr Bláha. Zemřel 6. listopadu 
1946 v Praze. V tomto roce by se dožil 125 let. 

1. sobota ve 20 hodin   
Expendables: Postradatelní 2
(USA 2012, akční thriller, české titulky, 102 min, 
nevhodný do 15 let, 75 Kč)

8. sobota v 17,30 hodin  
Kocour v botách
(USA 2011, dobrodružná komedie, český dabing, 
90 min, přístupný, 65 Kč)

15. sobota ve 20 hodin   
YUMA
(ČR/Polsko, krimi, české titulky, 112 min, ne-
vhodný do 12 let, 75 Kč)

22. sobota v 17 hodin   
Dětské pásmo
(ČR, dětské animované pásmo, 68 min, přístup-
ný, 30 Kč)

22. sobota ve 20 hodin  
96 hodin: Odplata
(Francie 2012, akční-krimi, české titulky, 98 min, 
nevhodný do 12 let, 75 Kč)

28. pátek ve 20 hodin   
Ve stínu
(ČR/SR/Polsko/Izrael 2012, detektivka, 106 
min, přístupný, 75 Kč)

29. sobota v 17,30 hodin  
Doba ledová 4: Země v pohybu
(USA 2012, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 94 min, přístupný, 65 Kč)

29. sobota ve 20 hodin
30. neděle ve 20 hodin  
Twilight sága: Rozbřesk - 2.část
(USA 2012, romantické fantasy, české titulky, 
115 min, nevhodný do 12 let, 75 Kč)

!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

15.10.
16.10.
19.10.
20.10.

2.11.
5.11.

Vendula Marčáková
Elena Marková
Daniela Horváthová
Ema Albazová
Emma Gregorová
Elly Švomová

 5.12.
11.12.
12.12.
16.12.
17.12.
18.12.
21.12.
21.12.
22.12.
26.12.
26.12.
29.12.

Marie Novotná
Pavla Plevová 
Ludmila Bednářová
Václav Kučera
Františka Vlachová
Bohumil Kosour
Vlasta Machová
Marta Benešová
Josef Kříž
Marie Němcová 
Miroslav Veinlich
František Jaitner

97
75
80
75
90
75
87
80
90
91
85
85

12.10.
20.10.
26.10.
30.10.

1.11.
4.11.
4.11.
6.11.
8.11.

Vanická Marie (Nové Město, 1932)
Švanda Jaroslav (Nové Město, 1928)
Jinek Antonín (Pohledec, 1937)
Dvořáková Marie (Nové Město, 1926)
Mrázková Marie (Nová Ves, 1928)
Dostálová Marie (Pohledec, 1930)
Votroubková Libuše (Nové Město, 1938)
Marie Zajíčková (Radňovice, 1949)
Smetanová Milena (Nové Město, 1935)

14. prosince 
uběhne 

neuvěřitel-
ných 11 let, 
kdy od nás 

náhle odešla 
naše milo-

vaná dcera 
Pavlínka 
Srnská. 

S láskou v srdci vzpomínají sourozenci a rodiče

1. 12. 2012 MUDr. Dušan Borek 
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 235
2. 12. 2012 MUDr. Dagmar Blaháková
Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 
566 616 904
8. 12. 2012 MUDr. Jiřina Fialová
Nám. Republiky 65, Žďár n. Sáz., 566 628 712
9. 12. 2012 MUDr. Marcela Koutská
Sněžné 134, 566 664 342
15. 12. 2012 MUDr. Beata Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
16. 12. 2012 MUDr. Irena Musilová
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
22. 12. 2012 MUDr. Marie Chromá
Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
23. 12. 2012 MUDr. Ivo Matonoha
Jimramov 265, 566 562 619
24. 12. 2012 MDDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
25. 12. 2012 MUDr. Jitka Kašparová
Nová říše 624/2, 566 523 796
26. 12. 2012 MUDr. Aleš Janoušek 
U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
29. 12. 2012 MDDr. Kristýna Kubicová
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
30. 12. 2012 MDDr. Věra Šírová
Vratislavovo nám. 12, Nové Město , 566 616 901

Ordinační doba vždy 9:00 – 12:00 hodin. 
Aktuální pohotovost najdete na: www.nnm.cz 

Prodám červenobílé dívčí kolo Typ Galaxy 20 ve 
velmi dobrém stavu. Původní cena 4 000 Kč, nyní 
2 500 Kč. Dále použité dívčí kolo Leader Fox za 
cenu 500 Kč. Tel.: 604 939 871.

Prodám 4 kusy zimních pneumatik NOKIAN 
185 /65 R14, ježděné 5 měsíců, cena 3 200 Kč. 
Původní cena 1 480 Kč/ks. Tel.: 775 192 400.

Prodám oblečení, velikost L, XL, velmi levně, 
pěkné, neponičené. Tel.: 603 320 019.

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

Pronajmu byt  2+1+k  v  Novém Městě, ulice 
Tyršova. Tel.: 734 711 251. 

Prodám novou elektronickou cigaretu včetně tří 
náplní. Cena 500 Kč. Tel.: 605 849 488.
 
Prodám ultrazvukovou čističku, úplně nová, do-
konale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní proté-
zy, hodinky. 
Velmi jednoduchá obsluha, český návod, cena 
490 Kč. Tel.: 604 961 269.

Prodám byt 2+1 v  Novém Městě. Volejte po 
20. hodině. Tel.: 606 652 589.
 
Prodám NOKIA 6070, barevný displej, MMS, fo-
toaparát/kamera, FM rádio. Stříbrný, jako nový, 
ve 100% stavu, jen 800 Kč. Tel.: 604 961 269.

Prodám dětské oblečky od velikosti 62, 68 a 74 
po 20 Kč za kus, dětská hrazdička za 200 Kč, fle-
ece fusak slabý modrý 200 Kč, dětská vanička 
za 150 Kč, rychlozavinovačka za 150 Kč. Tel.: 
737 832 250.

Prodám garáž pod nemocnicí, bez elektřiny, stav 
zachovalý. Cena dohodou. Tel.: 739 321 565. 

Prodám obrazy od Jambora, Vodičky, Skuly 
a Filipi. Tel.: 00421 905 206 242. 

Koupím garáž na ulici Mírová, nabídněte. Tel.: 
605 135 668.

Postarám se o staré nemocné lidi (mytí, krmení 
atd.). Čas nerozhoduje. Tel.: 721 703 108.
 
Nabízím přivýdělek v oboru kosmetiky. 
Tel.: 605 135 668. 
 
Prodám 4 pneumatiky s disky, dvě za 400 Kč a 
dvě za 600 Kč. Původně na Passatu Variant. Stav 
odpovídá ceně. Tel.: 739 356 357.

Prodám levně psací stůl o rozměrech 111 x 55 x 
72 cm a otáčivou kancelářskou židli. I jednotlivě. 
Tel.: 607 243 342.
 
Prodám rohovou sedací soupravu - pravý roh 

- 250*170 cm, rozkládací s úložným prosto-
rem a křeslem. Nikdy nerozložená, barva zele-
ná a béžová, cena 4 000 Kč. Tel.: 739 356 357.

Hledáme servírku do nově otevřené re-
staurace na Třech Studních. Nástup 27. 12. 
2012. Bližší informace na tel.: 777 064 121. 
 
Prodám zánovní markýzu šířka 3 m,výsuv 2-3 m, 
žluté pruhy, bílý lak. Mechanické ovládání, jako 
nová. Cena 2 500 Kč. Tel.: 739 356 357.

Prodám střední skluzavku pro děti vhodnou 
jak do bytu, tak na zahradu. Původní cena 
2 000 Kč, prodám  za 1200 Kč. Tel.: 731 465 353. 
 
Prodám starou zahradní lavici 50-60léta,po re-
konstrukci, masiv, tmavě hnědá lazura, rozměr 
1,6 x 0,95 m. Cena 1500 Kč. Tel.: 739 356 357.

Prodám velké ptačí krmítko o rozměrech 80 x 54 
cm, cena 300 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prodám Škoda Felicia 1,3MPi, r.v.1998, bílá, 
tažné zař., LPG, po výměně předních tlumičů, 
ramen, čepu, oleje a filtru, páté dveře bez ko-
roze, přidám 4ks ráfku s letními pneu, STK do 
září 2014, seřízená geometrie. Cena 13 000 Kč. 
Tel.: 608 731 325.

Prodám hezkou 5-dílnou skříň, přední strana 
koženka, cena 500 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prodám levně těhotenské oblečení velikosti 
L na výšku 165 cm. Převážně kalhoty a legíny. 
Tel.: 604 484 998.

Prodám levně osázené truhlíky s muškáty. Důvo-
dem je stěhování. Cena 50 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prosíme o zapůjčení návodu k pletacímu stroji 
Dopleta. Tel.: 775 404 663.

Prodám dřevěnou malou dětskou ohrádku. 
Cena 200 Kč. Tel.: 731 465 353.

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

Prodám kočár po 1 dítěti X-LANDER, 
oranžový, v perfektním stavu. Cena 3 000 Kč. 
Tel.: 731 090 258.

Prodám levně krbové nářadí a koš ke krbu. Jako 
nový, levně. Tel.: 731 465 353.

Prodám vzrostlou kapradinu - ledviník, délka lis-
tů 2 m. Reprezentativní kus. Cena 500 Kč. 
Tel.: 739 356 357.

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

Prodám Škodu Felicii rok výroby 1999. Cena 
16 000 Kč. Tel.: 775 726 970.

Prodám dětské BOBY BABY. Červené barvy 
s bezpečnostním pásem. Boby jsou určené pro 
nejmenší děti od 6 měsíců do 3 let. Používané 
2 roky. Původní cena 599 Kč, nyní 300 Kč. Tel.: 
731 090 258.

Prodám Nissan Almera Tino, rok výroby 
2000, obsah 1,8, najeto 120 000 km. Udržo-
vaný stav, cena 55 000 Kč. Tel.: 605 550 186. 
 
Nabízím pečení slaného pečiva na Silvestra 

- plněné rohlíčky, slané tyčky, nivoví šneci, sý-
rové rolády a další. Cena od 180 Kč/kg. Tel.: 
734 630 091.

Prodám krátký kožíšek – mongolský pes, hnědo-
béžový, vel. 48. Dále kožíšek ke kolenům – králík, 
šedostříbrný, vel. 48. Tel.: 776 525 339.

Prodám kočárek: 3-kolku Jane, tm. Modrý + 
nánožník, slunečník a přebalovací taška. Cena 
1 500 Kč. Tel.: 605 832 752

Byla nalezena téměř nová motoristická přilba, 
informace na tel.: 732 938 904.

Prodám byt 3+1 v OV. Pěkný, 80m2, lokalita 
pod nemocnicí. Ihned volný. Cena dohodou.
Tel.: 608 742 913.

Našli jsme v lese u Ski malé černé koťátko, 
přítulné a čistotné, pokud se někomu zaběhlo 
nebo se najde nový a hodný majitel, volejte. 
Tel.: 722 260 787.

Prodám byt 2+1 v dobrém stavu na ulici Mí-
rová, 2. patro cena dohodou. Tel.: 605 135 668.

Prodám zahradu cca 800m², vlastní poze-
mek, el. proud, užitková voda, 2 chaty, pergo-
la. Tel.: 605 135 668. 

 

manželství
20.10.
27.10.

3.11.
3.11.

Soňa Řehořová, Jiří Vetešník
Jitka Vojkůvková, Ing. Martin Kaštánek
Silvie Švomová, Roman Pleško
Lenka Šimková, Jan Špička

Poděkování
Děkuji všem za projevenou důvěru v uplynulém 
roce a do nového roku 2013 Vám přeji hodně 
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. 
Současně se těším na další společnou spolupráci.

Zahradnictví Nové Město na Moravě, 
Milena a Jaroslav Jirčíkovi.

Program Klub seniorů
Pondělí 3. 12. PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ 
Ukázka tvorby adventních věnců, kterou předve-
de paní Jirčíková.
Jídelna DPS  15:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek 13. 12. VÝLET DO BRNA
Prohlídka vily Tugendhat a vánočního Brna. 
Odjezd od KD v 8:00. Návrat v 18:00. 
Pondělí 17. 12. Posezení u vánočního stromečku  
Ochutnáme cukroví a zazpíváme si koledy.
Jídelna DPS 15:00 – 17:00 hod.
Na leden 2013 připravujeme zájezd do divadla 
v Brně. 
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Novoměstské hudební slavnosti zakončí Hradišťan
Slovo advent znamená „příchod“. Někdo 
k nám přichází. Odjinud. Zvenčí. Přichází do 
světa, v němž je kromě radosti taky bolest, kro-
mě bohatství taky bída, do světa, který není 
vždycky spravedlivý. Někdo k nám přichází 
a ten náš svět proměňuje. Bůh Stvořitel se ne-
chce dívat svrchu na své stvoření, nechce jen 
radit nebo přikazovat, co máme nebo nemá-
me dělat. Bere na sebe lidské tělo, žije s námi, 
raduje se s námi, trpí s námi. A stává se nám 

východiskem, protože rozdává důvěru, nadě-
ji a lásku. Důvěru, že v žádné situaci nejsme 
opuštěni. Naději, že v životě můžeme vidět 
dobrý cíl a k němu směřovat. Lásku, která se 
nevzdává, ani když hrozí potíže. Advent je 
dobrou příležitostí se zastavit a přemýšlet nad 
sebou, nad nejbližšími, nad potřebnými, nad 
těmi, na které bychom radši nemysleli. Ztišení 
nám pomáhá uklidit ve vlastním srdci, vyházet 
všelijaké harampádí a skutky temnoty. A stej-

ně tak otevírá možnost být tu pro ty, kdo naší 
přítomnost potřebují. Proto vám chci popřát, 
aby váš letošní advent byl poznamenán zasta-
vením a očekáváním Toho, kdo přináší lásku, 
důvěru a naději v její jasné a zřejmé podobě. 
Protože víru, naději a lásku v životě nejvíc 
potřebujeme. K adventnímu zastavení patří 
i koncerty, proto Vás zveme na poslední koncert 
letošních Novoměstských hudebních slavností.  

-Maneor-

Jiří Pavlica: Letošní koncert bude jiný než ten minulý

Soubor Svatopluk 
pohladí po duši 
Adventní koncerty smíšeného pěveckého sboru 
Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou a jeho hostů 
se v letošním roce uskuteční v neděli 9. prosince 
v evangelickém kostele ve Sněžném a v sobotu 15. 
prosince v  evangelickém kostele v  Novém Měs-
tě. Oba koncerty začnou v  17 hodin. Svatopluk 
je pěvecké těleso s více než 160-ti letou historií. 
V současné době se v něm věnuje zpěvu na 35 
zpěváků. Tradičně spolupracuje i s jinými pěvec-
kými sbory v republice a také s Filharmonií Gus-
tava Mahlera z Jihlavy. Pro posluchače letošních 
adventních koncertů připravil soubor hodinový 
pořad, v  jehož první části zazní vánoční sklad-
by českých klasiků K. V. H. Rovenského, J.N. 
Segera a J. J. Ryby , dále české vánoční koledy 
v úpravě známého současného autora Antoní-
na Tučapského. Druhá část koncertu se ponese 
v duchu moderních rytmů „Africké mše“ na 
latinský, anglický a swahilský text. Závěr bude 
patřit cyklu „Vánoční noc“ od autora O. Hlouš-
ka. Osobitým způsobem je v  něm v  moderním 
pojetí zpracován příběh narození Ježíška pro 
pěvecký sbor, syntetizéry a rytmickou skupinu.      

 Marta Koloušková 

Hradišťan, sedmičlenné hudební těleso 
s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, 
s neobvykle obsáhlým rozsahem žánrů a ne-
tradičním repertoárem. Po dvou letech se 

opět vrací do Nového Města, aby se stal vr-
cholem adventního období. Vstupenky se 
kupují až na místě a jejich cena je 190 Kč 
a snížená 160 Kč. Zeptali jsme se jeho umě-

leckého vedoucího Jiřího Pavlici, na co 
se můžeme v neděli 9. prosince v 17 ho-
din v evangelickém kostele těšit a jak pro-
žívá advent, i co plánují v příštím roce.

V Novém Městě jste vystupovali venku 
v létě roku 2010, letos přijedete v advent-
ním čase a vystoupíte v evangelickém kos-

tele. Na čem Vám záleží při výběru reper-
toáru v určité době a pro určitý prostor? 
Záleží vždy na mnoha okolnostech a kromě jiného 
také na tom, v jakém prostoru a v kterém ročním 
období hrajeme. Proto bude letošní koncert jiný 
než ten minulý, zazní písně adventní s připomenu-
tím blížících se Vánoc, písně duchovní a také pís-
ně o nejdůležitějších okamžicích lidského života. 

Vaše adventní setkání jsou prý nádherná 
a mají kouzelnou atmosféru. Čím je pro Vás 
vánoční advent a následně vánoční čas? 
Čas adventní by měl být obdobím klidu, zastavení 
se a přípravy na Vánoce. Otázkou je, jak se nám 
to daří, když hrajeme téměř každý den a jezdí-
me za posluchači po celé republice. Přesto jsem 
přesvědčen, že to lze, protože svůj klid a čas pro 
usebrání si každý musí najít sám v sobě a my se 

pak snažíme jej předávat lidem na koncertech. 
Vánoce jsou pak svátky radosti z nového živo-
ta a ty už tradičně trávíme v kruhu svých rodin. 

V příštím roce oslaví Hradišťan pod Vaším 
uměleckým vedením již 35. výročí, plánu-
jete na příští rok nějaký zajímavý projekt? 
Na co se mohou vaši příznivci těšit? 
Plánuji několik věcí, po letošním dokon-
čení a vydání oratoria Brána poutníků 
(s mezinárodním symfonickým orchestrem 
a sborem Europera) bych měl pracovat na 
hudbě k filmu režiséra Petra Nikolajeva 
o sv. Cyrilu a Metodějovi, a v neposlední řadě 
bych chtěl v příštím roce natočit nové písňové 
album s Hradišťanem. Mám i další plány, ale 
co všechno se dá poctivě stihnout, to ukáže čas.             
  -kuku-

Muzejní vánoční 
jarmark
V pátek 14. prosince se od 9 do 15 hodin usku-
teční v prostorách Horáckého muzea druhý 
Muzejní vánoční jarmark, který bude spojený s 
tradičním předváděním lidových řemesel a pro-
dejem výrobků. Těšit se můžete na dekorování 
vánočních skleněných ozdob od Jaroslavy Lands-
manové, drátované ozdoby a dekorace předsta-
ví Ota Pazdera, výrobu soustružených hraček 
František Sádovský, paličkovanou krajku Marie 
Šilerová, vizovické pečivo Danuše Partyková, 
výrobu zvířátek ze sena Květa Konárová, zdobe-
ní perníčků Drahoslava Horká a výrobu ozdob 
a dekorací z pediku Lenka Chroustová. Dalšími 
z předvádějících budou členové ZO ČSV NMnM, 
kteří provoní muzeum svojí lahodnou medovi-
nou a medovými produkty. Součástí jarmarku 
bude kreativní dílnička pro děti, kde si budou 
moci vyrobit různé vánoční ozdobičky, dekora-
ce, přáníčka, svícny aj. Připravená pro ně bude 
i soutěž o nějaký ten pamlsek. Přijďte k nám na-
sát vánoční atmosféru, nakoupit nějakou malič-
kost pro své blízké a hlavně se zastavit a zasnít 
v krásném adventním čase, který přichází pouze 
jednou v roce. Vstup je po celý den zdarma. -HM-

Kulturní zážitek jako 
vánoční dárek
Hledáte tip na vánoční dárek, který vaše blízké 
potěší? Rada je nasnadě. Od 3. prosince můžete 
koupit svým milým kulturní zážitek.  Přichystány 
pro vás budou 4 různé druhy akcí, které se usku-
teční na začátku roku 2013. Jsou jimi beseda, 
divadlo, koncert a taneční kurzy pro pokročilé. 
Zájemce si bude moci zakoupit dárkový poukaz 
na vybranou akci. Poukazy budou k dostání na 
Informačním centru a bližší informace o prodeji 
na www.nmnm.cz. Z čeho bude možné vybírat? 
ALJAŠKA S DIVOČINOU SEVERU  
Pondělí 14. 1. 2013 v 18:00 hodin. 
Beseda s horolezcem Jiřím Hrmou 
TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE  
Úterý 22. 1. 2013 v 19:00 hodin. 
Divadelní komedie v hlavních rolích s Karlem 
Heřmánkem, Zdeňkem Žákem, Bohumilem 
Kleplem, Janou Šulcovou a Johannou Tesařovou.  
JIŘÍ SCHMITZER  
Sobota 2. 2. 2013 v 19:00 hodin. 
Koncert známého herce, hudebníka a skladatele. 
TANEČNÍ PRO POKROČILÉ -  již tradičně 
se budou během ledna konat taneční kurzy pro 
pokročilé. Lektrokou je paní Vlasta Buryanová.     

Vysočina v různých uměleckých podobách
Horácká galerie ve čtvrtek 15. listopadu zahájila 
nejrozmanitější výstavu letošního roku. Název 
Vysočinské variace naznačuje, že všech patnáct 
zastoupených umělců je svým působením spjato 
s naším krajem. Zahrnuta jsou jména známá ze 
samostatných výstav galerie posledních let jako 
například Jindřich Boška, František Dörfl, Jitka 
Chrištofová a Miloš Sláma. Vedle starší a střed-
ní generace je tu hojně zastoupena i mladá, na-
stupující generace. Tvorba tolika autorů je velmi 
různorodá, ovšem stále převládá zachycení kraji-
ny, která je pro Vysočinu historicky charakteris-
tická. Můžeme vidět jak grafické, tak fotografické 
práce, kresby, ale i sochařské a sklářské objekty. 

Někteří výtvarníci se nebáli pustit ani do kom-
binací technik nebo vnesení elektrických prvků. 
Výstava je fascinující i množstvím vystavených 
děl, kterých je něco málo přes osmdesát. Výstava 
je realizována ve spolupráci s Galerií výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě, Oblastní galerií Vyso-
činy v Jihlavě a Krajským úřadem Kraje Vysočina 
a je určena pro všechny věkové generace, každý 
si totiž z vystavených děl určitě najde svého favo-
rita. Navíc pozorní diváci objeví v jedné z grafik 
i malou pozvánku do galerijního pekla, které se 
v galerii otevře ve středu 5. prosince od 14:30 
hodin a zve všechny prarodiče i rodiče s dětmi. 

-kuku-

Muži jsou lovci 
a ženy sběračky
Tuto pravěkou pravdu, lehce aplikovatelnou 
i na dnešní dobu, přijel novoměstskému pu-
bliku odhalit Caveman, neboli jeskynní muž 
v podání pražského herce Jakuba Slacha. Novo-
městský Kulturní dům již tento rok zažil několik 
úspěšných představení pouze s jediným hlav-
ním představitelem. Ovšem Caveman, one man 
show amerického herce Roba Beckera zanechala 
působivý dojem plný životních pravd o soužití 
a chování muže a ženy. Sice již nežijeme v pravě-
ku, ale genetické naprogramování lidí má pořád 
stejný základ, i když muži dnes loví spíše kaná-
ly v televizi a ženy sbírají hadříky v obchodních 
centrech. Velmi úspěšné představení, obohacené 
o autorské zvuky skladatele a zpěváka Davida 
Krause, oslaví na konci roku svoji tisící reprízu. 
A není se čemu divit. Tak jak dokáže jeden herec 
na jediný, skoro dvouhodinový zátah ztvárnit 
všechny možné peripetie dané odlišností obou 
pohlaví, aktivně zapojit publikum a ještě zaří-
dit, aby se diváci skoro za břicho popadali, je 
velmi ojedinělé a zaslouží si velké uznání. -kuku-

O farmářské trhy je v našem městě zájem 
Druhý ročník farmářských trhů v  Novém Měs-
tě je úspěšně za námi. Od května do října jsme 
se s  nimi potkávali pravidelně každých čtrnáct 
dní vždy v  lichou sobotu od 8 do 12 hodin na 
Vratislavově náměstí. Město tak již podruhé 
nabídlo veřejnosti otevřené trhy pod širým ne-
bem s možností pravidelného nákupu čerstvých 
a kvalitních potravin i lokálních produktů zdej-
ších pěstitelů a malovýrobců. Farmářské trhy 
nebyly ale jenom místem pro nákup potravin 
a produktů, ale i především místem setkání, kde 
jste se mohli potkat se svými známými a pohovo-
řit s  těmi, kteří pro vás pěstovali a vyráběli pro-
dukty. Trhy nabízely široký sortiment mléčných 
a masných výrobků, pečiva,   medových produk-
tů, ryb, ovoce a zeleniny, bylinek, sazenic, koření 
a dalších  produktů a výrobků. Letošní trhy byly 
nově pořádány pod hlavičkou Horáckého muzea, 
které mělo blíže ke všem doprovodným worksho-
pům, pro které v nepřízni počasí otevřelo svoje 
prostory. V  rámci každého trhu na vás čekal 
doprovodný program. Zájemci měli možnost si 
tak například vyrobit vlastní mošt, glycerinové 
mýdlo, ruční papír, upéct placky z vlastnoručně 
umletého obilí, vyzkoušet si malbu na hedvábí či 
omalovat vysoustruženou panenku. Několik trhů 

zpestřila i hudba v podání různých skupin z No-
voměstska. Novinkou bylo spojení farmářských 
trhů s  akcemi Nova Civitas, Medové slavnosti 
a Dny otevřených památek. Toto spojení se 
osvědčilo a i příští rok tomu tak zůstane. Po-
slední trhy se přesunuly z důvodu opravy ko-
munikace v parku před Horáckou galerii na 
spodní Vratislavovo náměstí. Zaznamenali 
jsme řadu kladných ohlasů, že jsou tak trhy více 
vidět a že tím centrum města více ožilo. Nicmé-
ně trhy se s příchodem jara budou opět vracet 
do parku, jelikož stinný park je pro farmáře 
a jejich produkty zejména uprostřed léta nena-
hraditelný. Na závěr nám nezbývá než předně 
poděkovat vám všem, kteří jste druhý ročník 
farmářských trhů v  tak hojném počtu navště-
vovali. Svojí přítomností jste nám potvrdili, že 
máte zájem o kvalitní lokální české potraviny 
a produkty. Utvrdili jste farmáře a výrobce, že 
si jejich práce ceníte. Pokud bylo přesto i něco, 
co jste na letošním ročníku postrádali, napište 
nám. Vždyť trhy děláme pro vás, pro občany a 
turisty našeho města a okolí. Děkujeme vám všem 
a těšíme se na další třetí ročník farmářských 
trhů, který začne opět na jaře v sobotu 11. května 
2013.                                                                                             HM

Večírek jak se patří 
ve stylu „huči kuči“
Penzion U Pasáčka ve spolupráci s občanským 
sdružením Lysina lenina koncertem Hoochie 
Coochie Bandu slibně pokračoval v sérii zda-
řilých večírků v bluesových rytmech. Hoochie 
Coochie band, brněnská kapela pohybující se 
na české hudební scéně již 17 let není pro no-
voměstské fanoušky neznámá. Už před více 
jak deseti lety kapela ohromila na festivalu 
v Pohledci, od té doby se ukázala i na multi-
žánrovém festivalu Křídla a před třemi lety 
byla součástí programu v rámci Nova Civitas. 

„Huči kuči“ chlapci hrají především svou vlastní 
tvorbu z pera jejich zpěváka Jana Švihálka, ale 
neobejdou se ani bez ikon jako jsou například 
Rogers, Morganfield a Willie Dixon, jehož píseň 
Hoochie Coochie Man tento večer rovněž zazněla. 
Nešlo o tradiční koncert, rozdělením na tři úseky 
se z produkce stal spíš divoký večírek, kde pohu-
pování, potlesk do rytmu a tančení bylo samozřej-
mostí. Kdo nezažije, neuvěří, skupina dokázala 
rozproudit, ba přímo strhnout své posluchače. 
Oficiální část byla tak ukončena až po třech hodi-
nách, ovšem hned po další pauze – tzv. svačince 
se pokračovalo z vesela dál až do rána. -kuku- 

-tep-

Expedice 
Annapurna 2012

V pondělí 17. prosince v 19:00 
se v novoměstském kině uskuteční 

beseda a promítání s Radkem Jarošem. 
Hlavním tématem večera nazvaného 

Třináctý vrchol 
bude představení výstupu na nejnebezpečnější 

ze všech osmitisícovek Koruny Himaláje. 
Veškerý výtěžek z této akce je věnován 

Centru ZDISLAVA.
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Každý Novoměšťák ví, že v tomto sportu se 
v Novém Městě koná příští rok Mistrovství svě-
ta. Málokdo však ví, vlastně téměř nikdo neví, že 
novoměští lyžaři-běžci se jako jedni z prvních 
z tehdejšího Československa zúčastnili tohoto 
závodu, i když ještě v poněkud odlišné podobě, 
než v jaké je biathlon prezentován dnes. V teh-
dejší době, konkrétně v roce 1960, se u nás jez-
dil druh závodu nazvaný Sokolský závod branné 
zdatnosti (SZBS). Závodníci se účastnili míst-
ních, okresních a krajských kol až po Mistrovství 
ČSSR, které se právě v tomto roce uskutečnilo 
v Novém Městě. Závod se konal pod vedením 
Svazarmu, což byla sportovní organizace, fun-
gující pod hlavičkou armády. Tato organizace 
tehdy dostala pozvání od východoněmeckých 
pořadatelů, kteří organizovali za mezinárodní 
účasti států z východního bloku obdobný závod s 
tehdy nám nepochopitelným názvem – biathlon. 
Bylo rozhodnuto, že se závodníci ČSSR tohoto 
závodu zúčastní a z právě konaného mistrov-
ství v Novém Městě byla z vítězů v jednotlivých 
kategoriích vybrána tři reprezentační družstva. 
Ze starších dorostenců závodníci z Popradu, 
tři ženy z Liberecka a tři muži z kraje Jihlava, z 
nichž byli právě dva novoměstští lyžaři. Byli jimi 
Jan Kadlec (zemřel v roce 2007), Jiří Dvořák 
(78 let) a brněnský lyžař R. Tesař. Tato skupina 
reprezentantů prošla velmi rychlým soustředě-
ním na Fryšavě, kde převážná část tréninku byla 
věnována střelbě. Trénovali jsme, aniž by někdo 
z vedoucích věděl bližší technické podrobnosti 
o pravidlech tohoto závodu. A tak jsme po týden-
ním soustředění, vybaveni jednotným cestovním 
oblečením s našitými hvězdami s nápisem ČSSR, 
ale bez jakýchkoliv zbraní a s vlastní lyžařskou 
výbavou odjeli vlakem do Drážďan. Odtud jsme 
autobusem cestovali do lyžařského střediska 
v Neuhausenu. Přijetí pořadatelů a průběh celé-
ho našeho pobytu je podrobně popsán v dobo-
vých novinových článcích včetně našich sportov-

ních výsledků. Snad se hodí dodat, že malorážky 
nám pro závod zapůjčili pořadatelé, přičemž se 
nám nedostávalo času na potřebné zastřílení. 
Pušky měly pouze jeden nosný řemen a o optic-
kých měřidlech nikdo z nás neměl ani tušení. 
Střílelo se pouze za pomoci mušky a hledí, a to na 
střelnicích z udusaného sněhu. Přes všechny tyto 
problémy, nezkušenost a zdravotní indispozici 

jsme dosáhli vynikajících výsledků. Naše výprava 
získala v těchto závodech tři první místa, dvě dru-
há a další umístění v první desítce. Díky této sku-
tečnosti a následující publicitě ve sportovních 
rubrikách deníků a především jednáním sportov-
ních komisí ČSTV a Svazarmu se v ČSSR 
začal oficiálně rodit zimní sport -  biathlon. 

Jiří Dvořák, Nové Město na Moravě 

Foto: 1. Jiří Dvořák 
na střelnici v NDR, 
2. Reprezentanti v 
NDR (na krajích 
tlumočnice a šofér)

Pojmenování biathlon neznali, přesto v něm zazářili

Vzpomínka na Cyrila Musila 
Kdo znal Cyrila Musila, všichni se shodli na jed-
nom: byl to samorost, ale rovný chlap, na které-
ho bylo v každém okamžiku spolehnutí. Já jsem 
strejdu Cyrila znal z rodinných nedělních výletů 
na Paseky a Studnice. Na Studnicích jsme se 
stavili u Musilů, ale hlavně jsme lezli ve starých 
štolách a šplhali po konstrukci lyžařského můst-
ku. Ale na poslední setkání s Cyrilem Musilem 
si pamatuji velmi dobře. Prázdniny roku 1949 
jsem jako kluk většinou trávil v kotelně, a nebo 
na skladě naší pily. Ten den na pilu přijel se 
svým malým traktorem a povídal si s mým tá-
tou. Když skončili, táta mě zavolal a sdělil, že 
dnes není oběd a že mne strejda Cyrda vezme 
traktorem na Rokytno k tetě. Tato situace ne-
byla neobvyklá. Zapamatoval jsem si ji, protože 
jak jsme přijeli na maršovskou silnici, strejda 
mě posadil před sebe a já jsem poprvé řídil až 
do Rokytna. Po cestě zdravil, koho potkal a pak 
mě spokojeně vysadil. Po několika dnech však 

přišel tatínek večer domů a suše sdělil: Cyrdu 
sebrali. Bylo to 8. srpna 1949. Tou dobou nikdo 
doma netušil, co nás v malém čeká také. A nejen 
nás. Když jsem byl po roce 1990 za Sportovní 
klub u odhalení pamětní desky manželů Musilo-
vých na Studnicích, přítomný generál Pernický, 
který se schovával u Musilů jako parašutista, 
nám vykládal o návštěvě hrobu Cyrila Musila 
v Torontu v Kanadě. Jeho vyprávění mě pro-
vokovalo při každé pozdější návštěvě Kanady 
a adresu hřbitova jsem měl vždy s sebou. Až 
na Dušičky v roce 2003 jsem si v Torontu našel 
v nabitém programu čas, vyhledal hřbitov, na 
jeho správě vyspeloval jméno Cyrila Musila a bez 
problémů jsem obdržel z počítače plán, sektor 
a číslo hrobu. Úřednice – černoška mě na-
bídla, že mne taxík do sektoru zaveze. S díky 
jsem odmítl a vydal se hledat hrob. Hřbitov 
je typicky kanadský, většina hrobů nemá po-
mníky, pouze desky v trávě. Poprchalo a bylo 

nevlídně. Po delším hledání jsem zapuštěnou 
desku se jménem Cyrila Musila našel. Místo 
kytičky jsem tam položil Makovského odznak 
Sportovního klubu. Po celou dobu pobytu 
u hrobu jsem ale viděl spokojeného a smějící-
ho se strejdu Cyrila se mnou na traktoru, jak 
jedeme na Rokytno. Bohužel, skutečnost byla 
jiná. Strašně rychle se zapomíná. Na Cyrila Mu-
sila, olympionika, odbojáře a rovného chlapa 

– sedláka ze Studnic by se zapomenout nemělo. 
Ladislav Slonek

Kalendář kulturních akcí – prosinec 2012

Datum Název akce Místo konání

1.12. v 9-11h Den pro dětskou knihu – divadlo, dílny Městská knihovna

1.12. 10-15:30h 1. rukodělná předvánoční dílna – věnce, ozdoby... Krátká; statek č. 2

1.12. v 16:15h Rozsvícení adventu Vratislavovo náměstí

1.12. ve 20h Expendables: Postradatelní 2, 102 min., USA 2012 Kino

2.12. v 9h Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně Evangelický kostel

2.12. v 10:30h Vernisáž výzdoby oken v presbyterně s orchestrem                   Evangelický kostel

2.12. ve 14-17h Adventní dobročinný jarmark Evangelický kostel

2.12. v 16:30h Lampionový průvod Sraz: přístavba I.ZŠ

2.12. v 17h Uvítání předvánoční doby Sněžné; park

2.12. v 18h Koncert Jakuba Pustiny Sněžné; katolický kostel

3.12. v 15h Přijde k nám Mikuláš – ukázka tvorby advent. věnců Dům s pečovatel. službou

4.12. v 16h Vánoční drátování        (je nutné se předem přihlásit) Městská knihovna

5.12. v 15h Mikulášské čertohrátky Hor. galerie, Hor. muzeum

6.12. v 17h Koncert ZUŠ Jana Štursy Evangelický kostel

8.12. v 17:30h Kocour v botách, 90 min., USA 2011 Kino

8.12. v 19h Koncert Bluesberry, předkapela Fuga Penzion U Pasáčka

9.12. ve 14h Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně Dům s pečovatel. službou

9.12. v 15h Odpolední posezení s hudební skupinou J. Sedlaříka Penzion Vrchovina

9.12. v 15h Odpolední posezení s hudební skupinou J. Sedlaříka Penzion Vrchovina

14.12. v 10h Patchwork nás baví – výstava       (15.-16.12. v DPS) průjezd U Slonků

14.12. v 8-17h Vánoční trh Vratislavovo náměstí

14.12. v 9-15h Muzejní vánoční jarmark Horácké muzeum

15.12. v 17h Koncert pěveckého sboru Svatopluk Evangelický kostel

15.12. ve 20h YUMA, 112 min, ČR/Polsko Kino

16.12. v 16:30h Ekumenické bohoslužby Evangelický kostel

16.12.v 16h Slovácká dechová hudba Rozmarýnka Kulturní dům

22.12 v 17h Dětské pásmo, 68 min, ČR Kino

22.12. ve 20h 96 hodin: Odplata, 98 min., Francie 2012 Kino

23.12. v 18h Rozdávání Betlémského světla Vratislavovo náměstí

24.12. v 15h Štědrovečerní koledy Sněžné; park

24.12. v 15:30h Vánoční hra: Hej, narodilo se vám děcko! Evangelický kostel

24.12. v 16h Mše svatá Katolický kostel

24.12. v 17h Troubení vánočních koled Ochoz katolického kostela

25.12. v 9h Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně Evangelický kostel

26.12. v 9h Rodinné bohoslužby Evangelický kostel

28.12. ve 20h Ve stínu, 106 min., ČR/SR/Polsko/Izrael 2012 Kino

29.12 v 17:30h Doba ledová 4: Země v pohybu, 94 min, USA 2012 Kino

29.12. v 18h Čes. varhan. festival: Vánoční koncert M. Jakubíčka Sněžné; katolický kostel

29.12. ve 20h Twilight sága: Rozbřesk–2. část, 115 min, USA 2012 Kino

30.12. v 9h Bohoslužby – P. Gallus, farář ze Sázavy Evangelický kostel

30.12. ve 20h Twilight sága: Rozbřesk–2. část, 115 min, USA 2012 Kino

Kalendář kulturních akcí - prosinec 2012

Modře označené akce se konají mimo Nové Město na Moravě. Nenašli jste svoji pořádanou akci v kulturním přehledu? Vložte ji do 
kalendáře na www.nmnm.cz nebo kontaktujte Informační centrum. Změna programu vyhrazena.
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čtvrtek 6. prosince 2012 
17 hodin

KD Nové Město na Moravě, 
konferenční sál č. 2

ROSTLINNÁ STRAVA
(výživa nejen pro vrcholové sportovce)

Beseda o zdravém životním stylu 
s  mnoha zajímavými tématy

Lektor: Marek Sedláček, 
Příspěvek: 150 Kč
Odkaz: www.fontana-zdravi.cz

Změna zákona o silniční dopravě a živnostenského zákona
Dne 1. června 2012 nabyl účinnosti zákon 
č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve zně-

ní pozdějších předpisů, a další související 
zákony. Zákon je přímou aplikací naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009. Na-
řízení je závazné a přímo použitelné ve 
všech členských státek EU od 4. 12. 2011.

Konec platnosti označení pro motorová vozidla 01
Posledním prosincovým dnem tohoto roku končí 
platnost zvláštních označení pro motorová vozi-
dla 01. Výměnu za nové parkovací průkazy  - spe-
ciální označení 07 provádí odbor školství, kultury, 
cestovního ruchu a sociálních věcí, Rita Skalní-
ková, DiS., tel.: 566 598 425, budova městského 
úřadu, 3. patro. Při výměně je potřeba osobní 
účasti držitele průkazu mimořádných výhod 
a je nutné předložit občanský průkaz, průkaz 
mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, stávající 

označení 01, dokladovou fotografii o velikosti 
35 x 45 mm odpovídající současnému vzhledu. 
Od 1. 1. 2013 nelze již původní označení využí-
vat. Současně žádáme ty držitele, kteří nemají 
o výměnu zájem, aby speciální označení 01 vrátili 
městskému úřadu. Speciální označení 02 zůstává 
i nadále v platnosti. To znamená, že osob neslyší-
cích se výměna netýká. Doporučujeme občanům, 
aby výměnu speciálního označení nenechávali na 
poslední dny v roce.                                               -ska-

Nový název koncesované živnosti zní:
Silniční motorová doprava

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti 
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, 

- osobní provozovaná vozidly určenými pro 
přepravu více než 9 osob včetně řidiče, 

- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti 
nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, 
osobní provozovaná vozidly určenými pro 
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Největší změny se týkají podnikatelů - doprav-
ců, kteří provozují silniční motorovou dopravu 
prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nad 
3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu více 
než 9 osob včetně řidiče). Podle „Přechodných 
ustanovení“ tohoto zákona (Čl. V  bod 4. a 5.) 
podnikatelé, kteří hodlají nadále provozovat do-
pravu tzv. velkými vozidly musí do 1 roku ode 
dne nabytí účinnosti zákona (tj. do 31. 5. 2013) 
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání 
a doložit doklady podle zákona č. 455/1991 Sb. 
a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. dokla-
dy prokazující splnění zvláštních podmínek pro 

provozování silniční dopravy pro cizí potřeby 
velkými vozidly, kterými jsou usazení, dobrá po-
věst, finanční způsobilost a odborná způsobilost). 
Na základě žádosti podnikatele a doložených 
dokladů změní živnostenský úřad rozhodnutí 
o udělení koncese a rozsah předmětu podnikání 
uvede v souladu se zněním předmětu podnikání 
podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění.
Nebude-li žádost podána do 1 roku 
(tj. do 31. 5. 2013), změní živnostenský úřad 
rozhodnutí o udělení koncese a omezí rozsah 
předmětu podnikání na dopravu malými vozidly.
Bližší informace na tel. čísle živnostenského  úřa-
du:  566 598 322 – 4.                                                        -dol-

Nemocniční lékárna
Vyzvedněte si svoje léky tam, 
kde jim opravdu rozumí!

+  Dostupnost léčivých přípravků přímo 
v areálu nemocnice

+  Široký sortiment léčivých přípravků 
včetně nemocničních specialit

+  Schopnost přípravy léčiv dle individuálních 
potřeb klienta

+  Pružnost a fl exibilitu při objednávání léků
+  Zasílání informačních e-mailů či SMS 

o dodávce léčiv
+  Možnost parkování v bezprostřední 

blízkosti lékárny

+  bonus 30 Kč za 
recept majitelům 
klientských karet

+  akční ceny u volně 
prodejných 
léčivých přípravků

+  dostupnost řady 
bezdoplatkových 
léčiv

Ekonomická výhodnost návštěvy 
nemocniční lékárny:

Nemocniční lékárna nabízí 
svým klientům:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

• pfiíspûvková organizace
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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      

Nově otevřená 
restaurace 

na Třech Studních 
hledá 

servírku
Nástup: 27. 12. 2012
Telefon: 777 064 121

Navštivte nově otevřené 
BISTRO "L. A."

Vratislavovo nám. 13, NMnM
- nápoje, pivo, káva s sebou
- snídaně, obědy - domácí česká 
kuchyně, i do jídlonosičů

- studená kuchyně,  zabíjačkové 
speciality

- možnost pořádání oslav

Kosmetika Marta Lopaurová
Dům s pečovatelskou službou 

Nové Město na Moravě
Telefon: 607 278 022

Nabízí tyto služby:
- NOVINKA Vacupress - podtlaková masáž –použití:
kosmetická lymfatická drenáž
(celulita, akne, detoxikuje) 
propínání ochablé kůže 
(obličej, krk, poprsí, břicho, stehna) 
prokrvení a regenerace kůže 
(vyhlazování vrásek) 
odstraňování úporných tuk. polštářku 
(podpora štěpení tuku) 
uvolňování zatuhlého svalstva 
odstraňování popraskaných žilek 
(podpora fagocytózy)
- Galvanická žehlička
- Laser
- Mezoterapie bez použití jehel
- Masáže: lávovými kameny,
                    lymfatická, 
                    medová detox.

Zahájen prodej dárkových poukazů

AKCE: každé šesté ošetření zdarma

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 
10. prosince 2012 

na e-maovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz

Prodej vánočních 
stromků bude zahájen 

10. 12. 2012 
v areálu zahradnictví-

608 477 428
a v Květince u Pasáčka-

777 978 091

ŽIVÉ  i  UMĚLÉ STROMKY
VÁNOČNÍ KOUTEK

* u nás 10 tisíc druhů zboží
* akční ceny BOBY a SÁŇKY
* Silvestrovská výzdoba

Hurá máme HRAČKY  E-shop!!!
www.papirhrackynm.cz

tel.: 566 615 270

B LU E S B ERRY předkapela FUGA
sobota 8. 12. 2012 / 19 hodin

JIŘÍ DĚDEČEKBÁSNÍK, SKLADATEL, PÍSNIČKÁŘ,...
pondělí 26. 11. 2012 / 19 hodin 

Předprodej vstupenek v penzionu, 80 Kč, na místě 100 Kč.

Tyto projekty vznikly díky podpoře města 
Nového Města na Moravě.

Penzion U Pasáčka

Předprodej vstupenek v penzionu, 90 Kč, na místě 120 Kč.

PATCHWORK  NÁS  BAVÍ
14. 12. 

tradičně v průjezdu U Slonků
15. a 16. 12. 

v Domě s pečovatelskou službou 
Vždy od 10 do 18 hodin.

Patchwork club Nové Město na Moravě



KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM  
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 Horáckém muzeu & Informačním centru
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Výhled na rok 2013

Horácké muzeum

  dechová hudba
ROZMARÝNKA

16. 12. 2012 / 16:00 / Kulturní dům

Předprodej v pokladně HM a IC: 120 Kč 

úterý 22. 1. 2013 / 19 hodin
Tři muži na špatné adrese  

divadelní představení
Hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Bohumil Klepl, 

Jana Šulcová, Johanna Tesařová
Předprodej od 3. prosince 2013 v pokladně         

 HM a IC - 250 Kč, na místě 270 Kč

neděle 27. 1. 2013 / 15 hodin
KARNEVAL SHOW 
aneb dětský karneval 

jak se patří
Vstupné na místě: 50 Kč

sobota 2. 2. 2013 / 19 hodin
Jiří Schmitzer

recitál
Předprodej od 2. ledna 2013 v pokladně 

HM a IC - 120 Kč, na místě 140 Kč

úterý 19. 2. 2013 / 19 hodin
Screamers

travesti show

úterý 12. 2. 2012 / 19 hodin
Václav Neckář

koncert

ALJAŠKA S DIVOČINOU SEVERU

pondělí 14. 1. 2013 / 18 hodin
kulturní dům

beseda s horolezcem Jiřím Hrmou

vstupenky v prodeji v pokladně hm & ic 
od 3. prosince, cena 80 Kč.

Babičko, co Ti naděloval Ježíšek? 
/aneb hračky z depozitáře/
27. listopadu - 30. prosince 2012

- vánoční výstava historických hraček, která nabízí 
návrat do dětských let všem věkovým kategoriím

Čertohrátky
středa 5. prosince 2012 / 15 – 18 hodin

- nadílka svatého Mikuláše s andělem všem hodným 
dětem 

- workshop: Andělské malování na obličej, Andělské 
vařečky

- opékání buřtů, teplá medovina, čaj a další

Muzejní vánoční jarmark
pátek 14. prosince 2012 / 9 – 15 hodin

- tradiční vánoční předvádění lidových řemesel spojené 
s prodejem výrobků: 
paličkování, zdobení perníčků, drátování, pletení 
z pediku, vizovické pečivo, soustružené hračky a další

- kreativní dílnička pro děti
- medovina a medové produkty ZO ČSV NMnM

TANEČNÍ KURZ
Taneční kurz pro pokročilé 

(pokračovací kurz bez ohledu na věk)

Kurzovné: 1 800 Kč, studenti 900 Kč - nutné 
předložit průkaz
Zahájení: čtvrtek 10. ledna 2013 / 18 hodin
Předprodej: v pokladně HM a IC: 
od 3. prosince 2012


