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30 let od sametové revoluce
V Novém Městě na Moravě se bude slavit celý měsíc. Výročí připomene 
hned několik kulturních akcí. 

31. října ve 20:00 vystoupí v kulturním domě 
kapela Hundred Seventy Split + Livin Free. 
Hudebníci přinesou atmosféru legendárního 
festivalu Woodstock z roku 1969. Basák Leo 
Lyons byl jedním ze zakládajících členů kape-
ly Ten Years After, která ve Woodstocku hrála 
po boku největších rockových hvězd. Uslyšíme  
kompletní festivalový set slavné kapely, tak jak 
jej hráli na Woodstocku.  

7. listopadu vystoupí politický vězeň Karel 
Linhart. Jeho beseda je určena žákům 9. ročníku. 
12. listopadu v 19:00 bude v kulturním domě 
promítán film Pražákům, těm je hej. Snímek za-
chycuje ve stylizovaných sekvencích písně a život 
skupiny Pražský výběr. Zachycuje jejich lidské i 
umělecké konflikty s bolševickým režimem. 

16. listopadu od 15:00 se uskuteční Skautský 
sraz - velké setkání skautů z Nového Města a okolí 
ke 30letému výročí znovuzaložení organizace.   
Samotného 17. listopadu proběhne na Vrati-

slavově náměstí vzpomínkové setkání. Městské 
budovy budou slavnostně nasvíceny a těšit se 
můžeme i na představení Putin lyžuje. Od 17. 
listopadu bude v Horáckém muzeu k vidění vý-
stava dobových fotografií a dokumentů. Kurátoři 
je pečlivě sbírali několik měsíců od lidí z Nové-
ho Města a okolí. 18. listopadu od 19:00 chystá 
kulturní dům Chytrý kvíz na téma 17. listopad a 
19. listopadu v 19:00 film Něžné vlny. 20. listopa-
du v 19:00 v Kafé 133 nahlédneme do zákulisí 
listopadových událostí díky promítání seriálu 
České století: Poslední hurá (1989). 23. listopadu 
v 19:00 proběhne beseda s přímými účastníky 
novoměstských událostí v K Clubu.

Oslavy symbolicky uzavře 27. listopadu v 19:00 
účastník tehdejších událostí, jehož návrat z exilu 
a vystoupení na pražské Letné byly jedním ze 
symbolů sametové revoluce - Jaroslav Hutka.  
Koncert se uskuteční v Podpalubí.  

 -kb-

Městské lázně slaví čtvrtý rok provozu

Pondělí 11. 11. od 19:00 saunový rituál. 
Úterý 12. 11. od 19:00 saunový rituál. 
Čtvrtek 14. 11. od 16:30 do 19:00 Běžecká 
škola Petra Hubáčka - zdravé držení těla, 
správné cvičení na nářadí, posilování stře-
du těla, zdravá chůze, správný běh. V ceně 
základního vstupného. 
Pátek 15. 11. od 16:00 do 19:00 analýza 
stavby těla pomocí bioimpedanční váhy a 
konzultace zdarma. Saunový rituál od 19:00.
Sobota 16. 11. od 10:00 do 12:00, od 14:00 
do 16:00 Městské lázně dětem. Nechte děti 
vyřádit v bazénu. Trampolíny, vodní souboj 
pistolníků, lovení pokladů aj. V  ceně zá-
kladního vstupného. 
Neděle 17. 11. od 19:00 saunový rituál. 
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Odkanalizování Petrovic se blíží
Projekt potvrzuje snahu města o zlepšení podmínek 
v místních částech.

Hlavním organizátorem  akce je Svaz vodovo-
dů a kanalizací Žďársko. Město se na celé akci 
podílí investičně jen asi zhruba polovinou částky. 
Za odkanalizování místní části zaplatí 12 milionů 
korun. Hotovo by mělo být v polovině roku 2020. 
Nová kanalizace bude napojena na novoměst-
skou čističku, která je na to kapacitně připravena. 
S odkanalizováním Petrovic se totiž dlouhodobě 
počítalo. „Myslím si, že Nové Město je v tomto 
ohledu premiantem v okrese a možná i v kraji. 
Snažíme se odkanalizovat postupně všechny 

místní části a jsme v  tom poměrně úspěšní,“ 
říká starosta Michal Šmarda. Kanalizace totiž 
zlepšuje kvalitu života v obci a umožňuje její další 
rozvoj.  Před lety nechalo město odkanalizovat 
Maršovice a Pohledec. Na to navázalo Rokytno, 
které je dnes už hotové, a práce v Petrovicích by 
měly být dokončeny příští rok.

 „V brzké době budeme žádat o dotaci na 
odkanalizování obce Hlinné,“ dodává Šmar-
da. Zůstávají tak už jen Jiříkovice, Slavkovice 
a Olešná. Podle vedení města je reálné, že tyto 
místní části se kanalizace dočkají během příštích 
osmi let. 

 -kb-

Novinky z DDM
Novinky z DDM
Dům dětí a mládeže nabízí poslední volná 
místa v kroužcích: 
Keramika, úterý 14:00 - 15:15, vede Alena 
Sobotková 
Netradiční výtvarné techniky, úterý  
15:30 - 16:45, vede Blanka Bartoňová 
AKCE:
ANDĚLSKÝ JARMARK 24.11. od 9:00 do 
17:00, Kulturní dům Nové Město na Moravě

Movember, čas knírů
Vyhrazeno pro muže. Novoměstská nemocnice 
pořádá charitativní skupinové holení.

Nemocnice Nové Město na Moravě or-
ganizuje druhý ročník „Movember“ chari-
tativního skupinového holení. 28. listopadu 
se recepce chirurgie novoměstské nemocnice 
od 9:00 do 16:00 promění v improvizované 
holičství. Výtěžek akce opět poputuje na-
dačnímu fondu Muži proti rakovině.
Kníry si letos nově nechají pro dobrou věc 
růst a pak samozřejmě oholit dobrovolní 
hasiči Nového Města na Moravě, už podruhé 
se připojí novoměstští ragbisté a fotbalisté.  
Kníry slíbili v listopadu dodat také žďárští 
hokejisté. Přidat se může kdokoli.  

Připojením k  charitativnímu projektu 
„Movember“ chtějí lékaři novoměstské uro-
logie upozornit na důležitost preventivního 
urologického vyšetření nádorů prostaty a 
varlat.  -kb-

Úřad bude uzavřen
MěÚ NMNM   informuje klienty, že 
23.12.2019 a 31.12.2019 bude  MěÚ z 
provozních důvodů uzavřen. Klienti si budou 
moci vyřídit úřední záležitosti ve všech ostat-
ních pracovních dnech příslušného týdne. 
Děkujeme za pochopení.
  Petr Hanych, tajemník 

Uzávěrka prosincového čísla bude 15. listopadu. 
Kontakt na redakci: zpravodaj@nmnm.cz

Opatrnosti není nikdy dost, zejména na silnici
Policisté radí, jak správně jezdit za 
špatného počasí.

Podzimní počasí s sebou přináší zhoršenou 
sjízdnost komunikací, a proto policisté apelují 
na všechny řidiče, aby předem počítali s nepříz-
nivým počasím a dodržovali pravidla silničního 
provozu zejména za snížené viditelnosti. Vhodné 
je přizpůsobit rychlost a způsob jízdy v místech, 
kde se vyskytují mlhy. V tomto období mohou 
v ranních hodinách namrzat komunikace, a proto 
je také vhodné uzpůsobit styl jízdy.

Zejména v ranních hodinách mohou být silnice 
na mostech anebo v lesních úsecích namrzlé. 
Řidiči by proto měli jezdit opatrně.

Pro jízdu v mlze by si měli řidiči zajistit dobrý 
výhled z vozidla, tedy očistit přední i zadní sklo a 
očistit přední i zadní světla. Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích stanoví, že řidič musí 
rychlost jízdy přizpůsobit mimo jiné i povětrnost-
ním podmínkám a smí jet jen takovou rychlostí, 
aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, 
na kterou má rozhled. Musí jet takovou rych-
lostí, aby byl schopen zastavit před nenadálou 
překážkou, tou mohou být odstavené vozidlo, 
předmět na silnici, chodec nebo cyklista.

Velice opatrně by se měli řidiči chovat při před-
jíždění a v mlze raději vůbec nepředjíždět. Mohlo 
by se totiž stát, že se nestačí včas a bezpečně 
zařadit, a pak hrozí nebezpečí čelního střetu s 
protijedoucím vozidlem. V mlze je mnohem ob-
tížnější orientace, řidič může snadno přehlédnout 
dopravní značku nebo minout odbočku. Řidiči 
se také mohou orientovat podle vodorovného 
dopravního značení a sledovat střední dělicí pruh, 
protože při jízdě těsně při pravém okraji vozovky 
hrozí nebezpečí, že se tam může objevit chodec, 
cyklista, odstavené vozidlo nebo jiná překážka.

Dojde-li při jízdě v mlze k poruše vozidla, do-

poručuje se dojet pokud možno na parkoviště 
nebo zastavit zcela mimo silnici. Pokud to není 
možné, měl by se řidič snažit odstavit vozidlo co 
nejvíce vpravo na krajnici, na dálnici v odstavném 
pruhu, a měl by nechat rozsvícená světla včetně 
mlhových, zapnout výstražné světelné zařízení 
a umístit v předepsané vzdálenosti výstražný 
trojúhelník.

Zvláště opatrní by měli být chodci při pohybu 
po komunikacích za soumraku a za svítání. Chod-
ci jsou v silničním provozu ti nejzranitelnější. „Vi-
dět a být viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti 
na silnicích, které platí pro všechny účastníky 
silničního provozu. Za snížené viditelnosti pla-
tí dvojnásob. Použitím reflexního prvku nebo 
oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne 
významného zviditelnění chodce, přičemž tím 
dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky 
silničního provozu. S reflexními prvky je chodec 
vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má 
možnost na danou situaci adekvátně zareagovat.

 -kb-
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Domov se zvláštním režimem

Nové Město dlouhodobě usiluje o to, aby na jeho 
území vznikl domov pro seniory, kteří již nejsou 
soběstační a potřebují stálou péči. 
Ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve 
evangelické v Myslibořicích, která podobná za-
řízení provozuje, vypracovalo společný projekt 

na stavbu takovéhoto zařízení. To by mělo stát 
za současným DPS.  

Diakonie, která by projekt realizovala, se 
pokouší na nové zařízení získat dotaci. Město 
poskytlo pozemky a pro celý projekt je již za-
jištěné i územní rozhodnutí. Zastupitelstvo 
Nového Města na minulém zasedání schválilo 
prodej příslušných pozemků a chce se na projek-
tu podílet také finančně. Hřiště, která na místě 
budoucího domova se zvláštním režimem stojí, 
budou přemístěna na jiné vhodné místo, blíže 
k potoku Bobrůvka. Kapacita by měla být třicet 
lůžek s nepřetržitým provozem a specializovanou 
péčí. Bude se jednat zejména o lidi s Alzheime-
rovou chorobou a stařeckou demencí.

„Služba klade důraz na bezpečí klientů. Po 
celý den budou mít k dispozici odborný perso-
nál, který jim pomůže se vším, co budou potře-
bovat. Hodně se u nás také pracuje se smysly, 
trénujeme paměť, pracujeme se vzpomínkami a 
tak podobně, návštěvy příbuzných a přátel jsou 

samozřejmě neomezené,“ říká ředitelka střediska 
Myslibořice Michaela Grmelová.

Senioři v Novém Městě mají dnes k dispozici 
Dům s pečovatelskou službou a Komunitní dům 
pro seniory na Žďárské ulici. Ten je určen senio-
rům, kteří jsou soběstační. Domov se zvláštním 
režimem by tak v podstatě doplnil škálu služeb, 
které město starým lidem poskytuje.  -kb-

Komplikovaná rekonstrukce základky 
pokračuje 
Ambiciózní projekt přístavby I. ZŠ za 50 milionů 
se dlouhodobě potýká s komplikacemi. Jejich řešení 
je ale už na světě.
Velká stavební akce za desítky milionů měla být 
milníkem v historii novoměstské I. ZŠ. Milníkem 
se stala, ale jinak, než bylo původně plánováno. 
„Rekonstrukce školy je nejtěžší stavbou, jakou 
jsme zatím měli. Nové Město zažívá v posledních 
letech investiční boom a všude byly nějaké 
problémy, ale za devět let, co jsem na radnici, 
jsou tyto stavební potíže největší,“ říká starosta 
Michal Šmarda. 

Hlavním problémem projektu je kvalita zákla-
dů pod tělocvičnou, které jsou chatrnější, než se 
předpokládalo. Právě ony by ale měly nést váhu 
celé přístavby, která měla vyrůst nad tělocvičnou.  
Budova je 140 let stará a technická dokumenta-
ce tak patrně nebyla v ideálním stavu. Špatné 
základy tak překvapily projektanty i dodavatele 
a stavebnímu úřadu nakonec nezbylo nic jiného, 
než stavbu zastavit. Vedení města strávilo po-
slední měsíce dlouhými diskuzemi se stavební 
firmou a projektantem, jak nejlépe budovu za-
jistit a jakým způsobem ve stavbě pokračovat. 
Tím se celý projekt v podstatě zastavil.  A právě 
jednání o tom, jak vyřešit rekonstrukci zákla-
dů, se stala kamenem úrazu. Podle některých 
odhadů by cena mohla být tak vysoká, že by ji 
nebylo možné realizovat. Na stavebním úřadě 
se prozatím podařilo získat alespoň povolení na 

dostavbu střechy, takže budova nezůstane přes 
zimu nezastřešená. 

 Historická budova totiž byla dlouhé měsíce 
zakryta jen provizorně a zima by se na ní mohla 
negativně podepsat. Dobrou zprávou také je, 
že se městu podařilo dojednat prodloužení do-
tačního termínu na dokončení stavby do poloviny 
příštího roku. Podle původní žádosti měla být 
stavba touto dobou již hotova. Pokud by město 
o dotaci kvůli zpoždění přišlo, muselo by si vzít 
úvěr. 

 -kb-

V MŠ vaří výborně
Školní jídelna při MŠ Drobného opět za-
bodovala v celostátní soutěži o Nejlepšího  
kuchaře roku 2019. Krásné čtvrté místo si 
kuchařky vybojovaly v kategorii nejlepší sva-
činky v mateřské škole. 
Soutěžní zadání znělo – dvě slané a jedna 
sladká svačinka.
Naše úspěšné menu se skládalo:
1. Tofu krém se sušenými rajčaty a bylinkami
2. Pomazánka z červené čočky s kořenovou 
zeleninou
3. Banánové lívanečky s ovesnými vločkami 
zdobené vanilkovým tvarohem a čerstvým 
ovocem
„Změny ve způsobu výběru a přípravy jídel 
ve vzdělávacích institucích, nemocnicích a 
na dalších místech jsou zatím spíše pozvolné. 
Je však velice důležité podporovat jakoukoliv 
změnu k lepšímu, a motivovat tak kuchaře v 
těchto provozovnách k dalšímu růstu,“ říká 
Vít Šimral, radní hlavního města Prahy, který 
společně s ministrem zdravotnictví ČR Ada-
mem Vojtěchem převzal záštitu nad celou 
soutěží.  -kb-
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Výstavba Sportovní haly pokračuje bez problémů

Sportovní hala pomalu roste na místě bývalého 
střediska poblíž ulice Tyršova. 
8. října se na stavbě konal jeden z pravidelných 
kontrolních dnů. Zástupci města i dodavatele 
stavby, společnosti Staredo s.r.o., obhlédli sta-
veniště, aby zjistili, jak se projekt vyvíjí a jestli jde 
všechno podle plánu. „Na stavbě jsou v tuto chvíli 
hotové základy, železobetonové prefabrikované 
konstrukce a v současné době probíhá montáž 
ocelových vazníků a dalších ocelových konstruk-
cí,“ popsal stavební práce přípravář firmy Stare-
do Kamil Skalník. Výška budovy na dokončených 
částech je konečná. Protože v podstatě už stojí 
všechny čtyři stěny, je tak dobře možné udělat si 
obrázek o finální velikosti budovy. Stejně tak i o 
tom, jak bude stavba zvenku vypadat. „Na přední 
stěně už je namontován pohledový panel, přibu-
dou pouze některé lišty,“ vysvětluje Skalník. Pilně 
se pracuje už i uvnitř haly, kde bude v budoucnu 

multifunkční sportovní plocha. „Pokládáme izo-
laci proti vodě a postupně chystáme podkladní 
vrstvy pro podlahy. Z důvodů celkového dokon-
čení stavby je pro nás nejdůležitější mít do konce 
roku halu pod střechou. I když je to ještě daleko, 
termín dokončení se pomalu blíží a budeme po-
třebovat udělat ještě mnoho práce uvnitř haly,“ 
dodává Skalník. Chladnější podzim stavařům 
situaci neulehčuje, a tak je většina práce stále 
ještě před nimi.

 Úprava čeká i okolí Sportovní haly. Tam, kde je 
dnes nevzhledné staveniště a uskladněný stavební 
materiál, bude nová komunikace, která povede od 
tenisových kurtů kolem haly směrem ke hřbitovu. 
Návštěvníci haly budou mít přímo v její blízkosti 
k dispozici 12 nových parkovacích míst. Hlavní 
vchod bude směrem od ulice Tyršova. Stavba je 
ryze účelná a je kombinací betonových panelů 
a ocelových konstrukcí. To hlavní se bude totiž 
skrývat uvnitř. Kromě již zmiňované sportovní 
plochy to bude lezecká stěna vyšší než strop nad 
palubovkou a počítá se také s tribunou pro 130 
diváků. 

„Je určitě velice dobře, že hala ve městě bude. 
Město tak výrazně rozšíří nabídku sportovních 
aktivit nejen pro Novoměšťáky, ale i pro oddíly 
z celé ČR,“ říká trenér novoměstských atletů Petr 
Hubáček. „I našemu oddílu hala určitě pomůže a 
moc rádi ji budeme využívat. Možnost tréninku 
v zimě pod střechou je pro špičkové atlety, které 
v oddíle mám, podstatná.“ Podle Hubáčka také 
hodně závisí na tom, jaké bude nakonec v hale vy-
bavení. Zachytávací sítě pro trénink odhazování 
nebo tartanové čtverce by využitelnost haly posu-

nuly na zcela novou úroveň. To je ale zatím hudba 
budoucnosti.  Ukončení stavby se předpokládá 
na konci letošního školního roku, aby mohli halu 
od září využít novoměstští školáci. 

Se stavbou haly nepřímo souvisí probíhající 
práce na Tyršově ulici. „Někteří lidé se ptají, proč 
opravujeme povrch Tyršovky, když příští rok bude 
znovu uzavřena kvůli výstavbě parkovacích míst a 
navíc hrozí, že těžká technika nový povrch poničí. 
Je to proto, že i kvůli hale bylo pod povrchem 
Tyršovky potřeba udělat nové rozvody, a silni-
ce musela být rozkopána. Dočasné provizorní 
opravy se v minulosti neosvědčily a přidělaly víc 
problémů. Provizorní zapravení nikdy nefunguje 
dobře, tohle řešení je nakonec nejvýhodnější a 
nejekonomičtější,“ říká starosta Michal Šmarda. 

Na stavbu haly naváže vedle úprav okolí i pří-
prava na stavbu kluziště za přístavbou základní 
školy a do budoucna rekonstrukce oplocení fot-
balového stadionu a snad i výstavba nové tribuny.

 -kb-

Žďárská Charita nabízí péči i na Novoměstsku
Terénní služby jsou základním pilířem posky-
tované péče v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou. 

Jejich hlavní podstatou je, aby člověk, který 
se ocitne v nepříznivé situaci, mohl co nejdéle 
zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí a 
v kruhu svých nejbližších. Je tomu tak i v přípa-
dě, kdy je pacient propuštěn z nemocnice domů 
a potřebuje návaznou zdravotní péči. K tomu již 
26 let slouží v Novém Městě na Moravě Cha-
ritní ošetřovatelská služba. Zázemí sestřiček 
naleznou zájemci v prostorách novoměstské 
polikliniky. 
Zdravotní personál by zde ale veřejnost po větši-
nu času hledala marně. Sestry jsou totiž velmi 
často na cestách nebo v domácnostech pacien-
tů, proto v případě potřeby osobní schůzky je 
třeba se domluvit předem telefonicky na čísle 
731 130 772.

Charita nabízí:
• odběry biologického materiálu
• aplikace injekcí, infuzí, přípravu a podání léků
• péči o invazivní vstupy – centrální žilní katetr, 
porty
• sledování a kontroly diabetiků, zaučení aplikace 
inzulínu
• převazy operačních i chronických ran  
• péče o stomie, drény, permanentní močové 
katetry, PEG
• pohybovou terapii, rozcvičování po úrazech, 
operacích, mozkových příhodách
• měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty 
• komplexní ošetřovatelskou péči o ležící pacienty
• prevenci a léčbu opruzenin, dekubitů a jiných 
kožních defektů
• péči o těžce nemocné a umírající pacienty
• zaučení pacientů a jejich rodinných příslušníků 
v domácí péči, poradenství.
 -kb-

Oprava střechy pistolové 
střelnice
Technické sporty p.s. v Novém Městě na Mo-
ravě děkují městu Nové Město na Moravě za 
poskytnutý finanční příspěvek formou grantu 
ve výši 10.000 Kč na pořízení materiálu k opravě 
střechy pistolové střelnice. Výměnu zetlelého trá-
mu a položení nové plechové krytiny na střelni-
ci provedli střelci za odborného dohledu pana 
Arnošta Rouska vlastními silami.  -kb-
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Dívám se na svět očima dětí

Soňa Šikolová vystřídala v čele mateřské školy 
dlouholetou ředitelku Ivanu Buchtovou. S před-
školními dětmi má bohaté zkušenosti, ale jak sama 
připouští, nástup do novoměstské školky pro ni 
byl výzvou.

Jak se vám začínalo v nové práci?
Mám za sebou tři měsíce. Do konce července 
jsem pracovala jako ředitelka v jedné jihomo-
ravské školce a hned druhý den jsem nastoupila 
sem, jedu tedy nonstop. Mám ale radost, že se 
nám v září podařilo vše nastartovat. Byla jsem 
připravena na to, že práce bude náročná, takže 
teď opravdu pracuji od rána do večera. Ale stále 
mám dostatek síly a energie, protože vidím před 
sebou cestu, a i když nebude lehká, pevně věřím, 
že s pomocí mých nových kolegyň dosáhneme 
cílů, které jsou zpracované v koncepci rozvoje 
naší školy.

Co je pro vás nejtěžší?
Mateřská škola je opravdu velká, 4 odloučená 
pracoviště, 55 zaměstnanců a více než 300 dětí. 
Jenom poznat, jak ten systém funguje, je vel-
mi těžké. Naštěstí mi nyní velmi pomáhá 9 let 
vlastních zkušeností při řízení školy, plánování, 
organizačním i finančním zajištění, včetně vedení 
celé dokumentace. Nejtěžší je ovšem otevřená 
komunikace a spolehlivý přenos informací, vy-

světlit v takto velkém kolektivu svoji vizi a se-
známit se se všemi kolegy. Já se opravdu poctivě 
snažím s každým zaměstnancem sejít a vést s ním 
otevřenou komunikaci. Aby věděli, že jednotlivé 
kroky, které dělám, mám promyšlené a vedou ke 
konkrétnímu cíli - ke šťastným dětem. Důležitá 
je i otevřená komunikace s rodiči a jejich důvěra. 
Mám za sebou šest dlouhých třídních schůzek, 
kdy rodiče získali podrobné informaci o dění ve 
třídách i o tom, jakým způsobem se realizuje 
výchova a vzdělávání, jaké používáme metody, 
formy vzdělávání, jaké máme nové vzdělávací 
projekty i připravované změny. 

Jaké jste zavedla ve školce změny?
Od začátku roku jsme toho udělali už hodně. 
Všechny změny mají opět předem stanovené 
cíle, vycházejí ze strategie vzdělávací politiky, 
aktuálních vzdělávacích trendů a reagují i na 
technologický pokrok a měnící se podobu naší 
společnosti. Cílem je zefektivnit interní i externí 
komunikaci, přenos informací a hlavně rozšířit 
vzdělávací nabídku pro všechny děti. Čerpám ze 
svých dlouholetých zkušeností učitelky, ale i z 
pohledu matky a babičky. V souvislosti s komu-
nikací jsme například vytvořili nové e-mailové 
adresy pro všechny třídy, aby mohly učitelky samy 
a častěji komunikovat s rodiči a dávat jim důležité 
informace. Nabízíme všem rodičům možnost 
domluvit si individuální schůzku s učiteli ve třídě, 
kterou jejich dítě navštěvuje, mohou soukromě 
probrat vše, co je zajímá.

Jak tyto změny přijímá učitelský sbor?
Pravda je taková, že ne všechna rozhodnutí a 
požadavky jsou srdečně vítány. Požadavků mám 
opravdu hodně a jsou to změny, na které nejsou 
kolegyně zvyklé, každá změna potřebuje čas, ale 
všechny dělám proto, abychom všichni dokázali 
lépe komunikovat mezi sebou a také s rodiči. 
Máme čtyři pracoviště, ale jsme jedna mateř-
ská škola. Tady cítím velké rezervy, jde o to, aby 
učitelé mezi sebou začali více otevřeně komuni-

kovat a spolupracovat. To je to, co učíme děti ve 
třídě, pravidlům společného soužití, vzájemné 
pomoci i ohleduplnosti, aby na sebe byly hodné 
a pomáhaly si. 

Zmiňovala jste, že máte konkrétní cíl. Jaký 
to je? 
Aby děti ve školce prožily aktivní a šťastné dětství. 
Děti jsou nejlepší a nejupřímnější hodnotitelé a 
hned poznáte, jestli se cítí dobře. Paní učitelky tak 
mají hodnocení své práce přímo před očima ve 
třídě každý den. Když jsou děti veselé a spokojené, 
tak vám je také dobře a práce vás baví. Jde tedy 
o to, vytvořit prostředí pro všechny aktéry před-
školního vzdělávání, kde budou děti šťastné. Je to 
na nás. Měli bychom se umět přizpůsobit době, 
která se mění. Různé výchovné styly rodin, jiný 
způsob trávení volného času a velké pracovní 
vytížení rodičů. My se musíme snažit vyjít jim 
vstříc a vysvětlit, co po dětech chceme, jaké máme 
na děti požadavky, aby soulad rodinné výchovy 
a našeho předškolního vzdělávání byl co nejvíce 
plynulý a bezproblémový. 

Jaký na to máte recept?
Je jím bezpodmínečné přijetí každého dítěte. To 
by měla každá paní učitelka mít v sobě. Nedá 
se to naučit, je to dar. Každý, kdo si vybere tuto 
profesi, by k tomu měl mít předpoklad. Jde tedy 
o to, nesnažit se děti rovnat do nějakých škatulek 
nebo srovnávat s ostatními, protože každé dítě 
je jedinečná bytost, často říkám, čistá duše. I 
my dospělí jsme každý jiný a každému vyhovuje 
něco jiného. Nabídka pro děti musí být hlavně 
dostatečně pestrá a zajímavá. 

Vy umíte dítě bezpodmínečně přijmout?
Já i ve věku babičky dokážu vidět svět dospělých 
očima malých dětí. Podle toho celý život pracuji 
a z toho vycházím ve svém konceptu. A jako ře-
ditelka, ale i člověk, se snažím každému kolem 
sebe přinést otevřenou pomoc. 
 -kb-

Hospic zahájil dětskou 
paliativu 
Novoměstský Domácí hospic Vysočina letos rozšířil 
služby o domácí dětskou paliativní péči.

 Před nedávnem byl oporou rodině na Jihlavsku, 
kde doprovázel v závěru života pětiletou dívku. 
„Nyní poskytujeme ambulantní péči v dalších 
dvou domácnostech. Mezi dětmi samozřejmě 
není tolik pacientů a navíc většina z nich větši-
nou dožívá ve specializovaných zařízeních mimo 
domov a často i mimo region,“ uvádí ředitel 
hospice Petr Hladík. „Nicméně jsou případy, 

kdy lze zajistit kvalitní a důstojný závěr života i 
dětským pacientům.“  

Rozšířením služeb o dětskou domácí paliativní 
péči je hospic Vysočina v kraji průkopníkem. Or-
ganizace získala na projekt ministerskou pod-
poru, ale odehrála se i řada benefičních akcí. 
Další možností, jak hospic podpořit, bude kon-
cert brněnského pěveckého sboru Lumír, kte-
rý proběhne v neděli 24. listopadu v 17 hodin 
v evangelickém kostele v Novém Městě.  Děkuje-
me organizátorkám i všem účastníkům Běhu pro 
hospic, který se uskutečnil v sobotu 31. srpna u 
Koupaliště v Novém Městě. Není samozřejmé, že 
se někdo bez nároku na odměnu ujme organizace 

tak náročné akce ve prospěch někoho jiného. 
Všichni jste pro nás vítězové, jsme vděční za pod-
poru našeho projektu rozvoje paliativní péče o 
dětské pacienty. Velmi si vážíme vaší pomoci.
olektiv Domácího hospice Vysočina, R. Tulis
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Ze života novoměstských spolků

Pavel Kraemer: Indické 
školství jako inspirace 
českého vzdělávání?
středa 13. listopadu 2019, 18:00 hodin kulturní 
dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné 
Autentické svědectví Pavla Kraemera o ško-
lách v Indii, doplněné projekcí fotografií z jeho 
dvouměsíčního putování. Od začátku června 
do konce srpna byl s rodinou na svém čtvrtém 
pobytu v Indii. Navštívil mnoho škol. V někte-
rých byl týden nebo dva, jinde strávil jen jedno 
dopoledne. Odučil v Indii mnoho hodin, bavil 
se s učiteli i vedením škol. Většina jich byla 
alternativních či inovativních, nacházely se v 
nádherném prostředí a učily v nich zajímavé 
osobnosti. Mnohé jeho zkušenosti mohou být 
inspirativní i pro nás Evropany. 
Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D., vystudoval teo-

retickou matematiku na MFF UK, učil mate-
matiku, fyziku, zeměpis a cizí jazyky u nás, v 
Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Organizuje 
vzdělávání učitelů ve waldorfské a intuitivní 
pedagogice, besedy o nových proudech ve 
vzdělávání Škola Života a festivaly inovativních 
škol InoEduFest. Založil Institut pro podporu 
inovativního vzdělávání, který propojuje různé 
alternativní proudy ve vzdělávání a poskytuje 
jim podporu. 

Barbora Škovierová:  
Na slovech záleží
středa 27. listopadu 2019, 18:00 hodin kulturní 
dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné
Beseda o psaní pro děti i dospělé, o tom, jaké 
je být slovenskou autorkou v Česku, o češtině a 
slovenštině. O hranicích a jejich překračování. O 

tom, že na slovech záleží. Besedou bude provázet 
tlumočník, veterinář, cestovatel a certifikovaný 
učitel jógy smíchu Radek Kašpar. 
Barbora Škovierová je novinářka, spisovatelka 
a překladatelka. Vystudovala angličtinu a slo-
venštinu na FF UK v Bratislavě a od roku 2002 
žije v Brně. Pracuje jako lektorka angličtiny, 
překládá z angličtiny a češtiny, spolupracuje 
s různými nakladateli. Je editorkou a korek-
torkou slovenských článků v časopise Vogue CS. 
Intenzivně se zajímá o bilingvní problematiku. 
Napsala tři dvojjazyčné knížky pro děti: Pozri, 
ako je dnes pekne!/Podívej, jak je dnes hezky! 
(Kontakt, 2009), Pyžamový týden/Pyžamový 
týždeň (Kontakt, 2012) a Dobrodružství pod 
pantografem (DPMB Brno, 2014). Čerstvou 
novinkou v českém překladu je její próza z ka-
tegorie „young adult“ Jako kolibřík (Euromedia, 
2019).  Tomáš Blažek

Besedy spolku Svět na jevišti

Včelaři zvou na výstavu
První ročník včelařské výstavy pořádané naší 
organizací se uskutečnil v roce 1999. Od 
té doby se výstava stala nedílnou součástí 
podzimních akcí na Novoměstsku. Proto jsme 
velice rádi, že vás můžeme pozvat již na dva-
cátý ročník naší nejsladší výstavy. Slavnostní 
zahájení proběhne v Horáckém muzeu v pátek 
8. listopadu v 15 hodin, a to módní přehlídkou 
včelích královen včetně překvapení pro trubce 
od Ateliéru Liba. V dalších dnech bude vý-
stava otevřena vždy od 8 do 17 hodin. Poslední 
den výstavy, kterým je sobota 16.11., bude 
otevřeno do 14 hodin.
V nabídce jsou připraveny různé druhy medu, 
medoviny, medového piva a dalšího medové-
ho zboží. Návštěvníci budou mít možnost 
obdivovat zdobené perníčky, perníkové 
chaloupky a pochoutky, voskové svíčky, oz-
doby a dekorace, vybrat si mohou ze včelař-
ské kosmetiky s apisinem, propolisem, mateří 
kašičkou a léčebných doplňků a přípravků.
Včelaři si mohou zakoupit osvědčené pomůcky 
a potřeby pro svoji užitečnou a zajímavou zá-
libu. Zkušení včelařští odborníci jsou připra-
veni odpovídat na tematicky zaměřené dotazy, 
uspořádat pro skupinku zájemců, především 
pro školní a předškolní mládež, kratší přednáš-

ku o včelách.
Tradičně nebude chybět prosklený úl s živými 
včelami, včela pod mikroskopem a záznamy z 
historie včelaření. K zakoupení bude včelařská 
literatura, DVD, knihy s recepty, zábavné listy 
pro děti a pohádky.
Zhlédnout můžete panelovou naučnou expo-
zici a filmy na PC, výstavu historických úlů 
a medometů a jiných zachovalých pomůcek. 
Přímo naproti muzeu je možné navštívit měst-
ské arboretum. Zájemci si mohou prohlédnout 
prostory, kde se scházejí včelaři, kde se učí a 
pracují děti včelařského kroužku.
Přijďte nás navštívit a potěšit svoje oko a 
chuťové buňky. Zastavte se na kus řeči. Na 
vaši návštěvu se těší včelaři z Novoměstska. 
ČSV z.s., ZO Nové Město na Moravě

Skautský podzim
Nový skautský rok přinesl všem našim oddílům 
ostrý start v podobě velkého zájmu o skautskou 
činnost. Oddíly bez přehánění praskají ve švech. 
Máme z toho velkou radost, i když to pro ve-
doucí a všechny další dobrovolníky znamená 
nemalou výzvu. V polovině října proběhl také 
střediskový sněm. Ohlíželi jsme se za uplynu-
lými třemi lety a také jsme obměnili vedení naší 
organizace. V čele novoměstského střediska 
jsou poprvé v jeho historii ženy - Kristýna Kou-
tenská, nová vedoucí, a Veronika Horová, její 
zástupkyně. 
Na dveře nám pomalu začíná klepat největší 
akce letošního podzimu - Skautský sraz, na 
který zveme 16.11. do kulturního domu všechny 
současné a bývalé členy střediska. Jde o velkou 
společnou oslavu toho, že už 30 let můžeme 
svobodně skautovat, a pokud jste měli s novo-
městským skautingem kdy co do činění, moc 
rádi vás uvidíme.  Těšit se můžete na skautskou 
kavárnu, zábavné aktivity pro děti i dospělé a 
večerní koncert.  Podrobnosti o akci najdete 
na stránce skautskysraz.okenko.org nebo na 
facebookové události SKAUTSKÝ SRAZ.
Za novoměstské skauty Vítek Koutenský
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Jak probíhala revoluce 1989 v našem městě

Listopadové události v Novém Městě na Moravě 
vyvrcholily stejně jako v celém Československu gene-
rální stávkou 27. listopadu. Jak je patrné ze zápisu 
v novoměstské kronice, komunisté se v podstatě ne-
zmohli na odpor.

A jak na tehdejší události vzpomínají jejich účastníci? Zeptali jsme se ...
Miloš Nejedlý

Co se dělo po 17. listopadu v Novém Městě? Byla 
nějaká setkání na náměstí? Stávka?
Události v Novém Městě byly tzv. „nastartovány“ 
na základě informací o tom, co se stalo 17. lis-
topadu v Praze. Prvotní informace přišly tak, že 
to někdo někomu řekl a ten to řekl dalšímu, a tak 
to postupovalo dál. Na základě těchto informací 
se začali lidé scházet. Debatovali, občas někdo vy-
skočil na kašnu, aby byl lépe slyšet. Bylo to všechno 
naprosto spontánní.
Jak jste se angažoval vy?
Já na tato setkání začal chodit od chvíle, kdy jsem 
se o nich dozvěděl, to bylo asi od pondělí 21. lis-
topadu. Tyto mítinky se konaly až do 27. listopadu, 
kdy se uskutečnila generální stávka. Tu jsme již 
připravovali se skupinou lidí, kteří utvořili tzv. pří-
pravný výbor. V podstatě se jednalo o přípravu pó-
dia na kašně a zajištění ozvučení. Ozvučení jsem 
připravoval společně s Pavlem Prokopem  pomocí 
aparatury skupiny Barel Rock. Já jsem na závěr 
zahrál a zazpíval píseň od Honzy Bořila „Bař-
tipán“. A když tak dnes sleduji dění a politiku, 
bylo by potřeba tuto píseň zase začít hrát a zpívat. 
Je neuvěřitelně nadčasová.
Jak se k událostem stavěly tehdejší úřady, měli 
jste strach, obavy?
To byla tak hektická doba, že na strach a obavy 
nebyl čas. Za sebe musím říct, že jsem byl mladý 
a bez jakýchkoliv závazků, takže se mi „hrdinu“ 
dělalo celkem lehce. Ze strany úřadů, v našem 
případě MNV, se dá říci, že přístup byl vstřícný. 
Připojovali se lidé rychle, nebo byli opatrní?
Ze začátku nás bylo pouze pár, ale postupně se 
přidávali další a od okamžiku vzniku Občanského 

fóra dostala činnost již určitý řád. Podle mne byl 
tím zlomem  den 27.11.1989, den celorepublikové 
generální stávky.

Petr Klapač, tehdejší předseda národního výboru
 
Kdy jste si poprvé uvědomil, že se něco děje? 
Jel jsem z oběda a viděl jsem, že po ulicích jde prů-
vod studentů z lesnického učiliště v Petrovicích. 
Bylo to pár dní po 17. listopadu. To bylo poprvé, 
co jsem si uvědomil, že se něco děje. Studenti 
z Petrovic také byli první, kteří se v ulicích města 
objevili. Říkali mi, že nesouhlasí s událostmi na 
Národní třídě v Praze. 
Události eskalovaly generální stávkou 27.11., 
do které se zapojilo i Nové Město. Co se vám 
vybaví z oněch dní?
Pamatuji si na první shromáždění na Vratislavově 
náměstí. S kolegy jsme se sešli, abychom jednali 
o situaci na úřadě, u mě v kanceláři. Najednou 
jsem si všiml, že na náměstí se objevují skupinky 
lidí. Pak jich tam přibývalo, no a tak jsme si řekli, 
že se tam půjdeme podívat. U kašny hovořil pře-

devším evangelický farář pan Keller. Když mě lidé 
zahlédli, tak na mě mávali, ať přijdu také něco 
říct. Začali mně klást otázky, na které jsem často 
nevěděl, jak odpovědět. Jeden malý skaut se mě 
například ptal, proč se učíme ruštinu. Přišlo mi 
to tehdy ještě hodně neuspořádané. Lidé často 
nevěděli, co se děje. Ani já jsem tehdy nevěděl, 
co se bude dít. 
Jak probíhala jednání mimo ulici, na politické 
úrovni?
Standardně. Po listopadu jsme se scházeli s před-
staviteli OF u takzvaného kulatého stolu. Vymě-
nila se rada města a byl požadavek, aby odešla 
paní  Věra Buchtová, tehdejší místopředsedkyně 
národního výboru, a pan Jaromír Čejka, tajemník. 
Já jsem tehdy oponoval a místo toho jsem nabídl 
vlastní rezignaci. Byl jsem přesvědčen, že v čele 
města musí zůstat lidé, kteří vědí, jak a co dělat. 
Nakonec mě navštívil Petr Peňáz ze strany lidové 
a přemluvil mě, abych do voleb ještě v úřadu zů-
stal. Z vedení musela ale odejít paní Buchtová, 
kterou vystřídal Pavel Šustr. Já jsem zůstal v úřa-
du až do voleb v prosinci 1990 a pak jsem odešel. 
Měl jste ve dnech po 17. listopadu strach?
Obavy jsem samozřejmě měl. Nevěděl jsem, co 
se bude dít, co bude s republikou. Neměl jsem 
strach o sebe, ve městě jsem se narodil a práci 
jsem se snažil dělat dobře. Nic špatného jsem 
neudělal, takže jsem byl klidný. Samozřejmě jsem 
občas slyšel nějaké ty pivní řeči, ať nás pověsí na 
kandelábr, ale na to jsem nedbal. 
Dostali jste nějaké instrukce shora?
Vedení strany jsme okamžitě odstavili. Vůbec 
nikdo nám neříkal, co máme dělat. Oni pravdě-
podobně byli tak zaskočeni, že to sami nevěděli. 
 -kb-

26. listopadu 1989
... Poprvé po 17. listopadu byl svolán městský 
výbor KSČ. Do té doby městské orgány nevy-
víjely žádnou činnost. Byly celou situací zasko-
čeny. …Po bouřlivé debatě se městský výbor 
postavil proti generální stávce. Po městě byly 
vylepeny plakáty městského výboru KSČ, ale 
většinou byly brzy strženy …
27. listopadu 1989
V ranních hodinách vyzýval předseda KSČM 
František Dvořák občany rozhlasem, aby se 
neúčastnili stávky. …Kašna na Sekaninově 
náměstí byla upravena jako pódium, socha 
Vratislava z Pernštejna třímala státní vlajku. 
Na náměstí se sešlo kolem dvou tisíc lidí. 
Demonstraci moderoval Miloš Nejedlý a na 
provizorním pódiu se střídali řečníci. Eva 

Brychtová, Kamila Šimková z Okresního ústavu 
národního zdraví, ředitel Lacrumu Ladislav 
Liška, Dalibor Brambora, Josef Jaroš a Jiří 
Dvořák z Chirany. S prohlášením městského 
národního výboru vystoupil také jeho předse-
da Petr Klapač, ale jeho slova byla několikrát 
přerušena nesouhlasem stávkujících.
6. prosince 1989
Poprvé se konala schůze rady městského ná-
rodního výboru za účasti zástupců Občanského 
fóra. …Byla učiněna dohoda, že v radě města 
bude polovina nestraníků a socha T. G. Masa-
ryka se vrátí na své původní místo před I. ZŠ. 
…Na schůzi městského výboru KSČ odstoupil 
z funkce předsedy František Dvořák.
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Vítězná sezona 
maršovských hasičů 
První sezona Žďárské ligy v požárním útoku 
dopadla pro SDH Maršovice nad očekávání. 
Po zkušenostech získaných v soutěži Novo-
městský pohár Soptíků se rozhodli složit 
si svůj tým pod vedením zkušeného hasiče 
Josefa Košíka. Sbor reprezentovali Vero-
nika Košíková, Tereza Halová, Jan Lukeš, 
Radim Bláha, Tomáš Stejskal, Lukáš Hu-
deček a Ondřej Dostál. Po nepříznivém 
úvodu přicházela vítězství, díky kterým se 
sbor dostal do popředí tabulky. V závěru se-
zony se bodově dotáhl na SDH Hamry nad 
Sázavou. Rozuzlení tak přišlo v posledním 
závodě, který se konal před domácím pub-
likem v Maršovicích. V nich maršovští borci 
a borkyně  předvedli neskutečný výkon, a po 
zásluze tak celou ligu vyhráli. Poděkování za 
vydařenou sezonu si zaslouží zejména Josef 
Košík, starosta sboru a trenér, který SDH 
věnoval svůj veškerý volný čas a díky kterému 
se v Maršovicích podařilo vybudovat dobré 
zázemí nejen pro požární sport.   -mah-

První velký úspěch novoměstských 
ragbistů:  Třetí místo v Českém poháru sedmiček
 Konkurence v soutěži je silná a 
Titáni se museli rvát o každý bod 
po celý rok. 
Výsledek potvrdili na závěrečném turnaji pohá-
ru, který se konal 20. října v Benešově u Prahy. 
Rychlá kombinační hra sedmičkového ragby, zdá 
se ,Titánům svědčí.  Nezbývá než čekat, jestli svoji 
formu potvrdí i v příští sezoně. Teď čeká ragbisty 
zimní fyzická příprava.  Zaměřit se také chtějí 
na nábor nových hráčů. Navštívili několik škol 
ve žďárském okrese. Nábor odstartovali na ZŠ 
Palachova ve Žďáře nad Sázavou. Poté se pře-
sunuli do tříd a tělocvičen novoměstských škol. 
Potykat si s ragby měli možnost také studenti a 
studentky Střední průmyslové školy, Gymnázia a 
Střední zdravotnické školy ve Žďáře nad Sázavou. 
Jak prozrazoval transparent, který ragbisté nosili 
s sebou, ragby je pro holky. Přednáška o rag-
by zazněla také v ZŠ a MŠ Nová Ves u Nového 
Města. Na všech zastávkách nechyběla názorná 

ukázka tvrdého a férového sportu. Kdo chtěl, 
mohl si vyzkoušet přihrávky, nárazy a skládky. 
Popularitě ragby nahrává také právě probíhající 
a ostře sledované MS v tomto sportu, které se 
koná v Japonsku.  -mah-

Radek Jaroš získal Korunu světa 

Horolezec a novoměstský rodák Radek Jaroš si 
splnil další ze svých snů. V úterý 1. října vystou-
pil na nejvyšší africký vrchol Kilimandžáro, čímž 
úspěšně završil projekt Koruna světa. 
Tím pádem zdolal nejvyšší vrcholy sedmi konti-
nentů. Povedlo se mu to jako šestému Čechovi 

v  pořadí. Na vrcholky vystoupal, jak je u něj 
zvykem, bez kyslíku a pomoci výškových nosičů. 
Cestu na střechu Afriky, která se tyčí do výšky  
5 895 metrů, si navíc užil jako průvodce skupi-
ny turistů. „Při sestupu z nejvyšší hory Afriky 
jsem si pobrečel. Vzpomněl jsem si na tátu. S 
ním jsem do hor začal jezdit. Myslím, že by byl 
hrdej,“ nechal emotivní vzkaz náš rodák na svém 
facebookovém profilu. Po Koruně Himálaje, kdy 
dokázal vystoupit na všech 14 osmitisícovek světa 
a kterou završil v roce 2014 výstupem na K2, si 
tak připsal další horolezecký úspěch. Předpo-
slední krok ke Koruně světa přitom udělal teprve 
letos v lednu, kdy vylezl na Aconcaguu, nejvyšší 
horu Jižní Ameriky. Na zasloužený odpočinek 
a papuče rozhodně nemyslí. Na přelomu roku 

totiž plánuje další cestu. „Pojedeme do Rwandy, 
Ugandy, Konga a Tanzanie,“ nastínil své plány 
Radek Jaroš.  -mah-

Koruna světa podle Radka Jaroše

19.5.1998 Mount Everest, 8 848 m n. m.
31.5.2016 Denali, 6 190 m n. m.
4.10.2016 Elbrus, 5 642 m n. m.
29.8.2017 Mount Kosciuszko, 2 228 m n. m.
25.12.2017 Vinson Massif, 4 892 m n. m.
6.1.2019 Aconcagua, 6 959 m n. m.
1.10.2019 Kilimandžáro, 5 895 m n. m.

Fotbalisté sbírají důležité body 
Novoměstští fotbalisté si drží stabilní formu. Po-
tvrzují to výkony z posledních utkání v Morav-
skoslezské lize. Po 12 kolech tak patří Vrchovině 
s 18 body 8. příčka v tabulce. Na hřišti Hlučína 
vybojovali po střeleckém představení Tomáše 
Duby cenné vítězství 2:0. Počítá se také remíza 
0:0 se silnými Petřkovicemi před domácími fa-
noušky. Po bodovém výpadku na hřišti jednoho 

z favoritů soutěže Frýdku - Místku, kde prohráli 
2:0, si chuť spravili proti rezervě prvoligového 
týmu 1. FC Slovácko. Na výsledku 2:0 se gólově 
podíleli Kamil Skalník a Radek Matulka. „Jsme 
spokojeni se ziskem tří bodů, díky kterým jsme 
se udrželi v první polovině tabulky. Předvedli 
jsme kvalitní výkon. Co nás mrzí, je řada ne-
proměněných šancí, které jsme si vypracovali,“  

okomentoval domácí lodivod Richard Zeman. 
Před zimní přestávkou zbývalo v době uzávěrky 
Novoměstska odehrát čtyři utkání. V říjnu naši 
fotbalisté ještě cestovali na hřiště Znojma a doma 
se představili proti Uherskému Brodu. Listopa-
dová porce zápasů zahrnuje domácí zápas proti 
Otrokovicím (9.11.) a Blansku (16.11.).
  -mah-
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Sportovní dopoledne
První říjnový den se v režii novoměstských 
fotbalistů konalo tradiční sportovní do-
poledne určené pro děti z mateřských škol 
v Novém Městě, Pohledci a Slavkovicích.  
Děti, kterých na travnatém pažitu dovádě-
lo téměř 250, plnily úkoly. Svůj sportovní 
talent předvedly v 12 disciplínách. Všechny 
si pak odnesly sladkou odměnou a medai-
li. Sportovní dopoledne si poprvé užívala a 
slovy chvály nešetřila nová ředitelka MŠ Nové 
Město Soňa Šikolová.  -mah-

Předprodej vstupenek na SP v biatlonu 
Do předprodeje zamířily jednodenní vstupenky 
na závody VII. kola Světového poháru v biatlo-
nu. Ty se ve Vysočina Areně uskuteční v termínu  
2. – 8. března 2020. Půjde přitom o jeden z vrcho-
lů sportovní sezony v našem kraji.  Prostřednic-
tvím sítě TicketLIVE byly uvedeny do prodeje 
vstupenky na stadion i vstupenky k tratím. Bě-
hem čtyř závodních dnů se uskuteční šest závodů 
ve třech disciplínách: sprinty, štafety a závody s 
hromadným startem. Ve čtvrtek a pátek, kdy jsou 

na programu sprinty, zaplatíte za hlavní sektory 
A a B 500 Kč, v sobotu a neděli, kdy se poje-
dou štafety a závody s hromadným startem, pak  
800 Kč. Levnější jsou místa na tribunách F, G, H 
a E a podél tratí. 

Za symbolickou jednu korunu budou mít vstup 
do areálu děti do výšky 120 cm. Podmínkou je 
doprovod osoby starší 18 let. Už před půl rokem 
zahájili organizátoři předprodej permanentek na 
všechny čtyři závodní dny.  -mah-

Středoškolský 
pohár Corny
Ve čtvrtek 19. září se studenti novoměstského 
gymnázia zúčastnili Středoškolského poháru 
Corny a poměřili své síly v atletických dis-
ciplínách. Dívky závodily v běhu na 60 m,  
200 m, 800 m, výšce, dálce, ve vrhu koulí 
a závěrečnou disciplínou byl štafetový běh 
na 4x200 m. Chlapci prověřili své výkony v 
běhu na 60 m, 400 m, 1500 m, výšce, dálce, 
vrhu koulí a závod zakončili stejně jako dívky 
štafetou na 4x200 m. Obě družstva bojovala 
s dalšími pěti týmy, které přijely ze Žďáru nad 
Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velkého 
Meziříčí, a tamější SOŠ. Obě naše družstva 
vybojovala krásná druhá místa. Dívky s cel-
kovým počtem 6010 bodů překonala pouze 
děvčata z Gymnázia ve Velkém Meziříčí a 
chlapci přišli o první místo rozdílem 463 
bodů s týmem z Gymnázia Bystřice nad 
Pernštejnem.  -mah-

Nový krajský rekord 
Na konci čtvrtého zářijového týdne se přepi-
sovaly krajské rekordní tabulky. Postarala se 
o to novoměstská kladivářka Barbora Dostá-
lová. Na atletických závodech v Litomyšli se 
blýskla výkonem 48,86 m, čímž překonala 
dosavadní krajský rekord v  kategorii do-
rostenek. Nové maximum posunula o jeden 
metr. Potvrdila tak, že nejlepší kladivářky se 
rodí v našem městě.  Kladivářské krajské re-
kordy v dorostenkách, juniorkách i v ženách 
patří právě novoměstskému oddílu.  
 -mah- 

Novoměstští střelci potvrdili 
svoji formu 
Účastí na dvou velkých akcích zakončili novoměst-
ští střelci letní sezonu. 
O víkendu 7. a 8. září se v Přerově zúčastnili 
Mistrovství AVZO ČR ve sportovní střelbě z 
malorážných zbraní. V sobotu se konaly puškové 
disciplíny a v neděli přišla na řadu pistolová vy-
stoupení. Dopoledním sobotním závodem (li-
bovolná malorážka 60 ran vleže) se oba novo-
městští střelci protrápili. Stanislav Hlaváček v 
něm obsadil 6. místo (575 bodů) a Jiří Materna 
7. místo (574 bodů). V odpoledním závodě li-
bovolná malorážka 3x40 ran (40 ran vkleče, 40 
vleže, 40 vstoje) si spravil náladu Jiří Materna. 
Nástřelem 1107 bodů závod vyhrál a získal zla-
tou medaili. Nedělních pistolových soutěží se 
zúčastnil všestranný střelec Stanislav Hlaváček. 
V libovolné pistoli na 60 ran obsadil nástřelem 
471 bodů 4. místo a v disciplíně sportovní pistole 
30+30 ran nenašel přemožitele. Poslední velkou 
tečkou za úspěšnou sezonou bylo vystoupení 
Jiřího Materny na Mezinárodním mistrovství 

Slovenska ve sportovní střelbě veteránů, které 
se v termínu 20. a 21. září konalo na střelnici 
v Príbelci. V disciplínách libovolná malorážka 
3x20 ran a vzduchová puška vstoje zvítězil. 
V disciplíně libovolná malorážka 60 ran zůstal 
těsně pod stupni vítězů. Za zmínku stojí také 
výkony pistoláře Františka Smaženky, který si 
po celou „kulovou“ sezonu připisoval umístění 
na stupních vítězů.  -mah-

Klenot z Afriky v dresu Vrchoviny 
Během zimní přestávky posílil Vrchovinu ghanský 
fotbalista Aaron Donkor. 
Devatenáctiletý hbitý záložník sice začínal jarní 
část sezony na lavičce, svými výkony se však záhy 
probojoval do základní sestavy. Ve vloženém 17. 
kole Moravskoslezské fotbalové ligy, kdy se novo-
městští fotbalisté představili na hřišti Vyškova a 
svého soupeře porazili 2:0, se devatenáctiletá po-
sila stala dokonce hráčem kola. A to zaslouženě. 
Svoji brankou totiž rozhodl důležité utkání. Kde 
se vzal šikovný hráč? „V Ghaně jsem hrál za tým 
Nkoranza Warriors. Před přesunem do Nového 
Města jsem nastupoval v dresu švédského týmu 
Jonkoping Sodra IF,“ prozradil hráč na webu 

novoměstského klubu. A jak sám říká, do Česka 
přišel naučit se hrát dobrý fotbal a Nové Město 
považuje za dobrou volbu. O jeho angažmá se 
zasadil jeho bratr, který zastává také funkci jeho 
agenta. A čeho by chtěl během své kariéry mladý 
fotbalista dosáhnout?  V tom má jasno: „Zahrát si 
za národní tým a okusit atmosféru Ligy mistrů.“

 -mah-
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Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky

narozené děti
 21.9. Gabriel Fulneček 
 27.9. Sofie Křížová
 11.10. Aneta Müllerová

jubilanti
 2.11. Bohuslava Koláčková 80 let
 3.11. Zdeňka Slonková 86 let
 6.11. Libuše Kalinová 87 let
 6.11. Anežka Šilhánková 85 let
 12.11. Helena Mrkosová 85 let
 13.11. Josef Brychta 93 let
 13.11. Marie Zdražilová 90 let
 18.11. Jindřich Babáček 75 let
 21.11. Miloslav Vařák 75 let
 26.11. Ing. Jindřich Janáček 75 let 

manželství
 9.9. Kristýna Oravcová, Milan Krejzek
 21.9. Karolína Durdová, Petr Kadlec
 21.9. Markéta Štočková, Tomáš Fiala
 21.9. Pavla Olšanová, Jan Egner
 21.9. Jana Kryštofová, Martin Roch
 21.9. Ludmila Rolinková, Jan Krška
 28.9. Veronika Bartošová, Tomáš Pokorný
 5.10. Kateřina Sekerášová, Tomáš Ptáček
 11.10. Petra Tajzlerová, Jiří Jež
 12.10. Olha Vasylivna Šostak, Josef Fajmon

úmrtí
 13.9. Martin Procházka (NMNM, 1983)
 23.9. Miroslava Šanderová (Nová Ves, 1966)
 1.10. Karel Sokolíček (NMNM, 1948)
 2.10. Eduard Odehnal (Moravec, 1944)
 4.10. Věra Stojkovičová (NMNM, 1953)
 9.10. Josef Rozinka (Křídla, 1952)
 9.10. Marie Sáblíková (Petrovice, 1923)

POZOR! ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!
Otevřeno úterý - pátek 9:00 - 17:00, 
sobota 9:00 - 13:00, neděle 14:00 - 18:00.
Zavřeno ve dnech státních svátků.  
STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Obměněná expozice novoměstského rodáka.
Z tvorby V. Makovského 
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor,
A. Podloucký aj.) 
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
Zámecký kabinet 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Jan Štursa - Akty 
Komorní výstava sochařských aktů novoměst-
ského rodáka Jana Štursy.  
Od portrétu k monumentu 
Nová sochařská expozice ze sbírek Horácké gale-
rie prezentuje klasicizující linii českého sochař-
ství v návaznosti na expozice z děl Jana Štursy a 
Vincence Makovského. Ve výběru jsou vystavena 
díla Josefa Mařatky, Karla Pokorného a Františka 
Hořavy Václava Žaluda. 
Miloš Petera - Stopy života (do 10.11.)
Výstava malířského díla, kreseb, frotáží a mo-
notypů z let 1964 – 2017.
NOVĚ OTEVŘENO:
Michal Mrkos - Ilustrace (22.10.–1.12.)
Nepublikované ilustrace Michala Mrkose 
(*1992) ke knihám antických autorů a ukázka 
z volné tvorby. 
Jan Kafka - Horácko a Podhorácko aneb Moje srdeční 
záležitost (7.11.– 28.12.)
Výstava třebíčského fotografa Jana Kafky. 
VERNISÁŽE:
Ve čtvrtek 14.11. v 17 hodin vás srdečně zveme 
na dvojvernisáž:
Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka  
Výstava představí tvorbu výtvarníka Miloslava 
Havlíčka, a to od ilustrací, komiksů, koláží až 
po volnou tvorbu. 
Josef Klimeš - Rovnováha   
Expozice je příspěvkem Horácké galerie k výročí 
17. listopadu. 
AKCE:
neděle 3. listopadu 2019 v 16 hodin
Koncert mladých talentů
Vystoupí absolventi ZUŠ Jana Štursy, kteří v 
současnosti studují profesionální hudební školy. 
Vstupné dobrovolné. 
sobota 9. listopadu 2019 v 17 hodin
Pódium NMnM / Markéta Cukrová – mezzosoprán, 
Luděk Šabaka – klavír
Mezzosopranistka Markéta Cukrová je ojedi-
nělým úkazem na české scéně vokální hudby. 
V klavírním doprovodu Luďka Šabaky uslyšíte 
písně A. Dvořáka, B. Martinů a P. Ebena. Vstupné 
350 Kč.
neděle 10. listopadu 2019 v 16 hodin
Koncert vokální skupiny Illegato

1.11.1944 padl v Pasekách u Proseče Eduard Soška, 
novoměstský obchodník, odbojový pracovník 
(narodil se 2.6.1913 na Tálském mlýně u Řečice)
4.11.1884 narodil se v Novém Městě na Moravě Franti-
šek Drobný, středoškolský profesor, pracoval pro 
katolické hnutí (zemřel 6.2.1942 v Mauthau-
senu v Rakousku) 
21.11.1909 narodil se v Brně Bohdan Chudoba, his-
torik, archivář, publicista, překladatel (zemřel 
2.1.1982 v Madridu)
22.11.1874 narodil se v Bystřici nad Pernštejnem Vác-
lav Jícha, akademický malíř (zemřel 30.6.1950 
ve Fryšavě) 
25.11.1879 narodil se v Prostějově Zdeněk Bažant, 
akademik, prof. VUT (stavební mechanika), 
rektor (zemřel 1.9.1954 v Novém Městě na 
Moravě)
30.11.1989 zemřel v Novém Městě na Moravě Antonín 
Rovenský, středoškolský učitel, hudebník (naro-
dil se 26.9.1908 v Radoškově u Velké Bíteše)

2.11.2019 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
3.11.2019 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
9.11.2019 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
10.11.2019 BLADENT s.r.o.
Vratislavovo nám. 449, NMNM, 566 616 904
16.11.2019 MUDr. Tomáš Konečný
Žďárská 73, NMNM, 566 618 060
17.11.2019 MUDr. Romana Konečná
Žďárská 73, NMNM, 566 618 060
23.11.2019 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
24.11.2019 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
30.11.2019 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545

Aktuální rozpis služeb najdete na stránkách 
novoměstské nemocnice nnm.cz.

Stomatologická pohotovost

Skupina vás provede světem hudby bez doprovo-
du nástrojů. Můžete se těšit na skladby od The 
Beatles, severské lidové písně, vážnější hudbu s 
moderním nádechem. Vstupné dobrovolné.
čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17 hodin
Koncert sólistů ZUŠ
Tradiční koncert žáků Základní umělecké školy 
Jana Štursy. Vstupné dobrovolné.
neděle 24. listopadu 2019 v 16 hodin
Jak se natáčel dokument Prales nad zlato 
Beseda s režisérem Janem Svatošem v rámci 
Vysočina Filmová. Vstupné 80 Kč, děti a senioři 
40 Kč.
29. listopadu 2019 v 19:30 hodin
Artkino HG: Bolest a sláva (2019)
Nejnovější počin z pera kultovního španělského 
režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara. Vstupné 
80 Kč. 
PŘIPRAVUJEME:
5.12. Mikulášské čertohrátky
15.12. Benefiční koncert BROLN
15.-16.11.Výstava patchworku  
  
Pro bližší informace sledujte webové stránky 

a facebook Horácké galerie.

Klub seniorů

1.11. Zájezd do MDB na představení Vrabčák a anděl.  
Odjezd od nádr. ČD 16:45, zastávka pod 
nemocnicí 16:50. Cena pro členy a ZTP 400 Kč, 
hosté 500 Kč.
8.11. SPOLUBÁL - akce neziskových organizací 
NMNM. Kulturní dům od 19:30.
11.11. Kavárnička a cestopisné video. Jídelna DPS 
15-17 hod.
18.11. Bowling. Penzion Vrchovina 14-16 hod.
25.11. IZRAEL. O zážitcích z dovolené bude povídat 
i promítat pan Z. Liška. Jídelna DPS 15-17 hod.
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Minibazar

Vzpomínky

Hledám bydlení 3+1 v Novém Městě. 
Tel.: 776 295 735
Mladá rodina koupí zahradu v NMNM a okolí. 
Tel.: 731 244 071
Prodám zahrádku na Bezděkově, cena dohodou. 
Tel.: 605 813 859

Koupím garáž u nemocnice - ul. Purkyňova, 
popř. na ulici Dukelská. Platím hotově ihned. 
Tel.: 776 272 281
Prodám auto Fiat Punto, 1. majitel, najeto ne-
celých 69 000 km. Cena dohodou.
Tel.: 777 696 583. Volat po 19. hodině.

Prodám rodinný dům s dílnou - 120 m2, se zahra-
dou a garáží v Bystřici nad Pernštejnem.
Tel.: 797 621 921. Volat po 15. hodině.
Hledám pronájem garsonky, 1+1 nebo 2+1. 
Tel.: 732 740 729

Dne 29. listopadu uplyne 
20 let, co nás opustila paní 
MUDr. Marta Greplová. 
S láskou vzpomínají 
synové s rodinami.

Vzpomínky

Kdo v srdcích žije – neu-
mírá...
6. listopadu uplyne 8 let, 
co nás navždy opustila 
maminka a babička paní 
Marie Žáková z  Nové-
ho Města na Moravě. 
Kdo jste ji znal a měl ji 

rád, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále 
vzpomíná syn Milan s rodinou.

Odešel večerní tmou,
odešel tiše s bolestí svou.
Dne 11.  listopadu to bude 
5 let, kdy náhle zemřel pan 
Pavel Skalník. Vzpomíná 
manželka, děti s rodinami, 
vnoučata a pravnoučata.

Dne 10. listopadu uplyne 
20 let, co nás opustil pan 
Vladimír Sláma z Jiříkovic. 
Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Odešli z našich životů, ale zůstali v našich srdcích.
Dne 24. října uplynulo 19 let od úmrtí našeho ta-
tínka pana Vlastimila Tlustoše a dne 2. listopadu 
uplyne 10 let od úmrtí naší maminky paní Jiřiny 
Tlustošové. S láskou vzpomínají dcery Jiřina, 
Lenka a Věra s rodinami.

V srdcích svých, milý ta-
tínku, Tě navždy máme, 
s  láskou a vděčností 
navždy vzpomínáme.
Dne 12. října uplynul již 
rok, co nás opustil pan 
František Mach z Nového 
Města na Moravě. 

Za tichou vzpomínku děkují dcery a syn s ro-
dinami.

Blahopřání

Nezemřela jsem, neboť 
vím, že žiju stále v srdcích 
těch, kteří mne milovali.
Dne 14. listopadu uplyne 
dlouhých 10 let od chvíle, 
kdy od nás odešla do ma-
minkovského nebe naše 
milovaná maminka paní 

Marta Palečková.
S láskou stále vzpomínají dcera Ivana se sou-
rozenci.

Dne 14. listopadu uply-
nou dva smutné roky, kdy 
nás náhle opustil pan 
Vladimír Petr.
Vzpomíná celá rodina.

Dne 5. listopadu uply-
nou 3 roky od náhlého 
odchodu pana Milana 
Sadeckého z Nového 
Města na Moravě. S lás-
kou vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami. Těm, 
kdo ho znali, děkujeme za 

tichou vzpomínku.

Dne 7. října se dožila krásných 95 let paní Ru-
dolfa Vrbecká z Nového Města na Moravě. Do 
dalších let mnoho zdraví a bystrou mysl přeje 
syn Ivan s rodinou.

Dne 29. listopadu oslaví zlatou svatbu manželé 
Jarmila a Rudolf Procházkovi. Děkujeme jim 
za lásku a péči a do dalších let hlavně zdraví 
a pohodu přejí dcery s rodinami. 

Oznámení

Oznamujeme, že MUDr. Helena Koutná 
přebírá od 1. ledna 2020 péči o pacienty or-
dinace praktického lékaře pro děti a dorost 
MUDr. Evy Mátlové. 
Provoz je zachován ve stávajících prosto-
rách na ulici Masarykova. Přijímáme nové 
pacienty.

K Club

2.11. Výstava MATEŘSKÝ DENÍK 
od Peti Štichové
15:00 Přednáška ŠKOLY JINAK
Speciální obědové menu, bar v pří-

sálí, VŠE V RÁMCI FESTIVALU MALÝ SVĚT
11.11. od 11:11 hod. SVATOMARTINSKÉ KOMBO
14.11. Holčička s cigaretou
Vstupné 80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě
26.11. od 19:00 KAZUMI sushi
Vstupné 280 Kč, rezervace nutná.

Upřímně a vřele děkujeme paní primářce 
MUDr.  K. Pejchalové, lékařům, sestřičkám 
a ostatnímu personálu LDN v Novém Městě 
na Moravě za jejich obětavou péči, kterou vě-
novali naší drahé mamince, babičce a praba-
bičce paní Marii Němcové v posledních 
týdnech jejího odcházení ze života.
Za zarmoucenou rodinu dcera Jitka Stará

Poděkování
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Labyrint světa a ráj srdce 
A je to tady! Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil 
další ročník Spolubálu - plesu neziskových 
organizací a spolků z Novoměstska a Žďáru nad 
Sázavou. V pátek 8. listopadu se od 19:30 hodin 
roztančí Kulturní dům v Novém Městě na Moravě 
na téma Labyrint světa a ráj srdce. 
Inspirováni dílem Jana Amose Komenského 
se vydáme společně probádat alegorický svět 
letošního Spolubálu. Podobně jako dávný poutník 
prozkoumáme a protančíme město plné různých 
postav, výjevů a situací, abychom se nad ránem 
dobrali nejzazšího smyslu lidského života. 
Průvodci světem rytmů a tanečních figur nám 
budou skvěle hrající THE PEOPLE. 

Seznam pořadatelů:

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Důchodci Nové Město na Moravě, z.s.
Lysina lenina
Maracaibo, z.s.
Novoměstské sociální služby
Popálky, o.p.s.
Portimo, o.p.s.
Royal Rangers Žďársko
Sdružení Krajina
TJ Nové Město na Moravě, z.s.
Základní škola Na Radosti

Jsme zvědavi, jak návštěvníci Spolubálu 
uchopí letošní téma, kterým je Labyrint světa a 
ráj srdce. Chvíli jsme váhali, zda nebude inspirace 
dílem Jana Amose Komenského příliš. Pak jsme 
se ale rozhodli vsadit na kreativitu návštěvníků 
plesu. Stylizace do alegorických postav může být 
výrazná nebo jen decentní, vystačit si lze třeba 
jen s růžovými brýlemi, které nám mámení často 
nasazuje. Ale ani to není potřeba, hlavní je přijít 
a užít si radosti ze setkání, tance a dobré zábavy. 

Krom hudby, tance, plesové kavárny a dobrého 
občerstvení se můžeme těšit také na další do-
provodný program. Vystoupí například tanečnice 
Základní umělecké školy Jana Štursy pod ve-
dením Hany Chalupníkové nebo novoměstské 
gymnastky pod vedením Lenky Zdražilové. 
Zábavnou formou, pomocí hádanek, se před-
staví také pořadatelské organizace. Informace o 
pořadatelích, programu akce a další zajímavosti 
se návštěvníci dočtou ve Spolužurnálu. Chybět 
nebude ani oblíbený fotokoutek. Kdo bude chtít 
nahlédnout do života pořadatelských organizací 
detailněji, bude mít možnost si na plesu zakoupit 
zážitek spojený s jejich činností. 

Akci podpořilo město Nové Město na Moravě 
a řada dalších dobrých lidí, firem a organizací. 
Máme z toho radost a těšíme se na setkání na 
Spolubále.   Tomáš Blažek

Holčička a cigareta
Divadelní představení Lukáše Hejlíka se usku-
teční 14.11. od 20:00 v kulturním domě.
Proti světu plovoucímu v katastrofálně 
znečištěném vzduchu a zavalovanému 
všemožnými zákazy, proti vládě nevy-
chovaných emancipovaných dětiček se 
hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na 
magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí 
na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přisti-
žen pětiletou holčičkou, a tím pro něj začíná 
pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné 
snahy obhájit se účastí v apokalyptické te-
levizní reality show.
Účinkují Lukáš Hejlík a Petra Bučková. -kb-

Jennifer Kamikazi Trio v NMNM
Pozoruhodná anglická zpěvačka vystoupí 5.11. od 
19:00 v Podpalubí ZUŠ. 

S kořeny od východního Londýna až po vý-
chodní Afriku je hudba Jennifer směsicí ame-
rického západního soulu, britského indie folku 
a rwandských lidovek. Její jemný a sladký hlas je 
často srovnán s popovou zpěvačkou Ellie Goul-
dingovou či folkovější Tracy Chapman. Charak-
teristikou jejího soundu je měkké vibrato spolu 
s osvěžujícími a zranitelnými písňovými texty, 
ne nepodobnými projevu kanadské legendy Joni 
Mitchell. 

 -kb-

Listopad v muzeu
Listopad bude v muzeu patřit tradiční včelařské 
výstavě Vůně medu. Přijďte oslavit její dvacátý 
ročník v pátek 8.11.2019 v 15:00 módní pře-
hlídkou včelích královen (s překvapením pro 
trubce) Ateliéru Liba. Výstava bude probíhat 
celý další týden od 8:00 do17:00, a to až do 
16.11., kdy bude ukončena ve 14:00. K výročí 
sametové revoluce 1989 jsme ve vestibulu mu-
zea připravili výstavu dokumentů, fotografií a 
plakátů (17.11.-1.12.). Na samý závěr výstavy 
tradičních horáckých hraček chystáme výtvarnou 
dílnu s panem Zdeňkem Bukáčkem z Krouny. 
Namalovat si dřevěnou hračku přijďte do muzea 
ve čtvrtek 28.11 od 15:00 do 18:00.  -kb-

Nová vitrýnka u vchodu do muzejní expozice

Ocenění pro V. Rudolfovou
Ve městě Letohrad se 25. září 2019 konalo 
udílení mezinárodních Cen Egona Ervína 
Kische za literaturu faktu. Do této prestižní 
soutěže se přihlásilo celkem 76 autorů z Čes-
ké i Slovenské republiky. V české části udělila 
porota sedm cen. Jednu z nich získala spi-
sovatelka a novinářka Věra Rudolfová, a to 
za knihu Kraj návratů i loučení. Gratulujeme!

 -kb-
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Bratři Ebenové vystoupí v Novém Městě 6. 11.   
v 19:00 v kulturním domě.

Bratři Ebenové - kapela tří bratří Ebenových (Ma-
rek, Kryštof, David) a dalších předních českých hu-
debníků (Pavel Skála, Jaromír Honzák, Jiří Veselý 
a Jiří Zelenka). Koncertně hrají průřez tvorbou 
od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po 
poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem 
čím dál tím aktuálnější.
 -kb-

Němec v mobilu
Ke 140. výročí narození Karla Němce (naro-
dil se 25. října 1879) odstartovala mobilní 
aplikace Němcova šifra. Vydejte se od uměl-
cova rodného domu hledat skryté poselství 
ve sgrafitech na náměstí.
 Více na Skrytepribehy.cz.  -kb-

Mezigenerační dušičkový 
kvíz
Máte hádanky a kvízy v malíčku? Rádi pře-
mýšlíte, dozvídáte se nové znalosti a jste 
aspoň malinko soutěživí? Tak tu pro vás 
máme mezigenerační kvíz, kde můžete spo-
jit síly jako rodina nebo jen tým kamarádů. 
První ze čtyř kvízů se ponese v dušičkovém 
duchu a je plánován na neděli 3. listopadu 
2019 od 10 hodin v hlavním sále kulturní-
ho domu. Stačí vytvořit svůj 4-8členný tým, 
zvolit si jméno a přihlásit jej přes facebook 
MAPII NMnM nebo na e- mail: nkz@nmnm.
cz. Pozor! Alespoň půlku týmu musí tvořit 
děti do 15 let, v týmu musí být člověk nad 50 
let a mohou být maximálně dva hráči 15 až 
50 let. Tak se hlaste, kapacita sálu je omezená 
a ceny lákavé. Aktivita vznikla za podpory 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
II v rámci ORP Nové Město na Moravě.  
 E. Kulková

Vzhůru na patchwork
Novoměstský Patchwork club vás sr-
dečně zve na tradiční prodejní výstavu  
patchworku do průjezdu domu čp. 6 (Pe-
kařství U Slonků), která se uskuteční  
15.-16. listopadu 2019. V pátek od 9 do 
15:30, v sobotu od 9 do 13 hodin.  -kb-

Zdišibál
Centrum Zdislava vás zve na již 22. ročník 
Zdišibálu. Ten se koná v úterý 12. listopadu 
od 13:30 v kulturním domě. 

Informace o kulturních akcích najdete také 
na portálu Nového Města nmnm.cz  v sekci 
Kalendář akcí.

Pódium NMNM představí 
Markétu Cukrovou
Koncert se koná 9. 11. v 17:00 v Horácké galerii.

Mezzosopranistka Markéta Cukrová je ojedi-
nělým úkazem na české scéně vokální hudby.
Pro neobyčejnou všestrannost a cit pro styl je 
vyhledávanou interpretkou hudby od středověku 
po 20. století. Dlouhodobé úspěchy v interpreta-
ci „staré“ hudby jí vynesly spolupráci s reno-
movanými tuzemskými i zahraničními soubory 
a orchestry.

V romantickém a moderním repertoáru  vy-
stoupila za doprovodu České filharmonie, Symfo-
nického orchestru Českého rozhlasu, Symfo-
nického orchestru hlavního města Prahy FOK, 

Státní filharmonie Košice, Plzeňské filharmonie, 
Filharmonie Brno, Janáčkovy filharmonie Ost-
rava, zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, 
Varšavské filharmonie. Vedle rozsáhlé koncertní 
činnosti se Markéta věnuje i divadelní práci. Za 
roli Dardana v Händelově opeře Amadigi di Gaula 
na Händel-Festspiele v německém Göttingenu si 
vysloužila nadšené kritiky a pozvání festivalu k 
samostatnému recitálu. Následovala hostování 
na scénách národních divadel v Košicích, Brně, 
Praze a Ostravě. V roce 2018 byla nominována 
na Ceny Thálie a Jantar za vynikající ztvárnění 
operní role.
 Pódium NMNM

Malý svět
2. listopadu můžeme v kulturním domě navštívit 
Malý svět, festival pro rodiny s dětmi.
Těšit se můžeme na tržiště s výtvarnými dílnami, 
které bude ve velkém sálu. Opět uvidíme Úžasné 
divadlo fyziky s jejich zábavnými pokusy a la-
serové bludiště v podání skupiny ÚDiF. V Go-
belínovém salónku se můžete ve 14:00 těšit na 
Badatelské pohádky Divadla ToTeM.

Do K Clubu putuje výstava Mateřský deník od 
skvělé ilustrátorky Peti Štichové. Mimochodem 
její ilustrace a grafika zdobí právě K Club. Netra-
diční a trochu punkovou expozici prozkoumáte 
od 2. listopadu v rámci festivalu Malý svět.

Prezentaci chystaného dokumentu Buďme 
svobodní povede Zdeněk Novotný Bričkovský, 
učitel hudební výchovy a autor hudebního projek-
tu Zapomenutý příběh. Chystaný dokument bude 
o alternativním vzdělávání, vnitřní svobodě 
člověka, neprošlapaných cestách a odvaze se po 
nich vydat. Více se dozvíte na Malém světě.

 -kb-

Vzpomínka na pana učitele Jana Hradeckého
4. listopadu 2019 uplyne deset let od úmrtí našeho 
kolegy Jana Hradeckého. Jan Hradecký byl jedním 
z prvních učitelů někdejší Lidové školy umění, nyní 
Základní umělecké školy v Novém Městě na Mo-
ravě. 
Vyučoval hru na klavír a akordeon v  letech 
1956–2003, tedy neuvěřitelných 47 let. Vychoval 
několik generací mladých muzikantů. Věnoval se 
práci s dětmi i při řízení Pěveckého sboru ZUŠ 
a mnozí z vás si jistě vzpomenou na vystoupení 
akordeonového souboru pod jeho vedením. Byl to 

dokonalý profesionál. Pokud měl jeho žák nadání, 
pod jeho vedením se to velmi brzy projevilo. Uměl 
jim předat část svého nadšení a talentu. Byl to 
člověk, se kterým se nikdo nenudil, a on přitom 
neztratil nic ze své noblesnosti.

Děkujeme, že jsme v jeho společnosti mohli 
prožít část svého života. 

S  úctou kolektiv učitelů ZUŠ Jana Štursy 
v Novém Městě na Moravě.
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Zmizelé Nové Město
Z historie novoměstského pivovarnictví

Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Uf, tak to si 
můžeme oddechnout, v Novém Městě se pivo 
zase vaří. Ale že to trvalo! Uplynulo více než sto 
let, než byla uvařena další várka. A to bývaly 
v Novém Městě pivovary dva. Vlastně jich bývalo 
mnohem víc. Pojďme ale popořádku…
Nové Město nebývalo po staletí jen Městem 
s  velkým M, tedy (jen) podle jména. Bývalo 
nejprve městečkem a poté městem skutečným, 
oplývajícím městskými právy (výsadami). K nej-
výnosnějším městským výsadám patřilo právo 
várečné, právo vařit pivo. Vařit pivo však mohli 
pouze právováreční měšťané (nákladníci), ma-
jitelé právovárečných domů. Kdo takový dům 
nevlastnil, vařit pivo, čepovat ho a mít z něj zisk 
nemohl. Pivo se vařívalo přímo v právovárečných 
domech. Ale každý nákladník si pivovar ve svém 
domě nezřídil, a tak si svou várku za poplatek 
vaříval v domě, který pivovar měl.
První zmínka spojená s výrobou piva v Novém 
Městě, byť nepřímá, sahá až do roku 1452. Tehdy 
potvrdil Jindřich z Lipé, majitel Nového Města, 
Novoměstským stará práva na dělání a prodávání 
sladů. I v další listině – listu Jana z Pernštejna 
z roku 1534 o braní piva – není novoměstské 
pivo výslovně zmíněno. Jan z Pernštejna v něm 

Novoměstským de facto potvrdil výlučné právo 
dodávat pivo do osmnácti vesnic na svém pan-
ství. Novoměstští totiž mohli ke svému užitku 
pobrat (zabavit) cizí piva dodaná do Vlachovic, 
Rokytna, Maršovic, Pohledce, Zubří, Vojtěchova, 
Olešné, Mnichova (zaniklé vsi), Křídel, Dlouhé-
ho, Německého (dnešního Sněžného), Líšné, 
Daňkovic, Javorka, Lhoty (dnešního Lísku), 
Divišova, Rovného a Petrovic. 
Až list Jana z Pernštejna z roku 1547 řešil přímo 
vaření piva v Novém Městě. List byl odpovědí na 
dvě rozdílné žádosti novoměstských nákladníků. 
Ti, co pivovar neměli, žádali, aby jim byl zlevněn 
plat za várku, protože majitelé pivovarů nepo-
stavili komíny, jak jim bylo z bezpečnostních 
důvodů nařízeno. Naopak majitelé pivovarů 
žádali, aby byl plat za uvaření várky zvýšen, 
protože jim stoupají náklady kvůli pořizování 
nového zařízení (pánví, kádí a jiných potřeb) do 
svých pivovarů. Jan z Pernštejna rozsoudil při 
šalamounsky. Stávající plat čtyř grošů ponechal 
a majitelům pivovarů nařídil pod hrozbou pokuty 
komíny postavit.
Ale uplynul jen rok a Jan z Pernštejna musel řešit 
spor o vaření piva nanovo. Jádrem sporu byla 
opět výše poplatku za várku. Nově byla stanovena 

na dva a půl bílého groše a džber mláta. Ten, pro 
koho se pivo vařilo, však mohl na kvalitu piva 
dohlížet dnem i nocí: „Také ten každý, u kohož se 
piva vaří, aby dopustil tomu, kdož u něho várku 
dělá, k pivu svému skrze dům svůj buď i časem 
nočním pro opatření dohlídnouti.“
V  druhé polovině 16. století došlo i na první 
řád vaření piva. „Artikule“ Novoměstským ne-
datovaným listem vydal Vratislav z Pernštejna. 
Podle nich se mělo dohlížet na kvalitu sladu, „v 
sladovních sladové aby se dobří a příhodní dělali a 
těch aby se nepřeroštovalo“. Přesně bylo určeno, 
kolik piva se má při jedné várce uvařit. „Ze 14 
měřic sladu  aby se piva vzalo, aby vyšlo od spilky 
9 sudův a k vystavení aby vyšlo 8 sudův.“ Pivo 
si nevařili všichni nákladníci zároveň, ale „po 
pořádku“, tedy v určeném pořadí. Každý musel 
čekat, až na něj várka vyjde. Pivo se také muse-
lo čepovat postupně, dokud nebylo vyčepováno 
starší, nesmělo se čepovat později uvařené. Také 
do okolních vesnic se pivo muselo dodávat tak, 
jak bylo navařeno. Žádný „vařič“ neměl přednost, 
šenkýři si nemohli vybírat, od koho budou pivo 
brát. Cena piva se měla určovat podle ceny pšeni-
ce. Když byla pšenice lacinější, muselo se i pivo 
zlevnit. „Aby pivo lacinější prodáváno bylo a lidé 
moji chudí aby na slušnosti mohli piva míti.“ 
Kdyby někdo „pivo zlé udělal“, mělo se vyšetřit, 
čí to bylo vinou, „neb na tom mnoho záleží, aby 
piva dobrá vařena byla a nekazila se“. Stejně tak 
se pokutou postihovalo, „jestliže by kdo piva 
falšoval a lil patoky nebo vodu mezi přední piva, 
že skrze to i lidé k nezdraví by přicházeti mohli“. 
Také bylo zavedeno posudné – plat vrchnosti 
z každého sudu, který byl stanoven na pět grošů.
Sám Vratislav z Pernštejna ve svém privilegiu 
z roku 1580 Novému Městu právo várečné ještě 
rozšířil. Vratislav posudné neboli pobečevné, kte-
ré bylo vrchnosti placeno za to, že ve svých vesni-
cích nepostaví panský pivovar, dokonce zrušil. 
Sebe i své dědice zavázal k tomu, že ani ve městě, 
ani ve vesnicích patřících k novoměstskému pan-
ství nikdy pivovar ani sladovnu nepostaví a vesni-
ce na novoměstském dílu panství budou povinny 
odebírat jen novoměstské pivo. Vratislavovým 
privilegiem získalo Nové Město i mnohé další 
výsady, šlechtic se za vše „odškodnil“ ročním 
platem 80 zlatých.
„Zlatá“ pernštejnská éra smrtí Vratislava (1582) 
skončila. Nové vrchnosti pernštejnská privilegia 
nerespektovaly. V roce 1588 získal novoměst-
ské panství Vilém Dubský z Třebomyslic. Jeho 
úředník Šebestián Želechovský ze Želechovic 
koupil roku 1608 dům na náměstí (čp. 118) a 
postavil zde navzdory městským výsadám pivovar 

 Bývalý panský pivovar čp. 3 před přestavbou
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se sladovnou. Dům s pivovarem odkoupila v roce 
1636 od dědiců bývalého majitele panství měst-
ská obec. Sem se také soustředilo veškeré vaření 
piva, které právováreční měšťané do té doby 
provozovali ve svých domech.
Hůře bylo za  další vrchnosti – Kratzerů ze 
Šensperka. Povznést po třicetileté válce zadlu-
žené a zpustošené panství se František Maxmi-
lián Kratzer rozhodl i na úkor městských výsad. 
Mimo jiné dal obecní pivovar zavřít, a pivo se tak 
vařilo jen v panském pivovaru. Ač byli novoměst-
ští měšťané v právu, trvalo dlouhé roky, než se 
domohli znovuotevření svého pivovaru. Svědčí o 
tom nařízení zemských úřadů z let 1651 a 1660, 
které opakovaně nařizovala Kratzerovi vrátit 
městu právo vaření piva.
Jak byl pivovar pro městské hospodářství důležitý, 
ukazuje situace po velkém požáru, který 3. dubna 
1723 postihl třetinu města včetně kostela, radnice 
a městského pivovaru se sladovnou. S opravou 
pivovaru se obzvláště spěchalo. První várka po 
požáru byla uvařena 29. května, v té době již 
musel být pivovar, alespoň provizorně, opraven. 
Podle městských účtů se opravovaly pobořené 
zdi, některé se zdily znovu, tesaři vztyčili novou 
střechu a pokryli ji šindelem. Bednáři vybavili 
pivovar novým mobiliářem – káděmi, putnami, 
škopky apod., zámečník opravil plechovou pá-
nev. Pivovar měl v nájmu obecní sládek. Vařily 
se tři druhy várek – nákladnické pro majitele 
právovárečných domů, kontribučenské, jejichž 
výnos šel na placení daní (kontribuce), a obecní, 

z nichž šel čistý zisk do obecní kasy. Prodávaly se 
všechny produkty vzniklé při vaření piva, kromě 
vlastního piva i ředina, mláto a kvasnice. Pivo 
jako deputát bylo také součástí platu obecních 
zaměstnanců. Navíc se za každou nákladnickou a 
kontribučenskou várku městu odváděly tři zlaté a 
zpoplatněno bylo i dělání sladu v obecní sladovně. 
Zisk z pivovaru v některých letech tvořil více jak 
polovinu veškerých městských příjmů.
V roce 1723 stálo v Novém Městě 36 právová-
rečných (nákladnických) domů. Mezi ně ovšem 
patřily i dva domy vlastněné vrchností – čp. 103 
(dnešní radnice) a 7 (Panský dům, dříve panský 
hostinec). Užitek z městského pivovaru tak měla 
i vrchnost, která nelibě nesla, že po požáru se 
vařily jen obecní várky, aby se získaly peníze na 
obnovu zničeného města. Hejtman novoměstské-
ho panství na své stížnosti dostal v lednu 1724 od 
města tuto odpověď: „Poněvadž Bůh všemohoucí 
tak hroznou metlou skrze oheň město navštívi-
ti ráčil, že všechny obecní případnosti v městě 
v zkázu přišly a jiného prostředku k vyzdvižení 
jich před rukama nebylo a nejni.“ Pivovar byl 
spojen s obecním domem, ve kterém byl pronají-
mán obecní šenk. Jeho oprava patrně následovala 
hned po zprovoznění pivovaru. Byly zde udělány 
nové stropy, střecha, do šenku přišly nové stoly a 
lavice, hrnčíř z Nového Veselí dodal do obecního 
domu nová kamna. A nezapomnělo se ani na 
„udělání nového hajzle při obecním domě“.
Rozvoj pivovarnictví v  druhé polovině 19. 
století, kdy se začaly budovat nové, na svou 

dobu moderní, pivovary a kdy také bylo zrušeno 
propinační právo, které zaručovalo monopol 
prodeje piva ve vymezeném území, přispěl k zá-
niku obou tehdejších novoměstských pivovarů. 
Nájemcům zdejších pivovarů se výroba piva 
přestávala vyplácet, ztráceli svá tradiční odby-
tiště. Potřebná modernizace by si žádala velké 
náklady. Tlak konkurenčního prostředí jako 
první neustál obecní pivovar. Ve věku 38 let 
zemřel 3. března 1883 jeho židovský nájemce 
Leopold Weiss a pozůstalá vdova Julie výrobu 
piva zastavila. V činnosti tak zůstal jen obecní 
hostinec (Obecník) a bývalý pivovar byl využíván 
jako skladiště. Obecník stál až do roku 1931, 
kdy byl zbořen a na jeho místě postavena nová 
budova pro obecní spořitelnu, kterou dnes vlastní 
společnost E.ON a my ji známe jako prodejnu 
kol.
Nerentabilní provoz panského (zámeckého) 
pivovaru byl zastaven až v roce 1907. Budova 
bývalého pivovaru (čp. 3), vlastněná novoměst-
ským velkostatkem, byla v roce 1912 výrazně 
přestavěna. V nové budově se v patře nacházely 
byty úředníků velkostatku a v přízemí krámy. 
V roce 1913 se sem přestěhovala pošta. Dnes 
se této budově říká „stará pošta“, protože pošta 
už má svou vlastní budovu na Masarykově ulici. 
Kdo by před sto lety tušil, že jednou se výroba piva 
v Novém Městě obnoví. Buďme za to rádi. Na zá-
kladě archivních pramenů, dostupné literatury a 
pod vlivem vypití dvou lahví jedenáctistupňového 
piva pro vás sepsal Vít Křesadlo.

Dům čp. 118 s obecním hostincem U Zlaté hvězdy (Obecník), v jehož dvorním traktu býval obecní pivovar se sladovnou.
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Tel.: 775 555 830, 775 555 831
Jamská 2528/71, Žïár n. S.

www.ploty-brany.cz

Trdlohrátky 
Základní - děti od 4 do 18 měsíců

e-mail: jitka.trdlohratky@gmail.com
telefonní číslo: 732310306

Trdluje se 1x týdně, 
9:00 - 10:00 hod. v prostorách 

kulturního domu v KClubu 
(v přízemí, kulturní klub), 

Tyršova 1001, 592 31 Nové Město n/M
Chcete-li se nezávazně podívat, 

vaše první hodina je vždy zdarma, je 
však nutné se předem telefonicky či 

mailem nahlásit lektorce !
Více zde: https://www.trdlohratky.cz
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LIMITOVANÁ NABÍDKA PROSTORNÉHO VOZU

 

 

 ŠKODA 

RAPID

 
 

 

299 900
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do 3. 11. výstava Výstava návrhů sgrafit Karla Němce vestibul Horáckého muzea
do 10. 11. výstava Miloš Petera – Stopy života Horácká galerie
do 30. 11. výstava Nesmíme zapomenout – Jan Opletal a další oběti listopadu 1939 chodba městské knihovny
do 30. 11. výstava Výstava lidových hraček Horácké muzeum
do 30. 11. výstava Michal Mrkos – Ilustrace Horácká galerie
2. 11. 8:00 sport Daňkův memoriál – běh do vrchu Vysočina Arena
2. 11. 9:00 festival Malý svět kulturní dům
3. 11. 10:00 kultura Mezigenerační dušičkový kvíz kulturní dům
3. 11. 16:00 koncert Koncert mladých talentů Horácká galerie
3. –17. 11. kultura SNOW FILM FEST – filmový festival kulturní dům
5. 11. 19:00 koncert Jennifer Kamikazi Trio Podpalubí ZUŠ
6. 11. 19:00 koncert Bratři Ebenové kulturní dům
7. 11. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz kulturní dům
8. 11. 19:30 ples Spolubál – Labyrint světa a ráj srdce kulturní dům
8. –16. 11. výstava Vůně medu – tradiční včelařská prodejní výstava Horácké muzeum
9. 11. 14:00 sport SFK Vrchovina – Viktoria Otrokovice / 15. kolo MSFL NMNM
9. 11. 17:00 koncert Markéta Cukrová, Luděk Šabaka (PÓDIUM NMNM) Horácká galerie
10. 11. 16:00 koncert Koncert vokální skupiny Illegato Horácká galerie
10. 11. 16:00 kino Tajný život mazlíčků 2 kulturní dům
11. 11. 19:00 kultura Tančírna – Tango kulturní dům
12. 11. 13:30 ples Zdišibál – 22. ročník kulturní dům
12. 11. 19:00 kino Pražákům, těm je hej kulturní dům
13. 11. 17:00 beseda Hodina, která změní váš pohled na svět gymnázium
14. 11. 17:00 vernisáž Nekonečná dobrodružství Miloslava Havlíčka, Josef Klimeš – Rovnováha Horácká galerie
14. 11. 20:00 kultura Listování – Holčička a cigareta K Club
15. –16. 11. výstava Prodejní výstava patchworkového klubu Pekařství U Slonků – průjezd
16. 11. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.
16. 11. 13:30 sport SFK Vrchovina – FK Blansko / 16. kolo MSFL NMNM
16. 11. 15:00 kultura Skautský sraz – velké setkání novoměstských skautů kulturní dům
17. 11. 15:00 kultura Vzpomínková akce k 30. výročí 17. listopadu Vratislavovo nám.
17. 11. 16:00 kultura Setkání spolku Milion chvilek pro demokracii parkoviště pod sjezdovkou

17. 11. –1. 12. výstava Výstava k 17. listopadu 1989 Horácké muzeum
18. 11. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz na téma 17. listopad kulturní dům
19. 11. 19:00 kino Něžné vlny kulturní dům
20. 11. 19:00 kultura Promítání – České století: Poslední hurá (1989) Kafé 133
21. 11. 16:00 koncert Koncert sólistů ZUŠ Horácká galerie
21. 11. 19:00 kultura Tančírna – Cha-Cha kulturní dům
22. 11. 19:00 kultura Slavnostní závěrečný věneček tanečního kurzu kulturní dům
23. 11. 19:00 kultura Vzpomínková debata k 17. listopadu v NMNM K Club
24. 11. 9:00 kultura Andělský jarmark kulturní dům
24. 11. 16:00 beseda Vysočina Filmová: Beseda s Janem Svatošem Horácká galerie
24. 11. 17:00 koncert Benefiční koncert brněnského pěveckého sboru Lumír evangelický kostel
27. 11. 19:00 koncert Jaroslav Hutka Podpalubí ZUŠ
28. 11. 15:00 dílna Výtvarná dílna – malování lidových hraček se Z. Bukáčkem Horácké muzeum
29. 11. 19:30 kino ARTkino HG: Bolest a sláva (2019) Horácká galerie
30. 11. 15:00 kultura Zahájení adventu a slavnostní rozsvěcení stromu na náměstí Vratislavovo nám.
30. 11. 20:00 ples Poslední leč kulturní dům

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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