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Podzim přešel v zimu, listí opadalo a tmy je 
více než světla. Zimou končí krásný a neuvě-
řitelný cyklus života a přírody. Nádherné do-
brodružství růstu a životní síly končí napl-
něním osudu, spánkem, odcházením, zimou 
a stále kratšími a méně slunečnými dny. Vše, 
co na jaře a v létě rostlo a sílilo, pomalu sláb-
ne, uvadá a odchází. Sníh překryje vše živé, 
mráz nás donutí schoulit se v těžkých kabá-
tech, vody pokryje krutý led a země bude tvrdší 
a nepřístupnější.  A právě v tomto okamžiku 
přichází chvíle pro zapálení první svíce naděje. 
Právě teď přijde čas adventu, který je plný oče-
kávání a touhy po novém začátku. Právě teď se 
staneme součástí tisíců let tajemných příběhů. 
Celkem čtyři neděle, čtyři týdny a čtyři svíce. 
Celkem čtyři světla, každé silnější a radostnější. 

Každá z těch svící nám ukáže, že znovu přibu-
de světla, že dny budou znovu delší a temnoty 
začne ubývat. Čtyři adventní svíce symbolizují 
to, že se svět otočí k novým šancím a k nové-
mu životu. Adventní čas není časem bujarých 
oslav, ohňostrojů a hodokvasů. Je to čas tiché, 
pokorné radosti. Je to čas radosti z naděje 
a očekávání. Je to čas příchodu nových sil 
a nikdy nekončící touhy po lepším životě. Přeji 
všem Novoměšťákům, aby prožili advent i Vá-
noce v blízkosti dobrých lidí. Přeji nám všem, 
abychom se dokázali smířit s tím, co bylo, 
a abychom dokázali radostně jít vstříc novým 
příběhům. Přeji nám, abychom ucítili teplo 
přicházejícího světla, aby se naplnily naše na-
děje a sny. Ať jsme šťastným městem, ve kte-
rém žijí dobří lidé.      Michal Šmarda, starosta

Bazén má stát 
do konce roku 2015
Přípravy na stavbu bazénu jsou v plném prou-
du. Hotový je projekt pro stavební povolení, 
vybrán byl technický dozor stavby. Vyhláše-
no je již také výběrové řízení na zhotovite-
le stavby. Ta by měla být zahájena již v létě 
příštího roku. Ještě před tím bude postavena 
protihluková stěna. „Po dobu stavby bude 
chránit ulici Budovatelů, musíme zajistit klid 
a omezit dopady stavby i pro lidi z Hornické,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Uvažuje se i o dalších opatřeních, která by 
měla zamezit nadměrnému prachu, znečiště-
ní komunikací, či by měla ochránit povrchové 
a podzemní vody. Původně byla stavba bazénu 
plánována bez podsklepení, teď je tomu jinak. 

„V podsklepení vznikne prostor, který bude 
možné využít pro kulturně sportovní účely, či 
jako skladové prostory,“ vysvětluje starosta. 
Budova zůstane dvouposchoďová. V  příze-
mí budou šatny, sprchy, plavecký bazén se 4 
drahami, dále relaxační bazén se slanou vo-
dou, brouzdaliště pro děti s malou skluzavkou 
a vířivkou pro 14 osob. V prvním patře vznik-
ne wellness zahrnující Kneippovu lázeň, fin-
skou saunu a aroma/solnou lázeň. Dále tu 
bude fitness a studený bufet, odkud bude přes 
schodiště a galerii vstup do bazénu. Plavat by 
se v něm mohlo začít koncem roku 2015. -mah-

Nové Město čeká krásný advent
Nové Město se v adventním období může pyšnit 
bohatým programem. Snad každá novoměstská 
organizace se chystá nějakým způsobem do ad-
ventu zapojit, 
a dát tak před-
běžný dárek 
svým přízniv-
cům. I letos se 
můžete těšit 
na rozsvícený 
vánoční strom 
na Vratisla-
vově náměstí. 
Celý předvá-
noční kolotoč 
se rozběhne na 
první adventní 
neděli v pres-
byterně ad-
ventním dobročinným jarmarkem s dětskou trž-
nicí. V tuto neděli můžete s dětmi také navštívit 
Mikulášskou show v penzionu Vrchovina nebo 
se v podvečer vydat na lampionový průvod od 
přístavby I. ZŠ. Na svátek svaté Barbory, 4. pro-
since, si cestou z koncertu Základní umělecké 
školy Jana Štursy z evangelického kostela neza-
pomeňte uříznout větvičku třešně. Podle počtu 
dní, za kolik vám vykvete, budete mít příští rok 
šťastný celý měsíc. Třeba to stihnete do dalšího 

- sobotního adventního koncertu v  Horácké ga-
lerii nebo do novoměstského jarmarku. Koná se 
v pátek 13. prosince a v Horáckém muzeu mu 
sekunduje jarmark muzejní. Zde se nezapomeň-
te podívat na výstavu betlémů, které jsou jak ze 
sbírek muzea, tak zapůjčené z novoměstských 

domácností. Výstava je připravena i v Domě 
s pečovatelskou službou, kde třetí adventní ví-
kend prezentují svoji ruční práci novoměstské 

„ p a t c h w o r -
kářky“. Tyto 
dva dny jsou 
i ve znamení 
kulatého vý-
ročí oddělení 
S l o v e n s k é 
r e p u b l i k y 
a právě slo-
venské men-
šině je věno-
ván program 
v evangelic-
kém kostele. 
K r á s n ý m 
p o j í t k e m 

je i nedělní koncert tradiční moravské kapely 
Vlčnovjanka v kulturním domě, kde si můžete 
zatancovat, stejně jako v posledním adventním 
týdnu ve vánoční tančírně. Den před Štědrým 
dnem si přijďte večer na náměstí s lucerničkou 
k novoměstským skautům, kteří přivezou Bet-
lémské světlo. Motto letošního ročníku: „Nikdy 
nepodceňuj maličké; může tě to překva-
pit  – z nepatrného počátku vzejde veliká 
věc“, volně odkazuje na dětskou vánoční hru 
v evangelickém kostele, která nese podtext 
andělské pohádky na dobrou noc. Hlavní 
název je Ráj se opět otvírá. Také se nezapo-
meňte zastavit u katolického kostela, kde po 
vánoční vigilii následuje oblíbené troube-
ní koled do všech světových stran.    -kuku-
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Kamery 
na sběrném dvoře

Jídelna zateplena
Jídelna ZŠ Leandra Čecha má nový kabát. 
V  průběhu září a října byla zateplena, k  tomu 
byla vyměněna okna a dveře. Zateplení při-
nese značné energetické i fi nanční úspory. 
Město při stavební akci využilo dotaci z Ope-
račního programu Životního prostředí. Do-
tace pokryla 90 procent nákladů, které se 
vyšplhaly do výše takřka 1,6 milionu korun. -mah-

Centrum Zdislava opraveno

Jedna z  největších stavebních akcí letošního 
roku je u konce. Centrum Zdislava prošlo re-
konstrukcí a rozrostlo se o přístavbu. Na starou 
část, která byla zateplena a jejíž střecha byla 
opravena, navázala stavba o třech podlažích. 

„Vzniklo zázemí, které Centrum citelně postrá-
dalo,“ říká místostarosta Nového Města Pavel 
Štorek. Nová je jídelna, výdejna jídla a míst-
nost na mytí várnic, dále rehabilitační místnost, 
cvičná kuchyně a sociální zařízení. Přibyl také 
nový výtah. Budova je již zkolaudována. „Bez 
jakéhokoliv otálení se začínáme stěhovat zpět 
a zahajujeme provoz v  nových prostorách,“ 
poznamenává ředitelka Novoměstských sociál-

ních služeb Hana Janů. Díky novým prostorům 
bude možné nabídnout péči více lidem, o které 
bude jednak postaráno, ale také budou mít mož-
nost učit se novým věcem. „Jde o nácvik sobě-
stačnosti při každodenních běžných činnostech  
v tzv. cvičném bytě. Uživatelé se budou učit vařit, 
obsluhovat běžné kuchyňské spotřebiče, budou 
mít k dispozici také pračku a sušičku,“ popisu-
je Janů. Zatímco základní vybavení je na místě, 
další věci bude ještě třeba pořídit. „Za tímto 
účelem jsme vyhlásili od 10. listopadu veřejnou 
sbírku, která je určena na pořízení vybavova-
cích předmětů do denního stacionáře,“ říká 
ředitelka. V  brzké době se uskuteční také Den 
otevřených dveří, kdy si nové prostory bude moci 
prohlédnout veřejnost. „Termín bude upřes-
něn,“ dodává Janů. Proměna Zdislavy přišla na 
8 milionů korun. Většina peněz byla hrazena 
z  Regionálního operačního programu Jihový-
chod, potřebnou zbývající část zaplatilo město. 
Služby Centra jsou určeny pro uživatele s fyzic-
kým, mentálním a kombinovaným postižením. 

-mah-

Konec roku: Finišují stavební práce 

Sběrný dvůr je nově monitorován. Město kame-
rový systém pořídilo díky příspěvku z grantového 
řízení Fondu ASEKOL. Dotace činila 35 tisíc ko-
run, celkové náklady dosáhly 50 tisíc korun. Ka-
merový systém umožní monitoring osob v areálu 
jak v provozní době, tak i po jeho uzavření. Město 
si od toho slibuje omezení trestné činnosti. -mah-

Vánoční prodej ryb
Vánoční prodej ryb bude zahájen v sobotu 14. 
prosince od 8:30 do 11:30 hodin v areálu sádek 
v Novém Městě. Na stejném místě se budou 
ryby prodávat v pátek 20. prosince od 12:00 
do 16:00.  Další termíny: sobota 21. prosin-
ce od 8:00 do 12:00 na náměstí a od 8:00 do 
16:00 na sádkách, dále pak v neděli 22. pro-
since od 8:00 do 12:00 na náměstí a od 8:00 
do 16:00 na sádkách. Posledním dnem bude 
pondělí 23. prosince, kdy se bude prodávat na 
náměstí a na sádkách od 8:00 do 16:00. -mah-

Poslední úřední 
den letošního roku
Posledním úředním dnem letošního roku bude 
30. prosinec, kdy lidé budou moci navštívit 
městský úřad a vyřídit tu potřebné záležitos-
ti.  Využít budou moci prodloužených úředních 
hodin. Úřad bude otevřen do 18.00 hodin. V úte-
rý 31. prosince bude Městský úřad v  Novém 
Městě z provozních důvodů uzavřen. -mah-

Vedle Centra Zdislava fi nišují s koncem roku dal-
ší stavby. Zrekonstruována je Tyršova ulice před 
kulturním domem. Opraven tu byl chodník a při-
byla nová parkovací místa. Na tuto rekonstruk-
ci v příštím roce naváží další úpravy směrem 
ke Komenskému náměstí, které rovněž projde 
proměnou. Stavělo se v Domě s pečovatelskou 
službou, kde bude v provozu nový lůžkový výtah. 
Stihly se také práce na lávce přes říčku Bobrůvku 

u Kazmírova rybníka. Lávka propojí oba břehy 
říčky a usnadní chodcům cestu. Na Jánské uli-
ci směrem k Hornímu dvoru je nově postavená 
výhybna. Investováno bylo také do výstavby 
rekreačních stezek. Upravena je stezka okolo 
Černé skály a K Hubertovi. Další budou násle-
dovat v příštím roce. Zrekonstruováno bylo rov-
něž veřejné osvětlení v Olešné a ve Slavkovicích. 

-mah-

Svatováclavské 
slavnosti 
Ve městě vzniká nová tradice. Jsou jí Svatováclav-
ské slavnosti, které se tu na konci října za velkého 
zájmu veřejnosti konaly. Zahájeny byly několika 
salvami, to když na Vratislavovo náměstí zavítal 
sv. Václav na koni. Pak už se všichni mohli kochat 
rytíři, šermíři, pouličními kejklíři, hudebníky a ta-
nečníky. Kromě mnoha vystoupení si bylo možné 
prohlédnout dobové ležení, ale také staré motor-
ky a veterány, které byly vystaveny v  dolní části 
náměstí. „Slavnosti měly úspěch a rádi bychom 
je v příštím roce zopakovali. Byl bych rád, kdyby-
chom v Novém Městě obnovili svatováclavskou 
tradici, která byla v minulosti bohužel opomíjena,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. -mah- Svoz komunálního odpadu o Vánocích

Svoz komunálního odpadu bude v  době vánoč-
ních svátků pozměněn. Vyvážet se bude v násle-
dujících termínech: místo pondělí 23. 12. se svoz 
uskuteční v  sobotu 21. 12. v  částech: Rokytno, 
Studnické Paseky, Studnice, penzion U Marti-
na, Maršovice, Nad Městem, Maršovská Rychta, 
Maršovská, Bezručova, Wolkerova, Čapkova, 
Mrštíkova, Kárníkova, Vančurova, Olbrachtova, 
Německého, Němcova, Jamborova, Podlouc-
kého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská, 
Bělisko, Na Výsluní, Lesní, Polní, Policie Praha, 
Zahradní, Včela, Sportovní, L. Čecha, Makov-
ského, Šimkova, Štursova, Tyršova – od ulice 
Žďárské po křižovatku Leandra Čecha, Radnická. 
Místo úterý 24. 12. se svoz uskuteční v  pondělí 
23. 12. v částech: obec Vlachovice, ulice Vlacho-
vická, hotel SKI, Jiříkovice, Slavkovice, Petrovi-
ce, ulice Petrovická,  Pohledec. Místo středy 25. 
12. se svoz uskuteční v pátek 27. 12. v částech: 
Školní, Žďárská – bytovky + ostatní, Palackého, 
Nečasova, Purkyňova, Mendlova, Pavlovova, 
Drobného, Mírová – sídliště + rodinné domy, 
Horní, Výhledy, Smetanova, Tyršova, Tyršova – 
ubytovna u katolického hřbitova, TJ, Křenkova, 

Monseova, Hornická, Budovatelů. Místo čtvrtku 
26. 12. se bude vyvážet v sobotu 28. 12. v částech: 
Masarykova, Komenského náměstí, Vratislavovo 
náměstí, směr Nová Ves, Jánská, Brněnská, au-
tobusové nádraží, Soškova, Křičkova, Nádražní, 
Malá, Hájkova, Luční, Nezvalova, uhelné skla-
dy – Maršovská, Hlinné. Místo pátku 27. 12. se 
svoz uskuteční v sobotu 28. 12. v částech: Nová 
Ves, Olešná, Zubří, BVV Zubří, Bezděkov, Vyso-
čanka, Křídla. V pondělí 30. 12. a v úterý 31. 12. 
proběhne svoz beze změny. Odpad se nebude 
vyvážet na Nový rok, ale o den později. Změněn 
bude také svoz ve čtvrtek 2. 1. 2014, kdy se v ně-
kterých částech bude odpad vyvážet v pátek 3. 1. 
2014. V pátek se již nic nebude měnit a vyvážet 
se bude všude, kde je to naplánováno. Vlastník 
svozové nádoby je povinen zajistit přistavení 
sběrných nádob ve večerních hodinách před-
chozího dne nebo v ranních hodinách svozového 
dne (nejpozději do 5:00 hodin) a úklid nejpoz-
ději ve večerních hodinách svozového dne. Po-
kud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena 
v daném termínu, bude vyvezena až při dalším 
řádném svozu.   Aleš Popelka, TS služby s.r.o. 
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MHD ve městě: Každodenní provoz s hodinovým intervalem
V tuto chvíli se dolaďují poslední detaily zahájení 
provozu městské hromadné dopravy. Poprvé se 
městskými autobusy svezeme na začátku ledna. 
Půjde o zkušební provoz, který budou lidé moci 
připomínkovat. Jezdit se bude po dvou okruzích 
a zastavovat na 14 místech. „Zkušební trasy 
byly voleny s ohledem na dopravní obslužnost 
města. Plánování jednotlivých zastávek nebylo 
jednoduché, protože jsme narazili na církevní 
restituce i odpor vlastníků přilehlých nemovitos-
tí,“ informuje starosta Nového Města na Moravě 
Michal Šmarda. Znám je již provozovatel, který 
bude zajišťovat zkušební provoz. Je jím spo-
lečnost ZDAR. „Naše zkušenosti s  provozem 
linkové a městské hromadné dopravy v regionu, 
profesionální tým řidičů a řídících pracovníků
a servisní zázemí představují pro Nové Město 

vhodného partnera pro zahájení tohoto projek-
tu,“ říká Lukáš Německý ze společnosti ZDAR. 
Autobusy budou jezdit denně, od pondělí do 
neděle. Ve všední dny vyjede první spoj v  5.15 
a poslední v  19.15, o víkendu se začne jezdit 
v 7.15 a poslední jízda bude v 19.15. O sobotách 
a nedělích je třeba počítat s polední pauzou. Bě-
hem zkušebního provozu budou využity různé 
typy autobusů. „Jednáme s  našimi obchodními 
partnery o možnostech vyzkoušení i jiných typů 
autobusů, než v  současné době provozujeme. 
Cestující se budou moci setkat s vozidly o různé 
obsaditelnosti a umožňující lepší nástup díky 
snížené podlaze ve vozidle,“ popisuje Německý. 
Zapracováno bylo také na systému výhod. Pro 
ty, kteří budou chtít jezdit často a výhodně, je 
připravena takzvaná novoměstská karta. „Tato 

karta bude fungovat jako průkazka nebo perma-
nentka. Nepůjde o elektronickou peněženku, tu-
díž ji nebude možné dobíjet,“ vysvětluje Zbyněk 
Grepl z MěÚ. Karty budou mít roční platnost a 
zakoupit si je bude možné na pokladně městské-
ho úřadu. Tyto karty, stejně jako trasy, umístění 
jednotlivých zastávek či časy odjezdů mají No-
voměšťáci možnost připomínkovat v  průběhu 
celého roku 2014. Obracet se mohou na pracov-
níky městského úřadu a společnosti ZDAR. -mah-

O cenách jízdného, jízdních řádech 
a možnosti pořídit si předplacenou 

kartu vás budeme informovat 
v lednovém čísle Novoměstska.

Volby v Novém Městě vyhrála 
s velkým náskokem ČSSD
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky vyhrála v Novém Městě na Mo-
ravě ČSSD. Obdržela 1331 hlasů a připsala si 
24,86%. Druhé v  pořadí skončilo hnutí ANO 
2011, které volilo 841 lidí, což je 15,71%. Třetí 
nejoblíbenější stranou byla KSČM s 713 hlasy a 
13,31%. Čtvrtá skončila KDU-ČSL s 619 hlasy a 
11,56%. Více než 10% hlasů obdržela také strana 
TOP 09, kterou volilo 575 lidí. Dále následovala 

ODS s 350 hlasy a 6,53%. Úsvit přímé demokra-
cie T. Okumary byl poslední stranou s více než 
pětiprocentní podporou. Strana obdržela 301 
hlas a 5,62%. Ostatní strany získaly méně než 
2,5% hlasů. Účast ve volbách na Novoměstsku 
činila 65,05%, byla tak vyšší než celorepubli-
kový průměr. Voliči hlasovali v  celkem 15 vo-
lebních okrscích. Odevzdáno bylo 5399 obálek.  

-mah-

V našem městě dlouhou dobu chyběla městská 
hromadná doprava. To se změní od nového 
roku, kdy u nás poprvé v historii vyjedou měst-
ské autobusy. Sloužit by měly všem občanům, 
především pak maminkám s malými dětmi 
a seniorům. První rok provozu bude testova-
cí. Lidé budou moci provoz připomínkovat. 

Vítáte zavedení městské hromadné 
dopravy v Novém Městě? 

1. Ano, vítám a budu ji využívat. 
2. Ne, zavedení MHD mi přijde zbytečné. 
3. Prozatím nevím. Uvidí se až podle provozu. 
Hlasujte na webových stránkách http://noviny.
nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete však hlaso-

vat jen jednou. Mohlo se vám tedy stát, že na po-
čítači už někdo hlasoval a váš hlas nebylo mož-
né zadat do systému. Nabízíme proto i možnost 
osobního hlasování v městské knihovně, a to 
prostřednictvím anketních lístků. Diskutovat 
o tomto tématu můžete i na www.vas-nazor.cz. 

-mah-

Anketa: Zavedení městské 
hromadné dopravy 

Výsledky parlamentních voleb v Novém 
Městě a jeho místních částech

Pořadí kandidátů podle počtu 
preferenčních hlasů v Novém Městě

Bezpečné přechody 
ve městě
Přechod pro chodce na Masarykově ulici projde 
proměnou. V současnosti se zpracovává projekt 
na jeho úpravu. Skloňováno je přitom několik 
možných řešení. „Nejpravděpodobnější je, že 
bude vybudován nový přechod se semafory, 
situace před Penny je dost nebezpečná,“ kon-
statuje novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Změnou k lepšímu by mohly být i terénní úpra-
vy nebo výstavba retardérů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o krajskou silnici, která spojuje vý-
znamná místa, není sem snadné nějaká ome-
zení prosadit. „Na každou krajskou silnici se 
staví retardéry mnohem obtížněji než na místní 
komunikace,“ vysvětluje starosta. Bezpečněj-
šího přechodu na Masarykové bychom se měli 
dočkat nejpozději v roce 2015. Město tak nadá-
le pokračuje v  přestavbě některých přechodů. 
Bezpečněji se přechází u kina, dále na Brněnské 
a Křičkově ulici. Bezpečnostní prvky právě do-
stává zebra u gymnázia. V příštím roce chce 
město pokračovat i v řešení situace u Lidlu. -mah-
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Zvolení poslanci za Kraj Vysočina: 
Jiří Běhounek, Karel Černý, Pavel Antonín (ČSSD), Pavel Kováčik, Josef Zahradníček 

(KSČM), Věra Jourová, Jan Sobotka (ANO 2011), Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Karel Ture-
ček (TOP 09), Martin Lank (ÚPRD T. Okamury), Jana Fischerová (ODS)

Více zpráv na:
noviny.nmnm.cz
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Město se připravuje na zimní olympiádu
V polovině ledna 2014 bude Kraj Vysočina hos-
tit Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže. Nové 
Město převzalo roli spolupořadatele a přivítá ve 
Vysočina Areně nejlepší mladé sportovce z celé 
České republiky. Biatlonové tratě a celý areál 
jsou připravovány na poskytnutí špičkového 
zázemí pro biatlon, běžecké lyžování a lyžařský 
orientační běh. „Volba byla jednoznačná. Mladí 
sportovci musí dostat příležitost zasoutěžit si 
na profesionálních sportovištích. Vysočina Are-
na nabízí navíc ideální podmínky nejen pro vr-
cholový sport, ale i pro odpočinek,“ uvedl Milan 
Kastner, člen organizačního týmu olympiády. 
Program jednotlivých disciplín bude k  dispozi-
ci na konci roku na www.olympic.cz/odm2014. 
Na těchto webových stránkách budou postup-
ně zveřejňovány olympijské novinky. Vstup na 
všechny programy a závody je zdarma. Po letoš-
ním obrovském úspěchu Mistrovství světa v bi-
atlonu bude mít veřejnost z okolí Nového Města 
další příležitost fandit skvělým výkonům a užít 

si atmosféru velkých závodů. Hry olympiády 
dětí a mládeže kopírují svým pojetím atmosféru 
tradičních olympijských her. Talentovaní spor-
tovci, reprezentující vysílající kraje, tak v lednu 
osobně zažijí nástup výprav na stadion, složení 
olympijského slibu, vztyčování vlajky včetně 
zapálení olympijského ohně. Kdy bude zaháje-
ní? 19. ledna 2014. Kde? V  Havlíčkově Brodě. 
Kromě biatlonu, běžeckého lyžování a lyžařské-
ho orientačního běhu proběhnou v  rámci Her 
soutěžní klání v  těchto sportech: alpské lyžová-
ní, krasobruslení, rychlobruslení, lední hokej, 
snowboard. Umělecky zaměření žáci se poměří 
v korespondenční výtvarné soutěži a ve hře na 
akordeon. Mladí sportovci dostanou příležitost 
zasoutěžit si například na Fajtově Kopci ve Vel-
kém Meziříčí (alpské lyžování, snowboard), na 
zimních stadionech v Jihlavě a Havlíčkově Bro-
dě (lední hokej) a na zimním stadioně ve Žďáře 
nad Sázavou (rychlobruslení a krasobruslení). 

-red-

MEDIN pomáhá v celoživotním 
vzdělávání lékařů na Vysočině
S p o l e č n o s t 
MEDIN se řadí 
mezi největší ev-
ropské výrobce 
zdravotnických 
prostředků. Šíří 
svého sortimen-
tu, od dentálních 
a chirurgických 
nástrojů až po 
ortopedické a 
traumatologické 
implantáty, je 
i ve světovém 
měřítku fi rmou unikátní. Vedle vlastní kvalitní 
výzkumné a vývojové základny je základním 
předpokladem inovativnosti fi rem a úspěšného 
uplatnění svých produktů v náročných podmín-
kách trhu schopnost poskytovat kvalitní dopro-
vodné služby. Jednou z těchto služeb, kterým 
se společnost úspěšně věnuje, je zajišťování 
odborných školení, praktických workshopů a 
seminářů zejména pro mladé lékaře a další zdra-
votnický personál. Odborné semináře vedou 

špičkoví a vy-
soce uznávaní 
lékaři, zejména 
v oborech trau-
matologie, orto-
pedie a chirurgie, 
s nimiž se fi rmě 
podařilo navázat 
úspěšnou dlou-
hodobou spolu-
práci. Školení 
probíhá v nově 
v y b u d o v a n é m 
školicím středis-

ku přímo v areálu společnosti MEDIN. O tom, 
že se fi rmě MEDIN daří o tuto formu vzdělává-
ní vzbudit u lékařů zájem, svědčí skutečnost, že 
se zde ve spolupráci s Krajem Vysočina dne 11. 
října konal, v pořadí již třetí, seminář spojený s 
workshopem. Tématem semináře, kterého se zú-
častnilo celkem 16 mladých lékařů ze všech pěti 
krajských nemocnic, byla osteosyntéza v praxi.

Petra Šmakalová – specialista 
marketingu, MEDIN a.s.

Arboretum po 
sezoně hlásí škody
V novoměstském arboretu pro letošní rok skon-
čila sezona. Desítky lidí hezké prostředí zahra-
dy potěšilo. Našli se ale i tací, kteří ničili. „V 
srpnu vandalové nařízli smrk omorika, škoda 
činila 3,5 tisíce korun,” uvedl Bohumil Dostál 
z městského úřadu. Tím ale škody zdaleka ne-
končí. „Byla narušena katalpa, rozšlapané rodo-
dendrony, vytrhané ozdobné trávy. Ztráta je více 
než 4 tisíce korun,” doplňuje výčet škod Milena 
Jirčíková ze zahradnictví, které se o arboretum 
stará.Tato situace se bohužel opakuje rok co rok. 
V předchodzích letech zahradníci řešili vytr-
hané skalničky a rozházené kameny ze skal-
ky, odcizené keře, mechy a květiny. Ihned po 
otevření byl poničen samotný mobiliář arbo-
reta. „Bylo poškozeno oplocení a poničeno 
osvětlení. Proto jsme museli nad plot nainsta-
lovat ostnatný drát. Dalším opatřením bylo 
znemožnění vysazení dolní brány z pantů, 
nechybí ani častější kontrola městské policie 
v nočních hodinách,” dodává Dostál. Městské ar-
boretum bylo vybudováno v roce 2010. Náklady 
na vybudování  se vyšplhaly na 3,5 milionu. -svj-

Sporten se chce 
prosadit v USA
Největší tuzemský výrobce lyží, fi rma Sporten, 
očekává v letošním roce pokles výroby. Zatím-
co loni se vyrobilo v Novém Městě na 136 tisíc 
párů lyží a snowboardů, letos to bude 100 ti-
síc párů. Za poklesem výroby je třeba hledat 
menší poptávku ve světě. Výrobní výsledky 
by ale neměly mít vliv na počet zaměstnan-
ců ve fi rmě. „Nebudeme propouštět, chceme 
udržet kvalitu a věříme, že postoupíme na 
další trhy,“ vyjádřil se Jan Hudák. Sporten se 
mimo jiné chystá otevřít své zastoupení ve 
Spojených státech amerických. Nečiní tak ná-
hodou. Firma vyváží asi 80 % své produkce, 
a to zejména na evropský, americký a japonský 
trh. Hospodařit by letos měla s kladnou nulou. 
Loni činil zisk téměř deset milionů korun. -mah-

Přestože velké stěhování ze staré budovy do 
nových prostor školní družiny proběhlo již 
v  srpnu a provoz  v  nových prostorách jsme 
zahájili  v  září, slavnostní  otevření proběhlo 
16. října odpoledne za účasti  vedení  naší školy 
a  zástupců městského úřadu. Pásku přestřihl 
pan starosta Michal Šmarda, který při slav-
nostním otevření předal dětem novou televizi a 
popřál jim, aby se jim v nových prostorách líbi-
lo a rády tam chodily.    vychovatelky ŠD 1.ZŚ

Družina děkuje za nové prostory

Lístek zve děti
Mateřské centrum Lístek zve maminky s dětmi 
2. 12. na Čertovské cvičení od 9 hod. Vstup-
né 30 Kč.  Pokud se chcete nejen pobavit, ale 
také zlepšit artikulační obratnost a sluchové 
vnímaní děti, navštivte 9. 12. také od 9 hod. 
Logohrátky. Vstupné 50 Kč. Naučíte se rý-
movačky, básničky a písničky zaměřené na 
logopedickou prevenci. Vánoční tvoření je 
připraveno na 16. 12. od 9 hod. Vstupné 50 
Kč. Trdlohrátky 5. a 12. 12. pro děti od 4 do 
18 měsíců od 8:30 hod., pro děti od 18 měsíců 
do 3 let od 10 hod. Přirozenou formou budeme 
rozvíjet dětskou osobnost po všech stránkách. 

Alena Sobotková, DDM Nové Město
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Týden otevřených dveří na II. ZŠ

Nový učební obor OŠETŘOVATEL/KA

Setkání učitelek mateřských a základních škol
Návaznost předškolního a základního vzdělává-
ní, tak se jmenoval seminář, který se konal 17. 
10. v prostorách MŠ na ulici Drobného v Novém 
Městě, který lektorovala Dr. Věra Krejčí z  Uni-
verzity Hradec Králové. Smyslem semináře bylo 
zamyslet se, jak vzájemně mohou mateřské 
a základní školy aktivně spolupracovat, sezná-
mit se a uvědomit si, jak  všestranně paní uči-
telky ze škol mateřských připravují děti do škol 
základních. A opačně, jak se vzdělávají děti ve 
školách základních. Každá mateřská škola má 
svůj školní vzdělávací program, který vychází 
z  programu pro předškolní vzdělávání. Každá 
třída má svůj třídní vzdělávací program, kte-
rý si paní učitelky podrobně zpracovávají do 
krátkodobých plánů, kde se snaží, aby děti byly 
rozvíjeny všestranně, aby si osvojily základní 
hodnoty, na nichž je založena naše společnost, 
získaly osobní samostatnost. Období nástupu 

do školy patří mezi nejvýznamnější etapy vývoje 
dítěte, a proto se ve školách mateřských klade 
důraz na školní zralost a zralost centrální ner-
vové soustavy (odolnost vůči zátěži, schopnost 
soustředit se). Dále se klade důraz na školní 
připravenost v  oblasti řeči a zvládnutí prvků 
sebeobsluhy (samostatnost, aktivita, hravost, 
přizpůsobivost). Paní učitelky s  předškolními 
dětmi pracují individuálně, na základě souborů 
cvičení si vytváří podrobnou diagnostiku o kaž-
dém dítěti, následně ji vyhodnotí a poté sestaví 
program cvičení. Předškolní děti plní úkoly 
v pracovních sešitech a pracovních listech, kde 
jsou rozvíjeny matematické, jazykové předsta-
vy, grafomotorika – uvolňovací cvičení, správ-
ný úchop tužky. Učí se pracovat s  počítačem 
a interaktivní tabulí. Cvičí v tělocvičně, cvičí na 
gymnastických míčích a vzduchových polštá-
řích. Stejně tak i každá základní škola pracuje 

podle školního vzdělávacího programu a každá 
paní učitelka si podrobně sestavuje celoroční 
plán pro jednotlivé předměty.  Se vstupem do 
školy si děti zakládají portfolia, kam si vkláda-
jí například první písanku, sešit z  matematiky, 
fotografi e ze společných akcí, pracovní listy, 
sebehodnocení, výkresy, které se jim povedly, 
a mnoho dalšího. Pro rodiče a budoucí školáčky 
organizují základní školy každý měsíc schůz-
ku, kde se děti seznamují se školou, učitelkami 
a hravou formou se připravují na vstup do ško-
ly. Učitelky ze základních škol byly překvapeny, 
jak hodně se s dětmi v mateřských školách pra-
cuje a jak jsou děti připravovány na povinnou 
školní docházku. V  závěru semináře jsme se 
všichni zamysleli a sdělili si, co mezi mateřskou 
a základní školou funguje, a co ne, a jak mo-
hou mateřské a základní školy nadále vzájemně 
spolupracovat.     MŠ Nové Město na Moravě

V  týdnu od 2. do 6. prosince 2013 otevíráme 
bránu pro rodiče i ostatní přátele naší školy. 
V rámci Dnů otevřených dveří nabízíme možnost 
zhlédnout výuku ve všech ročnících. 

Výuka učitelek budoucích prvních tříd: 
Mgr. M. Svrčková (5. A) Po – 2. a 3. h., Út – 1. a 2. h., 
St – 3. h., PaedDr. D. Gregorová (5. B) Po – 2. h., 
Čt – 1. h., Pá – 1., 2. a 3. h. 
Daltonská výuka: Mgr. M. Svrčková Pá – 1. h., 
3. h. , PaedDr. D. Gregorová Út – 4. h., St – 1. h.
Mgr. L. Kachlíková (3. A) – koordinátorka dalto-
nu Po - 1., 3., 4. h., Út – 1., 3., 5. h., St – 1., 2., 5. h., 
Čt – 1., 2., 4., 5. h., Pá – 2., 4., 5. h. 

Ostatní třídy je možné navštívit po telefonické 
domluvě s  třídním učitelem. Vyučování začíná 
v 7:40. Všechny případné návštěvníky prosíme o 

dochvilnost, vstup do třídy bude umožněn pouze 
před začátkem hodiny (1. 7:40 – 8:25, 2. 8:35 – 
9:20, 3. 9:40 – 10:25, 4. 10:35 – 11:20, 5. 11:30 

– 12:15, 6. 12:25 – 13:10). 
Týden otevřených dveří navazuje na besedu, kte-
rá na naší škole proběhla ve čtvrtek 28. listopa-
du. Tématy besedy byly daltonské principy na 1. 
stupni, výukové metody a formy práce, výhody 
projektového vyučování a skupinové práce, vý-
uka anglického jazyka. Dále byly předvedeny 
ukázky konkrétních žákovských prací. Rodiče a 
budoucí prvňáčci budou mít další možnost na-
vštívit prostory naší školy a seznámit se s učitel-
kami budoucích prvních tříd, a to dne 13. a 20. 
ledna 2014 od 15.00 do 17. 00. Případné další 
informace získáte na telefonu 566 598 600. Těší-
me se na vaši návštěvu.
ZŠ, Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě

Ve školním roce 2014-
15 otevíráme na Střední 
odborné škole v Novém 
Městě na Moravě nový 
učební obor Ošetřova-

tel/ka (53-41-H/01). Studium bude po třech 
letech zakončeno závěrečnou zkouškou 
s výučním listem; následně může absolvent 
pokračovat v nástavbovém studiu přímo ve 
škole, možnost získání maturity. A kde najde 
absolvent uplatnění? Ve zdravotnických a so-
ciálních zařízeních, zejména v nemocnicích 

nebo ošetřovatelských centrech, v domácí 
ošetřovatelské péči pro osoby se zdravotním 
postižením, v zařízeních pro seniory a v hospi-
cích. Připravujeme několik oblastí pracovních 
činností. Hlavní z nich bude zaměřena na práci 
v sociálních službách. Více informací na www.
sos-nmor.cz, telefonním čísle 566 615 120 
anebo přímo ve škole, kde pro vás máme při-
praveny DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, a  to 
v sobotu 7. 12. 2013 (8:00-12:00) a ve čtvrtek 
9. 1. 2014 (8:00-16:00). Těšíme se na vaši návště-
vu.                                                                                                                          Ing.  Jitka Zelená

Výstava dobrot
Ve středu 6. listopadu 2013 v odpoledních hodi-
nách proběhla ve všech zařízeních mateřské ško-
ly výstava pomazánek, spojená s ochutnávkami. 
Rodiče a všichni přítomní měli možnost posoudit 
kuchařské umění těch, kteří se celý rok starají 
o výživu a zdravou stravu dětí. Na jídelníčku byly 
tyto pomazánky: čočková, drožďová, tutti - frutti, 
špenátová, sójová s taveným sýrem, z rybího fi lé a 
zeleninová. Z dotazníků, které zúčastnění vyplni-
li, vyplynulo, že nejvíce zaujala pomazánka tutti 

- frutti. O druhé místo v oblibě se dělí špenátová, 
drožďová a čočková. Jak zmínili dva z respon-
dentů: „Čočková byla velkým překvapením. Byla 
výborná!“ Osm respondentů odpovědělo, že jim 
chutnaly všechny pomazánky. Na otázku, jak 
často dotazovaní dělají pomazánky doma, jsme 
obdrželi tyto odpovědi: více než jednou týdně: 9x, 
jednou týdně: 64x, jednou měsíčně: 33x, zcela vý-
jimečně (2-3x za rok): 6x, neděláme - kupujeme: 
3x, neděláme - nekupujeme: 3x. Kdo chtěl, odne-
sl si domů recepty a inspiraci. Bylo to příjemné 
setkání spojené s poznáním, jak dobře paní ku-
chařky pečují o naše - vaše děti. Poděkování pa-
tří všem, kteří se na výrobě pomazánek podíleli 
a samozřejmě všem, kteří si udělali čas a výstavu 
navštívili. Dětem v přítomnosti maminek a tatín-
ků náramně chutnalo. Jak známo, děti rády napo-
dobují své rodiče.   Šárka Konečná, MŠ Pohledec

Současná doba je velice hektická, uspěchaná. 
Nám se podařilo tento kolotoč 13. listopadu po-
zastavit. Centrum Zdislava pořádalo „Zdišibál“ 
a 20 našich studentů nabídlo pomocnou ruku. 
Přispěli do tomboly, klientům předali na 80 ply-
šových hraček, nacvičili předtančení a učili pří-

tomné moderním tancům. Pomáhali všude, kde 
bylo potřeba, a přitom rozdávali úsměv, energii 
a radost. Jsem moc ráda, že popřeli současný 
trend neustálých stesků na mladé lidi a jejich cho-
vání. Svědčí o tom slova účastníků: „Prima akce, 
super lidi, pohoda …“   Mgr. Lenka Kutalová

Studenti SOŠ rozdávali radost

-

. 
-

. 
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Něco málo o insolvenci
Insolvence – oddlužení – osobní bankrot jsou tři 
různé pojmy pro jeden soudní proces. Oddluže-
ní je poslední zákonnou možností, jak zaplatit 
všechny své pohledávky. Avšak tento soudní pro-
ces není tak snadný, jak se může na první pohled 
zdát. Základní podmínkou pro vstup do oddluže-
ní je mít dostatečný příjem na to, aby za dobu 5 let 
byly uhrazeny všechny dluhy v nejnižší míře 30 %. 
Je naprostý omyl si myslet, že bez příjmu může-
te návrh na oddlužení také podat. Pokud splníte 
tuto podmínku, soud schválí oddlužení a po dobu 

5 let budete postupně splácet všechny své závaz-
ky pod ochranou soudu. Již žádní věřitelé nemají 
právo vás jakkoliv kontaktovat s tím, že někde dlu-
žíte. Musíte si zvyknout na fakt, že vám po dobu 
5 let bude zůstávat minimální částka k  přežití, 
ale výsledkem tohoto procesu jsou nulové dluhy.
Věřitelé spolu s insolvenčním správcem ustanoví 
způsob plnění oddlužení – buď splátkovým ka-
lendářem, či jednorázovým prodejem nemovitos-
ti. Bude vám přidělen insolvenční správce, který 
se bude o vás „starat“ po dobu oddlužení. Na 

konci pětiletého období zasedne soud zase znovu, 
a pokud nezjistí žádné závady, oddlužení potvrdí. 
Pokud ovšem budou závady zjištěny, oddlužení 
zruší a opět se dostáváte do dluhové spirály. Toto 
byl poslední příspěvek v našem fi nančním seriálu. 
Pokud vám bylo něco nejasného či byste potřebo-
vali vědět podrobnosti, neostýchejte se navštívit 
Občanskou poradnu, která má sídlo v  budově 
polikliniky jak v  Novém Městě na Moravě (po, 
st, pá), tak v Bystřici nad Pernštejnem (út, čt).

-ska-

Novoměstsko je na lyžaře připraveno
Během letošní 
zimy budou moci 
milovníci běžek 
na Novoměstsku 
opět využít více 
než 100 km upra-

vených lyžařských tratí. Počasí se bát nemusí. 
V případě nepříznivých sněhových podmínek 
bude k dispozici alespoň okruh na biatlonových 
tratích ve Vysočina Areně, který je navíc večer 
osvětlen. Jasně oranžové směrníky, na kterých 
lyžaři zjistí nejen správný směr, ale i vzdálenost, 
prošly na podzim kontrolou a jsou připraveny 
spolehlivě navádět lyžaře z Nového Města na Tři 
Studně, Sklené, Fryšavu, Blatiny, Milovy, Sněžné, 
Krátkou, Kuklík a Studnice. Tedy na tratě, které 
patří mezi nejoblíbenější. V zimě tudy projedou 

tisíce lyžařů. Pro zdatnější je přichystán Jimra-
movský okruh, na který se běžkaři mohou napojit 
z Pohledce, Zubří, Studnic či Kuklíku. Trasy pak 
vedou přes Odranec a Věcov do Jimramova či na 
Roženecké Paseky. Projíždění stop je fi nancová-
no Mikroregionem Novoměstsko, ubytovateli 
a soukromými přispěvateli. Náklady na projetí 
tras se pohybují v rozmezí 450 až 500 tisíc korun. 
Mezi největší přispěvatele Mikroregionu patří 
Nové Město na Moravě, které každoročně vyčle-
ní na projíždění tras 170 tisíc korun a na úpravu 
a osvětlení okruhu u hotelu SKI 50 tisíc korun. 
V letošním roce je partnerem Mikroregionu No-
voměstsko i společnost E.ON, která podpořila 
projíždění běžeckých stop v sezoně 2013/2014, 
a navazuje tak na partnerství s Krajem Vyso-
čina v projektu „Vysočina šetří energii“.   -red-

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici  
 

úředníka/úřednice Odboru investic 
a správy majetku města MěÚ 

Nové Město na Moravě
se zaměřením zejm. na veřejné zakázky, 
investice města, správu majetku města

Bližší informace jsou zveřejněny na úřední 
desce města a na www.nmnm.cz pod odkazem 

„volná pracovní místa“ nebo rovněž na tel. č. 
566 598 310, 566 598 350. Termín pro doruče-
ní nezbytných dokladů je 6. 12. 2013.                                                                  

Nové Město má tůně jako nové

Druhým rokem pokračuje Sdružení Krajina 
v obnově tůní pro obojživelníky na území Nové-
ho Města. Vloni to byly tůně u obchodního domu 
Billa, letos již téměř zaniklé tůně u Koupaliště. 
Nedaleko hráze novoměstského Koupaliště, za 
mostem překlenujícím obtokovou struhu, se 
nachází soustava menších tůní, kde se v minu-
losti hojně vyskytovaly různé druhy obojživel-
níků, zejména čolků. Lokalita, původně louka, 
postupně zarostla náletem dřevin, jejichž opad 

časem tůně zcela zaplnil. K postupnému zániku 
tůní pravděpodobně přispěly i splachy zeminy 
při jarním tání nebo deštích. V sobotu 26. října 
se u tůní sešli žáci z ekotýmu I. ZŠ Nové Měs-
to na Moravě a spolu s pracovníky Sdružení 
Krajina a Správy CHKO Žďárské vrchy pro-
vedli obnovu dvou zanesených tůní. Práce byly 
prováděny ručně bez použití techniky. Během 
sobotního dopoledne se žákům základní školy 
podařilo lopatami a rýči vyčistit tůně od náno-
su spadaného listí, větví a zeminy. Nad tůněmi 
děti vyskládaly ze ztrouchnivělých větví, hlíny 
a kamenů hromadu, která poslouží obojživel-
níkům jako zimoviště. Místo vypadalo nevábně 
a děti byly jako bláteníci, ale v budoucnu tůně 
poslouží obojživelníkům a umožní školnímu 
ekotýmu provozovat ekologickou výchovu 
v praxi. Děti budou moci sledovat vývoj tůní 
a jejich postupné oživení rostlinami i živočichy. 
První výsledky budou patrny už na jaře. Dě-
kujeme žákům 1. ZŠ a paní učitelce Janíčkové 
a Petře Doležalové ze Správy CHKO za spo-
lupráci.   Za Sdružení Krajina Tomáš Blažek

Naučná stezka 
Tři kříže otevřena
Pozornému divákovi jistě neunikly úvodní pane-
ly naučné stezky Tři kříže, které jsou  nově na-
instalovány na Brněnské ulici před hostincem 
Za Vodou. Všem zájemcům, turistům a milovní-
kům přírody se tak otevřela pětistránková pane-
lová kniha v přírodě, jež nabízí řadu informací  
o historii, fl óře, fauně a dalších zajímavostech 
lokality Tři kříže, kopce Kaplisko, michovských 
rybníků a Horního dvora. Dva a půl kilometru 
dlouhá stezka je vhodná  jak pro pěší, tak  i pro 
cyklisty. V  příštím roce bude ještě doplněna 
o lesní stezku, která povede přímo kolem ne-
movité kulturní památky Tři kříže. I přesto, že 
k slavnostnímu otevření nové naučné stezky do-
jde až v  jarních měsících roku 2014, kdy bude 
v Novém Městě ofi ciálně zahájena turistická se-
zóna, mohou si ji všichni zájemci projít již dnes.

Upozornění: 
uzávěrka lednového čísla je 

10. prosince 2013

Mgr. Petr Hanych, tajemník
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Provoz bezdrátového rozhlasu zahájen
V  rámci protipovodňových opatření byl v  No-
vém Městě na Moravě i v  jeho místních čás-
tech dokončen bezdrátový rozhlas. Akce, která 
vyšla na celkovou částku deset milionů korun, 
byla z  devadesáti procent hrazena z dotační-
ho titulu Evropské unie. Rozhlasové hlášení 
už tedy mohou kromě Novoměšťáků samot-
ných poslouchat i lidé v Hlinném, Jiříkovicích, 
Maršovicích, Olešné, Pohledci, Petrovicích, 
Rokytně, Slavkovicích i Studnicích. Mohlo by 
se zdát, že lidé na místních částech by mohli 
být s  novou vymožeností, která zajistí větší 
informovanost občanů, spokojeni. Ovšem 
i tato služba má zatím své „ale“. „Mysleli jsme 
si, že bezdrátový rozhlas v  místních částech 

bude napojen na rozhlas v  Novém Městě na 
Moravě a že naši občané uslyší stejné hlášení, 
jaké je vysíláno ve městě,“ nechávají se slyšet 
předsedové osadních výborů. Rozhlas v  kaž-
dé místní části je ale samostatnou jednotkou. 
Pokud předseda osadního výboru chce infor-
movat občany, musí zajít do obecní budovy, 
která je v téměř každé obci, a vyhlásit důležité 
informace sám. Nejvýše položená obec Žďár-
ských vrchů, Studnice, to má nejtěžší. Není 
zde vysílací místnost, a proto musí hlášení 
realizovat ve spolupráci se sousedním Rokyt-
nem. Podle místostarosty Nového Města na 
Moravě Stanislava Marka rozhodně není tato 
situace konečným řešením. „Prozatím chceme 

po představitelích jednotlivých obcí, aby pro-
vedli zkušební hlášení. Na základě jejich po-
znatků povedeme další jednání s dodavatelem 
a může ještě dojít k určitým změnám. Stejně tak 
Studnice nejsou uzavřenou záležitostí, o zdejší 
situaci budeme také ještě jednat.“ Město se 
prostřednictvím Stanislava Marka obrací také 
na obyvatele Nového Města na Moravě. „Rádi 
bychom, kdyby všichni ti, kteří mají problém 
s  doslechem nebo ví o jakékoliv jiné závadě, 
která jim znemožňuje poslouchat rozhlasové 
vysílání, nahlásili tuto skutečnost na městský 
úřad. Obracet se mohou přímo na pana Sme-
tanu z  odboru investic a správy majetku.“
  -hzk-

Senioři a rok 2013
Blíží se konec roku, a proto jsme v našem výboru zhodnotili nejzdařilejší 
akce našeho klubu. Není možné vyjmenovat vše, protože se scházíme 
každý týden a naše činnost je pestrá a zajímavá. Proto vybíráme jen to 
nejzajímavější.V  únoru jsme byli pravidelnými diváky MS v  biatlonu, 
zážitek to byl nezapomenutelný. V  průběhu roku jsme zorganizovali 
několik poznávacích zájezdů. Na zámku v  Rájci-Jestřebí jsme zhléd-
li výstavu kamélií, v  Boskovicích židovskou čtvrť a v  Olešnici výrobu 
modrotisku. Při dalším zájezdu jsme byli na hradu Lipnice a v  Pelhři-
mově. Navštívili jsme také stezku v korunách stromů na Lipně a kláš-
ter ve Vyšším Brodě. Putovali jsme po Vysočině za sochami Michala 
Olšiaka. Zájezdy do divadla v  Brně byly dva – muzikál a balet. Velký 
zájem mají naši členové o besedy cestopisného charakteru. Měli jsme 
letos čtyři. Ing. Maštera nám promítal a vyprávěl o Jihoafrické repub-
lice, Doc. Slonek o Srí Lance a Mexiku a Ing. Bělohradský o Nepálu. 
Členky našeho klubu se aktivně zapojily do reje čarodějnic, provozu 
stánku při Nova Civitas, přípravy plesu neziskových organizací i akce 
křtu novoměstského vlaku. Velmi zdařilou akcí byla oslava Mezinárod-
ního dne seniorů, kterou přišel pozdravit pan starosta Michal Šmar-
da. Rádi bychom znovu poděkovali Mgr. Havlíkovi a jeho zpěvačkám, 
zvukaři L. Mošnerovi, paní Olejníkové  a jejím mažoretkám, učitelkám 
Petrové, Baxantové a Zdražilové a především jejich skvělým žákům. 
Prožili jsme s nimi krásný podvečer. Naše činnost je opravdu zajímavá. 
Přijďte mezi nás, senioři, kteří nechcete pouze sedět doma u televize.

Za seniory  Libuše Topinková

Setkání s plk. Emilem Bočkem
Den 11. listopad si připomínáme jako Den vá-
lečných veteránů. V  této souvislosti jsme na 
našem gymnáziu 5. listopadu uvítali velmi vzác-
nou návštěvu. O zahraničním odboji za 2. svě-
tové války přijeli se studenty diskutovat PhDr. 
Jan Břečka z  Moravského zemského muzea 
v Brně a plukovník Emil Boček, člen Britského 
královského letectva (RAF), mechanik a pilot, 
žijící v Brně. Letos v únoru mu bylo 90. let. Pan 
Břečka studenty seznámil se zapojením česko-
slovenských vojáků v  zahraničí během války 
proti nacistickému Německu a uvedl je do dané 
problematiky. Pan Boček pak studenty velmi 
zaujal svým válečným příběhem. Tajně odešel 
v roce 1939 z Brna a přes Maďarsko, Libanon a 

Francii se dostal do Velké Británie. Nejdříve byl 
přijat jako mechanik u stíhaček, ale vždy ho to 
táhlo k létání. V roce 1942 byl přijat do pilotního 
výcviku. Absolvoval výcvik v Kanadě a byl přijat 
k československé 310. stíhací peruti. Absolvoval 
celkem 26 operačních letů. Po válce z  letectva 
odešel a věnoval se opravě motocyklů. V  roce 
2010 mu prezident Václav Klaus udělil nejvyšší 
státní vyznamenání - Řád bílého lva, které nám 
přivezl i ukázat. Jako vzpomínku na všechny 
válečné hrdiny umístili studenti k pomníku Po-
hřeb v  Karpatech věneček z  vlčích máků. Květ 
vlčího máku je symbolem krve všech vojáků, 
kteří v 1. a 2. světové válce položili svůj život. 

Mgr. Pavel Peňáz

Gymnázium Vincence Makovského 
se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě 
 

srdečně zve širokou veřejnost na kulturní program studentů 
 

S  VÁNOCEMI ZA DVEŘMI 
 

ve čtvrtek 19. prosince 2013 v aule gymnázia v 17.30 hodin. 
 

 
 

Již v 16.30 se rozezní z kopule gymnázia slavnostní fanfáry. 
 

V hlavním programu se můžete těšit na poezii, zpěv a hudební tóny 
v podání gymnazistů i členů pedagogického sboru. 

 
Zastavte se na chvíli v předvánočním čase a přijďte se podělit o sváteční 

náladu. Sledujte: noviny.nmnm.cz

Již v 16.30 se rozezní z kopule gymnázia slavnostní fanfáry.

V hlavním programu se můžete těšit na poezii, zpěv, 
a hudební tóny v podání gymnazistů i členů pedagogického 

sboru.
Zastavte se na chvíli v předvánočním čase a přijďte 

se podělit o sváteční náladu.

ve čtvrtek 19. prosince 2013 v aule gymnázia 
v 17:30 hodin
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Republikové fi nále a splněný sen o Izraeli

Mladí a talentovaní běžci našeho gymnázia 
se pustili do boje o postup na světové fi nále 
v přespolním běhu. Družstva dívek i chlapců si 
vítězstvím v  okresním i krajském kole celkem 
hladce zajistila účast na republikovém fi nále, 
které se uskutečnilo 18. října v  Malšově Lhotě 
u Hradce Králové. Letošní rok byl pro všechny 
velikou motivací, neboť vítězné družstvo může 
v  roce 2014 reprezentovat nejen svůj kraj, ale 
zejména Českou republiku na světovém fi nále 
v Izraeli. Již před startem panovala mezi všemi 
zúčastněnými lehká nervozita. Tentokrát nebyl 
předem jasný vítěz a vše bylo zcela otevřené. 
Za oblačného a chladnějšího počasí se na tratě 

vydalo v kategorii děvčat 12 týmů a v kategorii 
chlapců dokonce 14. Všichni sportovci novo-
městského gymnázia bojovali s  plným nasaze-
ním. V  družstvu našich „rychlých holek“ zís-
kala její nejmladší členka Kateřina Pulgretová 
1.místo a členka české juniorské reprezentace 
v  biatlonu Anna Tkadlecová se radovala ze 3. 
místa. Michaela Sádovská, rovněž biatlonistka, 
dofi nišovala na 5. místě. O celkovém výsled-
ku nakonec rozhodlo pořadí čtvrté závodnice. 
Přestože se naše děvčata umístila na krásném 
druhém místě, bylo z  výrazu jejich tváře přeci 
jen trochu znát zklamání. Dramatický průběh 
přinesl i závod chlapců. Zde jsme sice neobsa-
dili pozice na bedně, ale o napětí nebyla nouze. 
Do poslední chvíle nebylo známo vítězné druž-
stvo. Se zatajeným dechem naslouchali hoši, ale 
i dívky výsledkům, které předčítal moderátor, 
zastupující hlavního organizátora akce – Active, 
středisko volného času ze Žďáru nad Sázavou. 
A pak to přišlo. Letošním vítězem v  kategorii 
chlapců se stal tým z  Gymnázia Vincence Ma-
kovského se sportovními třídami v Novém Měs-
tě. Radost neznala mezí. Pro mnohé se stal sen 

skutečností. Radost měly určitě i dívky, i když 
…troška té nostalgie byla cítit. Rozhodně je ale 

třeba pochválit všechny za maximální vložené 
úsilí a výbornou reprezentaci naší školy i Kra-
je Vysočina. Upřímně gratulujeme a chlapcům 
přejeme hodně štěstí při závodech světového 
fi nále v  Izraeli 2014! Zvláštní poděkování pa-
tří i týmu již zmíněného Activu ze Žďáru nad 
Sázavou za bezproblémovou organizaci, dále 
Asociaci školních sportovních klubů za usku-
tečnění této zajímavé akce, stejně tak patří velký 
dík společnosti BK Tour, která poskytla areál 
a hlavní cenu pro vítěze – poukaz na třídenní 
školní výlet pro 25 osob do některého z jejich re-
kreačních zařízení v ČR.   Monika Marshallová

MČR: Žákyně patří ke špičce 

V pátek 18. října se konalo mistrovství České re-
publiky školních družstev v přespolním běhu, kte-
rého se účastnili vítězové krajských kol. Každý ze 14 
krajů ČR měl družstvo sestavené z 6 závodníků. 

Na startu kategorie našich mladších žákyň stá-
lo 80 děvčat z celé ČR, které běžely kros dlouhý 
1700m. Mistrovský závod vyhrála děvčata z Opa-
vy, druhé skončily lyžařky z Vrchlabí, na třetím 
místě byly závodnice z Jablonce nad Nisou a 
krásné čtvrté místo vybojovaly žákyně Základní 
školy Leandra Čecha. Naši školu reprezentovaly: 
Marta Slonková, Sára Zámečníková, Helena Ně-
mecká, Barbora Felcmanová, Michaela Švejdo-
vá, Vendula Šírová. O nejlepší umístění z našich 
děvčat se postarala Marta Slonková, která skon-
čila na 2. místě. Všem našim žákyním blahopře-
jeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy, 
města a Kraje Vysočina!  Mgr. Vlasta Holubová

Družstvo dívek: 
Anna Tkadlecová, Kateřina Pulgretová, 

Kateřina Ostrejšová, Michaela Sádovská, 
Vendula Ostrejšová, Martina Vališová

Družstvo chlapců: 
Martin Žák, Vojtěch Seifert, Evžen Raus, 
Martin Klouda, Jan Pekař, Michal Starý

Horolezecké 
vícehodinovky 
V  termínu 22. – 23. února se na Studnicích 
uskuteční 34. ročník horolezecké čtyřiadvace-
tihodinovky a dvanáctihodinovky. Organizá-
toři, kterými jsou Horolezecký klub Vysočina 
a Montana turistický klub Brno, již mají při-
pravený pětikilometrový okruh v  okolí Studnic. 
Trať bude postavena a připravena podle sně-
hových podmínek na bruslení a klasiku. Převý-
šení přitom nebude takové, jako tomu bylo na 
Blatinách, kde se konal minulý ročník. Závodit 
bude možné v  kategoriích: muži, ženy, muž-
ské a ženské dvojice a smíšené dvojice.   -mah-

Tip na výlet. Malý velký výšlap

Pokud nás s  vrcholícím podzimem ještě napad-
ne potrápit tělo sportovně turistickým výkonem 
a zdolat jeden z  rekordních výstupů, chceme-li 
se navíc pokochat krásnou krajinou, vydejme se 
vlakem do Borače. Místem protéká řeka Svratka, 
a když se s ní na pár hodin rozloučíme a vystou-
páme z  nadmořské výšky 277 metrů po zelené 
značce směrem na Veselí a pak po žluté až na 
Veselský chlum, čeká nás po nevinném úvodu 
jeden z  rekordních výstupů v  rámci celé Čes-
komoravské vrchoviny. Během dvou kilometrů 
zdoláme téměř 300 výškových metrů. Veselský 

chlum je naštěstí obdařen nádherným výhledem, 
a tak máme skvělou záminku na krátký odpoči-
nek, než se vydáme dál. Sledujeme žlutou značku 
a při pozvolném sestupu do Ochozu u Tišnova si 
v  celé kráse prohlédneme výškový cíl naší cesty, 
Sýkoř (702 m). Projdeme vesnicí, stále po žluté, 
až nad její severní konec. Kousek za elektrickým 
vedením odbočíme východně po neznačené cestě 
a pod Kopaninami přejdeme na Cimrmanovu 
stezku, směřující na nejvyšší vrchol Sýkořské hor-
natiny. Čeká nás fi nální poctivé převýšení, tento-
krát ovšem pozvolnější a asi o třicet metrů menší 
než to úvodní. Cesta zpět po žluté přes Skorotice 
a po modré do Nedvědice vyžaduje větší pozor-
nost pouze ve skalnatých partiích v  okolí sedla 
Kuchyňka, ale to už se blížíme zpátky k řece, jejíž 
hladina je zde o pouhých pár desítek metrů výš.

 Karel Daněk

Top závody 
v našem městě 
Novoměstský závod Světového poháru hor-
ských kol získal titul nejlepšího závodu sezony. 
Navázal tak na ocenění z uplynulých let. „Nové 
Město zaujalo svoji technickou tratí, úžasnou 
atmosférou a obrovským počtem nadšených 
diváků,“ zdůvodňuje Mezinárodní cyklistická 
unie. Závod v  našem městě dostal dvakrát víc 
hlasů než druhý v  pořadí. Novoměstský orga-
nizační tým zabodoval také v závodě ve sprin-
tu. Zvítězil společně s pyrenejským střediskem 
Vallnord v Andoře. Hlasující ocenili atraktivní 
trať s asfaltovými i terénními sekcemi. Světo-
vý pohár bude novoměstský sportovní areál 
hostit i příští rok. Bikeři se sjedou ve stejném 
termínu jako letos. Závody se uskuteční bě-
hem posledního květnového víkendu.   -mah-
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Florbalisté: Vítězný vstup do sezóny

Po úvodních turnajích sezóny jsou v popředí 
svých tabulek všechny novoměstské fl orbalo-
vé oddíly. Muži „A“ již odehráli 9 z 18 zápasů 
základní části a zatím si připsali 8 vítězství. 
V  tabulce jim připadá druhé místo za suverén-
ními Žerotíny. „Základní část je ve své polovině 

a k postupu do první ligy AFL je ještě dale-
ko, přesto jsme na dobré cestě. Nesmíme však 
usnout na vavřínech a musíme zapracovat na 
nasazení v tréninkových jednotkách a prostě víc 
makat,“ zhodnotil situaci trenér a hráč Martin 
Kaštánek. Muži „B“ zatím odehráli pouze 2 zápa-
sy. Díky dvěma vítězstvím však drží druhé místo 
tabulky a tím pádem postupové naděje na fi nále. 
Také dorostencům vyšel vstup do ligy na výbor-
nou. Třemi těsnými výhrami drží vedení ve své di-
vizi. Starší žáci po dvou jednoznačných zápasech 
vedou svoji kategorii se skórem 22:4. „Cílem pro 
letošní sezónu je v obou kategoriích postup na 
fi nálový turnaj. Jsme stále na začátku a zápasy 
dorostenců byly hodně těsné. Rozhodně máme 
ale větší šance než minulou sezónu,“ řekl trenér 
obou kategorií Jakub Čuhel. Mladší žáci stihli již 

4 zápasy a zatím nepoznali hořkost porážky. Po 
dvou vysokých výhrách měli více práce v Ada-
mově, ale výhrami 3:0 a 5:1 si drží první místo 
v divizi se skórem 31:6. Letos poprvé přihlásili 
Orli elévy, kteří si první zápasy i užili, a jeden 
z nich dokonce vyhráli. „Elévové hrají především 
pro zábavu a získávají zkušenosti do dalších let. 
Už loni si vyzkoušeli přátelské zápasy. Letos je 
konečně dostatek hráčů na pravidelnou soutěž. 
Mladší žáci trochu omladili, ale stále dokáží hrát 
dobré zápasy. Po druhém turnaji vím, v čem jsme 
dobří, a na čem potřebujeme naopak pracovat,“ 
prohlásil trenér Tomáš Mrázek. Orel zve všech-
ny příznivce na celodenní vánoční turnaj mužů 
v Bystřici nad Pernštejnem, který se odehraje v ne-
děli 22. prosince. Více podrobností na http://orel.
nmnm.cz/orelcup.   Orel Nové Město na Moravě

Squashový turnaj
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě 
pořádá squashové sportovní utkání. Zájem-
ci mohou poměřit své síly v sobotu 7. 12. 2013 
v centru Sportentime. Začínáme v 9:00 a hrát 
se bude v  kategoriích do 13 let a  od 13 do 16 
let. V obou věkových kategoriích se utkají dív-
ky i chlapci. Soutěžit se bude o hodnotné ceny, 
jež sponzorovaly DROGERIE TETA Řezáčová, 
Autocentrum Hudec. Přihlášky na turnaj posí-
lejte na e-mail svacek@unet.cz. Startovné tur-
naje činí 70 Kč.   DDM Nové Město na Moravě

Petr Vitner:  Chci se pořád zlepšovat

Na tuto sezónu bude Petr Vitner vzpomí-
nat jen v dobrém. Dařilo se mu totiž vše. Za-
běhl svůj osobní rekord, porážel zkušeněj-
ší borce, stal se českým mistrem. Z Nového 
Města však úspěšný atlet nespěchá. Má tu ide-
ální podmínky a již střádá plány na další sezónu.
 
Nejspíše mi dáte za pravdu, že tato sezóna je 
Vaší nejvydařenější sezónou?
To bezesporu je. Vydařilo se mi téměř všechno.
Jakého výsledku si ceníte nejvíce?
Rozhodně osobního rekordu na 1500 metrů 
(3:42,66) z Nového města nad Metují. Sice tento 
výkon nebyl asi tak výrazný, přesto pro mě zna-
mená nejvíc.
Pokořil jste krajské rekordy. Kdy se bude o Pe-
tru Vitnerovi mluvit coby o českém rekordma-
novi? Už teď jste nejlepším mílařem v Česku.   
Krajské rekordy držím na 800 a 1500 metrů. Od 
rekordů národních jsem však ještě na hony vzdá-
lený. Samozřejmě se chci pořád zlepšovat, tak 
budu rád, když se českým rekordům zvládnu 
co nejvíce přiblížit. Nejlepším mílařem v Česku 
také ještě nejsem. Nesmíme zapomínat na Ja-

kuba Holušu, který zaběhl letos v Šanghaji 3:38.
Budete nadále kombinovat kratší tratě s delší-
mi, silniční běhy s krosem?
Nevím, jestli něco kombinuji. Sám se považuji 
za středotraťaře a nerad bych to měnil. Zatím to 
funguje tak, že mistrovství republiky v krosu ab-
solvuji v rámci objemové přípravy na dráhovou 
sezonu a delší silniční běhy jsem běžel až po kon-
ci sezony. Vše podřizuji úspěchu na dráze. Když 
vyjde něco navíc, jen to potěší.
Jaká je Vaše nejoblíbenější trať?
To je jednoduché, nejraději mám 1500 metrů.
Vaší silnou zbraní je fi niš. Znamená to, že závod 
rozbíháte pomaleji a postupně zrychlujete krok?
To rozhodně ne. V závodě, ve kterém útočím na 
osobní maxima, se musí běžet na doraz hned od 
začátku. Většinou jsem schopen v závěru závodu 
najít více sil než soupeři. Zatím to tak funguje.
Souhlasíte, že Vaše výkony jsou nejlepší rekla-
mou pro novoměstský atletický oddíl?
A nejen moje výkony. Především výkony Jitky Ku-
belové, Lukáše Kourka a Jiřího Šacla ukazují, že 
atletika je zdaleka nejúspěšnějším sportem v na-
šem městě. V atletickém oddílu je výborná práce 
s mládeží a na Vysočině se objevuje spousta ta-
lentů. Věřím tomu, že mě další budou následovat.
Nevábí Vás jiné oddíly? Či máte v Novém 
Městě ideální podmínky pro běhání?
Nevábí. V Novém Městě mám vše, co potřebuji 
k tomu, abych se zlepšoval. A zlepšuji se, proto 
není důvod cokoli měnit.
Co Vás čeká v zimním období? Zasloužený 
odpočinek?
Odpočinek to asi nebude. Začínáme objemovou 
přípravu na Šumavě a v zimě přijde halová sezóna. 
V té se mi sice tolik nedaří, protože není kde nabě-
hat rychlejší úseky, ale je to dobré zpestření zimy.
Jaké máte hlavní cíle na příští rok?
To je snadné. Dál se zlepšovat a pokusit se o spl-
nění limitu a tím i účast na mistrovství Evropy. 
Samozřejmě je to daleko, uvidím, jak se povede 
příprava.                                                                    -mah-

Lukáš Kourek 
poběží na Evropě 
Novoměstský běžec Lukáš Kourek se nominoval 
na mistrovství Evropy v přespolním běhu. Roz-
hodnul o tom nominačním závod na 9 kilometrů, 
který se konal v sobotu 2. listopadu ve Střelských 
Hošticích. V  jeho průběhu nenašel vážného 
soupeře a s přehledem zvítězil. Tím si vybojoval 
místo v  reprezentačním výběru na mistrovství 
Evropy, které se uskuteční 8. prosince v Bělehra-
dě.  Kourkovy výkony jsou dalším potvrzením vy-
soké úrovně novoměstských atletů.     -hub-,-mah-

Jiří Brychta získal 
světové stříbro 
Vytrvalec Jiří Brychta se blýsknul na ve-
teránském MS v  atletice, které se v  druhé 
polovině října konalo v  Brazílii. V  závodě 
v  přespolním běhu na 8 kilometrů vybojoval 
stříbrnou medaili. Výborných výsledků do-
sáhnul také na dráze. V  závodech na 10 a 5 
kilometrů doběhl na 4. a 5. místě.  Těsně pod 
stupni vítězů skončil v  maratonském běhu. 
Svými výkony potvrdil skvělé renomé od-
dílu atletiky TJ Nové Město.   -hub-,-mah-
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

15. 10.
19. 10.
22. 10. 
23. 10.
25. 10.
29. 10.

1. 11.
3. 11.
6. 11.
6. 11. 

Aneta Klimešová
Jan Krčil
Matyáš Ivasyuk
Klaudie Danielová
Vojtěch Mužátko
Sabina Slabá
Dominika Dlouhá
Pavel Horváth
Isabella Procházková
Tobias Procházka

Vratislav Šír 
Marie Novotná
Františka Vlachová
Bohuslava Tatíčková
Josef Kříž  
Marie Němcová
Miroslav Veinlich
František Jaitner

80
98
 91
80

  91
92
86
85

Významná prosincová výročí

19. 10.
20. 10.
21. 10.
24. 10.
24. 10.
26. 10.

1. 11.
3. 11.
9. 11.

15. 11.
18. 11.

Marta Havlíčková (N. Město, 1937)
Ivan Heger (N. Město, 1937)
Dagmar Kromíchalová (N. Město, 1928)
Roman Filipovič (N. Město, 1935)
Bedřiška Veselská (N. Město, 1927)
Miroslav Kakač (N. Město, 1933)
Marianna Kružíková (N. Město, 1916)
MUDr. Vladimír Šmarda (N. Město, 1947)
Miroslav Mrkos (N. Město, 1962)
Olga Německá (N. Město, 1924)
Zdeňka Kozáková (Pohledec, 1933)

manželství
19. 10. Natálie Hunková, Kamil Bílý

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

www.horackagalerie.cz
otevřeno denně kromě pondělí a státních

svátků: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h

24. 12. 1678  narodil se v Jimramově Karel 
Slavíček,  jezuita, matematik, hvězdář, hudeb-
ník, 335. výročí narození (zemřel 24.8.1735 v 
Pekingu, Čína)
26. 12. 1998 zemřela v Praze Věra Frömlová-

-Zezuláková, malířka, restaurátorka, 15. výro-
čí úmrtí (narodila se 3.8.1924 v Novém Městě)
27. 12. 1958  zemřel MUDr. Josef Svítil (Jan 
Karník), lékař, spisovatel, překladatel, 55. 
výročí úmrtí (narodil se 16.8.1870 v Novém 
Městě)
29. 12. 1868    narodil se v Turnově Bohumír 
Tichánek, ředitel novoměstské reálky (1921-
1931), 145. výročí narození

Stomatologická pohotovost

1. 12. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár 
nad Sázavou, 566 628 997
7. 12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
8. 12. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 092
14. 12. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234
15. 12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
21. 12. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě, 566 542 615
22. 12. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 
566 664 342
24. 12. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 
566 562 619
25. 12. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 127
26. 12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 
775 479 595
28. 12. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
29. 12. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 
567 332
1. 1. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo náměstí 
12, Nové Město na Moravě, 566 616 901

4. 12.
5. 12.

17. 12.
18. 12.
22. 12.
26. 12.
26. 12.
29. 12.

Klub seniorů
2. 12. Mikulášská zábava
Na harmoniku hraje pan Dostál.
Penzion Vrchovina 15 – 17 hod.
12. 12. Návštěva Horáckého muzea
Sraz před muzeem v 15 hod.
16. 12. Vánoční bowling
Penzion Vrchovina 15 – 17 hod.

D
k
D
k
D
v
v

Výstavy
Roman Podrázský – Výběr z díla do 26. 1. 2014
Rozsáhlý cyklus na pomezí kresby a malby je 
volnou ilustrací ke Zjevení sv. Jana, rozehrává vi-
zuální interpretaci symbolů, čísel, barev a postav, 
kterých se Apokalypsa dotýká. Divákovi jsou 
předloženy scény z Janova zjevení, které si pone-
chávají své charakteristické tajemno a vybízejí k 
zamyšlení.  
SVUV a KVUH – Vysočina 2013  do 2. 2. 2014
Výstava rozsáhlejšího charakteru představuje 
práce členů Sdružení výtvarných umělců Vyso-
činy a Klubu výtvarných umělců Horácka. Díla 
umělců jsou k vidění ve více prostorách Horácké 
galerie a dostávají se tím do nových zajímavých 
souvislostí.

Další akce
Křest knihy Věry Rudolfové    
V Horácké galerii bude v neděli 24. 11. v 15 hodin 
probíhat křest knihy Věry Rudolfové Kraj návra-
tů a vzpomínek. K poslechu zazpívá Pavel Haluza. 
Všechny srdečně zveme.
Adventní koncert vokální skupiny Fons 7. 12. 
v 16 hodin. Těšit se můžete mimo jiné na zpěvy 
o naději či kratší skladby Petra Šandery. Koncert 
proběhne v sobotu 7. 12. v 16 hodin v zámeckém 
podkroví.
Více informací na stránkách Horácké galerie:

http://www.horackagalerie.cz/

Blahopřání
Dne 16. listopadu 2013 oslavili 50. výročí svat-
by manželé Růžena a Petr Švandovi z Maršovic. 
Všechno nejlepší do dalších společně prožitých 
let a pevné zdraví přejí syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka

V deštivých listopadových dnech nás všechny 
zastihla smutná zpráva o úmrtí paní učitel-
ky Kružíkové. Její žáci, napříč generacemi, si 
jistě vzpomněli na hodiny strávené v útulném 
podkroví domku pod gymnáziem. Na zpívání 
před Vánocemi, čtení německých či anglických 
textů a neustálé opakování slovíček. Protože 
jak vždycky říkala: „Kapka ke kapce a pohár 
se naplní.” Věřím, že mnohým z nás zvyk psát 
si 5x pravopis, výslovnost a české znění textu, 
zůstal dodnes. Pod jejím vedením se němčinu 

či angličtinu naučily desítky dětí i dospělých. 
Nebylo výjimkou, že ji navštěvovaly postupně 
i tři generace jedné rodiny. A z mnohých jazy-
kových kroužků vzešla přátelství, která trvají 
dodnes. Co na tom, že od dob, kdy jsme se 
v Makovského ulici scházeli, uplynulo třicet 
i více let. Na paní Kružíkovou budeme všich-
ni vzpomínat s láskou a úctou jako na pečli-
vou, milou a velmi kultivovanou dámu, která 
nám dala do života více než jen základy jazyků.
                                                                                                                         Ing. Jitka Svojanovská

Sestra Marie Kružíková - Buchtelová, 7. 12. 
1916 - 1. 11. 2013. Sestra Kružíková skautovala 
již před 2. světovou válkou, a to v Zábřehu, kde 
byla zástupkyní vedoucí dívčího oddílu. Do No-
vého Města na Moravě se přestěhovala v roce 
1939 a začala učit na místním gymnáziu. Po vál-
ce spolupracovala s MUDr. Jarmilou Havlíkovou 
při zakládání dívčího skautského oddílu a již v 
červenci 1945 se tento oddíl zúčastnil pracovní-
ho žňového tábora na Moravci. V roce 1946 po-
řádaly první samostatný tábor u Matějovského 
rybníka, kde vedla družinu Leknínů. V dalších 
letech se činnost dívčího kmene úspěšně rozvíje-

la. Roku 1948 se sestra Kružíková stává zástup-
kyní velitelky oblasti Horácko. Po roce 1949 je 
persekuována, nemůže učit a nastává nelehké 
údobí jejího života. V letech 1968 až 1970 a po 
roce 1990, kdy  byl skaut obnoven, je vždy jeho 
příznivkyní. V roce 2007, u příležitosti 100. výro-
čí vzniku celosvětového skautingu, se jí dostává 
poděkování od místního střediska Bílý štít  a List 
díků od Krajského poradního sboru oldskautů. 
Sestra Kružíková vykonala pro novoměstské 
skautky , skauty a studující mládež velmi mnoho. 
Hodně mladých lidí jí vděčí za dobrou přípravu 
do života.   Za novoměstské skauty Jiří Janíček
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Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v No-
voměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč 
za inzerát. Máte-li zájem o zveřejnění za-
slaného inzerátu, prosíme o uhrazení této 
částky buď osobně v informačním centru 
na Vratislavově náměstí (Horácké muze-
um), nebo formou SMS:
1. Pokud je vaším operátorem Telefónica 
O2, zašlete na číslo 900 06 20 zprávu ve 
tvaru NKZ
2. Pokud je vaším operátorem Vodafone, 
nebo T-Mobile, zašlete na číslo 902 06 
zprávu ve tvaru  NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než 
je uvedeno v inzerátu, prosíme o uvedení 
čísla pod text inzerátu do závorky. Počet 
inzerátů = počet SMS. Děkujeme.                                              

-red-

Marta Benešová  
21. 12. 1932 – 6. 10. 

2013
"Je lépe se opotřebovat 

než zrezivět ... "
Diderot

Paní Marta Benešová 
odešla opotřebovaná, 
nikoli zrezivělá ... 
Její životní krédo zů-
stává výzvou pro nás všechny, kteří jsme měli tu 
čest jako přátelé s Martou žít.      Iva Kondýsková

Dne 17. prosince 2013 
vzpomeneme 1. výročí 
úmrtí našeho milova-

ného manžela, tatínka 
a dědečka, pana 
Eduarda Stojara.

Děkujeme za cestu, 
kterou jsi šel s námi.
Děkujeme za ruku, 
která nám pomáhala.
Děkujeme za to, že jsi byl! Očím ses ztratil, ale 
v srdcích zůstaneš navždy. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka Helena, dcera Andrea a 
syn Hynek s rodinami.

Koupím garáž na ulici Mírová u nádraží, tel.: 605 
788 365.
Pronajmu na zimu garážová místa v Maršovi-
cích, tel.: 606 464 628.
Zdravotní sestra s praxí au pair v USA pohlídá 
děti již od 3 měsíců ve svém rodinném domě v 
NMnM nárazově, dlouhodobě, ve dne i v noci, 
volejte 736 214 900.
Prodám mrazničku Samsung – Calex symphony 
130, 3 šuplíkovou. Cena 500 Kč, tel.: 603 997 060.
Pronajmu nebo odprodám zařízený byt 2+1, se 
zázemím pro kočku, tel.: 723 827 241.
Prodám revolver zn. "KORA" model 22LR 
SPORT v kufříku + pouzdro na nošení + 150 ná-
bojů, cena dohodou (asi 5 tis. Kč). Dále prodám 
vyhřívané sklo s těsnící gumou do zadních dveří 
na Renault Twingo, tel.: 604 387 018.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+kk nebo 
2+1 v Novém Městě na Moravě. Požaduji dům s 
výtahem nebo byt v přízemí, tel.: 606 507 830.
Prodám oblečení na chlapečka od narození do 
roku a půl. Pěkné věci za výhodné ceny. Možný 
další odběr, jak dítě odrůstá, tel.: 604 486 488.
Prodám dětskou dřevěnou ohrádku o rozměrech 
104cm x 75cm a výšce 65cm. Má pevné dno a ko-
lečka, která lze i odmontovat. Dá se denně sklá-
dat, skvělá tedy i do menších prostor. Je v dobrém 
stavu. Cena 750 korun. Kontakt: 734 126 281.
Prodám čtyřplotýnkový elektrický sporák s trou-
bou. Ve velmi dobrém stavu. Cena 700 Kč, tel.: 
723 490 033.
Prodám nové zimní botečky Gore-tex, zn. SU-
PERFIT, vel. 25, barva růžová. Nenošené, ještě 
rok záruka. Původní cena 1250 Kč, nyní 900 Kč, 
tel.: 604 881 128.

Kdekoliv jsi, budeš-li 
naslouchat, najdeš 

nás vedle sebe.

Dne 8. listopadu 2013 
uběhlo již 20 let, kdy 
náhle odešel náš skvě-
lý táta a manžel, pan 
RNDr. Jiří Bláha. Stá-
le vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Libuše, dcery Andrea a 
Ivana s rodinami.

Kdo lásku a dobro 
rozdával, ten neodešel, 

v našich srdcích žije 
dál. 

Dne 24. prosince 2013 
již uplyne 5 let, co nás 
navždy opustil milo-
vaný tatínek, dědeček 
a manžel, pan Miloš 
Růžička. S láskou vzpomínají manželka a dcery 
s rodinami.

Chtěla bych touto cestou ze srdce poděko-
vat všem pracovníkům z Domu s pečovatel-
skou službou v Novém Městě, kteří se tak 
pečlivě starali o moji maminku, paní Zajíč-
kovou, která zde v klidu dožívala své dny. Ješ-
tě jednou vřelý dík.      dcera S. Kvíčalová

. 

-

-
-

.

Vzpomínka

-

-

. 

. 

k

Ráda bych poděkovala celému oddělení gyneko-
logicko-porodnickému v Novém Městě na Mora-
vě. 1.11.2013 jsem podstoupila císaře na tomto 
oddělení a opravdu mile mě překvapila péče. Sly-
šela jsem různé názory, ale sama jsme se mohla 
přesvědčit, s péčí jsem byla moc spokojená. Ráda 
bych poděkovala za péči jak sestřičkám na od-
dělení, tak i samotným lékařům. Děkuji moc a 
jsem moc ráda, že jsem mohla svého posledního 
potomka přivést na svět právě v této nemocnici.   

pacientka Monika Dlouhá

Poděkování

Poděkování Minibazar
Koupím dům na "Novoměstsku", nejlépe Mar-
šovice, Pohledec, Zubří, Petrovice, Radňovice, 
nebo kolem rekreační oblasti Tři Studně, tel.: 604 
734 355. 
Hodinový manžel údržba, servis, montáže, 
opravy domů, bytů, zahrad. Instalatérské, elek-
trikářské a další služby. Odvoz a dovoz čehoko-
liv do 3,5 tuny, odvoz vašich nepotřebných věcí, 
prostě Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Tel.: 
737 175 434, e-mail: arnost01@centrum.cz.
Prodám plynový sporák, zachovalý, 6 let starý. 
Původní cena 4500 Kč, nyní 2 tis. Kč, zn. stěho-
vání. Tel.: 777 163 718.
Prodám chodítko pro seniory. Téměř nepoužíva-
né, 50% sleva. Tel.: 602 383 682.
Vdova 2 roky, 53 let, abstinentka, nekuřačka hle-
dá nějakého hodného přítele, nejlépe Žďár n/S., 
Havl. Brod, věk 53 -57, výška od 175 do 185 cm. 
Já měřím 165 cm. Nejsem sama, mám dceru au-
tistku + vlčáka. Tel.: 721 870 646.
Prodám byt 2+1 v NM, 55m², slunný, JV orien-
tace, 1. patro, plastová okna, veškerá občanská 
vybavenost, tel.: 773 999 190.
Nabízím domácí pomoc: úklid,žehlení,hlídání i 
nemocných dětí,pomoc seniorům. Kontakt: 728 
551 821, mail: domaci-pomoc@seznam.cz.
Prodám česnek – modrý paličák. Cena 160 Kč/
kg. Dále prodám cibuli na uskladnění, tel.: 720 
102 472.
Prodám dětské odrážedlo značky CHICCO delu-
xe auto. Jedinečná kombinace autíčka, houpačky 
a vozítka. Autíčko je vybaveno hracím panelem. 
Roste s dítětem. Prodám dětskou chůvičku zn. 
Philips, tel.: 724 173 083.
Pronajmu prostory k pronájmu na Malé ulici – 
vhodné jako kancelář nebo obchod, tel.: 731 103 
301, 731 163 913.
Z pozůstalosti po vojácích, legionářích, letcích, 
četnících, vysokých funkcionářích ap. koupím 
medaile, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, čás-
ti uniforem, tel.: 608 420 808.
Nabízím k dlouhodobému pronájmu garážové 
místo, téměř ve středu města, tel.: 731 152 975.
Prodám průtokový ohřívač vody spodní s páko-
vou baterií (pod dřez nebo umyvadlo). Používán 
6 měsíců, obsah 5 litrů, český výrobce Dražice. 
Cena 2600 Kč, tel.: 605 139 316.
Prodám kotel na ohřev vody Brutar (zachovalý), 
tel.: 603 263 332.
Přenechám kompletní vybavení prodejny s 
dětským textilem. Možný odvoz koncem tohoto 
roku. Bližší informace v prodejně v Novém Městě 
na Moravě, Vratislavovo nám. 122.
Prodám střešní vikýř 50x60 s lemem hnědé bar-
vy. Cena 500 Kč, tel.: 732 688 238.
Prodám zděný byt 2+1 v OV s balkonem, půdou 
a sklepem, plast. okna v Novém Městě, ul. Luční. 
Volný ihned, bez RK, cena dohodou, tel.: 608 620 
812. 
Koupím trubkové lešení, příp. Haki lešení i bez 
podlážek, tel.: 776 005 775.
Pronajmu  byt 2 + 1 v Novém Městě na Moravě, 
tel.: 608 477 428.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně, tel.: 720 243 863.
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Město děkuje všem, kteří se podílejí na jeho rozvoji
V předvečer svátku sv. Martina se v  kulturním 
domě uskutečnil Reprezentační večer Nového 
Města na Moravě, který se konal za fi nanční 
podpory fi rmy Medin, a.s.. Večerem vtipně pro-
vázel známý herec Tomáš Matonoha a poprvé se 
novoměstské veřejnosti představil zde žijící te-
norista Michal Pavel Vojta. Jedním z cílů večera 
bylo poděkovat významným osobnostem, které 
se zasloužily o rozvoj města. Kulturní a spole-
čenská komise navrhla za podpory vedení města 
zvláštní poděkování třem mužům, jejichž jmé-
na jsou spojena s významnými novoměstskými 
institucemi. Jako první se poděkování dočkal 
MUDr. Zdeněk Kadlec za odpovědné vedení 
novoměstské nemocnice a mimořádné zásluhy 

o její rozvoj. Za velký přínos lyžování, rozvoji 
sportovního areálu a celoživotní propagaci No-
vého Města ve světě poděkoval starosta města 
i doc. Ing. Ladislavu Slonkovi, CSc. Třetího 
poděkování se dočkal za zásluhy pedagogické 
a překladatelské emeritní ředitel novoměst-
ského gymnázia Mgr. Jiří Kubík. V sále bylo 
znát dojetí a všichni ocenění sklidili obrovský 
potlesk. Starosta města Michal Šmarda pře-
dal všem třem osobnostem symbol vděčnosti 
Nového Města z dílny novoměstského rodáka, 
skláře a uměleckého kováře Víta Zadiny. Touto 

„děkovací“ cenou se stala 25 cm vysoká soška z 
leštěné nerez oceli pokrytá 24 karátovým zla-
tem. Celý její povrch pokrývají plochy a pražce, 

zpodobňující různé životní události, překážky 
a období. Radostné okamžiky a úspěchy, jež 
člověk zanechává ve společnosti a vzpomín-
kách jiných lidí a které se zpětně nazývají celo-
životním dílem, jsou stylizovány do ražených 
a vyzlacených čtverců. Ony „zlaté stopy“ jsou 
tak zcela výstižným symbolem pro své držitele 
a poděkováním za jejich přínos Novému Měs-
tu na Moravě. „Chtěli jsme poděkovat nejen 
těm třem dobrým lidem, ale všem, kdo pomá-
hají našemu městu. Všem, kterým záleží na 
budoucnosti Nového Města a lepším životě 
Novoměšťáků. Snad se to alespoň trochu po-
dařilo,“, řekl na závěr starosta Michal Šmarda.

-kuku-

Ocenění:

MUDr. Zdeněk Kadlec, 
lékař, novoměstský rodák a patriot. Narodil se 
v červnu roku 1949 a po studiích na novoměst-
ském gymnáziu a Lékařské fakultě v Olomouci 
celý život pracoval v novoměstské nemocnici. 
Jejím ředitelem byl od roku 1992 do roku 2009. 
Za jeho působení došlo k rozsáhlé modernizaci 
areálu. Byla zrekonstruováno transfuzní, infekč-
ní, kožní a interní oddělení. Obnoven stravovací 
provoz a uskutečnila se výstavba centrálních 
operačních sálů, centrální sterilizace, podzemní-
ho koridoru, heliportu a rehabilitačního bazénu. 
Foto: MUDr. Zdeněk Kadlec a moderátor večera 
Tomáš Matonoha.

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., 
emeritní děkan Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně, lyžař a milovník 
myslivosti. Narodil se v červnu roku 1940, po-
chází z nejstarší rodiny novoměstských výrobců 
lyží. Podílel na výstavbě lyžařských tratí v lese 
Ochoza, právě tyto tratě se staly základem pro 
úspěšné pořádání Zlaté lyže a závodů Světových 
pohárů. Je členem Mezinárodní běžecké komise 
FIS, opakovaně zastával funkci ředitele Světové-
ho poháru v lyžování a několik let pracoval jako 
předseda organizačního výboru Zlaté lyže. 
Foto: Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. a starosta 
města Michal Šmarda

Mgr. Jiří Kubík, 
pedagog a překladatel, novoměstský rodák, letos 
oslavil kulaté jubileum. Narodil se v květnu roku 
1933 a po studiu na novoměstském gymnáziu 
vystudoval Filozofi ckou fakultu Masarykovy uni-
verzity v Brně obor český a německý jazyk. Již 
od mládí se podílel na kulturním životě města 
působením ve spolku Horák. Celý život se věno-
val pedagogické a překladatelské praxi. Velkého 
uznání se mu dostalo v porevolučních letech 
zvolením do funkce ředitele Gymnázia Vincence 
Makovského. Byl také váženým členem městské-
ho zastupitelstva.  Foto: Mgr. Jiří Kubík,Veronika 
Teplá, starosta Michal Šmarda

Odhalení busty Jana Karníka
Ve středu 6. listopadu byla slavnostně odhalena 
na Malé ulici busta významného novoměstské-
ho rodáka Jana Kar-
níka (vlastním jmé-
nem MUDr. Josefa 
Svítila), od jehož 
úmrtí letos uplyne 
55 let. Jejím auto-
rem je akademický 
sochař Jiří Plieštik, 
který při této pří-
ležitosti uvedl, že 
se snažil vytvořit 
podobu Jana Kar-
níka tak, jak byl popisován – jako laskavého a 
vnímavého lékaře, spisovatele a patriota No-
vého Města. Slavnostnímu odhalení přihlížely 

tři desítky účastníků včetně rodiny Jana Karní-
ka. Slova se ujal místostarosta Nového Města 

Stanislav Marek 
a MUDr. Zdeněk 
Kadlec, iniciátor 
přestěhování busty 
z areálu novoměst-
ské nemocnice na 
Malou ulici, kde 
Jan Karník žil a pra-
coval. Nechyběla 
ani ukázka z knihy 
Jana Karníka "Sou-
mrak rodu Jambo-

rova" a báseň "Při vejslechu" od Petra Křič-
ky. Oboje přednesla profesorka Jana Černá. 
 -svj-

Hudba připomene
rozdělení státu
Listopadový program Novoměstských hudeb-
ních slavností byl věnován židovské menšině, 
ten závěrečný prosincový připomene výročí roz-
dělení našeho státu a tím i menšinu slovenskou. 
Zatímco v listopadu při besedě, zpěvu zrakově 
handicapovaných dívek a při fenomenálním 
závěru Alexandra Shonerta mnoha divákům 
mrazilo v zádech, v prosinci je připraven kon-
cert s názvem Československo a jeho cílem je 
přinést klidnou předvánoční pohodu. Za slo-
venskou stranu přivítáme vítězku slovenské sou-
těže Gospeltalent Simonu Martausovou, která 
své písně tvoří převážně ve stylu „folk-gospel“. 

Celý článek si můžete přečíst na webových 
stránkách noviny.nmnm.cz
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Mikulášská nadílka tradičně i nově
Mikulášská nadílka má v Čechách dlouholetou 
tradici, nejstarší zmínka pochází již ze 14. století. 
Princip je dodnes stejný, Mikuláš v doprovodu 
anděla a čerta naděluje nebo kárá děti za jejich 
špatné skutky. I po našem městě chodí 5. pro-
since podobné družiny. Kdo si je však nechce 
zvát přímo domů, může již od 14 do 17 hodin 
navštívit čertovskou domácnost ve sklepeních 
Horácké galerie. Zde si děti mohou navíc vyrobit 
čertovskou klíčenku, a kdo nedostane uhlí, může 
se potěšit zdobeným perníkem. Cestu od čertů 
k Mikuláši budou lemovat ohnivé koše, dají se 

u nich opéct buřty, které zakoupíte v Horáckém 
muzeu. Právě v muzeu má od 15 do 18 hodin své 
sídlo Mikuláš, který za přednesení básničky na-
dělí dětem něco dobrého na zub. Pokud si budete 
chtít čekání na místě zkrátit, nezapomeňte na-
vštívit andělský workshop Domu dětí a mládeže, 
vyrábět se budou vánoční dekorace. Na Vratisla-
vově náměstí bude nadělovat pro změnu staros-
ta, hlavně dospělé jistě potěší, až jim načepuje 
něco dobrého na zahřátí. U kašny zase můžete 
potkat muzicírující mikulášskou družinu, která 
na požádání vašim dětem předá vámi donesenou 

nadílku, stejně tak se Mikuláš objeví v 17 hodin 
i v katolickém kostele. Tam stačí přinést nadíl-
ku označenou celým jménem do sakristie a pak 
počkat uvnitř kostela, až Mikuláš zavolá jméno 
vaší ratolesti. Děti se také dozvědí o historii to-
hoto zvyku a nepřijdou ani o čerty, ti však vždy 
poslušně čekají před kostelem. Mikulášská druži-
na bude rozdávat svoji nadílku od 17 hodin i v ho-
telu Horní Dvůr. A pokud máte děti ještě hodně 
malé na strašení čerty, můžete jim alespoň odvy-
právět příběh Mikuláše a nadělit dáreček za okno.  

-kuku-

Ráj se opět otvírá

Představení Milostný trojúhelník

Víte, proč o Vánocích 
zdobíte stromeček?  
Víte, proč je Štědrý 
den zároveň svátkem 
Adama a Evy? A víte, 
o kom se v  bibli píše 
jako o novém Adamo-
vi? Ono to všechno 
spolu souvisí. A po-
kud chcete vědět jak, 
přijďte na Štědrý den 

v 15.30 do evangelického kostela. Děti i dospělí 
tam budou opět hrát vánoční hru. Tentokrát se 
jmenuje „Ráj se opět otvírá“ a kromě andílků 
v ní vystupují hlavně květiny a zvířata, ale i Adam 
s  Evou, Josef s  Marií a to nemluvňátko, díky 
kterému to všechno dává smysl. Zdeněk Šorm

Dne 10. prosince v 19 hod. vystoupí v KD v No-
vém Městě na Moravě v autorském představení s 
názvem Milostný trojúhelník Pavel Liška, Martin 
Zbrožek a Josef Polášek. Trojice herců vstupuje 
na scénu vždy bez předem připraveného scénáře 
a situace. Postavy, zápletky, písničky a tance se 
rodí až na jevišti, přímo ve světlech právě vzni-
kajícího představení. Příběhy, které se vynoří 
z přítomnosti a atmosféry daného okamžiku, 
ožijí jen pro tento jediný večer a už se nikdy ne-

zopakují. Herci a publikum se najednou v roli 
scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie, 
do společného tvoření hry. Přijďte i vy a staňte 
se režiséry trojice těchto skvělých herců. Třeba 
právě na základě vašeho námětu se odehraje 
ta nejvtipnější scéna celého večera. Kdo se rád 
směje, neměl by na tomto představení chybět. 
Předprodej vstupenek v knihkupectví Trojan, 
Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě. 

Ladislav Kučera

Přijďte si poslechnout Vlčnovjanku
„Zpívat bude Vlčnovjanka taků notečku, co udělá 
dobrým luďom radost v srdéčku…“

Tradiční, 35 let hrající dechová hudba z  morav-
ského Vlčnova přijede rozdávat dobrou náladu 
do Nového Města v neděli 15. prosince. Soubor 
vychází ze skoro 100leté tradice dechové hudby 
ve Vlčnově, za tři desetiletí se však vypracovala 
na téměř profesionální úroveň. V repertoáru ka-
pely jsou jak interpretace lidových písní a skladby 

známých autorů, tak skladby moderní a muzi-
kálové s bigbandovými prvky. Kapela je snadno 
rozpoznatelná i skrze vlastní autorské písně 
a polky z pera trumpetisty Zdeňka Kučery. K Vlč-
novjance také neodmyslitelně patří nažehlené 
kroje, ve kterých vám kromě zpěvaček zazpívá 
i dlouholetý zpěvák a konferenciér Jožka Malina. 
Vánoční koncert se koná v kulturním domě od 17 
hodin, vstupenky budou k zakoupení až na místě.

-kuku-

"Půjdem spolu 
do Betléma ..."

Horácké muzeum,  13. 12. 2013 – 12. 1. 2014
vernisáž: čtvrtek 12. 12. v 16.00 hod.

Horácké muzeum připravilo na závěr roku vý-
stavu  betlémů. Tentokrát sáhlo nejen do sbírek 
svých, ale půjčilo si betlémy i z jiných muzeí. 
Díky vstřícnosti čtenářů Novoměstska uvidíte 
i betlémy, které se v mnohých rodinách pře-
chovávají po generace. K vidění budou betlémy 
vyřezávané, vyšívané, paličkované, perníkové, 
papírové, keramické, atd. Zastavte se aspoň na 
chvíli v předvánočním čase plném shonu anebo 
se vydejte k nám se svými nejbližšími mezi svátky 
a po Novém roce. Výstava bude otevřena do 12. 1. 
2014. Ve stejném termínu se ve vestibulu muzea 
představí svými výtvarnými dílky se zimní tema-
tikou děti ze všech 5 novoměstských mateřských 
škol a budou to také ony, které nás vánočně nala-
dí svým vystoupením v průběhu vernisáže. HM

Muzejní vánoční jarmark
Pokud budete chtít doplnit stromeček originální 
ozdobou nebo se jen tak potěšit vánočními deko-
racemi a třeba i ochutnat teplou medovinu, neza-
pomeňte si v kalendáři zaškrtnou pátek 13. pro-
since. Od 9 do 15 hodin se v Horáckém muzeu 
koná vánoční jarmark. K vidění budou ozdoby 
z pediku, ze skla, drátované dekorace, vizovické 

pečivo, soustružené hračky, paličkovaná krajka, 
zvířátka ze sena a mnohé další. Nudit se nebudou 
ani děti. Po celý den pro ně bude připravena krea-
tivní dílnička, kde si budou moci nazdobit perník, 
vyrobit vánoční ozdobu, dekoraci nebo přání. Sa-
mozřejmostí budou soutěže o drobné sladkosti. 

-red-

Chaloupky zvou
Chaloupky o.p.s. školská zařízení pro zájmové 
a další vzdělávání, Krátká u Sněžného čp. 2 vás 
zvou na Adventní dílnu 7. prosince 2013 od 10 
do 15 hodin. Budeme tvořit drobné i větší vá-
noční dekorace a dárky z  papíru, vlny, perga-
menu, přírodnin a kovu. Cena 50 Kč + materiál.
Také zveme na Krátecké kufrování 30. prosince. 
Budeme běhat nejen po Krátké, ale také v okolí 
Drátenické skály. Startovné 30 Kč. Účastníci 
po návratu dostanou čaj a talíř horké polévky.

Za Chaloupky o.p.s. Mgr. Marie Rajnošková

Evangelický kostel
  1. 12. – 14.00 – 17.00 Adventní dobročinný                            
                                               jarmark s dětskou tržnicí
  4. 12. – 17.00 – koncert ZUŠ
  8. 12. – 16.30 – ekumenické bohoslužby
14. 12. – 17.00 – Novoměstské hudební slavnosti:
                                   Česko-slovenský koncert
15. 12.  – 10.15 – beseda se slovenskou reformo-
                    vanou farářkou Marrianou Slávikovou
24. 12. – 15.30 – vánoční hra „Ráj se opět otvírá“
29. 12. – 17.00 – koncert mužského pěveckého
                                   sboru Vocatus ekumenicus

SDH Pohledec Vás srdečně zve 
na Štěpánskou taneční zábavu, kterou vás 
bude provázet  rocková kapela MOP ROCK 

EAST CZECH. 
26. 12. 2013  Kulturní dům v Pohledci. 

Začátek ve 20 hodin. 
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NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: ulice Brněnská

Vzpomínky na lihovar

Vždy na podzim, když se navážely brambory, 
jsme si v  bramborárně hráli a dívali se, jak se 
brambory skládají. Vozy najížděly na most, kte-
rý procházel celou bramborárnou, svůj obsah 
sypaly dolů a my se klouzali po haldách brambor. 
V té době soukromníci vozili brambory koňmi či 
kravami, traktorů bylo, že by se daly spočítat na 
prstech jedné ruky. Povozy čekaly, až se dosta-
nou na váhu a k odebrání vzorků na škrobovitost. 
V tomto mumraji jsme si hráli a sváděli mezi se-
bou bramborové bitky. Poněvadž na podzim je již 
brzy tma, byly to pro nás vzrušující zážitky. Bram-
borárna jako taková plnila v létě ještě další funkce. 
Když byla prázdná, mohli jsme tady za deštivého 
počasí jezdit na kole nebo si z bedýnek na bram-
bory stavět bunkry. V létě uvnitř rostly houby, kte-
ré se tam dostaly z polí. Objevila se tam a rostla ve 
velkém množství čirůvka popelavá, dle vyjádření 
pana Brázdy, známého houbaře, výborná houba. 
Když přerostly, dosahovaly trsy hub výšky čty-

řiceti centimetrů. My jsme ty přerostlé vždycky 
rozkopali, a tím podporovali jejich další množení. 
Pokud vím, po našem odchodu z lihovaru po roce 
1960 tam již dále nerostly. V zimě se jezdilo do li-
hovaru pro výpalky. Každý, kdo dodal do lihovaru 
brambory, si pro ně jezdil s lejtou. Byla to spousta 
saní s koňmi, které čekaly, až na ně přijde řada. 
Po koních zůstávala spousta kobylinců a na nich 
se živila hejna vrabců a chocholoušů. Pro výpal-
ky také jezdil hluchoněmý „Cafínek“ od Satoriů. 
Měl bečku na saních, které sám tahal. V kopečku 
u Klosových se zastavoval a odpočíval. V zimních 
měsících jsme se chodili do lihovaru koupat, pro-
tože tam byla teplá voda a my měli doma jenom 
troky, do kterých se musela voda ohřívat na plot-
ně. Koupání rodiny v tomto případě probíhalo od 
nejmladšího až po dospělé rodiče a to tak, že se 
pouze dolévala teplá voda. Když jel lihovar, bylo 
to úplně jinak. Otec ohřál vodu v  kvasné kádi 
parou a my se tam koupali. Káď byla vyložena 
měděným plechem. Průměr kádi byl 150 cm 
a výška 120 cm. To byla nepředstavitelná lahoda. 
Tolik teplé vody v porovnání s neckami! Stříkat 
jsme mohli dle libosti, neboť koupání se odehrá-
valo v prostoru lihovaru, kde byla všude dlažba. 
To myslím byla jediná teplá vzpomínka, jinak si 
z  lihovaru pamatuji zimu. Mezi naše radovánky 
v zimě patřilo sáňkování. Poněvadž v té době se 
silnice nesypaly, měli jsme krásnou sáňkovou 

dráhu po silnici až od Zeleného kříže. Na velkých 
bobech, které dotáhli velcí kluci někde z hasičár-
ny, se vyjíždělo už od  Zezulákových z náměstí. 
Vzpomínám na ledovku, která se jednou do rána 
udělala na silnici, a my na saních Vaška Ondráč-
ka, které měly půlkulatá železa na klanicích a ří-
dící brusli ovládanou volantem, to rozjeli velkou 
rychlostí a skončili v zábradlí starého mostu. Vy-
vázli jsme jen s modřinami, ale saně byly na odpis. 

Na schodkách u lihovaru jsme sedávali a vedli 
řeči. Celé naše mládí byla naší velkou zába-
vou výroba všelijakých petard. Z Travexu jsme 
vyrobili raketu, položili ji na okraj chodní-
ku a zapálili. Raketa měla letět k Ondráčko-
vým. Ale jako na potvoru, ve chvíli, kdy rake-
ta odstartovala, vjel jí do dráhy letu četnický 
automobil  a dostal přímý zásah do dveří řidiče. 
V té chvíli již na schodkách nezůstala ani noha. 

  Miroslav Mlíka

Michovy nebo Mnichov?
Když se Novoměšťáka zeptáte, kde že jsou Mi-
chovy, skoro každý vám ukáže směrem k Olešné 
a řekne: „To je tam ten les.“ Je to tak, dnes se 
už pojem Michovy zúžil na les, ale dříve tomu 
bývalo jinak. Michovami je totiž celé území od 
levého břehu Bezděčky až po hranice Pohledce, 
Zubří, Olešné a Nové Vsi. Kdysi dávno zde ně-
kde stávala vesnice Mnichov, kterou její 
tehdejší majitel Jan z Pernštejna, který 
byl současně i majitelem Nového Měs-
ta, prodal v  roce 1540 Novoměstským. 
V  listině stvrzující prodej Mnichova 
se mj. píše: „My Jan z Pernštejna a na 
Helfenštejně etc., pán a pravý dědic pan-
ství pernštejnskýho a městečka Noweho 
Miesta, známo činíme tímto listem obec-
ně přede všemi, kdež čten nebo čtoucí 
slyšán bude, že sou předstoupili před nás 
purgkmistr, konšelé i všecka obec městeč-
ka Noweho Miesta, poddaní naši věrní 
milí, nás pokornými prosbami prosíce, 
abychom jim tu milost učiniti a ves naši 
slově Mnichow u Noweho Miesta ležící, skoupiti 
dopustiti ráčili. Kdež my nahořepsaný Jan z Pern-
štejna etc. přihlídajíc k jejich pokorným prosbám 
a souc k nim milostí naší nakloněný a chtíce tomu, 
aby oni čím by větší milost od nás k sobě znali, se 
tím lípě v tom městečku vzdělávati a živností svých 

hleděti mohli, tu milost jim činíme a k tomu povo-
lujem, aby oni měšťané novoměští, věrní naší milí, 
tu ves Mnichow vejš jmenovánu s grunty při ní le-
žícími k oužitku svému skoupiti a jí užívati i s po-
tomky svejmi mohli a moc jměli, a to bez překážky.“ 
V  listině je skryto čertovo vejce. Pozdější maji-
telé Nového Města totiž listinu interpretovali 

tak, že sice grunty Mnichova patří Novoměst-
ským, ale ostatní pozemky ne. Spory odstarto-
val nový majitel Nového Města Vilém Dubský 
z  Třebomyslic, který po získání novoměstského 
panství v roce 1588 postavil na mnichovských 
pozemcích Horní dvůr. Dvě stě let trvaly spory 

Novoměstských o pernštejnské výsady. A když 
se jim podařilo zbytek výsad uhájit, nastaly spory 
s vrchností o jurisdikci. To se už ale netýká Mni-
chova, ze kterého se postupem času staly Michovy.
Tak, a kdepak asi ten dávný Mnichov ležel? V prv-
ních letech po roce 1989, kdy bylo ledaco odtaj-
něno, jsme si na radnici z vojenského kartografi c-

kého ústavu objednali archivní snímky 
z  leteckého mapování republiky, a ty 
nejstarší byly z roku 1948. Bylo to ještě 
před kolektivizací zemědělství, a tak se 
na fotografi i zřetelně rýsovaly původ-
ní záhumenicové plužiny Mnichova, 
které se sbíhaly do centra k někdejším 
hospodářským budovám, k  návsi. Už 
na první pohled bylo tedy vše jasné. 
Vlastnictví mnichovských gruntů ne-
bylo nikdy zpochybněno, což se pro-
mítlo v  jejich užívání. Měšťané si jed-
notlivé mnichovské grunty rozebrali 
a hospodařili na nich v jejich původních 
hranicích. K mému překvapení se uká-

zalo, že se zmizelá středověká vesnice Mnichov 
rozkládala okolo rybníčka, který leží nad evange-
lickým hřbitovem u silnice I/19, tedy velmi blíz-
ko našeho města. Co dodat na závěr, středověký 
Mnichov už dávno zmizel a zůstaly nám po něm 
už jen Malé a Velké Michovy.    Jaromír Černý



Při dnešní procházce nás čeká mnoho nástrah, 
takže není vůbec jisté, zda dojdeme do cíle 
rovným krokem. Vyrazíme z  Komenského ná-
městí a hned to s  námi půjde z  kopce, ale ne 
přímo, potáhne nás to doprava. Původní cesta 
z města směr Brno se stáčela pod zámek, aby 
pokračovala po mostě přes říčku Bezděčku. 
Starý most tu již nenajdeme. V  roce 1991 byl 
nahrazen novým, stojícím o pár desítek metrů 
výš proti proudu. Stejně tak už cestou nemi-
neme lihovar, který byl srovnán se zemí v roce 
1990. Na jeho místě dnes parkují koupěchtiví 
obyvatelé a návštěvníci města. Budova s  vy-
sokým komínem, přeměněná v roce 1914 na 
družstevní lihovar, bývala původně panskou 
palírnou. Postavena byla po památném požá-
ru města roku 1801. Tehdy vyšel oheň právě 

z palírny, stojící přímo v centru města u zámku. 
Teprve katastrofální požár přinutil vrchnost 
přesunout nebezpečnou výrobu na okraj měs-
ta. Alkoholem prosycenou minulost má i dal-
ší zajímavá stavba na Brněnské ulici. Je jí tzv. 
panský sklep, nyní dům čp. 249, stojící po levé 
straně směrem z  města. Dodnes tuto budovu 
zdobí pískovcový portál s  vytesaným letopoč-
tem 1771. Pod ním se vcházelo do vstupního 
prostoru rozsáhlé sklepní místnosti, sloužící 
k  uskladnění produkce vrchnostenského pi-
vovaru. Vlastní, stále zachovaný sklep tvoří 
cihlami klenutá chodba 3×50 m v  zadní části 
ukončená lednicí vysekanou přímo ve skále 
k  celoročnímu skladování ledu. V  roce 1952 
ho koupili manželé Boháčovi a o šest let poz-
ději k  jeho předsklepní části přistavěli obytné 
patro. Alkoholový odér z  nás teď vyprchá při 
dalším stoupání. Městská zástavba končívala 
starým chudobincem (čp. 290), dál už byly jen 
pole, louky a pastviny. Tomuto konci města se 
říkalo Vejpustek. Zde býval dobytek vypouš-
těn na pastvu. Zde byl také vyměřen a v  roce 
1858 slavnostně vysvěcen evangelický hřbitov. 
Stalo se tak na základě nařízení z roku 1856 o 
odděleném pohřbívání katolíků a evangelíků. 
Pohřbeny tu jsou samozřejmě významné osob-
nosti evangelické církve, jakými byli Josef Do-

beš, zdejší farář, který se zasloužil o postavení 
evangelického kostela, či synodní senior Josef 
Křenek. Na hřbitově najdeme i hroby sochaře 
Vincence Makovského a spisovatele Josefa Vě-
romíra Plevy. Hned u brány lze postát u hrobky 
židovské rodiny Brady. Její tři členové zahynuli 
v  německých koncentračních táborech. Osud 
nejmladší z nich proslavila po celém světě kni-
ha Hanin kufřík kanadské spisovatelky Karen 
Levine. Najdeme-li ještě dostatek sil k výšlapu 
do kopce, projdeme se javorovou alejí, která 
byla vysázena jako alej Osvobození v roce 1928 
na počest vojáků padlých v  první světové vál-
ce. Každý padlý měl svůj strom označený jmé-
nem. My už sice padáme únavou, ale přesto 
dojdeme na vrchol kopce zvaného Kaplisko či 
Kalvárie až ke třem kamenným křížům. V roce 
1832 nahradily původní dřevěné jako podě-
kování Bohu za ochranu města před epidemií 
cholery. Za namáhavý výstup budeme odmě-
něni krásným výhled na město, jehož histo-
rickými ulicemi jsme se po celý rok procházeli.

Vít Křesadlo
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Od zlatého pokladu k zubním vrtáčkům
Obyvatelé ulice „Brněnka“ bývali většinou chudí 
tkalci a drobní řemeslníci, mající za domem malý 
kousek pole. Těch pár peněz, které občas získali, 
se vždy rychle rozkutálelo. Silnice na „Brněnce“ 
se prudce svažuje do novoměstské kotliny. O tom 
by mohli hodně vyprávět formani svážející v zimě 
klády z michovských lesů, kteří měli co 
dělat, aby ubrzdili své velké,  plně nalože-
né sáně. Někteří obyvatelé ulice si přilep-
šovali také pronájmem jedné nebo dvou 
malých místností,   a to lidem bez vlastní-
ho obydlí.  Například v čp. 249 u Kabelků, 
hned nad lihovarem, bydlela takto po 
první světové válce rodina pana Josefa 
Mašíka, topiče na „Kalcově“ pile.   Jejich 
světnice sloužila i jako kuchyně. Měla hli-
něnou podlahu a vedle kamen byla sklá-
dací dřevěná postel  pro jejich dvě dcery. 
Přes den sloužila jako stůl. Ve druhé po-
steli spali rodiče. Skříň, truhla a pár židlí 
tvořily další nábytek. Ve vedlejší světnici 
žila rodina Pohankova a v domku se našlo i místo 
pro svobodného mládence Oldřicha. Ten praco-
val, kde se dalo,  a tak se mu podařil jeden zají-
mavý nález při demolici první malé hospůdky na 
místě dnešního hostince Za Vodou. To bylo kon-
cem 20. let minulého století. Tu malou hospůdku 
o jedné místnosti se dvěma okny vlastnila paní 
Brüglová. Žila tam se svou dcerou Gretou. Paní 
hospodská, drobné postavy a s parukou na hlavě, 
občas vysedávala před hospůdkou a zvala náhod-

né kolemjdoucí k občerstvení. Po její smrti nový 
majitel, pan Jaroslav Štěpánek, který pronajímal 
od r. 1925 do r. 1942 chatu na Harusáku,  nechal 
hospůdku zbourat. Místo ní vystavěl kolem r. 
1932 hospodu Na Brněnce nebo také U Růžičků, 
nyní Za Vodou. A zde právě přišel ke štěstí onen 

mládenec Oldřich. V zazděném výklenku jedné 
stěny objevil při bourání poklad. Zlatou korunku 
a několik šperků. Dále jednal po svém a poklad 
prodal místnímu cukráři. Sladké hody si tehdy 
užily i sestry Josefa a Marie Mašíkovy. Nutno do-
dat, že rodiny bydlící u Kabelků postihlo v roce 
1933 neštěstí. Od fajfky pana Kabelky  chytla na 
chodbě sláma a celé stavení vyhořelo a už nebylo 
obnoveno. Mašíkům nastalo další z vícero jejich 
stěhování... V horní části ulice, pod nynějším 

evangelickým hřbitovem, stával domek čp. 290. 
V roce 1856 ho koupila obec Nové Město od hrn-
číře Leopolda Špačka pro špitál, který později 
sloužil jako chudobinec. Od r. 1885, kdy byl po-
staven nový chudobinec na Bělisku, se již v onom 
domě začali střídat majitelé.  Svým způsobem 

charitativního a zdravotního ducha toto 
místo neztratilo. Nový dům si zde postavil 
po druhé světové válce pan Jaromír Hou-
dek. Každý z nás dobře zná slasti a strasti 
pobytu u zubního lékaře. Lidé to pociťova-
li zejména v době, kdy musel zubní lékař 
pomocí vydatného šlapání jednou nohou 
a přes řemenový převod vrtat v paciento-
vě zubu hrubým vrtáčkem. A to bez jeho 
ochlazování! K velké technické změně 
v tomto oboru značně přispěl i svými zna-
lostmi a dovednostmi právě pan Houdek. 
Od r. 1958 se totiž stal mistrem v dílně 
technického rozvoje v tehdejším podniku 
Chirana. Ze svého dřívějšího působení 

v pražském leteckém výzkumném ústavu si při-
nesl poznatky, které pak uplatňoval při výrobě 
poloautomatů a později plně automatických stro-
jů na výrobu mnoha zdravotních nástrojů včetně 
oněch zubních vrtáčků. Tentokrát už vysokorych-
lostních turbinkových a s chlazením vodní mlhou. 
Zkrátka mít chytrou hlavu, šikovné ruce a vyznat 
se v technice všeho druhu je dáno málo lidem.

Jiří Janíček (s využitím vzpomínek 
Marie Janíčkové a Františka Srnského)

V lihovém opojení na vrchol

V příštím čísle:  
Hejkalov

-
.
-
-
-

-
, 

. 
-
-
-

-

-
-

Dům čp. 256 se skladem piva a vpravo dnešní hostinec Za Vodou
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P ijmu schopnou
obchodnici 

(obchodníka). 
Tel.: 720 172 712

Chcete inzerovat 
v Novoměstsku, Hit magazínu, 

na www.zdarskevrchy.cz? 
Nebo úplně jinde? 
!JSEM TU PRO VÁS! 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INZERCE
A VEŠKERÉ REKLAMNÍ 

SLUŽBY NA KLÍČ!
Kontaktujte: Libor Homolka, 

602 740 881, 
novomestskoinzerce@seznam.cz

Nabízím k využití venkovní plochy pro Vaši reklamu ve Žďáře nad Sázavou. Volejte 602 740 881.
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Prostorný rodinný vùz Hyundai ix20

Když už v dnešní nejisté dobì plánujete koupit nový vùz,
tak jedinì ten, který vám za vaše peníze nabídne špièkovou
kvalitu, bohatou výbavu, skvìlý design a maximální bezpeèí.

Toto vše splòuje jedinì Hyundai.

Již od 259.990,-Kè
UŽ neodoláte.

Kombinovaná spotøeba: Hyundai ix20 4,3-6,5 l/100 km, emise Co2 114-154g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

AUTOCENTR HUDEC s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Adresa:
Masarykova 1494
Nové Mìsto na Moravì
59 231

Kontaktní informace:
Telefon prodej: 566 618 049
E-mail: prodej@autocentr-hyundai.cz
www: www.autocentr-hyundai.cz

Objevte Hyundai díky dodateènému bonusu 25.000,-Kè
pro majitele starších vozù a navíc akèní slevu 35.000,-Kè. 



18 / NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2013

Pro

 733 679 932
Lenka MAD I OVÁ

lenka.madericova@re-max.cz

Váš realitní maklé  pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde celý život bydlím

len

Vá
Zná

Uzávěrka dalšího vydání Novoměstska, novoročního,
je MIMOŘÁDNĚ již 10. 12. 2013. 

Svoji inzerci zasílejte na e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz, 602 740 881
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Nejste
spokojeni

s roznáškou 
Vašich 

reklamních 
tiskovin? 

Pom žeme Vám!
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Karneval s Pavlem Novákem
26. 1. 2014          15 - 17 hod.          kulturní dům26. 1. 2014          15 - 17 hod.          kulturní dům

RUM

Prodej vstupenek na místě. Cena 50 Kč (jednotná cena pro dítě i dospělého). 
Děti do 3 let zdarma. 


