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Rozpočet města na rok 2015 je schválen. Celkové 
výdaje budou činit 277 milionů. „Budeme inves-
tovat více než v uplynulém roce. Nejdůležitější je 
dobře zvládnout stavbu lázní a dotáhnout rozje-
té projekty,“ zdůrazňuje novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Zatímco v  předchozích letech 
radnice hospodařila v  kladných číslech, letošní 
rozpočet bude schodkový. Na straně příjmů se 
počítá s částkou 191 milionů. Že tomu tak bude, 
avizovalo vedení dopředu. „Rozpočet vykazu-
je dobrou stabilitu, schodek jde celý na stavbu 
lázní. V ostatních oblastech chceme pokračovat 
v  úsporách,“ poznamenává starosta. Špatně se 
o rozpočtu nevyjadřuje ani zastupitelka a před-
sedkyně finančního výboru Ilona Komínková. 

„Rozpočet není chybně sestaven. Příjmová část 
není nijak nadhodnocena. Že je schodkový, je 
důsledkem probíhající výstavby bazénu, která 
zatíží i rozpočty nastávajících let. Bez úvěru by 
nebylo možné tuto akci realizovat,“ říká. S  tím, 
že stavba bazénu způsobí schodek hospoda-
ření, se počítalo již několik let. Jde o slib, který 
radnice plní svým občanům po dlouhých 50 le-
tech. Podle Šmardy bude v roce 2015 zaplacena 
prakticky celá stavba.  Rozpočet se však nebude 
točit pouze okolo plaveckého centra. Investovat 

se bude i jinde. „Největší akcí, za zhruba šest mi-
lionů, bude rekonstrukce ulice Luční. Dále jsme 
vyčlenili peníze na opravu ulice Tyršova, včetně 
rekonstrukce chodníků, a finančně se budeme 
podílet i na opravě kanalizace,“ doplňuje staros-
ta. Celkově by v Tyršově ulici mělo město inves-
tovat necelého půldruhého milionu korun. Balík 
peněz půjde také do místních částí. V  Pohledci 
se opraví silnice nedaleko místní mateřské školy 
a hasičské zbrojnice. V  Maršovicích se zase do-
čkají nového veřejného osvětlení. Řada prací 
naváže na rok 2014. Pokračovat se bude v revita-
lizaci rybniční soustavy Michovy.  Ve městě se bu-
dou upravovat přechody pro chodce. V rozpočtu 
jsou také vyčleněny prostředky na opravu střechy 
radnice. Původní krytina byla špatně zvolena a je 
třeba ji vyměnit za kvalitnější. Opravovat se bude 
také v DPS. Za zhruba 200 tisíc korun tu dojde 
k výměně rozvodů teplé a studené vody.  Investice 
však nejsou jedinou položkou rozpočtu. Nemalé 
prostředky spolkne, stejně jako v  předchozích 
letech, školství, doprava, správa bytového fon-
du. Vyšší budou také příspěvky města na kulturu, 
sport a sociální služby. „Z hlediska finančního 
respektuje rozpočet všechny požadavky a počítá 
i s menšími rezervami,“ uzavírá Komínková. -mah-
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Přehled velkých investičních akcí

Příští rok bude v Novém Městě na Moravě vě-
nován jednomu z našich nejvýznamnějších ro-
dáků - Janu Štursovi. Po celý rok si tak budeme 
při různých příležitostech připomínat význam, 
který tento velký umělec pro naše město má. 
Čeká nás také dokončení výstavby Městských 
lázní a jejich otevření pro novoměstskou veřej-
nost. Úspěšné ukončení stavby a bezproblémové 
zahájení provozu Městských lázní považuji za 
nejdůležitější úkol, který před námi v roce 2015 
stojí. Nebude to lehké, ale zvládnout to musíme. 
Čekají nás opravy komunikací, řada sportov-
ních a kulturních akcí a mnoho další práce. Cí-
lem všeho toho snažení je, aby byli lidé v Novém 
Městě šťastní a spokojení, aby žili dobré životy, 
obklopeni lidmi, kteří jsou na své město hrdí. Je 
to příliš odvážné přání? Věřím, že není. A věřím, 
že Novoměšťáci všechny velké úkoly zvládnou 
a s obtížnými překážkami si poradí. Čeká nás 
náročný rok, ale držíme v rukou klíč ke vchodu do 
naší lepší budoucnosti. Přeji vám mnoho zdraví 
a štěstí v roce 2015. Ať se daří vám i vašim blíz-
kým, ať vám nadcházející rok přinese spoustu 
nových a příjemných zážitků. Ať netrpíte ne-
dostatkem a dokážete odolat všem nebezpečím 
a pokušením. Přeji vám vše dobré v roce 2015. 

Michal Šmarda, starosta

Novoměstská karta slaví úspěch 
Další novoměstský projekt si připsal velké uzná-
ní. V soutěži Egoverment the Best 2014 – Mas-
tercard, která je určena každému, kdo v rámci 
veřejné správy ČR uskutečnil projekt elektro-
nizace, zabodoval projekt Novoměstské karty. 
V kategorii měst a městských částí se našemu 
projektu dostalo zvláštního ocenění.  V rám-
ci hodnocení porota ocenila vzrůstající počet 
uživatelů Novoměstské karty, dále pak dobrou 
informovanost o projektu. Pozitivně hodnocena 
byla také provázanost karty s provozem MAD. 

„Za dobu 6 měsíců, po kterou slevový systém 
funguje, ho v městské dopravě využilo 60 % 

cestujících,” dává za pravdu organizátorům no-
voměstský místostarosta Stanislav Marek. Do 
hodnocení promluvil také předpoklad dlouho-
dobého trvání projektu a možnost inspirace pro 
další. „Tento projekt je výjimečný tím, že se jed-
ná o komplexní slevový systém, do kterého jsou 
stále přidávány nové služby. K tomu mají všich-
ni držitelé karet slevy přímo na dosah ruky. Po-
slední výjimečností je samotná obsahová náplň 
slev. Slevový systém obsahuje zejména služby, 
které občané využívají opakovaně, některé i kaž-
dodenně,“ shrnuje člen poroty Michal Jirkovský. 

-mah-
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NOVOMĚSTSKO
Třídíme nejlépe

Nové spoje  
NMnM - Žďár

Nové Město obsadilo první příčku v soutěži „My 
třídíme nejlépe“. Zvítězilo v kategorii měst nad de-
set tisíc obyvatel. Za sebou nechalo města Havlíč-
kův Brod a Žďár. Za prvenství patří dík všem ob-
čanům, kteří třídí odpad. „Díky dobrému třídění 
nejsme nuceni  zvýšit poplatek na komunální od-
pad,“ řekl starosta Šmarda.  V soutěži se hodnotí 
mj. sběr plastů, papíru, skla a nápojových kartónů, 
množství vytříděných komodit a hustota barev-
ných kontejnerů. Za prvenství v soutěži připadla 
našemu městu finanční odměna 35 tisíc Kč. Za tyto 
peníze budou zakoupeny nové kontejnery.  -mah-

Ve čtvrtek a v pátek je rozšířena autobusová 
doprava na lince z NMnM do Žďáru. Ve 21.40 
hod. vyjíždí spoj č. 25 ze Žďáru přes Radňo-
vice do NMnM, v opačném směru se vydá ve 
22.05 hod. spoj č. 24. Do Žďáru se z  NMnM 
přes Řečici a Hlinné dostanete nově také spo-
jem č. 8, který vyjíždí každý všední den ve 14.05 
hod. Bližší informace na tel. 566 696 166.  -svj-

NOVOMĚSTSKO
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Rozšíření novoměstské dopravy od ledna 2015
Městská doprava rozšiřuje od 1. 1. 2015 svůj pro-
voz o novou linku 845105, která  třikrát denně 
pojede ke Sportenu, z toho dvakrát zajede až do 
Pohledce, kde zastaví na spodní i vrchní zastávce 
u Jednoty. Linka 845104  dvakrát denně zajede 
do Petrovic. Dále je nově zřízena zastávka na 
Tyršově ulici - u školní zahrady. V této souvislosti 

se přesunulo místo pro přecházení více směrem 
k  ul. L. Čecha. „Vyplývá to z norem, které stano-
vují, že přechod nesmí být před zastávkou. Proto 
zde bylo zřízeno „pouze“ místo pro přecházení, 
stejné jako je o pár metrů dále v horní části Škol-
ní ulice,“ uvedl Petr Pazour z odboru dopravy 
městského úřadu. Nová zastávka je klíčová pro 

žáky škol. V 7:22 hod. zde mohou vystoupit z lin-
ky 845102. Polední odjezd v 11:42 hod. do Mar-
šovic ocení nejmenší školáci a v 13:42 hod. jede 
autobus směrem do Pohledce i Maršovic. No-
vinkou je i QR kód, díky kterému si majitel chyt-
rého telefonu zjistí aktuální polohu autobusu. 

-svj-

Zvýšení cen vodného a stočného 
od nového roku
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko schvá-
lil nové ceny vodného a stočného pro rok 
2015. Ty budou o něco vyšší než v roce 
2014, zdražení však nebude skokové. Vod-

né a stočné bude od ledna dražší o 1,50 Kč 
za m³. Celková cena bude činit 89,90 Kč. Do 
zdražení se promítne především vyšší cena 
surové vody a investice do infrastruktury.   -mah-

Městská doprava a místní části: Anketa
Bude městská doprava zajíždět i do místních částí? To je otázka, která zazní téměř vždy, když se mluví o MAD v Novém Městě na Mora-
vě. Zeptali jsme se proto malostarostů jednotlivých částí, zda se zavedením městské dopravy do své obce počítají. Tady jsou jejich odpovědi.

Ing. František Hudeček, Hlinné
Projekt městské dopravy z pohledu MČ Hlinné 
se bohužel nezdá efektivní, zejména vzhledem 
k poměru očekávaných, pravidelně vynaklá-
daných finančních prostředků z rozpočtu a 
reálné využitelnosti této služby občany. Jako 
alternativa by stálo za zvážení zavedení např. 
dotované služby “senior taxi” či mírná úprava 
současných pravidelných autobusových linek. 

Ing. Ilona Komínková, Jiříkovice
Jiříkovice o zavedení neuvažují. Udělali jsme 
v průběhu léta průzkum zájmu občanů, na zá-
kladě kterého byly zavedeny nové zkušební lin-
ky, a to denně v 15:40 a v pátek v 11:15. Zájem 
o tyto linky byl obrovský. Realita je však mnohem 
jiná. Nové linky se téměř nevyužívají. Předpoklá-
dáme, že v případě městské dopravy by byl vý-
sledek obdobný, proto o zavedení neuvažujeme.

Eva Felcmanová, Maršovice
Osadní výbor v Maršovicích je pro zajíždění 
městské dopravy do obce pouze v případě využití 
stávající autobusové zastávky v obci. Výstavba 
nové zastávky v obci není možná ze stavebního 
hlediska a technických parametrů.

Mgr. Ladislava Kachlíková, Olešná
Místní část Olešná nebude městskou dopravu 

využívat – prozatím, a to z těchto důvodů: fi-
nanční náročnost, malé využití, neboť Olešná 
leží na trase Nové Město – Bystřice a zde je do-
pravní obslužnost dostačující. Kromě víkendu.

Vlastimil Lukeš, Petrovice
Petrovice zatím nemají v plánu zapojit se do 
městské dopravy. Důvodem je dobrá autobusová 
obslužnost. K připojení by došlo pouze v letních 
měsících (červenec, srpen), kdy by doprava na-
hrazovala linky, které vypouští společnost Zdar.  

Tomáš Krejčí, Pohledec
V následujícím období se Pohledec zapojí do 
městské dopravy, a to dvěma spoji. Oba jsou v 
odpoledních hodinách, přičemž jeden doplňu-
je spoj pro dopravu školáků ze základních škol 
do Pohledce okolo 14:00 a druhý nahrazuje 
bývalý spoj, který byl zrušen z dopravy Zdaru v 
16:45. Zapojení je plánováno na zkušební dobu 
zhruba půl roku. Poté bude vytíženost autobu-
sů posouzena a bude rozhodnuto o ponechání 
těchto spojů do Pohledce, nebo o jejich zrušení.

Miroslav Lukeš, Rokytno
Naše místní část se zatím nemíní připojit k měst-
ské dopravě ze dvou důvodů: vzhledem k dobré-

mu umístění naší obce je dopravní obslužnost re-
lativně dobrá, je tedy docela velký předpoklad, že 
městská doprava by nebyla moc využívána. S 
tím souvisí důvod druhý - částka, která by muse-
la jít z našeho rozpočtu na dopravu, by byla po 
přepočtu na počet přepravených osob velmi vy-
soká a neefektivní. Malý zájem ze strany občanů 
potvrzuje i anketa, která proběhla souběžně s 
volbami do osadního výboru, kdy měli místní ob-
čané napsat své náměty a městská doprava byla 
navrhována  pouze na třech anketních lístcích.
 
Josef Košík, Slavkovice
Pro Slavkovice by byla městská doprava napros-
to nevyužitá a nehospodárná. Základní dotované 
spojení zajištuje kraj firmou  Zdar. Pokud víme, 
školáci by uvítali  spoj do Nového Města ráno v 
7 hodin. Dnes mají lidé většinou 1-2 auta v ro-
dině, naučili se být nezávislí. Pro starší občany 
by byl vhodnější projekt tzv. senior taxi - vyšel 
by pro MČ podstatně levněji než platit kilomet-
ry prázdného autobusu, pendlujícího sem  tam.

Josef Kocanda, Studnice 
Obec Studnice se  nepřipojí k městské dopravě z 
důvodu financí, které už tak tak postačují na nor-
mální provoz obce. 

Městské lázně rostou před očima. 
Hrubá stavba je téměř dokončena
V  ulici Budovatelů se rýsuje již téměř hotová 
hrubá stavba Městských lázní. Stavebníkům 
přišla vhod mírná zima.  „Pod střechou je polo-
vina stavby. Zastřešeno máme zázemí,“ přibli-
žuje vedoucí projektu Martin Hucek. Do Vánoc 
by stavebníci rádi stihli dobetonovat  jednopa-
trovou nástavbu pro vzduchotechniku a výtah. 

„Ve stavebních pracích plánujeme pokračovat, 
vše se však bude odvíjet od aktuálního počasí,“ 
poznamenává Hucek. V projektu dosud vznik-

ly dvě nadzemní podlaží objektu, v nichž bude 
takzvaná relaxační část. V sousedství vzniká 
i část bazénová. Pod ní byl dokončen suterén 
budovy.  Vše zatím jde podle plánů. Lázně by 
tak první návštěvníky mohly přivítat ve druhé 
polovině příštího roku. „Otevřeno bychom 
chtěli mít od prvního října a díky současné-
mu rychlému postupu prací nemáme důvod 
si myslet, že by se stavba nestihla,“ uzavírá 
novoměstský starosta Michal Šmarda.   -mah-

Co nového na stavbě?
Leden
Vážení čtenáři, na tomto místě budete každý 
měsíc nacházet aktuální informace o tom, co 
čeká stavbu Městských lázní. 
Po vánoční přestávce by měly stavební 
práce na Městských lázních znovu začít 
5. ledna. Pokračovat budou zednické prá-
ce – vyzdívky stěn a příček v jednotlivých 
podlažích objektu. Budou zahájeny prá-
ce na nosné ocelové konstrukci bazénové 
haly. Pokračovat budou i práce na mono-
litickém železobetonovém skeletu objektu.  

-svj-

Lesy města přináší užitek
Nové Město je majitelem téměř 360 ha les-
ních pozemků. V roce 2014 je nejvíce ovliv-
nila stavba singletracků, vybudování stezky 
U Koupaliště a zviditelnění Tří křížů a s tím 
související vycházková trasa. Mezi pravidelné 

zásahy patřila výchovná těžba, vysazování no-
vých stromků, úklid klestí, stavby oplocenek, 
prořezávky a ochrany proti škůdcům. Statisti-
ka viz níže (data jsou uvedena k 30. 11. 2014).
 -svj-

Město ocenilo práci L. Doležala
Starosta Michal Šmarda poděkoval 15. prosince 
spolu se zastupiteli města dobrovolnému hasiči 
Ladislavu Doležalovi za celoživotní práci. „Přeji 
Vám hodně zdraví a sil do další práce. Věřím, že 
budete i nadále pomáhat současným dobrovol-
ným hasičům včetně těch nejmladších, kteří se od 
Vás mají hodně co učit,“ řekl mimo jiné starosta. 
Členem SDH Nové Město je Ladislav Doležal 
už od roku 1954. Celý svůj život byl členem zá-
sahové jednotky SDH - nejdříve jako hasič, poz-
ději jako strojník. Ve výboru SDH zastával řadu 
let funkci hlavního preventisty. Novoměstský 
sbor reprezentoval v  požárních soutěžích. Více 
než 30 let je aktivním členem hasičské dechové 
hudby. V letošním roce byl panu Ladislavu Do-
ležalovi udělen titul Zasloužilý hasič (na foto-
grafii). Nejedná se však o jediné vyznamenání. 
Na svém kontě jich má osm včetně Medaile sv. 
Floriána, udělované za mimořádné výsledky.  -svj-

Jízdní řády autobusů a vlaků
Nemáte doma internet a cestujete? Novoměst-
ské IC nabízí možnost nechat si okopírovat 
jízdní řády nejčastěji používaných spojů na No-
voměstsku. Cena je symbolická – 2 Kč za strán-
ku. Jízdní řády jsou platné od 14. prosince 2014. 
K dispozici jsou následující autobusové linky: 

840102 (Svratka – Sněžné – NMnM)
840118 (NMnM – Jimramov)

840120 (ZR – Radňovice – NMnM)
840130 (ZR – Slavkovice – NMnM)
840315 (Bystřice nad Pernštejnem – NMnM – 
ZR) a vlakový spoj k251 (ZR – NMnM – Tiš-
nov).
Jízdní řád novoměstské dopravy, platný od 1. 
ledna 2015, najdete na str. 6 a 7 tohoto čísla.            

-svj- 

Regulační 
poplatek
Upozorňujeme pacienty, kteří si do zásoby 
zakoupili třicetikorunový regulační poplatek 
a nevyužili ho do konce roku 2014, na mož-
nost vrácení peněz na recepci chirurgického 
pavilonu. Peníze budou vráceny do konce 
března 2015, pak poplatky propadnou.  -kra-

Dar nemocnici 
Deset monitorů dechu převzal 2. prosince pri-
mář dětského oddělení MUDr. Martin Chalup-
ský od zástupkyně Nadace Křižovatka Marie 
Útlé. Monitory v celkové hodnotě téměř 25 tisíc 
korun byly pořízeny ze sponzorských darů spo-
lečností Strabag a Medin. Přístroje pomohou 
včas upozornit na zástavu dechu, a předejít tak 
syndromu náhlého úmrtí novorozenců. -red-

Novoměstské lesní hospodářství v číslech

Uzávěrka únorového Novoměstska

Únorové číslo Novoměstska bude mít uzá-
věrku ve čtvrtek 15. ledna 2015. Do distribu-
ce se dostane 28. - 30. ledna. Své příspěvky a 
osobní inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@
nmnm.cz nebo je můžete nechat v kanceláři 
kulturního domu či Informačním centru na 
Vratislavově nám. 114 (budova Horáckého mu-
zea). Případné dotazy na tel. čísle: 566 598 751.-svj- 
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Studenti gymnázia uspěli v soutěži Navrhni projekt

Zkuste se rozhlédnout kolem sebe, v místě, kde 
žijete. Myslíte, že by některé věci bylo možné 
dělat jinak a lépe? Nebo jste přišli na něco, co ve 
vašem okolí chybí? Tato výzva byla na počátku 
projektu, který zpracovávali od září letošního 
školního roku studenti 4. ročníku zeměpisného 
semináře. Náš soutěžní tým ve složení Marek 

Holeček, Hana Homolková, Martin Kalous, Ja-
roslav Stupka a Martin Žák přišel s nápadem ob-
novit tradici rychlobruslení ve Svratce. Záměrem 
projektu bylo vytvoření nového přírodního rych-
lobruslařského oválu na místě původního, již de-
set let nevyužívaného. Žáci okolních základních 
škol, studenti středních škol i široká veřejnost 
by jej mohli využívat pro rychlobruslení, in-line 
bruslení a případně i další sporty provozované na 
asfaltové dráze. Přestože v rámci soutěže se tyto 
projekty reálně nepodají, poskytují soutěžícím 
cenné informace a zkušenosti, které by mohli jed-
noho dne skutečně využít. Naši studenti sestavili 
projektový záměr, provedli průzkum terénu, vy-
brali vhodný zdroj financování, sestavili rozpočet 
a zpracovali projektovou žádost, kterou odeslali 
k  posouzení do Eurocentra Jihlava. K  větší mo-
tivaci studentů přispěly také hodnotné ceny, kte-
rými v  případě výhry na regionální úrovni byly 

tablety. V pondělí 1. listopadu 2014 jsme obdrželi 
zprávu o tom, že náš projekt zaujal hodnotící 
komisi a spolu s  dalšími dvěma byl vybrán do 
regionálního kola, které proběhlo o den později 
v  Brně. Úkolem soutěžících bylo vytvořit pouta-
vou prezentaci, která porotu zaujme. Náš tým 
ji pojal netradičně, formou scénky s  Martinou 
Sáblíkovou v  rychlobruslařském oděvu. Po pre-
zentaci posledního projektu přišla dlouhá chvíle 
napětí, kdy jsme čekali na rozhodnutí o výherci 
regionálního kola. Porota, složená ze zástupců 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihový-
chod a koordinátorů Eurocenter Brno a Jihlava, 
nakonec k  naší velké radosti vyhlásila nejlep-
ším projekt novoměstského gymnázia nazvaný 

„Rychlobruslení jako doplněk výuky“. V  lednu 
nás tedy čeká republikové finále, kde se utkáme 
s nejlepšími týmy ostatních regionů soudržnosti.

Miloš Bukáček

Etwinning nás baví
Díky účasti na mezinárodní etwinningové 
konferenci v Lyonu a následně v Paříži se nám 
podařilo navázat spolupráci se  dvěma fran-
couzskými středními školami a také se ško-
lou z  Belgie. Program konference byl pestrý 
a pomohl nám, abychom se lépe zorientovali 
v  samotném projektu. Jeho cílem je navázat 
bližší vztah se zahraniční partnerskou ško-
lou a po určitou dobu se zabývat vybraným 
tématem. Tato spolupráce pak může vyústit 
v další úroveň, tedy osobní setkání, které by 
mohlo být hrazeno z evropských fondů. Stu-

denti kvarty a septimy již započali první kon-
takty se svými zahraničními spolužáky. Téma 
kvarty je nazvané Hlavní historické události 
Francie a České republiky, septima se bude 
zabývat projektem Sociální sítě v  dnešní 
době. Doufáme, že tato spolupráce bude ne-
jen skvělou motivací ke studiu angličtiny, ale 
rovněž povede k rozšíření obzorů jednotlivých 
studentů a k  budoucí návštěvě. Další velkou 
výhodou je zapojování mezipředmětových 
vztahů, jako je informatika, dějepis či zeměpis.                             

Marie Petrová 

Gymnázium Vincence Makovského 
se sportovními třídami 

v Novém Městě na Moravě 
vás zve na 

Dny otevřených dveří

• pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin 
• sobotu 17. ledna od 9 do 12 hodin 

Více informací o škole získáte na 
www.gynome.cz.

Jaký je svět, když nevidíš…
Jaký je svět, když nevidíš, se snažili pochopit žáci 
speciálních a praktických tříd ZŠ Malá v Novém 
Městě. 13. listopadu nahradil výuku program, ve 
kterém interaktivně získávali informace o lidském 
zraku, pomůckách pro nevidomé, Braillově abe-
cedě, základních způsobech komunikace s  nevi-
domým člověkem. Tento den je totiž Mezinárod-
ním dnem nevidomých. O tom, co vše mohou 
nevidomí dělat, povyprávěla žákům paní Irena 
Kratochvílová z  Hodonína, která ráda vytváří re-
liéfní obrázky na Pichtově psacím stroji. Žákům 
přiblížila svůj handicap přenesením se do po-
hádkového světa, ve kterém používá sluch, hmat, 
čich, chuť a paměť. Podle vlastních slov prožívá 

plnohodnotný život obohacený mnoha přátelství-
mi. Pozvání do školy přijala také Veronika Zítko-
vá v  doprovodu své maminky a asistentky. Žáci 
měli příležitost prohlédnout si její slabikář, který 
je převeden do Braillova písma, a kolíčkovou pí-
sanku. Společně si pohráli a vyzkoušeli speciální 
hračky, např. zvukové pexeso. Veronika potěšila 
žáky hudebním vystoupením. Zahrála několik 
písniček na klavír. Obě nevidomé vnesly do škol-
ního prostředí pozitivní náladu. Všichni Ireně 
a Veronice přejeme, aby je životní energie neopou-
štěla. Žáci naší školy už ví, jak se chovat, co říci, jak 
pomoci, když se setkají s  nevidomým člověkem.  

Renata Ondrůchová, ZŠ Malá

Mozaika skautského roku 2014

Skautské středisko Bílý štít mělo v roce 2014 cel-
kem 116 členů, z toho 79 dětí. Skauti a skautky se 
přes týden pravidelně scházeli na schůzkách od-
dílů a družin v klubovně na ul. Malá, o víkendech 
pak jezdili na výlety a výpravy do skautských zá-
kladen nebo pod stan. Oddíly uspořádaly 3 letní 
tábory, kterých se zúčastnilo 66 dětí, v únoru se 
konal zimní tábor s 21 účastníky. Když bychom  

to spočítali, dostali bychom se k číslu 2 500 hod., 
které jsme v roce 2014 strávili na skautských ak-
cích s dětmi. A co všechno jsme dělali? V lednu 
jsme pomáhali slovutnému detektivovi Sher-
locku Holmesovi, v  březnu tábořili na Šumavě 
a otvírali studánku v  Ochoze, v květnu navští-
vili skautskou mohylu Ivančenu v  Beskydech 
a v červnu jsme na náměstí připravili hry a atrak-
ce ke Dni dětí, ale také se plavili po Vltavě na 
parníku Vyšehrad. O letních prázdninách jsme 
tábořili. V  říjnu naši roveři (skauti v  středoškol-
ském věku) vybojovali stříbro v  okresním spor-
tovním turnaji. A v prosinci jsme se postarali, 
aby se Betlémské světlo v  našem městě dostalo 
do co nejvíce domácností. Koledy jsme si zazpí-
vali nejen pod vánočním stromem na náměs-
tí, ale také v DPS a v Centru Zdislava. S rokem 
2014 se ti starší rozloučili čtyřdenním tábořením 
v  týpí na Spálené Valše, našem tábořišti neda-

leko Bystřice. Největším úspěchem roku 2014 
byla účast dvou našich družin v  celostátním 
kole Závodu vlčat a světlušek, což je takové mis-
trovství republiky mladších skautek a skautů. 
Koná se jednou za dva roky. Naše družina vlčat 
se umístila na druhém místě, což je historický 
úspěch. Více se o nás dozvíte na www.okenko.org. 

Kristýna Koutenská

Investiční mapa nabízí přehledné informace 
Hospodaření města bude pro lidi zase o něco 
přehlednější. V provozu je již investiční mapa 
města. „Lidé se mohou přesvědčit o tom, kolik 
peněz a za co jsme utratili v každé ulici a místní 
části,“ vysvětluje starosta Michal Šmarda.  Díky 

mapě se veřejnosti dostanou přehledné infor-
mace o investičních akcích či velkých opravách 
od roku 2012 a jejich rozmístění. V mapě je zob-
razena výše schváleného rozpočtu každé akce a 
po jejím dokončení také skutečné náklady. Aktu-

alizace finančních dat probíhá každý den. Mapa 
je pro veřejnost dostupná na internetu. Využít 
je možné odkazu http://rozpocet.nmnm.cz/cz/
mapa/ nebo rozcestníku v klikacím rozpočtu.  

-mah-

Předvánoční setkání pracovnic MŠ
V naší příspěvkové organizaci se stalo již letitou 
tradicí, že každoročně v čase adventu zveme do 
školek naše bývalé pracovnice z řad učitelek, ku-
chařek a uklízeček, pro které s dětmi připravujeme 
vánočně laděné vystoupení. Letošní setkání ale 
bylo trošku jiné než obvykle. Rozhodli jsme se, že 

pozvání rozšíříme na všechny bývalé zaměstnan-
kyně ve školství na Novoměstsku. 10. prosince se 
tak v MŠ Drobného sešlo 25 žen, z nichž některé 
se neviděly spoustu let. Program si pro ně připra-
vily děti z oddělení Broučků. Představily se krás-
nou pohádkou O Sněhurce, která sklidila velký 

úspěch. Společně s dětmi si potom všichni zazpí-
vali vánoční koledy. Samozřejmě nechybělo přání 
ředitelky Ivany Buchtové a dobroty, které připra-
vily kuchařky z MŠ.  Věříme, že se tato sekání sta-
nou tradicí a přispějí k prohloubení mezilidských 
vztahů v  naší uspěchané době.   MŠ Drobného 



NOVOMĚSTSKO

 6 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2015  7 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2015
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Premiéra: Vysočina Arena nabídne smíšenou štafetu 
Vrcholem lyžařské sezony ve Vysočina Areně 
budou únorové závody Světového poháru v  bi-
atlonu. O body bude biatlonová špička bojovat 
od 6. do 8. 2. 2015. Vedle tradičních disciplín, 
kterými jsou sprint a stíhací závody, si v Novém 
Městě odbude soutěžní premiéru smíšená šta-
feta dvojic. Tato disciplína bude navíc prvním 
závodem Světového poháru na Vysočině. Star-
tuje se v pátek 6. února v 15:10 hod. Diváci se 

mohou těšit na hromadný start, kdy závod roz-
bíhá žena. Po dvou okruzích a střelbách předává 
štafetu muži. Oba členy čekají čtyři střelecké po-
ložky, dvě vleže i vestoje. Finišuje muž, který si 
závěr po druhé střelbě prodlouží o jeden okruh. 
V případě každé chybné rány se běží trestné 
kolo o délce 100 m. „Premiéru smíšené štafety 
bereme jako ocenění Mezinárodní biatlonové 
federace za pořadatelský úspěch i za výsledky 

českého biatlonu, který v závodě smíšených 
štafet dosáhl opakovaně vynikajících výsledků,“ 
okomentoval ředitel novoměstských závodů SP 
Vlastimil Jakeš. Tuto informaci mohl potvrdit po 
sériích inspekcí ze strany Mezinárodní biatlono-
vé unie. „Je to nová disciplína biatlonu, pochází 
z divácky úspěšných show, jakými jsou například 
exhibice v Schalke nebo Moskvě,“ uzavřel Jakeš. 

-mah-

Marek Štukhejl: Divize ztrácí fotbalový lesk 
Zimní přestávku 
stráví novoměstští 
fotbalisté na 6. místě 
tabulky divize D. O 
zhodnocení výkonů 
v podzimní části sou-
těže jsme požádali 
trenéra A mužstva 
Marka Štukhejla. 

Před sezonou jste 
si dali ambiciózní cíle, a to skončit do třetího 
místa a bojovat o možný postup. Je po podzim-
ních výkonech možné cíl splnit?
Ve fotbale je možné ledacos.  Po letní přípravě, 
která splnila mé očekávání, jsme vstupovali do 
soutěže s  velkým odhodláním bojovat o přední 
příčky. Hned první zápas ukázal vývoj celého 
podzimu. První půli jsme hráli dle představ 
z přípravy, a na počátku druhé přišlo vyloučení, 
přičemž soupeř z  brejkových situací střílel góly. 
Zacloumalo to s námi a nedokázali jsme na to za-
reagovat. Předeslalo to naše podzimní problémy 
v hledání jistot, ať už šlo o ideální složení sestavy, 
s  tím související točení postů, změny v rozesta-

vení, způsobu hry, ztrátu formy některých opor, 
přibývajících zranění. To nás však neomlouvá. 
Bodů jsme měli nahrát více. O spokojenosti tak 
nemůže být řeč. I přes problémy jsme odehráli 
řadu utkání, v nichž jsme dominovali, body jsme 
v nich ale nevybojovali. Podle mého názoru divi-
ze postupně ztrácí fotbalový lesk, málo týmů se 
vyznačuje svojí hrou, konkurencí v  týmu, dob-
rou trénovaností. I tato skutečnost opravňuje 
naše nároky na vyšší pozice. Novoměstští hráči 
jsou kvalitativně výše, a pokud nám bude vše 
vycházet, budeme na jaře lepší a cíl splníme. 
 

Po kondiční stránce byl tým velmi dobře při-
praven. Zlepšili jsme nátlakovou hru na útočné 
polovině, držení míče, spolupráci, dynamiku, 
krajovou hru a standardní situace. Horší to bylo 
naopak v  případě obranné hry, nevyrovnanosti 
výkonů v prvních a druhých poločasech, taktické 
hře či proměňování šancí. Samostatnou kapito-
lou je mentální naladění na utkání, jít do hřiště 
v roli favorita a obstát, i když fáze zápasu hovoří o 
opaku. I toto poukazuje na to, že tým musí vyzrát 

herně a osobnostně.

Ze kterých zápasů je třeba se poučit? Které se 
naopak povedly? 
Nepovedly se nám zápasy s  Tasovicemi, Pel-
hřimovem, Bystřicí, Mutěnicemi a Uherským 
Brodem. Tato utkání jsme projeli a mrzí mě 
to o to víc, že jsme v  průběhu zápasu ukáza-
li vyšší kvalitu, ale chybami se připravovali o 
výsledky. Zápas s  Hodonínem byl naopak re-
klamou na fotbal. Dalším důležitým momen-
tem byl zápas ve Staré Říši, kdy tým po sérii 
neúspěchů prokázal jednotu, vůli a kvalitu. 
 
Jak vidíte složení kádru pro zimní přípravu? 
Hlavně aby byli fotbalisté zdraví. Přání komplet-
ního týmu se nám za rok a půl nevyplnilo. V pří-
pravě budeme spoléhat na stará dobrá jména 
doplněna o dva hráče zvenčí, kteří musí konku-
renčně zatlačit. Přeji si v zimě najít jistoty, o které 
se v sezoně opřeme. Rovněž posunout naši hru a 
vyprecizovat detaily je mým úkolem, na který se 
těším. Tým má přirozený vývoj a musí se dobře 
připravit na vrchol, který ho teprve čeká.  Věřím, 
že jde o správnou cestu.                                      -mah-

Daniel Pintera dvojnásobným vicemistrem ČR

Anketa: Atletický oddíl patří ke špičce

Mrzlo. Sněžná děla dostala pokyn 
S  prvními sněhovými vločkami byla spuštěna 
sněžná děla. Obsluha sjezdovky na Harusově 
kopci začala připravovat umělý sníh jako prv-
ní v regionu.  Práce odstartovaly již začátkem 
prosince, kdy teploty klesly pod nuly. „První 
výroba sněhu je ale vždycky spíše jen o kon-
trole zařízení. Ověříme si tím, zda všechno 
funguje, jak má,“ poznamenal Karel Klapač, 
správce Ski Snowparku na Harusově kopci. 
Pozadu s  výrobou technického sněhu nezů-
stali ani ve Vysočina Areně. Většinu sněhu tu 

s  ohledem na počasí nechali ležet v  zásobní-
ku. Zatímco s  naplno spuštěnými děly půjde 
kvalita sněhu nahoru, horší je to s  výhledem 
počasí. Střízlivé odhady mluví o tom, že sva-
hy na Žďársku budou pro sjezdaře připraveny 
nejdříve před Vánocemi. Stejné je to v případě 
běžeckých závodů v Areně. Světový pohár v bi-
atlonu sice není ohrožen, ale prozatím nejistý 
je osud Štěpánských závodů v běhu na lyžích, 
které by měly být na programu 26. prosince. 

-mah-

Judista Daniel Pintera prožil sezonu snů. Žák I. 
ZŠ v Novém Městě, který nově nastupuje za klub 
SKKP Brno, se stal dvojnásobným vicemistrem 
ČR. První titul vicemistra získal ve Sportovní hale 
Sareza v  Ostravě. Ve finále kategorie starších 
žáků prohrál tím nejtěsnějším rozdílem. Druhý 
vrchol sezony přišel na začátku listopadu v  Plz-
ni. Zde turnaj absolvoval již coby dorostenec ve 
váhové kategorii do 50 kg, přičemž po boku star-
ších nastupoval v letošní sezoně poprvé. Počínal 
si však mazácky. „Z pěti kvalifikačních turnajů 

byl čtyřikrát na bedně. V ranking listu Českého 
svazu juda skončil na 1. místě, a byl tedy nasaze-
nou jedničkou dané váhy. Je paradoxem, že  star-
šímu žákovi se dařilo více v kategorii dorostu,“ 
poznamenává trenér judo DDM Nové Město 
René Pintera. V průběhu celého roku absolvoval 
Daniel třicet turnajů a deset soustředění. Vý-
konnostně přitom stoupal. „Sám sebe postupně 
překonával,“ popisuje jeho otec. Daniel Pintera 
je také členem vítězného družstva dorostenecké 
ligy. Po dvou kolech základních skupin postou-

pilo družstvo SKKP Brno do finále dorostenecké 
ligy. Na závěrečném turnaji, který se konal v Pra-
chaticích, nenašlo konkurenta. Daniel Pintera si 
připsal zlatou a zároveň poslední medaili v letoš-
ní sezoně. Naději českého juda se dařilo také na 
zahraničních turnajích. V kategorii starších žáků 
do 46 kg zvítězil na mezinárodním turnaji v  Pe-
zinku, připsal si rovněž dvě bronzová umístění 
na turnajích v  Jodoigne a Bratislavě. 5.  místo 
vybojoval už coby dorostenec na turnaji ve Vídni. 

-mah-

V pátek 21. listopadu se v gotickém sále jihlavské 
radnice uskutečnilo tradiční vyhlášení výsledků 
ankety Atlet Vysočiny 2014. Společenská akce 
je zároveň tečkou za letošním rokem, kterým se 
novoměstským atletům vydařil nad očekávanou. 
Ne náhodou byl v průběhu vyhlášení novoměst-
ský atletický klub často zmiňován. Dekorová-
ní nejlepších atletů předcházelo vyhodnocení 
pořadí běžeckého poháru mládeže. V  kategorii 
starších žákyň si stříbrnou medaili odvezla novo-
městská běžkyně Kateřina Pulgretová, v doros-
tenecké kategorii připadl bronz závodnici Lucii 

Chodilové. Z početné novoměstské družiny, 
která se vyhlášení zúčastnila, dosáhl na nejvyš-
ší ocenění letošní čtyřnásobný mistr republiky 
Karel Kulíšek. Jasně tak ovládl kategorii žactva. 
V kategorii dospělých připadla novoměstským 
atletům tři místa v první desítce. Na 8. místě se 
umístil běžec Lukáš Kourek, na 3. místě skon-
čila diskařka Jitka Koubelová. Poté následovalo 
vyhlášení novoměstského běžce Petra Vitnera.  
Vítězem ankety Atlet Vysočiny 2014 se stal po-
dle očekávání třebíčský desetibojař Jiří Sýkora, 
jehož zdobí letošní vítězství na MS juniorů. -mah-

Atleti si pochvalují 
letošní sezonu 
Členskou schůzí uzavřeli letošní sezonu novo-
městští atleti. „Uplynulý rok byl velice zdařilý 
a kromě 19 medailí z vrcholných akcí nás potěšily 
i práce na zastřešení části tribuny na atletickém 
stadionu,” říká trenér Petr Hubáček. Po vyhod-
nocení sezony následovalo poděkování jednot-
livým členům oddílu.  Za sportovní výkony byli 
odměněni Marie Kamarádová, Kateřina Pulgre-
tová, Lucie Chodilová, Lenka Novotná, Lucie 
Maršánová, Tereza Čechová, Hana Homolková, 
Jitka Kubelová, Jiří Kabrda, Petr Zimola, Jiří 
Brychta, Jiří Šacl, Matěj Trávníček, Karel Ku-
líšek, Lukáš Kourek a Petr Vitner. Za práci pro 
oddíl pak byly oceněny Lada Hubáčková - Po-
korná, Lýdie Brázdová a Helena Šaclová. -mah-

O pohár starosty města
Ve sportovní hale v Novém Veselí se 17. listopadu 
uskutečnil turnaj v halové kopané mladších žáků. 
Turnaje, který se konal pod záštitou novoměst-
ského starosty Michala Šmardy, se zúčastnilo 6 
týmů. Celkem bylo k vidění 18 zápasů. Hrálo se 
systémem každý s  každým, přičemž žáci Vrcho-
viny zatápěli svým soupeřů. V základní skupině 
rozstříleli tým Jihlavy, po boji podlehli třebíčské-
mu výběru, s  mužstvy Havlíčkova Brodu, Vel-
kého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou si připsali 

remízy. V  zápase o konečné třetí místo pak nej-
těsnějším poměrem prohráli se žďárskými na-
dějemi. „Turnaje se zúčastnily týmy, které hrají 
nejvyšší žákovskou soutěž. Jednotlivé zápasy 
byly velmi vyrovnané, novoměstští žáci ukázali 
svoji kvalitu. Na finále však nedosáhli. O vítězi 
turnaje rozhodl až penaltový rozstřel, v  němž 
byl šťastnější Havlíčkův Brod,“ zhodnotil místo-
předseda klubu SFK Vrchovina Roman Wolker. 

-mah-

Předvánoční squashový turnaj
V sobotu 6. prosince se pod záštitou DDM v pro-
storech sportovního střediska Sporten konal 
squashový turnaj pro děti a mládež. Vedle hráčů 
z novoměst-
ského oddílu 
se jej účast-
nili žďárští 
squashisté. 
S o u t ě ž í c í 
byli rozděle-
ni do 4 kate-
gorií. První 
z  nich byla 
kategorie dívek do 13 let. V ní soutěžilo 6 děvčat. 
Nejúspěšnější byla Nikola Havlíková, 2. místo vy-
bojovala Tereza Ševčíková a na 3. místě se umís-
tila Daniela Vodičková. V kategorii chlapců do 13 
let zvítězil Lukáš Krejčí, na bedně jej doprovodil 
Tomáš Havlík a Jan Dufek. Bramborová medaile 
zbyla na Michala Sklenáře. V kategorii dívek do 
18 let opět zvítězila Nikola Havlíková, kterou ná-
sledovaly Petra Vodičková a žďárská hráčka Simo-

na Žilková.  Kategorie chlapců do 18 let nabídla 
vyrovnané výkony. Z vítězství se nakonec radoval 
Filip Sváček, 2. místo vybojoval Jan Kamenský, 

o 3. místo se 
v  posledním 
zápase utkali 
Martin Vítek 
a Lukáš 
Krejčí. Byl 
to souboj o 
každý centi-
metr kurtu, 
ze kterého 

nakonec vyšel vítězně Lukáš Krejčí. Na 5. mís-
tě skončil Teodor Váca ze Žďáru, na 6. místě 
Jaromír Chroustovský a na 7. místě Petr Dufek. 
Všichni soutěžící si z turnaje odnesli hodnotné 
ceny. Tímto děkujeme všem sponzorům, kteří 
turnaj podpořili. Byli jimi Drogerie Řezáčová a 
Autocentrum Hudec. Zároveň děkujeme všem 
zúčastněným a těšíme se na velikonoční tur-
naj, který se uskuteční ve Žďáře.   Filip Sváček 

Starší žáci v čele 
Ligy Vysočiny

Nejzdařilejší výsledky předvedli před Vánocemi 
starší žáci v ČFbU. Dokázali vyhrát všechny čty-
ři zápasy. Odehráno jich mají zatím deset a se 
ziskem 24 bodů vévodí své skupině Ligy Vyso-
činy. V kanadském bodování táhnou oddíl Filip 
Chalupa (21+21), Jan Svoboda (17+13) a Petr 
Svoboda (21+5). Dobré výsledky měli také muži 
prvního mužstva. Ze čtyř utkání si připsali dvě 
výhry a dvě remízy. V Lize Vysočiny jim patří 4. 
místo. V úspěšném tažení pokračují i dorostenci. 
V tabulce divize OFL jim patří 2. příčka, která 
však není zárukou postupu na finálový turnaj 
OFL. Ve svých výkonech tak nesmí polevit. Dra-
matický zápas odehráli také naši elévové. Proti 
silnému Adamovu předvedli výborný výkon, 
ve kterém byl soupeř o gól štastnější. Pevně 
věřím, že nám naše síla a odhodlání zůstane 
i v roce 2015!     Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Více sportovních 
zpráv na: 

noviny.nmnm.cz

Jaký byl projev týmu?  Co se po herní stránce 
povedlo, a co je naopak třeba zlepšit? 
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

7. 11. 
9. 11.
9. 11.

23. 11.
25. 11.

4. 12.
9. 12.

Stella Sekerešová
Sandra Vošická
Adam Belatka
Jakub Neděla
Kateřina Chalupová
Marek Vala
Veronika Blechová

Marie Jandová
Marie Handschuhová 
Vladimír Žák
Pavla Stará 
Miloslav Ondráček

 80
88
85

   87
80

Významná lednová výročí

15. 11. 
23. 11.

2. 12.
7. 12.

10. 12.
12. 12.

Květoslava Pařilová (Mitrov, 1934)
Josefa Cíchová (Nové Město, 1951)
Miroslav Jinek (Zubří, 1929)
Blažena Janečková (Nové Město, 1943)
Zdeňka Štěpánková (Nové Město, 1932)
Jiří Staněk (Nové Město, 1952)

4. 1. 
18. 1.
23. 1.
28. 1.
30. 1.

6. 1. 1990  zemřel v Praze Arnošt Košík, akade-
mický sochař, 25. výročí úmrtí 
(narozen 13. 5. 1920 v NMnM)
13. 1. 1885  narodil se v Kundraticích u Rozsoch 
ThDr. Josef Křenek, teolog, 130. výročí naroze-
ní, (zemřel 15. 6. 1949 v Praze)
22. 1. 1990  zemřel v NMnM  Bohuslav Pleva,
 umělecký knihvazač, 25. výročí úmrtí
(narozen 2. 3. 1903 v Sázavě)
24. 1. 1915 narodila se v Brně Vítězslava Kap-
rálová, hudební skladatelka a dirigentka, 100. 
výročí narození, (zemřela 16. 6. 1940 ve Francii 
v Montpelier) 
30. 1. 1945 zemřel v Anglii Ing. Jaromír Nečas, 
ministr sociální péče, 70. výročí úmrtí
(narozen 17. 11. 1888 v NMnM)

Stomatologická pohotovost
1. 1.   MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 607 785 326
3. 1.   MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
4. 1.   MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
10. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
11. 1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
17. 1.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
18. 1.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
24. 1.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
25. 1.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
31. 1.  MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 566 522 442

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a stát-
ních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. , v so-
botu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do 18 hod. 

Probíhající výstavy:
Vánoční galerie (do 18. ledna 2015)
Stálé expozice HG obohaceny o betlémy a ukázky 
tradičních adventních zvyků. 
Leonard Rotter - akvarely, sochy 
(do 11. ledna 2015)
Jan Buchta – sochy (do 11. ledna 2015)
Daniel Reynek – fotografie, Jiří Reynek – 
překlady (do 25. ledna 2015)
Hlavně hravě (do 15. února 2015) 
Výstava ateliéru Design a vizuální komunikace 
Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-He-
lenín.
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
(do března 2015) Retrospektivní výstava sklář-
ského výtvarníka.

Vernisáže:
13. ledna 2015 v 17 hodin
Josef Toufar – kněz a mučedník z Číhoště 
(do 22. února 2015)
Výstava vycházející z knihy Miloše Doležala 

„Jako bychom dnes zemřít měli“, věnovaná mu-
čedníkovi a římskokatolickému knězi, který byl 
v roce 1950 neprávem obviněn z tzv. číhošťského 
zázraku.
29. ledna 2015 v 17 hodin
Photographia Natura 2014 (do 22. března 2015)
Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma "Sta-
ré cesty, úvozy, aleje a pěšiny".
Kovové variace (do 29. března 2015)
Studentská výstava prezentující umělecko-řeme-
slné zpracování kovů skrze práce studentů SPŠ v 
Třebíči.
Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)
Autor výstavy doc. Ing. Jan Lacina, CSc. znovu 
nalézá zobrazovaná místa tradičních krajinářů 
Vysočiny.

Klub seniorů
Poděkování

Dne 1. prosince oslavil 
krásné 80. narozeniny 
náš dědeček Jaromír 
Peňáz ze Slavkovic.

Dědečku, dostal ses k 
zajímavému místu v 
knize života, k  80. lis-
tu. Musím ti ale něco, 
dědečku, přiznat, 
na tobě ta léta nejsou vůbec poznat. 
Máme tě moc rádi!  Vnučka Radka s Martinem, 
dcera Lenka s rodinou

Dne 29. října zároveň oslavili Jaromír Pěňáz a 
Marie Peňázová 54. výročí svatby.

V prosincovém čísle zaúřadoval tiskařský šotek. 
Stalo se tak u blahopřání panu Jaromíru Peňázovi. 
Velmi se tímto panu Peňázovi a jeho rodině omlou-
váme.  Připojujeme se ke gratulaci. Hodně zdraví 
a štěstí!

Kino
17. 1. / 17:00
Zimní kino – Fimfárum: Do třetice všeho 
dobrého - dvorek Horáckého muzea
25. 1. / 16:00
Cesta do pravěku - velký sál KD - jednotné 
vstupné 30 Kč.
27. 1. / 20:00 
Transformers: Zánik - velký sál KD - jednotné 
vstupné 50 Kč.
29. 1. / 19:00
Filmový festival Jede svět - Všichni spolu - 
konf. sál KD, vstupné dobrovolné.

5. 1. Kavárnička: Vítáme nový rok 2015
Jídelna DPS     15  -17 hod. 
12. 1. Cvičení na židlích a chvilka povídání 
o knížkách, které nás zaujaly
Jídelna DPS      15 – 17 hod.
19. 1. Bowling  v Penzionu Vrchovina
Vrchovina    14 – 16 hod.
26. 1. Video z výletu Klubu seniorů na Lipno  
a  do kláštera ve Vyšším Brodě v roce 2013 
Natočil pan Havlíček.
Jídelna DPS     15 – 18 hod.                                                          

Minibazar

Městská policie informuje

Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 602 957 774.
Prodám myčku na nádobí zn. Whirpool na 6 sad 
nádobí. Udržovaná, zcela funkční v provozu jen 3 
roky. PC 10 500 Kč nyní 4 000 Kč. Dohoda mož-
ná. Tel.: 731 073 376.
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahra-
dou v NMnM nebo blízkém okolí. Tel.: 721 332 
622.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  zahra-
du - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí Nové-
ho Města. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíry, Jambora, Blažíčka, Mu-
chy, Laciny, Emlera, bronzové plastiky Štursy, 
Makovského. Zbraně i vyznamenání II. světové 
války, zlaté mince. Tel.: 777 757 500.
Prodám byt 1+1 v NMnM, částečně zrekonstru-
ovaný, dům u kina, 5. patro, cena 650 000 Kč. 
Tel.: 734 212 904.
Hledám pronájem nebytových prostor cca 10-12 
m² v NMnM. Tel.: 730 924 433.
Koupím přenosku na kočku. Tel.: 736 724 214.
Nabízím pronájem garáže za nádražím, u Holub-

ky. Tel.: 737 558 281.
Přenecháme jedno hrobové místo i s pomníkem 
na katolickém hřbitově. Tel.: 605 371 810  po 16. 
hodině.
Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Novém 
Městě (nová okna, kuchyň, úložný šatní systém). 
Tel.: 777 952 526.
Pronajmu komplet nově rekonstruovaný byt 
3+1, ulice Mendlova NMnM, od ledna 2015. Tel.: 
736 672 169.
Koupím rodinný dům, nebo stavební pozemek v 
NMnM a jeho okolí - cca do 5 km. Tel. : 725 839 
386.
Koupím RD se zahradou, nebo pozemek pro 
stavbu domu v Novém Městě na Mor. nebo v jeho 
okolí (Zubří, Maršovice ...). Tel.: 739 331 149.
Koupím byt 2+1, popř. 3+1 v Novém Městě na 
Moravě. Možno i před rekonstrukcí, dohoda. RK 
nevolat. Tel.: 608 613 598.
Prodám 110 ks dutých cihel, vchodové bytové 
dveře 80 levé, 2 ks ocelových zárubní 80 levé. 
Cena 1 500 Kč. Tel.: 604 387 018.
Prodám rohovou lavici s úložným prostorem, 

rok staré čalounění + jídelní rozkládací stůl. Cena 
1 000 Kč. Tel.: 605 712 111.
Pronajmu nebytové prostory (3 místnosti se 
samostatným vchodem) v rodinném domě v 
NMnM, Štursova 487. Vhodné jako lékařská or-
dinace, kanceláře, kadeřnictví, obchod. Tel.: 737 
704 496.
Koupím staré elektrické osvětlení (řetěz) na vá-
noční stromek ve tvaru lucerniček. Tel.: 602 888 
914, e-mail: kontakt.jh@seznam.cz.
Prodám westernové sedlo komora 1, posedlí 
16, bez třmenů, používáné na ČT, cena 4 000 Kč, 
jsem z NMnM. Tel.: 602 888 914.
Prodám velmi zachovalé houpací křeslo – ohý-
baný nábytek. Cena dohodou. Tel.: 606 839 803 
večer.
Prodám nový nepoužívaný mobil NOKIA 220 
DUAL SIM – zakoupený v listopadu 2014. PC 
1 090 Kč, nyní cena dohodou. Tel.: 606 839 803 
večer.
Hledám trpělivou studentku na výpomoc s jed-
noduchou prací na PC. Asi 1 hod. týdně. Tel.: 776 
525 339.

Vzpomínka
Nezemřel jsem, 

neboť vím, že budu stále 
žít v srdcích těch, kteří 

mě milovali. 

Dne 12. prosince 2014 
uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jaromír 
Doležal. S láskou vzpo-
mínají manželka a děti s rodinami. 

15. ledna 2015 by se 
dožil 80 let pan Zdeněk 
Gabriel, reprezentant v 
běhu na lyžích, později 
trenér, ředitel ZL a dlou-
holetý funkcionář lyžo-
vání v Novém Městě na 
Moravě. 

Kdo jste ho znali, věnuj-
te mu s námi krátkou vzpomínku. Manželka Jana 
s rodinou

Vážení čtenáři, 
s novým rokem dochází v soukromé inzer-
ci ke změně. Mobilní operátoři, vzhledem 
k navýšení nákladů, neotevřou tzv. prefix 
907 – tedy předvolbu, díky které jste moh-

li hradit soukromý inzerát sms zprávou. 
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni s nimi vy-
povědět smlouvu a soukromé inzeráty bude 
možné platit pouze osobně v informačním 
centru nebo v KD. Samozřejmě se vám po-

kusíme vyjít vstříc. Inzerci budeme příjímat 
nejen osobně, ale i přes mail s tím, že zapla-
tit ji budete moci dodatečně. Cena zůstává 
stejná, 20 Kč. Omlouváme se za případné 
komplikace a děkujeme vám za pochopení.

Děkujeme všem pracovníkům porodního oddě-
lení v Novém Městě na Moravě za dobrou péči 
při porodu mé dcery Veroniky, která se narodila 
9. 12. Přejeme všem v  novém roce 2015 zdraví 
a klidné dny.    Jana a Martin Blechovi z Tišnova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
že se v tak hojném počtu a s květinovými dary 
přišli naposledy rozloučit 15. listopadu 2014 s 
naším manželem, tatínkem a dědečkem, panem 
Pavlem Skalníkem z Pohledce. Poděkování patří 
také p. Kopáčkovi a p. Havránkovi za důstojný 
průběh pohřbu. Rodina Skalníkova a Starých

Mé upřímné poděkování za vstřícnost, obě-
tavou a trpělivou péči o mého manžela, pana 
Miroslava Lenfelda patří MUDr. Aleně Grego-
rové, primářce MUDr. Janě Vacovské a celému 
kolektivu sester ODN 2. Děkuji z celého srdce 
za příkladnou péči MUDr. Miloši Kutalovi a se-
strám urologické ambulance. S nebývalou ocho-
tou mne a manžela po řadu let doprovázeli řidiči 
sanitek, které vždy naprosto spolehlivě zajistila 
paní dispečerka novoměstské nemocnice. Další 
poděkování patří kolektivu Domácí hospico-
vé péče Vysočina.   S úctou Libuše Lenfeldová

Ve dnech 17. 11. a 24. 11. prováděli strážníci 
asistenci SDH Nové Město při otevírání bytů, 
které si jejich majitelé nedopatřením zabouch-
li. 27. 11. oznámil návštěvník restauračního 
zařízení v NMnM, že mu bylo odcizeno horské 
kolo, které měl před restaurací. Strážníci zjistili 
přesný popis včetně výrobního čísla a provedli 
pátrání. Následně byla o události informována 
PČR. Začátkem prosince řešili strážníci MP čtyři 
případy neoprávněného prodeje zboží v blízkosti 
obchodních domů v NMnM a v jednom případě 
nabízení změny dodavatele energie. Vzhledem 
k  tomu, že obě tyto činnosti jsou v  našem měs-
tě zakázány Tržním řádem, byla věc ve čtyřech 
případech vyřešena na místě uložením blokové 
pokuty a v jednom případě oznámena příslušné-
mu správnímu orgánu k projednání. 9. 12. ozná-
mila občanka NMnM, že v průběhu dne ztratila 
na Vratislavově náměstí mobilní telefon. Díky 
kamerovému systému se podařilo zanedlouho 
zjistit, kdo telefon nalezl. Přístroj byl následně 
předán šťastné  majitelce. Nálezci však hrozí za 
zatajení nálezu postih.      Jiří Hradil, velitel MP   

Mateřské centrum Lístek
5., 12. a 26. ledna  Otevřená herna od 9:00 hod. 
Uvaříme vám čaj a kávu, abyste se zde všichni 
cítili dobře. Vstupné 20 Kč.
19. ledna „Pochutnání z červené řepy“ od 9:00 hod.
Můžete ochutnat speciality z červené řepy a 
jiných ingrediencí. Vede Kamila Jamborová a 
Lea Marcinko. Vstupné 50 Kč.
Trdlohrátky 8., 15., 22., 29.  ledna. Přirozenou 
formou budeme rozvíjet dětskou osobnost po 

všech stránkách.
Trdlohrátky  budou probíhat ve dvou skupinách: 
1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8:30 hod., 2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 
3 let, začátek 10:00 hod. Vede Martina Vejpust-
ková. Vstupné kurzovné.

OLDIES PARTY, 23. ledna 2015 od 20:00 hod. 
v kulturním domě, pořádá DDM.

manželství
 6. 12. Martina Ňuksová, Zdeněk Křídlo

Blahopřání
Dne 30. 1. 2015 oslaví zlatou svatbu – 50 let 
společného života – Božena a Gustav Jurovatých.
I když dle jejich slov není co slavit, já jsem 
přesvědčena, že zejména v dnešní době si to 
zaslouží pořádnou oslavu. Proto bych Vám, 
milí rodiče, chtěla touto formou poblahopřát 
a zároveň moc poděkovat, že i přes mnohá 
nelehká období jste dokázali udržet společný 
domov, kde jsem vždy našla lásku a podporu 
Vás obou. Ať Vám slouží zdraví a užijete si spo-
lu ještě mnoho spokojených let.  Vaše dcera

Dne 27.12. 2014 jsme 
si připomněli 1. výročí 
úmrtí našeho milova-
ného tatínka, dědečka, 
strýce a bratra, pana 
Františka Hudce. 

S láskou vzpomínají dce-
ry Simona a Radka s ro-
dinami, vnučky Nelinka 
a Lucinka, bratr Milan 
s rodinou.

S láskou v srdci vzpo-
mínáme na milovaného 
syna Radka Klímu, který 
odešel 5. 1. 2011. 

Dne 25. 12. by mu bylo 
38 let. Rodiče, sestry s 
rodinami a děti

Kytičku květů a nej-
krásnějších vzpomínek 
položili jsme dne 17. 12. 
2014, v den druhého vý-
ročí úmrtí, na hrob na-
šeho milovaného, pana 
Eduarda Stojara. 

Nic z toho dobrého a 
krásného, co jsi pro nás 
učinil, se neztratilo. Vše 
zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. 
Manželka Helena, dcera Andrea a syn Hynek 
s rodinami

Vzpomínka Blahopřání



12 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2015  13 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2015

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Novoroční koncert v evangelickém kostele

Novoměstský evangelický kostel se v  neděli 
4. ledna rozezní mužskými hlasy a žesťovými 
nástroji. Od 17 hod. začíná nevšední koncert 

mužského pěveckého souboru Vocatus Ecu-
menicus z Jimramova a Žesťového kvintetu 
ze Žďáru nad Sázavou. Program koncertu 
bude složen jak ze samostatných bloků, tak i 
společného vystoupení. Vocatus Ecumenicus 
pod vedením Mgr. Oldřicha Růžičky představí 
skladby od Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka 
nebo Eugena Suchoně, uslyšíte ale také spi-
rituály, koledy a lidové písně. Žesťový kvintet 
pod vedením Jaroslava Šimka zahraje několik 
intrád, dále pak barokní a klasicistní skladby. 
Vyvrcholením koncertu bude závěrečný blok, 
ve kterém soubory společně představí tři sklad-
by Adama Michny z  Otradovic z  díla Česká 
mariánská muzika. Z  prvního dílu O narození 

Pána Krista zazní tři skladby - Vánoční magnét 
a střelec, Vánoční noc (Chtíc, aby spal) a Vá-
noční vinšovaná pošta. Při závěrečné skladbě 
pak Žesťové kvinteto nahradí varhanní dopro-
vod. Mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus, 
který v současné době tvoří osmnáct členů, je v 
našem regionu ojedinělým pěveckým tělesem. 
Svým působením navazuje na tradici muž-
ských sborů, které v tomto regionu působily 
v minulém a předminulém století. Síla muž-
ných hlasů a originální provedení skladeb tak 
nabízí návštěvníkům koncertů nevšední hudeb-
ní zážitek. Novoroční koncert začíná v  neděli 
4. ledna 2015 v  17 hod.. Vstupné dobrovolné.  

Petr Hladík

Číhošťský mučedník Josef Toufar

Ples ve znamení muzikálů
Monika Absolonová, královna českých muzi-
kálů, vystoupí na plesu společnosti Medin, a.s., 
a novoměstské nemocnice. Uskuteční se v KD 13. 
února od 19 hodin. Nebude chybět ani vystoupení 
taneční skupiny Smyk. Veřejnost si může zakou-
pit vstupenky v IC za 200 Kč. A co Monika Abso-
lonová během večera zazpívá? Zeptali jsme se jí.  

Během mého vystoupení se můžete těšit 
na písničky, které jsem zpívala v  různých 
muzikálech, na závěr určitě zazní „Teď 
královnou jsem já“, protože bez ní si žád-
né své vystoupení neumím představit.

Popište, jak vypadá patnáct minut před Vaším 
vystoupením?
Doupravuju se, pudruju, voním…a trošku se 
klepu. Mám vždycky trému a bojím se, aby 
se mé vystoupení divákům líbilo a bavilo je.

Na co se v nejbližší době těšíte a jak relaxujete?
Čeká mě premiéra Funny Girl v  Ostravě, stá-
le hraju Antoinettu v  Praze, v  prosinci se vrací 
Děvčátko do Studia DVA a na začátku příštího 
roku mě čekají dvě premiéry, a to Evita a Přízrak 
Londýna. Odpočívám nejradši doma s přítelem a 
psem a úplně nejvíc si odpočinu u vaření.   -red-

Tzv. číhošťský zázrak zavdal před 65 lety pří-
činu pro umučení římskokatolického kněze 
Josefa Toufara. Jméno tohoto mučedníka se dnes 
velmi často skloňuje v souvislosti s vyjmutím jeho 
ostatků z čestného pohřebiště v pražských Ďábli-
cích a možném blahořečení. V říjnu letošního roku 
obdržel tento rodák z  Arnolce u Polné in memo-
riam Medaili Za zásluhy od prezidenta republiky. 
Novoměstská galerie připomene Toufarův pří-
běh vernisáží výstavy Josef Toufar – kněz a mu-

čedník z  Číhoště. Výstavu připravilo již v  roce 
2012 Muzeum Vysočiny v  Havlíčkově Brodě 
ve spolupráci s Milošem Doležalem, autorem 
knihy Jako bychom dnes zemřít měli. Ten ve 
své knize popisuje nejen sled událostí kolem 
vykonstruovaného procesu, ale i obsáhlý život 
pátera Toufara. Horácká galerie během verni-
sáže, která proběhne v úterý 13. ledna 2015 v 17 
hodin, promítne i krátký film StB z  roku 1950. 

-kuku-

T. Barták o pořadu Ivy Hüttnerové
Ivo! S  pravdou ven! Tak se nazývá povídání 
s herečkou a malířkou Ivou Hüttnerovou, které 
se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 v 19 hodin 
v kulturním domě.  Manažera a kolegy Tomáše 
Bély Bartáka jsme se zeptali na jejich spolupráci. 

Jak a kdy začala spolupráce s Ivou Hüttne-
rovou?
Spolupráce s Ivou začala před dvěma lety. Pro-
zradím, že s Ivou mě dala dohromady Petra 
Černocká. Hrajeme již s Petrou asi pět let. Ko-
nec konců představení s Petrou mohli vidět 
loni i novoměstští diváci. Ženské drbou, a tak 
přišla řeč i na mě. Petra o mně řekla Ivě a bylo 
to. S Ivou je výborná spolupráce a myslím, že 
jsme si sedli a děláme legraci i mimo jeviště. 
Tato dáma patří mezi ty, které si s ničím nedě-
lají servítky a hned řeknou, co si myslí. A když 
to neřeknou, tak se podle toho tváří. To mám 
rád, tak to má být. 

Je již po svátcích, ale kdybyste chtěl Ivě 
koupit dárek, co by to bylo? 
Parfém, starožitný šperk nebo velmi dobré 
suché šampaňské. 

Ivo! S pravdou ven! Název zní dost drama-
ticky. O čem vlastně představení bude?

Pořad, se kterým přijedeme, je zábavný po-
řad, v němž hlavní roli má legrace ze života 
české malířky a herečky. Iva je skvělý vypra-
věč, a tak se i já stále a stále těším a bavím 
nad jejími historkami. Diváci odcházejí po-
baveni a vždy říkají, proč to bylo tak krát-
ké. Přitom v sále seděli přes hodinu a půl. 
 
Během besed se jistě opakují otázky.  Je ně-
jaká, na kterou by se novoměstské publikum 
ptát nemělo? 
Tak předem bych chtěl říci, že to není úpl-
ná beseda. Je to představení, které má svůj 
scénář a my si v něm improvizujeme. Někdy 
na otázky vůbec nedojde. Nejhorší otázka je 
např.: „Ivo, jste více herečkou, nebo malíř-
kou?“  Iva je však ženou mnoha profesí a zá-
lib, takže otázek okolo její osoby je spousta. 
 
Můžeme se těšit na nějaký Ivin pořád v te-
levizi? 
Momentálně hraje v seriálu Ordinace v růžo-
vé zahradě 2. Má tam opravdu skvělou roli, a 
tou je napravená bezdomovkyně. Další pro-
jekty se chystají, ale nesmím prozrazovat :-).
Děkuji za rozhovor.

-kuku-

Nové akce 2015
Kupí se vám doma hory prádla a nejste schopni 
je vyžehlit? Pak právě pro vás je tu novinka kul-
turního domu trefně nazvaná ŽEHLÍRNA. Z ne-
milé povinnosti si uděláte společenskou událost 
a hlavně na to nebudete sami. „Pustíme vám pěk-
ný film, nalijeme skleničku dobrého vína a připra-
víme pohodlné sezení po vyčerpávající práci,“ láká 
ředitelka NKZ Veronika Teplá. První společné 
žehlení proběhne již ve čtvrtek 8. ledna 2015 od 
20 do 23 hodin. Stačí si s sebou přinést žehličku 
a prádlo, případně žehlicí prkno. Kdo jej oželí, sta-
čí deka na pokrytí stolů. Druhou novinkou bude 
18. ledna 5. kolo MČR v Muaythai. Nevíte oč jde? 
Nevadí, přijďte se podívat, podobnou akci jste 
v Novém Městě ještě nezažili. Sál KD se změní 
v ring, kde se do tvrdých soubojů v thajském boxu 
pustí nejen muži, ale i ženy a děti. Pro bližší in-
formace sledujte webové stránky nkz.nmnm.cz.

-kuku-

Dárky pro děti

Vánoční krabice od bot aneb Děti darují dě-
tem – tento projekt, ke kterému se připojil 
místní sbor Českobratrské církve evangelické 
při Adventním dobročinném jarmarku, vzbu-
dil nebývalý ohlas veřejnosti, a tak se pod vá-
nočním stromkem  mohlo z  nečekaných dárků, 
shromážděných v  Novém Městě,  radovat 244 
dětí ze sociálně slabších rodin v  Kraji Vyso-
čina i na jiných místech ČR.    Portimo, o.p.s.

Stovky hostů pluly „Na jedné lodi, na vlně svobody...“
Pátek 21. listopadu patřil 
v  Novém Městě na Mora-
vě benefici Portimo, o.p.s., 
která na pomyslné plavbě 
přivítala téměř 800 hostů 
a originálním způsobem 

připomněla „čtvrtstoletí svobody“. Přípravu 
a konání podpořilo město Nové Město na Mora-
vě, KOUS Vysočina a téměř stovka dárců a příz-
nivců. VÝTĚŽEK BENEFICE dosáhne podle 
odhadu pořadatelů částky 150 tisíc korun a je 
určen sociálním službám a programům Porti-
mo, zejména Rané péči, která pomáhá rodinám 

s  malými dětmi s postižením. Přišli děti, mladí 
lidé, dospělí, senioři i celé rodiny, potěšující byl i 
zájem některých škol, které umožnily svým žákům 
a studentům zažít, co neziskové organizace vlast-
ně dělají, jak se za dobu od listopadu 1989 roz-
vinuly a jak se proměnily sociální služby, které 
poskytují.  Benefice byla příležitostí k návštěvě vý-
stavy, k rozhovorům i posezení v benefiční kafárně. 
Po celý den byl zaplněn i dětský salon, kde si děti 
mohly vyzkoušet dobové hry a hračky, nakreslit 
a vystavit obrázek na téma „svoboda a nesvoboda“. 
Dospělí návštěvníci zase připojili své vzpomínky 
na „sametovou revoluci“, zájem byl i o projekci 

krátkých videí v jukeboxu. Program doprovodila 
hudba, dobroty, retro-křížovky, dobový tisk na 
kavárenských stolcích či fotokvíz „jak jsme se pro-
měnili“.  Celodenní program vyvrcholil večerním 
divadelním představením Hrdý Budžes s  Bárou 
Hrzánovou v  hlavní roli, které věnovalo pořada-
telům divadlo Antonína Dvořáka Příbram jako 
dar bez nároku na honorář.  Velký sál kulturního 
domu se zaplnil do posledního místa a více než pět 
set diváků střídavě tajilo dech a burácelo smíchy.
Děkujeme všem, kdo benefici jakkoli podpořil, 
a těšíme se na benefici 2015!

Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Mikulášské radovánky

Páteční odpoledne a podvečer patřil v Novém 
Městě bytostem z pekla i nebe.  V Horácké gale-

rii se úderem druhé hodiny  odpolední otevřela 
pekelná brána. V  čertovské domácnosti kar-
baničili pekelníci, větší nezbedníky  zase rádo 
přivítalo o něco temnější a tajuplnější peklo pro 
nebojsy.  Po zámeckém nádvoří se nesla libá 
vůně čertovských topinek. Úřadoval tu i Lucifer, 
který se letos chopil kovářského řemesla a spolu 
s pomocníky vážil dětské hříchy na pekelné váze. 
Ke smůle čertů, nikdo peklu nepropadl, a tak se 
děti mohly odebrat do Horáckého muzea na mi-
kulášskou nadílku. Tam na ně čekalo nebe plné 
andělů. Pod baldachýnem se usadil Mikuláš 

s andělem, který četl z knihy hříchů. Všechny děti 
slíbily, že se do příště polepší a dostaly od Miku-
láše balíček. Letos jich rozdal přes tři sta. Andělé 
z Domu dětí vedli v muzeu dílny, odkud si děti od-
nášely papírové andílky na památku. Na náměstí 
se pak všichni mohli občerstvit u svařáku nebo 
čaje, který rozdávali pan starosta a místostarosta, 
u ohňů se opékaly špekáčky. Počasí mělo letos ke 
sněhové idyle daleko, přesto doufáme, že jste si 
předvečer svátku svatého Mikuláše užili … a děti, 
nezapomeňte, za rok si vás anděl zase prověří.   

-ah-, -lm-

Andělský jarmark 
V neděli 23. listopadu proběhl v přísálí kultur-
ního domu Andělský jarmark. Všichni se na něj 
celý rok těšíme, a tak rychle nám vždy uteče! 
V letošním roce jsme nabízeli výrobu dekora-
cí z přírodních materiálů. Do papírové dílny 
byl zakoupen nový strojek big shot, novinka k 
výrobě přání. Stačilo zatočit kličkou a kouzel-
né vánoční přání bylo připraveno k pozlacení. 
Z dřevěných vařeček si mohly děti vyrobit lout-
ku anděla a čerta. Nechybělo ani tradiční ma-
lování baněk, vázání perlových ozdob z drátků 

a zdobení svíček. Své výrobky si pak děti od-
nesly ve vlastnoručně potištěné látkové tašce. 
K poslechu i pobavení všech přítomných hrály 
děti z našich hudebních kroužků spolu se svými 
učiteli. V cukrárně se o nás starali andělé, kte-
ří nám pomáhali i v  dílnách, tady dokonce po-
spolu s čerty. Upomínkové foto si mohli odnést 
ti, kteří se nezalekli pózování před objektivem 
fotoaparátu pana Truksy. Vy, kteří jste nestih-
li přijít, nelitujte, příští rok se znovu sejdeme. 

lm, DDM
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Škrlův dům

Když se řekne slovo dům, ptáme se: „Jaký dům?“ 
Čeština má pro upřesnění tohoto poj-
mu řadu výrazů. Uveďme namátkou 
řadový dům, činžovní dům, obchod-
ní dům, domek, vila, statek, chalupa, 
bouda či barák. Skupiny domů tvoří 
sídla. Rozlišujeme sídla městská a ven-
kovská. U těch městských známe sídla 
starobylá s historicky pozoruhodnými 
a chráněnými objekty a města moderní, 
honosící se vkusnou či méně vkusnou 
architekturou minulého století. Každý 
dům je neodmyslitelně spjat s  lidmi 
a jejich životy. V  domech lidé bydlí, 
nakupují, pracují, rekreují se a po-
dobně. U starých domů se vnucuje 
otázka, jací lidé zde žili, zda-li byli 
v  klidu a pohodě, měli se rádi, nebo 
zde panovaly neshody, sváry, ba dokonce tragé-
die. V městských domech žily často rodiny různé 

společenské a ekonomické úrovně. Vzpomeňme 

na oblíbený televizní seriál Byl jednou jeden dům. 
V současné době s potěšením sledujeme, jak maji-

telé starých chátrajících budov své domy opravují. 
Upravené ulice se stávají ozdobou 
měst. Ne všechny domy však měly 
štěstí, že přečkaly až do dnešní 
doby. Mnohé musely ustoupit buď 
vzrůstající frekvenci dopravy, nebo 
nové výstavbě, někdy i sebevědomé 
svévoli bývalých mocipánů. Takový 
osud postihl i naše město. Necitli-
vým zásahem zmizely např. domy 
na Komenského náměstí a Masary-
kově ulici. Pamětníků staré výstavby 
ubývá, proto jsme se rozhodli, že 
v  tomto roce na stránkách Novo-
městska věnujeme pozornost zmi-
zelým domům. Prosíme vás všechny, 
kteří podobně jako my vzpomínáte 
na některý konkrétní dům, obchod 

aj., abyste se s  námi o tyto vzpomínky podělili. 
Jana Černá

Když se řekne slovo dům…

Lákavý název článku už máme za sebou a což 
takhle přidat i působivý obsah. Autor by třeba 
mohl čtenářům nabídnout hledání ztracených 
civilizací a jejich skrytých pokladů. To by byla 
bomba! Ale byla by to pohádka nebo nehorázná 
lež, a vy přece čtete seriózní periodikum! Držme 
se tedy faktů a novoměstských reálií. 
Ale nebojte, hledat budeme a mož-
ná i něco najdeme. Přemýšleli jste 
někdy o tom, zda číslování domů 
v  Novém Městě má nějaký systém, 
nebo je to jen nahodilá změť čísel? 
Věřte, nebo nevěřte, systém má, a 
dokonce více jak dvě stě let starý. 
To bylo tak. Za dob osvícené císa-
řovny Marie Terezie bylo vydáno 
nařízení, že v  každé obci musí být 
všechny domy označeny čísly. Psal 
se rok 1770 a domy se popisovaly 
čísly, odtud čísla popisná. Pokud 
domy nezanikly, zůstala jim stejná 
čísla až dodnes. Výjimkou byla mís-
ta, kde došlo k  přečíslování. Nové 
Město se dočkalo nového číslování 
už v roce 1813, ale od té doby nikdo 
s podobným nápadem nepřišel. Loni tak mohla 
řada novoměstských domů slavit 200. výročí své-
ho čísla. Číslování mělo svá pravidla. Začínalo se 
významnou veřejnou budovou – v našem případě 
zámkem – a pak se pokračovalo ve směru hodi-
nových ručiček. V Novém Městě byl doporučený 
směr lehce porušen, když se nejprve postupovalo 
proti směru hodinových ručiček čili doleva – čp. 
1 zámek, čp. 2 purkrabství a čp. 3 panský pivo-
var. Pak už se pokračovalo ve správném směru 
a čp. 4 dostal první měšťanský dům vedle zámku. 
Následně se číslovala „zámecká“ strana náměstí 
a po této straně se pokračovalo i na Palackého ná-
městí směrem dolů až na konec Nečasovy ulice, 

pak zpátky stejnou ulicí po druhé straně. Z Pa-
lackého náměstí se zahnulo doleva a šlo se až na 
konec Žďárské ulice a pak zpátky po druhé straně 
znovu na Palackého náměstí. Nato byl očíslován 
špalíček domů oddělujících Palackého a Vratisla-
vovo náměstí. Načež se začala psát čísla na domy 

na „radniční“ straně náměstí od domu čp. 101 až 
k dnešní radnici, odkud se odskočilo na Radnič-
ní ulici, aby se očíslovalo pár domů zde stojících. 
A zpět na Vratislavovo náměstí, kde čísla narůsta-
la od dnešního Horáckého muzea k Halině a zase 
dál po levé straně Komenského náměstí a stále 
rovně po Masarykově ulici až k místu, kde do ní 
ústí ulice Malá. Odbočilo se na ul. Malou, kde se 
pročíslovala nejprve jedna strana a na zpáteční 
cestě druhá. A to už jsem zpátky na Masarykově 
ulici, kde se číslovalo stále po levé straně, až se 
došlo na konec ulice, kde se udělalo čelem vzad 
a číslovala se druhá strana ulice zase zpátky na 
Komenského náměstí. Odtud se zahnulo na Br-

něnskou ulici a nakonec se kráčelo tam a zpět po 
Jánské ulici. Poslední dvě čísla dostaly samoty 

– čp. 285 škrobárna a čp. 286 Horní dvůr. Takto 
probíhalo číslování jak v roce 1770, tak v roce 
1813. Mohli bychom si tedy říci, že domy s čís-
ly nižšími než 286 byly postaveny před rokem 

1813 a s čísly vyššími až po roce 
1813, ale není to tak jednodu-
ché. Uvolněná čísla zaniklých 
domů se totiž přidělují znovu 
novým domům, a mohou se tak 
objevit kdekoli mimo souvislou 
řadu původních čísel. Na Žďár-
ské ulici tak například najdeme 
mezi domy čp. 72 a 73 dům 
s  čp. 89. Nyní konečně dojde 
na slibované hledání. Kdo chce 
objevovat zmizelé sám, může 
se vydat po výše popsané trase 
od čísla k číslu. Bude si všímat, 
kde je souvislá číselná řada pře-
rušena. To bude znamení, že tu 
něco zmizelo, že tu kdysi stával 
dům. Ale pozor, aby to neby-
lo tak snadné, pamatujte na 

to, že očíslovány musely být i domy, které stály 
o samotě nebo mimo linii ulice. Budete si tedy 
muset občas odskočit. Jako nápovědu uvedu 
alespoň jeden příklad za všechny. Hned na za-
čátku Žďárské ulice stojí vedle sebe domy s  čp. 
34 a 37 a mezi nimi vede ulička ke Kazmíráku. 
Mrkněte do ní a dám krk za to, že tam najdete 
chybějící čísla. Těch nadobro zmizelých však 
bude i tak dost. Výsledky svého terénního prů-
zkumu si můžete porovnat s katastrální mapou 
města z  roku 1835 na www.mza.cz/indikac-
niskici. Komu se do terénu nechce, bude si mu-
set počkat na další pokračování našeho seriálu.

Vít Křesadlo

Hledání zmizelého města

Ten dům nešlo přehlédnout. Svou okázalou 
až vyumělkovanou zdobností neměl v Novém 
Městě konkurenci. Kde jinde byste našli ar-
kýř, bohatě členěný štít a věžičku s korouhví? 
Nestál na hlavním náměstí, a jeho majitel tak 
nepatřil k „rynkovním“ měšťanům, přesto byl 
dům stojící na dnešním Komenského náměstí 
(v místech, kde se nachází Plieštikova plastika) 
mezi měšťanské počítán. První zmínka pochází 
ze soupisu novoměstských domů z roku 1564 
a uvádí jako majitele Kašpara Fouska. Po jeho 
smrti dům roku 1576 koupil Jiřík Kovář zvaný 
Kučera. Roku 1614 Jiřík Kovář „v nemoci po-
staven“ postoupil dům synu Petrovi, který ho 
držel až do roku 1641, kdy ho prodal Václavu 
Pokornému. Nový majitel ale po necelých dvou 
letech (1. 5. 1643) dům prodal Šimonu Šípo-
vi. Po Šípově smrti získal dům Václav Brychta. 
A když se psal 21. červen 1686, koupil Brychtův 
grunt za 150 kop grošů Václav Kunstmüller. Toto 
datum můžeme považovat za historický mezník, 
protože od té doby přecházelo vlastnictví domu 
výhradně na členy rodu Kunstmüllerů. Dům 
přecházel z otce na syna: 1717 z Václava na Kar-
la, 1754 z Karla na Františka, 1786 z Františka 
st. na Františka ml., 1822 z Františka na Karla, 

1842 z Karla na Karla ml. (*1817). Rolníku Karlu 
Kunstmüllerovi (*1817) se v manželství s Annou 
Ondrovou narodily dvě děti – Karel (*1849) a 
Marie (*1851). Syn Karel ale v roce 1895 zemřel 
svobodný a bezdětný. Jeho otec dům vlastnil až 
do roku 1906, kdy jej postoupil vnučce Jindřišce, 

v té době manželce novoměstského lékaře MUDr. 
Šimona Škrly. Jindřiška Škrlová byla poslední 
soukromou majitelkou domu, jemuž bylo při čís-
lování domů v roce 1813 přiděleno čp. 243. Podle 
původního číslování z roku 1770 měl čp. 194. 

Vít Křesadlo

Kunstmüllerův nebo Škrlův dům? 

V příštím čísle: 
Zmizelé Nové Město 

Hotel Německý

Jak plynul čas, v domě se vystřídaly genera-
ce. Dcery se vdávaly a odcházely z  domu, syn 
vždy zůstával. V  roce 1851 se narodila Karlu 
Kunstmüllerovi dcera Marie, mladší byl syn Ka-
rel. Ten pracoval jako písař na velkostatku a ze-
mřel mladý a svobodný. Marie se provdala za uči-
tele Johanna Horáka, který získal místo řídícího 
učitele v Rožnově pod Radhoštěm. Zde vychovali 
jedinou dceru Jindřišku, moji babičku. V  domě 
Kunstmüllerových na Husím rynku, pozdějším 
Komenském náměstí, našel podnájem začínající 
praktický lékař MUDr. Šimon Škrla, za kterého 
se později provdala Jindřiška Horáková, vnučka 
majitele. V roce 1905 nechal doktor Škrla zbou-
rat stodolu, dům přestavěl, o jedno patro zvýšil 
a udělal z  něj reprezentativní měšťanský dům. 
Přestavba svěřená staviteli Antonínu Koukolovi 
byla dokončena v roce 1907. Ve dvoře zůstaly stáje 
a seník, menší stodola, kůlna, prádelna s velkým 
mandlem a velká zahrada s  besídkou, studnou 
a včelínem. Zahrada pokračovala loukou až k po-
toku, podle nás dříve Švanďák, asi podle Švando-
vy uličky. Manželům Škrlovým se narodila dcera 

Marie, která se vdala za Ing. Huberta Effenber-
gera a žila s  rodinou v  Uherském Hradišti. 
V únoru 1944, den po výslechu na gestapu v Jih-
lavě, zemřel Šimon Škrla na mozkovou mrtvici. 
Válečné události ukázaly, že v  domě nemohou 
zůstat manželka s pomocnicí Augustou Kejdo-
vou samy, a proto se domů vrátila dcera s dětmi. 
Podle mých vzpomínek byl dům s  velikou pů-
dou plný tajemství, ve sklepech byly dvě studny 
a na seníku spousta schovávaček. Dům měl 
prostorné místnosti s  vysokými stropy, parádní 
dveře se štuky nad nimi. Do ulice byla jídelna, 
hudební pokoj s klavírem a bustami A. Dvořáka 
a B. Smetany na stojanech, pak další dva poko-
je, snad původně ložnice. Do dvora směřovala 
veliká kuchyň, v  druhé části domu pak byl po-
kojík, koupelna a záchod. Vzhledem k  velikosti 
a výšce se místnosti jen těžce vytápěly, zvlášť když 
se s  uhlím muselo šetřit. Z  přízemní ordinace 
vznikl byt a už v době války zde žili Zahradníkovi 
se dvěma dcerami. Druhá část přízemí po válce 
sloužila jako laboratoře novoměstské mlékárny, 
později zde bydlela rodina Vojanova. V  našem 
těsném sousedství stál Hotel Německý, z  druhé 
strany domek Jelínků, později Mokrých. Při po-
hledu z okna jsme viděli sochu J. A. Komenského, 
malý park a starou čtverhrannou kašnu, kam se 
dřív chodilo pro vodu. Náš chodník byl od silni-
ce oddělen řadou javorů, z nichž zůstaly stát jen 
dva. Na protější straně ulice stála řada topolů 
a červený buk. Ten jediný zůstal. Stál přesně proti 
našim vratům, takže ani teď, po letech, nemám 
problém určit, kde dům stával. Na našem ma-
lém náměstíčku bylo velice živo. V domě naproti, 
u Padrtků, měli dvě dcery, pan Polnický, žijící 

v  přízemí, opravoval na ulici kola a motocykly. 
V přízemí bydleli dále Markovi a Zelených, v 1. pa-
tře pak podivínský pan notář. Ve vedlejším domku 
Tomanovi, k nim jsme chodili vybírat brambory 
a stavět panáky. Na staré evangelické faře bydlela 
ovdovělá stará paní se synem a nad nimi, v domě 
u   Šírů, bydlel pan nadlesní Kincl s  manželkou. 
Chodívala jsem k  nim s  babičkou na návštěvu. 
Právě u tohoto domu byl široko daleko jediný ne-
dlážděný chodník, kde se dal patou udělat důlek 
a kde se dalo hrát kuličky. Udržovat tak velký dům 
se spoustou místností a věžiček z  jedné výplaty 
bylo hodně problematické. Z  vázaného vkladu 
(tak se říkalo zmrazeným penězům ve spořitelně) 
město povolovalo vybrat na opravy ročně jen vel-
mi malou částku. Navíc byli i tací, kteří udávali 
na MNV, co je na domě potřeba opravit. V roce 
1961 koupil dům Státní statek Nové Město 
a zbudoval v  1. patře kanceláře. Stísněni jsme 
zde vydrželi bydlet s manželem a dcerkou až do 
roku 1963. Později Státní statky NMnM prodaly 
dům lesnickému učilišti a sloužil jako internát. 
Přístavbou dalšího patra se zamřížovanými okny 
a zbouráním věžiček však ztratil veškeré své 
kouzlo. Jako internát sloužil až do poloviny 80. let. 
V roce 1986 byl zbourán. Vzpomínám stále čas-
těji a ráda se projdu i do luk za bývalým domem.

Marie Homolková

Škrlův dům

Okno do budoucnosti. Mizející Šebkovo hračkářství na Masarykově 
ulici a nová výstavba na Hornické ulici.

Pohled na Komenského náměstí a Škrlův dům „vylepšený“ nástavbou.

 Hotel Německý a Škrlův dům ještě v plné kráse

Dr. Škrla  na zahradě svého domu.
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V Maršovicích u Nového Města začíná nová naučná stezka „Po stopách posledního vlka Vysočiny“, která 
Vás vezme na procházku po okolních zajímavostech. Objevte místa, na která dosud nevedla turistická 
stezka, a provést vás zde mohli pouze místní. 

 

Poznávejte s námi krásy Vysočiny! 

Projekt byl financován z prostředků 
Revolvingového fondu MŽP.  www.zdarskycr.cz 

Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

 733 679 932
lenka.madericova@re-max.cz

DNY ZETORU S VYSOČINOU 13. - 15.5.2015
V MARŠOVICÍCH s bohatým programem

Moreau Agri Vysočina, spol. s r.o.
Mar ovice 87, 592 31 Nové Město na Moravěš

www.moreauvysocina.cz

Kontakt:
Prodej: Milan Hájek, 602 502 741, hajekm@moreauvysocina.cz
Servis + ND: Martin Nejedlý, 604 719 111, nejedly@moreauvysocina.cz
Sklad ND Nová Ves: Martin Koutník, 775 727 413

TRADICE PRODEJE ETORUZ
ZPĚT V AR OVICÍCHM Š

Uzávěrka dalšího

vydání Novoměstska

je 14. 1. 2015.

Svoji plošnou inzerci zasílejte

na e-mail:

novomestskoinzerce@seznam.cz 

tel.: 602 740 881
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www.zookramek.cz

Každý týden pro vás aktualizujeme AKÈNÍ NABÍDKU na našich webových stránkách. Z ní vybíráme:

5,50 Kè

Proplan Puppy - granule 
pro štìòata kuøecí 

1 kg

    159 Kè 25 Kè

 Brit Premium
  granule pro psy

 více druhù, 15 kg

     od 644 Kè

Obchodní dùm Halina 1. patro, Vratislavovo nám. 126, Nové Mìsto 
na Moravì, tel. 608822562, email: pohodovyzookramek@seznam.cz

Akce platí od 15.12. 
do 15.1.. nebo do 
vyprodání zásob

kapsièky pro koèky
rùzné pøíchutì

   49 Kè    999 Kè

      17 Kè

 89 Kè

sluneènice èerná 
volná, 1 kg

vitaminové tyèinky
pro hlodavce, 2 ks 

Konzervy pro psy 
  400g 

 rùzné pøíchutì

SUPER CENA

% S
98 MA A

ekologická podestýlka
pro hlodavce, 14 l

Arion Healt Care Joint and mobility 
granule pro psy pro podporu

kloubù, 12 kg

NOVOMĚSTSKO

POUKAZ NA VSTUP
Akce platí do 31. března 2015 

Kuřim, Blanenská 1082, telefon: +420 541 420 240
www.wellnesskurim.cz

POUKAZ NA VSTUP 2za
cenu 12za
cenu 1

aquapark nebo fitness

Nejste spokojeni s roznáškou 
Vašich reklamních tiskovin? 

Pomůžeme Vám! Veškeré 
info na: www.letakyzdar.cz, 

poptávky zasílejte na e-mail: 
letakyzdar@seznam.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

leden výstava Hlavně hravě; Sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
leden výstava Posváteční inspirace jak se dostat do kondice městská knihovna

do 11.1. výstava Leonard Rotter - akvarely, sochy; Jan Buchta - sochy Horácká galerie
do 11.1. výstava Výstava betlémů Horácké muzeum
do 15.1. výstava Krysáci Horácké muzeum
do 16.1. výstava Jak sportuje 2. ZŠ městská knihovna
do 18.1. výstava Vánoční expozice Horácká galerie
do 25.1. výstava Daniel Reynek / fotografie, Jiří Reynek / překlady Horácká galerie

1.1. 11:00 gastro Novoroční husa Hotel Horní Dvůr
2. - 4.1. sport II.ČP a Mistrovství ČR v biatlonu Vysočina Arena

4.1. 17:00 koncert Vocatus Ecumenicus a Žesťový kvintet evangelický kostel
5.1.   9:00 pro děti Mateřské cetrum: Otevřená herna              /také 12. a 26.1./ kulturní dům
5.1. 15:00 ostatní Klub seniorů: Kavárnička -  Vítáme Nový rok 2015 jídelna DPS

8.1.   8:30 pro děti Trdlohrátky           /děti od 18 měs., od 10:00, každý čtvrtek/ kulturní dům
8.1. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Motýli Caffé Stone
8.1. 20:00 ostatní Žehlírna kulturní dům
9. - 11.1. sport I. ČPŽ žactva v biatlonu Vysočina Arena

10.1. 10:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
11.1. 19:00 ostatní Povídání s Ivou Hüttnerovou kulturní dům
12.1. 13:00 sport Školní liga: sedy-lehy tělocvična 1. ZŠ
12.1. 15:00 sport Klub seniorů: Cvičení na židlích a povídání o knížkách jídelna DPS
13.1. 17:00 vzdělání Fotokurz: Jak lépe ovládat svůj fotoaparát kulturní dům
13.1. 17:00 vernisáž Josef Toufar - kněz a mučedník z Číhoště Horácká galerie
14.1. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
15.1.   9:00 ostatní Etcimex - Elegant style kulturní dům
15.1. 17:00 vzdělání Fotokurz: Úprava fotografií na PC kulturní dům
17.1.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
17.1. 17:00 film Zimní kino: Fimfárum  - do třetice všeho dobrého Horácké muzeum
18.1. 11:30 sport Mistrovství ČR v Thajském boxu kulturní dům
19.1.   9:00 pro děti Mateřské cetrum: Pochutnání z červené řepy kulturní dům
19.1. 14:00 sport Klub seniorů: Bowling Penzion Vrchovina
21. - 25.1. sport FIS Mistrovství ČR v klasickém lyžování Vysočina Arena
22.1. 16:00 vernisáž výstava Jiřího Židlického Horácké muzeum
23.1. 20:00 tanec Oldies Party kulturní dům
24.1. 19:30 tanec Ples ŠECR Žďár nad Sázavou kulturní dům
25.1. 16:00 film Cesta do pravěku kulturní dům
26.1. 15:00 ostatní Klub seniorů: Video z výletu na Lipno jídelna DPS
27.1. 20:00 film Transformers: Zánik kulturní dům
29.1. 17:00 vernisář Photographia Natura, Vstoupit do obrazu, Kovové variace evangelický kostel
29.1. 19:00 film Projekt Jeden svět: Všichni spolu kulturní dům
30.1. 20:00 tanec Ples SFK Vrchovina kulturní dům
31.1. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

Předprodej vstupenek
od 8.12.2014 

v Informačním centru. 
Cena vstupenek v předprodeji 
160 Kč. Na místě (1 hodinu 

před představením) 180 Kč.

POVÍDÁNÍ S IVOU HÜTTNEROVOU
11. ledna 2015  / 19:00 /  kulturní dům      


