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Město nezvýší 
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Nové Město čeká na biatlonový 
koncert českého týmu
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Světový pohár 
v biatlonu

Největší akce letošní zimy je tu! Závody 
Světového pohárů v  biatlonu se ve Vysočina 
Areně uskuteční od 6. do 8.  února. Světová 
biatlonová špička do našeho města zavítá 
již 3.  února, kdy odstartují tréninky. Z  vyjá-
dření jednotlivých týmů vyplývá, že se k nám 
závodníci těší. Nové Město totiž ukázalo, že 
pořádat velké závody umí. Rádo by tak na-
vázalo na úspěšně zvládnuté MS v roce 2013. 
Šampionát tehdy navštívilo 201 500 diváků. 
I  nyní je zájem o  blížící se závody obrovský. 
Vše nasvědčuje tomu, že bude vyprodáno. 
Přes velký počet návštěvníků, kteří míří do 
Nového Města, by měl „svěťák“ proběhnout 
bez problémů. „Organizátoři mají za úkol ne-
příjemné dopady minimalizovat,“ říká novo-
městský starosta Michal Šmarda. Dostatečný 
bude počet parkovacích míst, v provozu bude 
kyvadlová doprava, k  dispozici početný tým 
dobrovolníků. V  jejich řadách najdeme no-
voměstské studenty. Koho již závody unaví, 
jistě potěší bohatý doprovodný program. 
Víkend však bude patřit především čím dál 
populárnějšímu biatlonu. „V sobotu a neděli 
jsou na programu sprinty a  stíhačky. V  pro-
gramu nemáme žádné dlouhé závody, které 
jsou podle mě pro diváky nejméně atraktiv-
ní,“ přibližuje šéf organizačního výboru Jiří 
Hamza. Organizace závodů bude podobná 
těm minulým. Nejlepší přehled o dění budou 
mít diváci na tribunách, odkud mohou zblíz-
ka sledovat střelnici. Jakmile závodníci zmizí 
v  lese Ochoza, jejich soupeření budou moci 
vidět na velkoplošných obrazovkách. Ty na-
opak budou chybět na samotných okruzích. 

„K  tratím je vstup zdarma,“ poznamenává 
člen organizačního týmu Vlastimil Jakeš. Na 
závody Světového poháru budou diváky vozit 
kyvadlové autobusy. Ty přivezou návštěvníky 
ze vzdálenějších parkovacích ploch v Maršo-
vicích, Novém Městě na Moravě, Žďáru nad 
Sázavou a  z  trasy od Fryšavy. V  průběhu zá-
vodů je třeba počítat se zvýšeným průjezdem 
autobusů ve městě. Zatímco v době tréninků 
bude Vysočina Arena volně přístupná, v  zá-
vodních dnech je třeba přijít na čas. V pátek 
se otevírá od 12 hodin, o víkendových dnech 
od 9 hodin.  -mah-

Další informace o SP v biatlonu najdete  
na straně 4.
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Závodní program SP v biatlonu 
v Novém Městě na Moravě 
Úterý 3. 2. – čtvrtek 5. 2. 
Tréninky a porady týmů 

Pátek 6. 2. 
15.10  SiNgle SMíšeNá šTafeTa
17.30  SMíšeNá šTafeTa
Sobota 7. 2.
12.30 SPriNT žeNy
15.30 SPriNT Muži
Neděle 8. 2.
13.00  STíhací ZávoD žeNy
15.00  STíhací ZávoD Muži 

Květinový ceremoniál a vyhlášení výsledků vždy 
po každém závodě v areálu Vysočina Areny.

Spolupráce 
města, firem  
a živnostníků
Nové Město se dlouhodobě potýká s  nedostat-
kem pracovních míst. Byť ve městě fungují dva 
velké podniky, nemocnice a  řada firem a  živ-
nostníků, pořád je co zlepšovat. Radní města tak 
odsouhlasili vznik komise pro rozvoj podnikání 
a  zaměstnanosti. Jejím hlavním úkolem bude 
zlepšit podmínky na pracovním trhu v Novém 
Městě a okolí. Důležitá bude nejen spolupráce 
s velkými firmami, ale i živnostníky a provozov-
nami. „Dostatek dobře placených pracovních 
míst lidem nezajistí nikdo jiný než novoměstské 
firmy. Nechceme spoléhat na neznámé investo-
ry, spíše se chceme opřít o podnikatele, kteří již 
v Novém Městě něco dokázali. Zajímá nás jejich 
názor a  rádi bychom využili jejich zkušeností 
při přípravě jednotlivých kroků města. Pomo-
ci chceme i se získáváním rozvojových dotací,“ 
říká starosta Nového Města Michal Šmarda. 
Firmy i občané mohou nyní zasílat své návrhy 
na členy nové komise. Návrhy je možné adreso-
vat na e-mailovou adresu: starosta@nmnm.cz 
do 15. 2. 2015.  -mah-

Program slavnostního vyhlášení 
SP v biatlonu na vratislavově 
náměstí v sobotu 7. 2.
18.15  Koncert TaTa BoJS
19.30  vyhlášení výsledků závodů
20.00  ohňostroj
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hledá se šéf  
Městských lázní 

rekordní rok 
v porodnici

Nemocnice  
pod dohledem

Do 16.  února je možné zasílat přihlášky do vý-
běrového řízení na jednatele společnosti Novo-
městské služby. Společnost bude mít na starost 
provoz Městských lázní a  úspěšný kandidát je 
bude řídit. „Jde o  důležitý projekt, tudíž bude 
třeba schopného člověka. Finále stavby a  roz-
jezd provozu bude náročný a  doufám, že se 
podaří vybrat vynikajícího manažera,“ řekl no-
voměstský starosta Michal Šmarda. Dobře začít 
znamená také uřídit tým více než desítky lidí, 
kteří se budou spolupodílet na provozu. Nástup 
jednatele se předpokládá v  dubnu. Otevření 
Městských lázní je naplánováno na začátek říj-
na. Více informací o nabízené pozici se zájemci 
dozví na www.radnice.nmnm.cz.  -mah-

V  roce 2014 se v  novoměstské porodnici naro-
dilo rekordních 810 miminek. Nejvíce dětí se 
narodilo v říjnu (84), nejméně pak v únoru (56). 
V  porovnání s  rokem 2013 došlo k  navýšení 
počtu narozených dětí, a  to o  47 novorozenců. 
Prvním miminkem letošního roku narozeným 
v  novoměstské porodnici je Tomáš Matuška, 
který přišel na svět 2. ledna. Vážil 3,81 kg a mě-
řil 52 cm.  -mah-

Od prosince zajišťuje ostrahu novoměstské 
nemocnice žďárská bezpečnostní agentura RA-
SYGUARD. Její pracovníci několikrát denně 
procházejí prostory nemocničního areálu a řeší 
případné problémy. Nastane-li konflikt či pro-
blém v době, kdy hlídka není v areálu, přijedou 
pracovníci z  bezpečnostní agentury na telefo-
nické zavolání.  -kra-

co nového na stavbě?
Únor
Vážení čtenáři, na tomto místě budete každý 
měsíc nacházet aktuální informace o tom, co 
čeká stavbu Městských lázní. 
V únoru čeká stavebníky lázní dokončování 
bazénových van. Bude pokračovat vyzdívání 
vnitřních příček. Zahájeny budou montáže 
ocelové konstrukce bazénové haly, montáže 
oken, střešních konstrukcí a plášťů. Dále 
budou v  únoru prováděny hrubé rozvody 
vzduchotechniky, ZTI, elektroinstalací a ba-
zénové technologie. -svj-

granty a příspěvky na rok 2015
Zastupitelstvo města schválilo výši grantů a pří-
spěvků na rok 2015. Finanční prostředky budou 
použity v  oblastech: sport, kultura, volný čas 
a sociální sféra. Nemalá část prostředků půjde 
také do místních částí. Podpořeny budou rov-
něž mimořádné počiny, kam se řadí pořádání 

mezinárodních závodů či účast novoměstských 
reprezentantů na sportovních mistrovstvích. 
Město letos rozdělilo více než 3,7 milionu ko-
run. V porovnání s uplynulým rokem opět došlo 
k navýšení částky. Podrobný přehled naleznete 
na stránkách www.radnice.nmnm.cz.  -mah-

výběrové řízení
Novoměstské služby s.r.o., Nové Město na Moravě, Soškova 1346, IČ: 03022641 veřejně 

oznamují vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice 
jednatel(ka) obchodní společnosti Novoměstské služby s.r.o.

Úplné informace o výběrovém řízení jsou k dispozici na http://radnice.nmnm.cz/nabidky-prace . 

Město nezvýší poplatky za svoz 
komunálního odpadu 
Vítězství našeho města v  celokrajské soutěži 

„My třídíme nejlépe“ nezůstalo bez povšimnu-
tí. Za to, že Novoměšťáci třídí odpad nejlépe, 
a stali se tak vzorem pro ostatní, nebudou mu-
set sahat hlouběji do kapsy. Zatímco jiná měs-
ta šponují poplatky za svoz odpadu, my bude-
me platit stejně. „Všude se zdražují poplatky 
za odpad, my jsme ale k  tomuto kroku nepři-
stoupili. Udělali jsme ve vedení města takovou 
dohodu, že dokud budou lidé dobře třídit, tak 

nebudeme zvyšovat poplatek za svoz odpadu,“ 
uvedl novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Poplatek za svoz odpadu na 1 osobu/rok bude 
nadále činit 480 Kč. V  porovnání s  ostatními 
městy jde o nejnižší částku. V Bystřici se platí 
600 Kč, ve Žďáře je to 580 Kč. Za výhru ve tří-
dění odpadů připadla našemu městu finanční 
odměna 35 tisíc Kč. Za tyto peníze budou za-
koupeny nové kontejnery. 
 -mah-

vlasta Soldánová, dlouholetá 
ředitelka kulturního domu
Dne 15. ledna 2015 náhle zemřela paní Vlasta 
Soldánová.

Narodila se v  roce 1951 v  Novém Městě na 
Moravě, a přestože vyrůstala v Praze, na svou 
milovanou Vysočinu se vracela po celé své dět-
ství. Po sňatku se s rodinou do Nového Města 
vrátila již natrvalo.
Více než třicet let práce v  kulturním domě se 
stalo pro Vlastu Soldánovou smyslem života. 
Zabezpečila dvě etapy rekonstrukce kulturního 

domu, kterým předcházelo zajištění finančních 
dotací, projektové dokumentace a  vlastní reali-
zace.
Dlouhodobá nemoc a její důsledky však zradily 
unavené srdce.
Odešla paní Vlasta Soldánová. Měla ráda lidi 
kolem sebe, byla ochotná vždy pomoci a  své 
město milovala…

Vzpomínku na paní Vlastu Soldánovou připravila 
Věra Buchtová.
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Nové linky využívají studenti i pracující

Prodej areálu zahradnictví

františek laštovička: šlo o mimořádnou situaci

S  kladnými ohlasy se setkalo rozšíření spojů 
Novoměstské dopravy. Od 1.  ledna je v provo-
zu linka, která jezdí třikrát denně ke Sportenu. 
Z toho dvakrát zajíždí až do Pohledce, kde za-
stavuje na spodní i  vrchní zastávce u  Jednoty. 

„Spoj linky v 13:48 do Pohledce byl zaveden pro 
žáky a  studenty, kteří z  důvodu školního vy-
učování a stravování ve školní jídelně nestíhali 
autobus směr Jimramov,“ přibližuje zástupce 
společnosti ZDAR Lukáš Německý. Nově je 

možné také dvakrát denně jezdit do Petrovic. 
„Spoje v  16:48 do Pohledce a  Petrovic umož-
ňují cestování z  odpoledních kroužků žákům 
a studentům, dále pracujícím i cestujícím, kteří 
přijíždějí autobusy například od Žďáru, Brna, 
Bystřice,“ doplňuje Německý. Především ško-
lákům poslouží nově zřízená zastávka u  gym-
názia. Právě zde mohou ráno vystoupit ti, kteří 
do škol míří například ze sídliště pod nemocni-
cí. Linky byly zavedeny na základě průběžného 

vyhodnocování provozu a  také díky připomín-
kám veřejnosti. O cestující přitom nemají nou-
zi. První rok provozu Novoměstské dopravy 
bralo vedení radnice jako zkušební. „Provoz je 
a  bude i  nadále vyhodnocován. Změny souvi-
sí i  s  naším záměrem rozšířit počet zastávek,“ 
poznamenává novoměstský starosta Michal 
Šmarda. V  současnosti je zvažována možnost 
vybudování zastávky v areálu nemocnice.
  -mah-, -svj-

Město se vrací k  záměru prodeje areálu za-
hradnictví. Ten v  současnosti dost chátrá, 
navíc část pozemků je nevyužita. Město však 
nechce zahradnictví prodat za jakoukoli cenu. 
Soubor nemovitostí je nabízen za minimální 
kupní cenu ve výši 3 milionů korun. Při prode-
ji se bude postupovat standardním způsobem. 
Prodej se uskuteční na základě veřejného vý-
běrového řízení na určení pořadí z řad zájem-
ců. Výběrového řízení se mohou zúčastnit 
pouze ti zájemci, kteří složí jistinu. Výběrové 
řízení končí podáním nejvyšší nabídky. Veřej-
né výběrové řízení se uskuteční v budově MěÚ 
Nové Město na Moravě v termínu 18. 2. 2015 
v  15.00 hod. O  schválení prodeje vítěznému 
zájemci následně rozhodne zastupitelstvo 
města. Doplňující informace o  případných 
závazcích, nájemním vztahu apod. budou 
podány na MěÚ Nové Město, odboru investic 
a  správy majetku města. Informace podá Ra-
dek Fila (tel. 723 190 997), se kterým je možné 

také dohodnout prohlídku nabízených nemo-
vitostí. Podmínky prodeje nemovitosti jsou 
zveřejněny na úřední desce MěÚ Nové Město 
a na internetových stránkách města www.rad-
nice.nmnm.cz. -mah-

Jak jste zvládli první vydatný příval sněhu?
První více než vydatný příval sněhu jsme sice 
zvládli a  vyhověli podmínkám Plánu zimní 
údržby města, ale vyskytly se i připomínky ob-
čanů vzhledem k rychlosti provedených zásahů. 
Postup při zimní údržbě vychází z výše zmíně-
ného plánu, kde je dán rozsah, způsob a termí-
ny pro odstranění následků zimy. Informace či 
připomínky k zimní údržbě ve městě vždy zod-
poví službu konající dispečer.

Kolik lidí bylo v terénu? Jaká technika byla 
využita?

V době největší intenzity sněžení byla využita 
všechna technika nejen našich TS, ale i  tech-
nika našich smluvních partnerů. Ze strany 
TS je technika a počet lidí k provádění zimní 
údržby postačující. Pro zvládání mimořád-
ných situací využíváme nabídky smluvních 
partnerů. Právě intenzivní srážky a vítr na po-
čátku ledna si vyžádaly nasazení čtyř traktorů 
s radlicí, tří menších strojů s radlicí a sypačem 
pro údržbu chodníků, čtyři čtyřkolky s radlicí 
a  sypačem. Dále jsme pro posyp silnic použí-
vali jeden sypač s  inertním posypem a  jeden 
smluvní sypač s  posypem soli. Při rozšiřová-

ní prostoru na vozovkách jsme využili i  čtyři 
smluvní nakladače.

Kde se při zásahu vyskytly problémy?
Problémem při zásahu v  době největšího sně-
žení bylo intenzivní sprašování s tvorbou závějí 
a  sněhových jazyků, které se znovu rychle tvo-
řily v prohrnutých úsecích. Mimoto nám práci 
ztížilo působení soli na ujetý sníh na komuni-
kacích navazujících na komunikace ošetřované 
solankou. Zde se při oteplení rychle vytvářela 
kaše, která komplikovala sjízdnost komunikací.

Které úseky byly pro údržbu nejhorší?
Nejhůře se udržují kopcovité úseky a  úseky 
v sídlištích s parkujícími auty, kde se zmenšu-
je prostor na shrnutý sníh. Tímto bych chtěl 
poděkovat občanům města, kteří nám byli 
nápomocni. Ať už šlo o  jejich ochotu přepar-
kovat svá vozidla, či trpělivost při čekání do 
doby, kdy komunikaci uvolní projíždějící stroj 
zimní údržby.  -mah-

Nečekané přívaly sněhu přinesl začátek ledna. Během chvíle 
napadla ve městě silná vrstva sněhu a další rychle přibýval. Do 
ulic vyrazila veškerá technika, která odstraňovala sněhovou 
nadílku. Jak náročné to bylo a  nakolik byla prověřena připra-
venost pracovníků novoměstských TS, jsme se zeptali jednatele 
společnosti Františka Laštovičky.

Nabídka bytu
Město nabízí k  prodeji byt v  č.  p. 727 na Tyr-
šově ulici. Bytová jednotka o výměře 57,12 m2 

je nabízena spolu se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu a pozemcích. Mi-
nimální kupní cena je 550 tisíc korun. Zájemci 
si mohou nemovitost prohlédnout 4. 2. a 11. 2. 
vždy od 15.00 do 15.15 hodin. Prodej bude 
proveden veřejným výběrovým řízením na ur-
čení pořadí z řad zájemců o koupi. To se usku-
teční 18. února v 15 hodin v zasedací místnosti 
MěÚ (4. patro). Výběrového řízení se mohou 
zúčastnit pouze zájemci, kteří složí jistinu ve 
výši 5 tisíc Kč. Bližší informace získáte v Rea-
litní kanceláři Pamex – tel. 777 163 399, nebo 
na odboru investic a  správy majetku MěÚ – 
tel. 566 598 358. -svj-

Březnové číslo Novoměstska má uzávěrku  
v neděli 15. února. Do distribuce se dostane 
25.–27. února.
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Jak a kdy  
do vysočina areny

omezení dopravy v Novém Městě 
v době konání Světového poháru

TaTa BoJS zahrají fanouškům.  
Tři otázky pro tři členy kapely

Kulturní program 
SP v biatlonu

Nové Město podporuje konání 
sportovních akcí

Pátek 6. 2.
Kulturní dům
20.00  Přednáška „Koruna Himaláje – Expedice 

K2“ s Radkem Jarošem, vstupné 190 Kč

Sobota 7. 2. 
vratislavovo náměstí 
18.15 Koncert skupiny TATA BOJS 

19.30 Vyhlášení výsledků štafet a rychlost-
ních závodů

20.00 Ohňostroj

Pátek–neděle
vysočina arena
Fan Aréna pod sjezdovkou – biatlonová party, 
občerstvení, hudba, zábava, projekce

Vždy před závodem a mezi závody stadiono-
vá zábava DJ Mardoša, moderované vstupy 
s  osobnostmi, rozhovory, projekce na velko-
plošných obrazovkách, videa ze zákulisí.

Pořádání lyžařských závodů patří v našem měs-
tě k tradiční disciplíně. Zavedené sportovní akce 
povznesl rok 2013, kdy se ve Vysočina Areně ko-
nalo MS v biatlonu. Desetidennímu šampionátu 
předcházela dlouhá práce. „Areál u  Ski hotelu 
se proměnil k  nepoznání, řada změn potkala 
i  město a  okolí. A  v  drtivé většině šlo o  změny 
k  lepšímu,“ přibližuje novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Investice se neztratily a  na-
dále slouží k dobré věci. K tomu se spolupráce 

mezi městem a organizátory prohlubuje. S tím 
je spojena také finanční podpora, kterou měs-
to poskytuje na pořádání sportovních podniků. 
Zatímco v roce 2014 činila dotace na Zlatou lyži 
a pořádání závodů na evropské a světové úrovni 
680  tis.  Kč, na letošní rok je vyčleněna částka 
870  tis.  Kč. „V  souvislosti s  pořádáním spor-
tovních akcí převáží dlouhodobý efekt, spojený 
s rozvojem turistického ruchu a obecně zájmem 
o naše město,“ dodává starosta. -mah-

Organizátoři doporučují všem, kteří se chtějí 
včas dostat do areálu, aby počítali s velkou ča-
sovou rezervou.

Parkovací plochy
– Nové Město na Moravě
– Maršovice
– žďár nad Sázavou

Ze všech provizorních parkovišť bude pro 
diváky organizována kyvadlová přeprava na 
točnu autobusů. Ta bude umístěna na parko-
višti u novoměstské nemocnice. První autobu-
sy budou připraveny více než dvě hodiny před 
startem závodu. Stejnou trasou pak budou 
diváci odváženi po závodě zpět na parkoviště. 
V  případě příznivého počasí bude k  parková-
ní využita zatravněná plocha nad nemocnicí. 
O  možnostech parkování bude veřejnost in-
formována mobilním světelným dopravním 
značením a navedena organizátory. -mah-

Vážení čtenáři, v  době konání SP v  biatlonu 
bude nutné omezit průjezd městem a dopravní 
změny samozřejmě čekají i silnice v okolí Vyso-
čina Areny. Zde jsou hlavní omezení. V sobotu 
7. února bude od 00.00 do 13.00 hodin Vratisla-
vovo náměstí průjezdné jen ve směru od poli-
kliniky. Po 13. hodině pak bude zcela uzavřeno, 
a to až do neděle 8. 2. do 6 hodin ráno. V době 
akreditace bude omezen také průjezd Tyršovou 
ulicí u  kulturního domu a  nebude zde možné 
parkovat. Uzavřena pro veřejnost budou také 
parkoviště na Masarykově ulici a  u  nemocni-
ce. Dále bude z  důvodu parkování autobusů 

jednosměrný provoz na Nezvalově ulici. Uza-
vřena bude silnice na ulici Vlachovická, a to od 
nemocnice až po Vlachovice. Bude ale možné 
využít účelovou komunikaci mezi Rokytnem 
a  Vlachovicemi, která bude po dobu závodů 
udržována. Ke sjezdovce se budete moci dostat 
přes Radňovice a Jiříkovice. Podrobnější infor-
mace o dopravních omezeních včetně možností 
parkování najdete na webových stránkách www.
vysocina-arena.cz . Za omezení se omlouváme 
a  děkujeme, že jste ochotni spolu s  pořadateli 
tímto přispět k bezproblémovému a pohodové-
mu průběhu závodů.  -svj-

V  rámci slavnostního vyhlášení dvou dnů zá-
vodů Světového poháru v  biatlonu zahraje 
v sobotu 7. února 2015 v 18:15 na Vratislavově 
náměstí kapela TATA BOJS. Její baskytarista 
Mardoša bude diváky bavit jako DJ i  během 
závodů přímo ve Vysočina Areně. Jaký má on 
a  další dva členové skupiny vztah ke sportu? 
Dočtete se na následujících řádcích.

Po necelém roce vás opět uvidíme v Novém Měs-
tě, tentokrát však díky světově významné spor-
tovní akci. Zajímáte se o biatlon, případně jaký 
zimní sport je vám blízký?
Mardoša: Biatlon šel zatím malinko mimo mě, 
takže toto bude skvělá příležitost, abych ten-
to sport, spojující střelbu a  lyže, poznal blíže. 
Ze zimních sportů je mi asi nejbližší lyžování, 
ostatně každý rok jezdíme celá kapela i s rodi-
nami na Portáš za sněhem. Také se mi líbí ten 
sport, jak se posílá to závaží a ostatní to před 
ním umetávají. Jak se to jmenuje?
Dušan: Mám rád skoro všechny zimní spor-
ty a  samozřejmě jsem si nemohl nevšimnout 
úspěchu českých biatlonistů v poslední době.
Jura: Miluju běžky a biatlon jsem jako malý dě-

lal, protože pocházím z Bystřice pod Hostýnem 
a tam je slušná základna.
Stihnete jít fandit naším biatlonistům do Vyso-
čina Areny?
Mardoša: Ještě netuším, jaký budeme mít na 
místě harmonogram, ale i  kdybychom měli 
zrovna zvukovou zkoušku, tak budeme fandit 
alespoň na dálku. A nahlas!
Dušan: Pokud vyjde alespoň trochu času, tak 
moc rádi! Vždycky jsem chtěl naživo vidět, jak 
dokážou závodníci po běhu zadržet dech na 
střelbu.
Jura: Se ví.
Venkovní koncert v únoru, těšíte se?
Mardoša: Na venkovní koncerty se vždycky 
těším! A  jsem tudíž za tuto únorovou příleži-
tost velice rád, protože čekat až do léta je moc 
dlouhé. Ale asi si budu muset vzít teplé prádlo…
Dušan: Těšíme se, venku už jsme hráli i v  led-
nu. Fakt:)
Jura: Bude to výživné. Asi zvolím kostým kos-
monauta, protože má uvnitř dost místa na te-
pelné vycpávky :)
Díky, tak ať se vám sportovní akce líbí.
 -kuku-

Jízdní řády kyvadlové dopravy včet-
ně mapky zastávek autobusů jsou 
zdarma k dispozici v Informačním 
centru na Vratislavově náměstí 114 
(budova muzea).
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Staré autolékárničky poslouží charitě

Sníh poškodil borovici na náměstí

Pokud se chystáte k  výměně autolékárničky 
nebo máte nějakou starší v  garáži, můžete 
se zapojit do akce, kterou vyhlásila Oblastní 
charita Žďár nad Sázavou. Ta ve spolupráci 
s  charitou v  Hodoníně staré autolékárničky 
sbírá, mohou totiž ještě posloužit. „Autolékár-
ničky budou doručeny do rumunského Banátu, 

kde pomohou potřebným,“ potvrdila Novo-
městsku Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Seznam míst, kde 
je možné až do 13.  února autolékárničky ode-
vzdat, najdete na webové adrese: zdar.charita.
cz/sbirka-starych-autolekarnicek-2015/.
 -svj-

Mokrý a  těžký sníh, který pokryl na začátku 
ledna Vratislavovo náměstí, poškodil jednu 
z  borovic černých, které zde byly nově vysa-
zeny v  dubnu 2008. Borovice před budovou 
muzea se rozlomila. „Sazenice neměla tzv. 
terminální vrchol, a nevytvořila tak kuželovitý 
tvar jako ostatní stromy, ze kterých sníh doslo-
va sjel dolů,“ popisuje příčinu Jiřina Kempová 
z  odboru životního prostředí MěÚ. Podle od-
borníků má sice dřevo borovic vysokou pev-
nost v  ohybu a  tlaku, přesto to nestačilo na 
tíhu sněhu, který zůstal ležet v koruně stromu. 
A co bude s borovicí dál? Zvažují se dvě varian-
ty nápravy škody. Buď bude strom ponechán, 
aby si sám vytvořil nový, i když méně kvalitní 

vrchol, nebo bude nahrazen novou, vzrostlou 
sazenicí.  -svj-

Do konce roku 2015 musí proběhnout výměna 
průkazů osob se zdravotním postižením. Existu-
je několik druhů těchto průkazů a každý podléhá 
jinému režimu výměny. Postup je následující:

1) Držitelé průkazu mimořádných výhod (vy-
daných do 31. 12. 2011) a držitelé dočasného 
průkazu osoby se zdravotním postižením (vy-
daný od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013) se dostaví 
na kontaktní pracoviště Úřadu práce spádově 
dle svého trvalého bydliště. Zde vyplní formu-
lář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby 
se zdravotním postižením a k žádosti přiloží fo-
tografii, provedou podpisový vzor, který bude 
přenesen na průkaz. Po zhodnocení podkladů 
bude objednána výroba průkazu osoby se zdra-
votním postižením, po obdržení vyrobeného 
průkazu bude klient vyzván, aby se dostavil 
pro průkaz osobně, nebo na základě ověřené 
plné moci; výměna musí být provedena do 
31. 12. 2015. Po této době již nebude moci být 
výměna učiněna a průkaz bude neplatný.
 
2) Držitelé dočasného průkazu osoby se zdra-
votním postižením (vydaným po 1.  1.  2014) 

mají nárok na výměnu tohoto průkazu auto-
maticky, pouze musí doložit fotografii.
Úřad práce bude nové průkazy objednávat 
od 1.  dubna, není tedy nutné ho kontaktovat 
ihned. Výměna průkazů se týká i  těch držite-
lů, kteří mají na průkazu vyznačenu platnost 
trvale nebo bez omezení. V  případě vyznače-
ní platnosti průkazu do (tedy nikoliv trvale), 
ale rozhodnutím byl průkaz přiznán trvale, je 
třeba doložit společně s  průkazem k  ověření 
i platné rozhodnutí o přiznání průkazu. Pokud 
je průkaz omezen platností z  důvodu nového 
posouzení zdravotního stavu, je potřeba se 
1–2 měsíce před skončením platnosti dostavit 
na kontaktní pracoviště Úřadu práce a  požá-
dat o průkaz osoby zdravotně postižené znovu. 
Podrobnější informace včetně toho, jak mají 
vypadat nové fotografie, najdete na webových 
stránkách noviny.nmnm.cz nebo vám je sdělí 
Úřad práce, kontaktní pracoviště Nové Měs-
to na Moravě, Vratislavovo nám. 12 (budova 
polikliniky), 5. patro, Kadlecová Radka tel. 
950 177 247. Formuláře najdete také v elektro-
nické podobě na www.portal.mpsv.cz.
 -red-

Pro všechny občany 55 +, ale i pro mladší, kte-
rým  byl přiznán  invalidní důchod, je určena 
Univerzita třetího věku. Přípravný kurz už sice 
proběhl v lednu, stále se ale můžete přihlásit 
na letní semestr. Připravena jsou dvě témata 

– Lidské zdraví a Barokní architektura. Před-
nášky se konají jednou za čtrnáct dní, celkem 
jich bude šest pro každé téma. Poplatek za 
celý kurz činí 300 Kč, dalších 20 Kč je nutné 
zaplatit při každé přednášce za tisk materiálů. 
Přednášky budou probíhat v Novém Městě na 
Moravě v Domě s pečovatelskou službou na 
Žďárské ulici 68. Bližší informace získáte na 
telefonním čísle 603 486 167 nebo na mailu 
jana.h@nss.nmnm.cz.  -svj-

více zpráv se dočtete na: noviny.nmnm.cz

informace pro držitele průkazů 
osob se zdravotním postižením

Sporten jedná 
o koupi značky elan 
Výrobce lyží Sporten pomýšlí výš. Firma podala 
nabídku na koupi slavné slovinské lyžařské znač-
ky Elan. O záměru informoval generální ředitel 
Sportenu Ján Hudák. V současné době probíhají 
jednání se slovinskou vládou, která chystá pri-
vatizaci společnosti. Elanu patří deset procent 
světového trhu. Kromě výroby lyží a snowboardů 
se pod značkou Elan prodávají komponenty pro 
jachty nebo větrné elektrárny. V  případě, že by 
Sporten firmu ovládl, plánuje přesunutí části vý-
roby. V roce 2013 bylo v Novém Městě vyrobeno 
na 100 tisíc párů sjezdových a běžkařských lyží 
či snowboardů. Firma přitom hospodařila se zis-
kem 13 milionů korun.  -mah-

Začala další sezona 
farmářských trhů

virtuální univerzita 
třetího věku

V sobotu 17. ledna se na Vratislavově náměstí 
konal první ze čtyř farmářských trhů zimní se-
zony. Tím byl odstartován již 5. ročník těchto 
trhů v  našem městě, kde můžeme nakupovat 
kvalitní potraviny přímo od výrobce. Ledno-
vý trh nabídl produkty farmářů z okolí Nové-
ho Města. Kromě našich stálých prodejců se 
poprvé představili výrobci uzených specialit 
značky Rosický divočák a sýr Maršovák. Far-
mářské trhy v Novém Městě budou v zimním 
období probíhat jednou měsíčně, od května do 
poloviny října pak každé dva týdny. V únoru se 
na farmáře a jejich produkty můžete těšit v so-
botu 14. února od 8 do 11 hodin. 
 -svj-, -mah-
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Studenti tercie novoměstského gymnázia uspě-
li v projektovém programu „Extra třída“ pořá-
daném obecně prospěšnou společností EDUin 
a Nadačním fondem Tesco. Komisi, která před-
ložené návrhy hodnotí, terciáni zaujali projek-
tem nazvaným „Novoměstské osobnosti dvou 
světových válek“. Nadační fond Tesco přidělil 
studentům pro práci na jejich projektu finanč-
ní prostředky, které studenti využijí především 

na pořízení potřebné videotechniky. Natočené 
medailonky pak přiblíží novoměstské osob-
nosti, které se přímo, či nepřímo zapojily do 
bojů jedné ze dvou světových válek 20. století. 
V  této souvislosti bychom rádi požádali veřej-
nost o pomoc při vytipování zajímavých život-
ních příběhů, popř. zapůjčení pamětihodností, 
které by mohli studenti při práci na projektu 
využít. Pokud máte ve svých rodinách předky, 

kteří se do 1. či 2. světové války zapojili, a byli 
byste ochotni se se studenty podělit o jejich ži-
votní osudy, prosím kontaktujte nás na adrese 
dvorakj@gynome.cz, případně telefonicky na 
čísle 566  585 034. Více informací o progra-
mu „Extra třída“ a projektu terciánů je možno 
nalézt na adrese: http://www.extratrida.cz/
projekt/www/projektova-nastenka/?idProjek-
tu=195. Josef Dvořák

V  průběhu ledna proběhly na novoměstském 
gymnáziu Dny otevřených dveří a uchazeči se 
seznámili s možnostmi studia i novinkami ve 
vzdělávání. Řada žáků se ptala na nový model 
přijímacího řízení, někteří věděli, jiní byli pře-
kvapeni. Nejlepší je však vyzkoušet si vše pří-
mo. Využijte tedy možnosti ověřit si své zna-
losti a přijďte na přijímací zkoušky nanečisto, 
které se budou konat ve čtvrtek 12. února 2015 
od 15. hodin a budou mít novou podobu. S se-
bou vám pak stačí rýsovací potřeby a modře či 
černě píšící propisovací tužka. Pro uchazeče 
o studium připravujeme následně konzultační 
semináře, na kterých naši vyučující českého 
jazyka a matematiky rozeberou ilustrační testy 

k jednotným přijímacím zkouškám. Semináře 
proběhnou v druhé polovině února, případně 
v  první polovině března  2015 v  budově naše-
ho gymnázia. Účastnit se mohou jak žáci de-
vátých tříd, tak žáci pátých tříd. Nezávazně 
se mohou přihlašovat prostřednictvím online 
webového formuláře do 15. února 2015, nebo 
přijít přímo v  daný termín. Uchazečům o  stu-
dium doporučujeme sledovat naše webové 
stránky (http://www.gynome.cz/), kde se do-
zví potřebné informace. Podstatné informace 
také naleznete na webové stránce CERMATU: 
Informace pro uchazeče o středoškolské studi-
um. Kdo si nebude vědět rady, může se přijít 
zeptat či zavolat. -JM-

Jaké jsou moje silné stránky a  jak je mohu ve 
svém životě využít? Jak skloubit práci, rodinu 
a  vlastní zájmy? Jak se aktivně zapojit do dění 
ve svém městě? Již od září se ženy z  Nového 
Města pravidelně setkávají v rámci různorodých 
workshopů, na kterých mají možnost se těmto 
tématům věnovat. A jak to celé začalo?
Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě 
okolo sebe již delší dobu soustřeďuje spoustu 
aktivních žen, které nám rády a ochotně vypo-
máhají při akcích pro děti a širokou veřejnost. 
Z  našich setkávání ve volném čase, kdy jsme 
řešily programy akcí a  jejich realizaci, vznikl 
zájem o  pravidelnější setkávání a  obohaco-
vání se navzájem. Po roční době přemýšlení 
a  plánování jsme využily kontaktů a  nabídky 
pražské vzdělávací organizace EKS, která nám 
umožnila vstoupit do projektu „Rovné příleži-
tosti na každý den“. Dvacet žen z Nového Měs-
ta a  okolí tak nastoupilo do programu vzdělá-
vání a  osobnostního růstu. Čemu se společně 
věnujeme? Sdílíme společný volný čas, vzdě-
láváme se, rozšiřujeme si povědomí zejména 

v osobních, sociálních, ale i celospolečenských 
tématech. Během dvou let nás čeká osm setká-
ní a workshopů s lektorkami z EKS a Fóra 50%. 
Společně se zaměřujeme na témata, která nás 
nejvíce zajímají: hledání silných stránek, roz-
voj komunikačních dovedností a asertivity, jak 
se uplatnit a skloubit všechny své životní role 
nebo téma rovných příležitostí. A na co se mů-
žete těšit? Osobním rozvojem zapojených žen 
ale naše spolupráce s partnerskými organizace-
mi zdaleka nekončí. Během našich společných 
setkání totiž také chystáme publikaci, která po-
může ženám napříč celou Českou republikou 
při řešení jejich každodenních úkolů a  problé-
mových situací (např. jak skloubit práci a péči 
o  domácnost). V  polovině příštího roku pak 
tuto knihu slavnostně představíme veřejnosti 
v  rámci dvou konferencí – v  Praze a  koncem 
září v Novém Městě. Ve společné práci budeme 
pokračovat i  po skončení projektu, chystáme 
se do našich řad přizvat další aktivní ženy, kte-
ré se chtějí nějakou měrou spolupodílet na dění 
v Novém Městě a jeho okolí. -lm-

Studenti hledají vaši pomoc pro svůj projekt

Přijímací zkoušky nanečisto  
a konzultační semináře gymnázia

Program vzdělávání a osobního 
rozvoje pro ženy

Soš – jiné Dny

Nové Město na Moravě ve spolupráci s DDM a 
ZUŠ Jana Štursy vyhlašuje v rámci Roku Jana 
Štursy výtvarnou soutěž „Janův svět“, inspiro-
vanou dílem slavného novoměstského rodáka. 
Účastnit se mohou všichni milovníci výtvar-
ného umění bez rozdílu věku. Výstava prací a 
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběh-
ne v  měsíci květnu 2015. Propozice soutěže a 
další důležité informace naleznete na webových 
stránkách města, ZUŠ a DDM. -em-

Dny otevřených dveří na naší škole probíha-
ly letos odlišně od těch předchozích. Zařadili 
jsme několik novinek, které je obohatily a snad 
i  zpříjemnily. Představili jsme nové kroužky, 
v  laserové střelnici si každý mohl vyzkoušet 
svou přesnou mušku, v  malém fotoateliéru si 
pořídit portrétovou fotografii. Už několikátým 
rokem v předmětu mediální výchova fotografu-
jeme, některá díla jsou opravdu zdařilá. Letos 
jsme naše drobné služby nabídli žákům 9. roč-
níků z I. ZŠ, kterým jsme nafotili soubor fotek 
na závěrečné vyřazení. Nejsme profíci, ale snad 
se budou líbit. Na portrétové fotografii je stu-

dentka Kateřina Plodrová ze třídy 2. EDO, kte-
rá letos vyhrála soutěž O  nejlepšího fotografa 
naší školy. Většinou stojí na druhé straně – za 
objektivem. Téměř všechny deváťáky s několika 
dalšími studenty nafotila. Byly to náročné dny, 
ale patřičně jsme si je užili.
 Ing. Jitka Zelená, SOŠ Bělisko

Soutěž Janův svět
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Volby do osadního výboru zpochybnil pisatel 
dopisu adresovaného novoměstským zastu-
pitelům. V  dopise, ve kterém volby popisuje 
jako hospodskou frašku, zfalšoval podpisy tří 
lidí. Novoměstští zastupitelé tak zažili návrat 
k  loňským volbám. Právě jim byl totiž adre-
sován dopis podepsaný údajnými hosty Tu-
ristické chaty Studnice, v  němž jsou vylíčeny 
volební praktiky do osadního výboru. „Před 
16. hodinou se dostavil pan Kocanda, který byl 
v minulém období starostou obce. Sice tvrdil, 
že ho práce obtěžuje, ale přesto na kandidát-
ce, dle nahlédnutí, byl na první pozici. Přinesl 
nějakou větší krabici, která nebyla uzavřená, 
jak u  voleb bývá, ale volně otevíratelná. Pan 
Kocanda si přizval svého syna, který mu jed-

nak opakovaně naléval kořalku, jednak do-
hlížel jako přísedící u voleb,“ píše se v dopise. 
V  písemnosti se dále tvrdí, že některé obálky 
s  hlasovacími lístky mohly být vyměněny ji-
nými, dopředu připravenými, protože volební 
urna byla volně přístupná. Upozornění je po-
depsáno hned třemi jmény, která jsou v místě 
dobře známa. Jaroslav Konvalinka, Bohumil 
Zajíček a Zdeněk Sláma. Tito místní obyvate-
lé se ale k dopisu nehlásí a všichni tři poslali 
zastupitelům čestné prohlášení, v němž uvádí, 
že nejsou spoluautory této nedatované listiny. 

„Nejsem spoluautorem dopisu, o  tvrzeních 
uváděných v  listině nic nevím a  podpis na 
konci textu není můj, jelikož jsem nikdy žád-
nou takovou listinu nepodepsal,“ nechal se 

slyšet Jaroslav Konvalinka ze Studnic, jeden 
z  údajných pisatelů. Nad podpisy uvedenými 
v  dopise adresovaném novoměstskému zastu-
pitelstvu kroutí hlavou i nynější provozovatel 
Turistické chaty Studnice. „Podepsaní pánové 
rozhodně nebyli v naší provozovně ubytováni, 
což mohu doložit výpisem z  knihy ubytova-
ných. Vzhledem k  této skutečnosti považuji 
obsah celého dopisu za smyšlený a napsaný za 
účelem poškodit dobré jméno našeho podniku 
i jmenovaných osob,“ vyjádřil se k písemnosti 
provozovatel chaty Studnice, kde se měl inci-
dent odehrát, Petr Hladík. Ten dále doporučil 
postoupit dopis Policii ČR k  prošetření. Po-
dobně reagoval i  předseda Osadního výboru 
ve Studnicích Josef Kocanda.  -hzk-

V  loňském roce byla provedena první etapa 
oprav kapličky ve Studnicích, která slouží 
coby základna místním hasičům. „Opravila 
se střešní krytina včetně izolací, dělal se nový 
komín, došlo i  k  výměně kleštin, protože stá-
vající vazba nevyhovovala. Celková proinves-
tovaná částka se vyšplhala přibližně na 180 
tisíc korun,“ popsal loňské práce místostaros-
ta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. 

Rekonstrukce kapličky ale není hotova. Čeka-
jí ji ještě vnitřní opravy. „Měla by tam vznik-
nout jedna větší místnost včetně kuchyňky 
a  dále pak skladovací prostory,“ uvedl Stani-
slav Marek. -hzk-

Dlouho očekávaná zima se s oteplením změni-
la na jaro doslova během několika hodin. A tak 
obyvatelé ulic Luční a Hájkova mohli sledovat 
rozvodnění říčky Bezděčky o řadu týdnů dříve, 
než je běžné. Fotografie jsou pořízeny z Luční 
ulice. -svj-

Zpochybnění voleb ve Studnicích

Kapličku čekají 
další opravy

Bezděčka o sobě dala vědět
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Zahájení biatlonové sezony ve vysočina areně
Dva rychlostní závody biatlonistů, které se 
uskutečnily během prvního lednového víkendu, 
otevřely nejen Český pohár, ale i novou sezonu 
ve Vysočina Areně. Předvánoční oteplení zrušilo 
Štěpánské závody lyžařů i následné třídenní bi-
atlonové klání SCM Open. Ze stejného důvodu 
se neuskutečnilo ani první kolo Českého poháru 
biatlonistů v  Harrachově. Novoměstským po-
řadatelům se nakonec podařilo připravit 1 500 
metrů dlouhý okruh. „Před každou střelbou 
absolvovali závodníci ještě jeden okruh, který 
na stadionu vedl stopou u  střelnice za trenér-
skou zónou,“ vysvětlil ředitel závodu Miroslav 
Handschuh. Změnil se i  program. Původně 
plánovaný sobotní závod s hromadným startem 

nahradil po oba dny rychlostní závod. Do bojů 
zasáhlo 185 závodníků v  kategoriích od doros-
tenců a dorostenek až po veterány. V úvodním 
závodě, sprint na 10 km, zvítězil Ondřej Šanto-
ra z SKP Jablonec s náskokem téměř 40 sekund 
před závodníky Letohradu – druhým Jakubem 
Procházkou a  třetím Ondřejem Hoškem. V  zá-
vodě žen a juniorek zcela suverénně vyhrála čes-
ká reprezentantka Jessica Jislová. Na 2. místě, 
se ztrátou 51 sekund, doběhla Nicola Bitnaro-
vá z Jilemnice a 3. místo obsadila osmnáctiletá 
novoměstská biatlonistka Anna Tkadlecová. Po 
předcházející páteční oblevě a  nočním mrazu 
měli biatlonisté na rychlé trati optimální pod-
mínky. „Bylo ale náročné trať připravit. Po otep-

lení vznikly boule a od dvou hodin v noci jsme 
museli stopu strojově srovnat a upravit,“ pozna-
menal ředitel soutěží Vlastimil Jakeš. V  neděli 
byl na programu druhý závod ve sprintu. V sou-
těži žen a juniorek na 7,5 km zvítězila Anna Tka-
dlecová z pořádajícího SK Nové Město. O jejím 
prvenství rozhodla kromě běžeckého výkonu 
i  bezchybná střelba. Druhá, se ztrátou 23,4 
sekundy, skončila vítězka sobotního závodu 
Jessica Jislová, která pokazila střelbu. V závodě 
mužů a juniorů zopakoval sobotní prvenství On-
dřej Šantora z SKP Jablonec. 2. místo, se ztrátou 
téměř 100 sekund, obsadil Ondřej Hošek z Leto-
hradu. Na 3. místě doběhl jilemnický biatlonista 
Štěpán Ševčík.  -poš-, -mah-

Při prvním závodě Českého poháru dospělých 
a  dorostenců v  běhu na lyžích dosáhl skvělého 
úspěchu Jan Šrail. Člen SK Nové Město na Mora-
vě si z Břízek, kde se závody na dvoukilometrové 
trati konaly, odvezl cenné vítězství. To vybojoval 
časem 20:20,4 v závodě na 10 km volnou techni-
kou. Překvapil tím nejen sám sebe, ale i reprezen-
tační trenéry. „Jsem z toho nadšený. Přes svátky 
jsem byl nemocný, do sezony jsem navíc vstu-

poval po zranění, vůbec jsem nevěděl, do čeho 
jdu,“ poznamenal ke svému výkonu Jan Šrail. Po 
prvním okruhu figuroval s malým odstupem na 
3. pozici. Postupně se však vypracoval do čela 
a  svým soupeřům začal ujíždět. Náskok poté 
udržel až do cíle. Na druhém místě s odstupem 
5 vteřin doběhl Jakub Antoš z Dukly Liberec, těs-
ně za ním skončil Ondřej Horyna z Vella Trutnov. 
Desátý finišoval další novoměstský běžec Jiří Ro-

čárek. Mezi juniory vybojoval 18. místo Vojtěch 
Seifert. V závodě žen na 5 km dominovaly běžky-
ně ze SKI klubu Jablonec nad Nisou a Dukly Li-
berce. Z našich závodnic si nejlépe vedla jedenác-
tá Šárka Klaclová. V juniorské kategorii obsadila 
7. místo Kateřina Kovačičová. Během nedělních 
závodů, kdy byla na programu klasická technika, 
se nejvíce dařilo Petru Knopovi z Dukly Liberec. 
Jan Šrail si připsal 7. místo.  -mah-

Na začátku ledna si mohli zájemci poprvé za-
lyžovat ve Vysočina Areně. Centrum lyžování 
bude mít otevřeno každý den a rekreační lyžaři 
si po skončení SP v biatlonu budou moci opět 
vybrat ze dvou návštěvních bloků. Pro veřejnost 
budou stopy zpřístupněny od 12:00 do 14:30 
hod. a od 17:00 do 19:00 hod.  -mah-

Atlet Karel Kulíšek nemá v běhu na trati 1 500 m 
konkurenci. Svoji suverenitu v kategorii starších 
žáků potvrdil na halovém atletickém mítinku, 
který se v polovině prosince konal v Bratislavě. 
Zvítězil tu novým halovým rekordem 4:08,98. 
Novoměstský talent tím překonal výkon Zdeňka 
Prchala 4:09,2. Kulíšek je prvním žákem, který 
stlačil čas pod 4:09. Jde již o jeho druhý zápis do 
rekordních tabulek. Drží také rekord v běhu na 
1 500 m na venkovní dráze.  -mah-

Vyznavači sjezdového lyžování se dočkali! Na 
konci prosince zahájila provoz sjezdovka na 
Harusově kopci. Podmínky pro lyžování jsou 
optimální. Na sjezdovce je dostatečná vrstva pří-
rodního a  technického sněhu. Pokud to počasí 
dovolí, budou sněhová děla nadále v permanen-

ci. „Chceme zvládnout udělat co nejvíce sněhu 
do zásoby, protože nikdy není možné odhadnout, 
na jak dlouho pak vydrží. Záleží to jedině na po-
časí, které prostě ovlivnit nemůžeme, tak snad 
nám už bude trochu přát,“ řekl správce sjezdov-
ky Karel Klapač. Lyžovat je tu možné od pondělí 

do neděle, přičemž v týdnu je provozní doba od 
9.00 do 21.00, o víkendu pak od 8.00 do 21.00. 
Aktuální záběry ze sjezdové tratě je možné sle-
dovat v  pořadu Panorama vysílaném Českou 
televizí na kanálu ČT4 Sport nebo na webových 
stránkách areálu www.skisnowpark.cz.  -mah-

Poslední den roku 2014 se v  Olešné sešlo 63 
běžců na nultém ročníku „Silvestrovského 
běhu“. Věkový rozdíl mezi nejmladším a  nej-
starším účastníkem byl 70 let. Všichni sportov-
ci svou účastí naplnili olympijskou myšlenku 
a  z  následné tomboly si odnesli drobnou cenu. 

Věříme, že se z  tohoto běhu stane tradiční sil-
vestrovské setkání občanů Olešné. Organizátoři 
z  SDH Olešná připravili pro účastníky drobné 
občerstvení, a  tak se společně zahájilo silvest-
rovské veselí. 
 Miroslav Kukla

Jan šrail vyhrál první závod ČP v běhu na lyžích

lyžování  
ve vysočina areně

Kulíškovy rekordy 

Sjezdovka na harusově kopci v provozu 

Silvestrovský běh v olešné
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Mladší dorostenci vévodí tabulce divize

florbalisté útočí na čelo ligy vysočiny

florbalová liga DDM

Stolní tenisté  
v polovině sezony

Změna  
názvu klubu

Mladší dorostenci mají za sebou polovinu sou-
těže. Do nového ročníku divize přitom vstu-
povali v pozici druhého nejúspěšnějšího týmu 
uplynulé sezony. Celkové vítězství jim uniklo 
o  pouhý bod. Před novým ro-
kem navíc kádr opustilo 8 hrá-
čů, kteří během letní přestávky 
přestoupili do staršího dorostu. 

„Trenér Boušek měl jisté oba-
vy, zda je nově příchozí ročník 
1999 dokáže nahradit. Zvláště 
když před sezonou vyšlo nové 
nařízení, které podstatně ome-
zilo počet hráčů z nižších soutě-
ží, kteří mohou být registrováni 
na střídavý start. Družstvo tak 
bylo doplněno pouze pěti hráči,“ 
popisuje vedoucí týmu Petr Da-
cer. Už přípravné zápasy však 
ukázaly, že obavy byly zbytečné. 
Tým se sice obměnil, ale vítěz-
ný duch zůstal. Do nové sezony 

vstoupili mladí fotbalisté vysokou výhrou 7:0, 
vyzdvihnout je třeba také výbornou kombi-
nační hru. „Až v závěru sezony docházel naší 
ofenzivě dech, ale výkonnostním výkyvům se 

nevyhne žádný tým. Po třech bezbrankových 
remízách jsme přišli o  6 bodů,“ doplňuje Da-
cer. Mužstvo jako jediné neokusilo hořkost 
porážky. Po podzimní části patří právem Vr-

chovině 1. místo v  tabulce. Za 
zmínku stojí i  výborné statisti-
ky týmu. Ve všech 7 zápasech 
na hřištích soupeře tým nein-
kasoval. Skóre venkovních zá-
pasů činí 19:0. Doma dokázali 
novoměstští dorostenci vyhrát 
všech 5 zápasů při skóre 21:5. 
Ne náhodou podzimní část se-
zony hodnotí vedení týmu jako 
vydařenou. „V  zimní přestávce 
chceme tým posílit, a to hlavně 
ve hře dopředu. Pro jarní část 
soutěže máme opět nejvyšší 
cíle. Velmi důležité je, že sami 
hráči na jejich dosažení chtějí 
tvrdě pracovat,“ uzavírá Dacer. 
 -mah-

Plný počet bodů z  posledních čtyř zápasů si 
připsal A  tým mužů. Tím se probojoval na 
průběžné 3. místo v Lize Vysočiny. První příč-
ka patří týmu Shooters Jihlava B, kterému 
šlape na paty Spartak Třebíč. Oba týmy však 
mají odehráno o  2 zápasy víc, tudíž se může 
náš tým probojovat do čela vyrovnané sou-
těže. Starší žáci strávili Vánoce na 1. místě 
Ligy Vysočiny, přičemž svoji dominanci po-
tvrdili na turnaji ve Žďáře. Týmu z  Bystřice 
nedali šanci a vyhráli 23:0. Svůj zápas zvládli 
i  žáci Hipposu Žďár, kteří porazili Havlíčkův 

Brod. Následovalo tak derby, do kterého lépe 
vstoupil Žďár. Po první třetině vedl 3:0. Naši 
žáci dokázali vyrovnat, dokonce vedli, na-
konec však byl šťastnější Žďár v  poměru 6:5. 
Starší žáci hrají zároveň i  Orelskou florbalo-
vou ligu, ve které prozatím odehráli 3 zápasy. 
S  přehledem získali plný počet bodů při skó-
re 25:3. Nejmladší kategorie elévů potvrdila 
letošní ambice postoupit do finále. Elévové 
porazili Židenice 3:1 a  Bohunice 2:0. V  ta-
bulce jim patří druhé místo za Adamovem. 
 Tomáš Mrázek, Orel NMnM

V  loňském roce přišel Dům dětí a mládeže 
v  Novém Městě s  nápadem uskutečnit florba-
lovou ligu DDM v  Kraji Vysočina. Soutěž je 
určena dětem, které navštěvují DDM. Kladné 
ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat a první 
turnaj se konal 20. 12. 2014 v Polné. Z Nové-
ho Města se vypravil tým natěšených sportov-
ců, který se po úvodním rozcvičení zapojil do 

florbalových bitev. Čtyři zápasy byly určitou 
sondou kvality ostatních hráčů. Tři naše ví-
tězství a  jedna remíza určily jednoznačného 
vítěze. Tím se stalo družstvo z novoměstského 
DDM! Děkujeme rodičům, kteří nám pomohli 
s  organizací, především však našim florbalis-
tům, kteří předvedli parádní výkony. 
 -rz-, -ddm-

Podzimní část soutěží stolních tenistů TJ Nové 
Město na Moravě je za námi. Po devíti kolech 
se oba naše týmy nacházejí v horní polovině ta-
bulek. Tým mužů B, který nastupuje ve čtvrté 
třídě okresního přeboru, přezimoval na 4. mís-
tě tabulky s 20 body. Z devíti zápasů si připsali 
5 výher, 3 prohry a  1 remízu. V  desetičlenné 
skupině však mohl pomýšlet na lepší umístění. 
Obzvláště mrzí prohry v úvodním zápase v Po-
děšíně a přetahovaná o každý míček se stolními 
tenisty SK Nové Dvory, kteří jsou podzimní-
mi mistry. V  první pětce se umístil tým mužů 
A, jenž nastupuje v  I. třídě okresního přeboru. 
S 20 body se rovněž vyhřívá na 4. místě tabulky. 
Během devíti zápasů si připsali 4 výhry, 3 re-
mízy a 2 prohry. Předvedené výkony jsou přísli-
bem do jarní části sezony, která byla rozehrána 
11. ledna. V domácím prostředí nastoupilo béč-
ko proti TJ Poděšín a první tým přivítal stolní 
tenisty TJ Netín. Pavel Vinkler

Členové klubu SFK Vrchovina rozhodli o  změ-
ně jeho názvu. Do historie se již zapíše název 

„Spojený fotbalový klub Nové Město – Radešín-
ská Svratka“, který se používal od roku 2004. 
Klub je nově uveden coby „Sportovní fotbalový 
klub Vrchovina, zapsaný spolek“. Změna nava-
zuje na nový občanský zákoník, přičemž sídlem 
klubu je Nové Město na Moravě.  -mah-
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Z matriky

narozené děti
 8. 12. Jan Pustina
 9. 12. Matěj Oros
 9. 12. Jan Oros
 16. 12. Bára Bizoňová
 18. 12. Armin Marosz
 26. 12. Jakub Vojkůvka
 3. 1. Ondřej Šandera
 10. 1. Šimon Starý

jubilanti
 3. 2. Jaroslav Kozák 87
 3. 2. Milan Málik 75
 5. 2. Alois Ročárek 89
 6. 2. Marie Kučerová 93
 14. 2. Miloslav Žák 89
 15. 2. Jindřich Tatíček 87
 23. 2. František Procházka 86
 25. 2. Božena Brožová 90
 25. 2. Jaroslav Kadlec 80

úmrtí
 17. 12. MUDr. Karel Seyfert (1954, Zubří) 
 19. 12. Marie Marková (1926, Radňovice)
 20. 12. Drahoslava Šimecká (1926, Nové Město)
 20. 12. Milada Kalinová (1926, Nové Město)
 30. 12. Marie Lukešová (1922, Maršovice) 
 8. 1. Matylda Dostálová (1943, Nové Město)
 13. 1. Eduard Starý (1948, Nová Ves)

Významná únorová výročí

24. 2. 1925 zemřel v Brně alois Mrštík, spisovatel, 
90. výročí úmrtí (narozen 14. 5. 1863 v Jimramově)

Stomatologická pohotovost
1. 2. MDDr. věra šírová, Vratislavovo ná-
městí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901
7. 2. MuDr. rostislav Kozák, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
8. 2. MuDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
14. 2. MuDr. olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
15. 2. MuDr. olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
21. 2. MuDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060 
22. 2. MuDr. romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060 
28. 2. MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo 
nám. 449, Nové Město na Moravě, 566 616 904

Klub seniorů

Kino
Mateřské centrum Lístek 3. 2. / 20:00

Zakázané uvolnění – KD velký sál – vstupné 
50 Kč
15. 2. /16:00
Mikulášovy patálie – KD velký sál – vstupné 
30 Kč
17. 2. / 20:00
lucy – KD velký sál – vstupné 50 Kč

Upřímně děkujeme lékařům, sestřičkám, sani-
tářkám a ostatnímu personálu za vzornou péči 
a  trpělivost, kterou věnovali mému manželovi 
při opakované hospitalizaci na interním od-
dělení 4 Nemocnice v  Novém Městě na Mora-
vě. Rovněž chceme z  celého srdce poděkovat 
MUDr. Máčelovi z  nefrologie, všem lékařům 
a  sestřičkám z  urologie, MUDr. Němcové, 
MUDr. Meduňovi a  MUDr. Chroustovské 
z ambulance bolesti. Zvláštní díky patří MUDr. 
Lukáši Koutnému, obvodnímu lékaři, za dlou-
hodobu, příkladnou a lidskou péči. Nemůžeme 
opomenout poděkovat i všem sestřičkám z cha-
rity za jejich vlídné a milé jednání při domácích 
návštěvách manžela. V uplynulém období nám 
rovněž výrazně pomohlo Hospicové hnutí Vy-
sočina. Hluboce se skláním před jejich pomocí 
těžce nemocným lidem a  jejich rodinám. Do 
další záslužné činnosti jim přejeme hodně sil 
a uznání společnosti. 

Upřímně Marie Ptáčková s rodinou

Pozor, přinášíme změnu v programu!
Od února budou pravidelně v MC probíhat tyto 
aktivity:
pondělky: Otevřené herny
úterky: nově otevřené Mraveniště
čtvrtky: Trdlohrátky

pondělky 9., 16., 23. února – otevřená herna 
od 9.00 hod. do 11.30 hod.
Rodiče si v  naší herně mohou popovídat, děti 
pohrát. Uvaříme vám čaj a kávu, abyste se zde 
všichni cítili dobře. Vstupné: 20 Kč

úterky 10., 17., 24. února – Mraveniště
Zveme rodiče a děti na společné hraní vždy na 
nějaké téma. Jedná se o blok rozvíjejících pohy-
bových, rozumových a tvořivých činností.
10. 2. Myšky ve sněhu
17. 2. Barvy všechny
24. 2. voňavé hrátky
Vede: Monika Hanslová, vstupné: 50 Kč

čtvrtky 12., 19., 26. února – Trdlohrátky
Pro nejmladší děti a  jejich rodiče bude připra-
ven hravý program. 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, začá-
tek 10.00 hod.
Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné

2. 2. cestopisné video – MeXiKo
Jídelna DPS  15–17 hod. 
9. 2. Masopustní merenda
K tanci a poslechu hraje p. Dostál.
Penzion Vrchovina 15–17 hod.
16. 2. Průvan písněmi jižní Moravy 
Hraje L. Urban.
Jídelna DPS 15–17 hod.
23. 2. Skotsko … dudy…
Hudební odpoledne s Ing. Salaguardou.
Jídelna DPS 17–19 hod.

Poděkování

vratislavovo náměstí 1,
Nové Město na Moravě, telefon: 566 654 211, 

fax: 566 654 219, www.horackagalerie.cz

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a stát-
ních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v sobo-
tu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do 18 hodin.

Stálé a sezónní expozice:
Z díla Jana štursy
Z tvorby v. Makovského
Krajinářská expozice (o. Blažíček, J. Jambor, 
r. hanych, P. Kopáček, B. lacina aj.)
Zámecký kabinet

Probíhající výstavy:
Daniel reynek – fotografie, Jiří reynek – pře-
klady (do 8. února 2015)
Vzpomínka za uzavřeným dílem a osudem Jiřího 
a  Daniela Reynkových – synů Bohuslava Reyn-
ka. Na výstavě jsou kromě fotografií z milované-
ho Petrkova zastoupeny i fotografie obou bratrů 
i překladatelská tvorba.
hlavně hravě (do 15. února 2015)
Výstava ateliéru Design a  vizuální komunikace 
Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-He-
lenín, ke zhlédnutí jsou práce a návrhy produk-
tového a grafického designu studentů školy z po-
sledních dvou let.
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. Číhošťské-
ho zázraku.
Kovové variace (do 29. března 2015)
Studentská výstava prezentující umělecko-ře-
meslné zpracování kovů skrze práce studentů 
SPŠ v Třebíči.
Jaroslav Svoboda – výběr z díla (do května 2015)
Retrospektivní výstava sklářského výtvarníka 
Jaroslava Svobody, zastoupeny jsou především 
sympoziální objekty i  věci z autorských kolekcí, 
které tvořil jak před rokem 1989 ve Škrdlovicích, 
tak ve své soukromé sklárně v Karlově.
vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)
Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. putu-
je a znovu nalézá zobrazovaná místa tradičních 
krajinářů Vysočiny (Josefa Jambora, Oldřicha 
Blažíčka, Rudolfa Hanycha a dalších).

vernisáže a akce:
čtvrtek 12. února 2015 v 17 hodin
Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)
Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma Sta-
ré cesty, úvozy, aleje a pěšiny ze soutěže, kterou 
již po  jedenácté vyhlásilo Muzeum Vysočiny 
v Jihlavě.
úterý 17. února 2015 v 17 hodin
vitulka a její lásky
Čtení a poslechový pořad ke 100. výročí narození 
hudební skladatelky Vítězslavy Kaprálové

Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 
na FB: horackagalerie.nmnm

Horácká galerie
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Vzpomínky, poděkování a blahopřání můžete podávat  
osobně v IC na Vratislavově náměstí 114 nebo prostřednictvím  

e-mailu zpravodaj@nmnm.cz .

V  únoru 2015 se dožívá významného životního 
jubilea paní Boženka Brožová (*1925). Klub se-
niorů děkuje paní Brožové za aktivní dlouholetou 
práci v Klubu seniorů, blahopřeje k narozeninám 
a do dalších let přeje všechno nejlepší, hlavně 
hodně zdraví.

Začátkem prosince řešili strážníci MP čtyři pří-
pady neoprávněného prodeje zboží a  v  jednom 
případě nabízení změny dodavatele energie. 
Vzhledem k tomu, že obě tyto činnosti jsou v na-
šem městě zakázány Tržním řádem, byla věc ve 
čtyřech případech vyřešena na místě a v jednom 
případě oznámena příslušnému správnímu or-
gánu k projednání. Dne 4. 12. ve 22 hod. nalezla 
hlídka MP na Vratislavově náměstí nezajištěné 
trekingové kolo. Při prohlídce příruční tašky, 
připevněné na kole, se podařilo zjistit majitele, 
kterému bylo kolo vráceno. Dne 6.  12. v  21.40 
hodin si hlídka při obchůzkové službě povšimla 
u Klečkovského rybníka nehybně ležícího muže. 
Při bližší prohlídce zjistila, že ležící muž je v silně 
podnapilém stavu a  má krvavé poranění v  obli-
čeji. Policisté muže přivedli k vědomí a přivolali 
lékařskou pomoc. Cizí zavinění nebylo zjištěno. 
Dne 21. 12. v nočních hodinách přijali policisté 
hlášení ženy z  Tyršovy ulice. V  domě na scho-
dech spal cizí muž. Hlídka na místě zjistila, že 
je podnapilý. Proč spí v cizím domě na schodech 
nedokázal vysvětlit. Zřejmě na něj dolehla únava 
a alkohol. Poté, co byl probuzen, z domu odešel. 
Neboť svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu, 
byla věc vyřešena domluvou. Den před Štědrým 
dnem byli městští policisté požádáni o prověření, 
zda se něco nestalo staršímu majiteli psa jezev-
číka, který již druhý den pobíhal po Masarykově 
ulici. Bylo zjištěno, že majitel svého jezevčíka 
ráno vypustil před dům, vrátil se domů, kde 
však na psa zapomněl. Majiteli policisté důrazně 
domluvili a  vysvětlili, že uvedeným způsobem, 
i když je hůře pohyblivý, nemůže psa venčit. Zá-
věrem si dovoluji upozornit občany, aby respek-
tovali dopravní značení na ul. Drobného, které 
upravuje dobu vyhrazeného parkování pro ma-
teřskou školu.  Jiří Hradil, velitel MP

Minibazar

Městská policie informuje

Koupím stavební pozemek, ornou půdu, za-
hradu – možno i s chatkou, les, rybník v okolí 
NMnM. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mu-
cha, Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, 
Makovský. Zbraně i vyznamenání 2. svět. války, 
zlaté mince. Tel.: 777 757 500.
Koupím byt 2+1, popř. 3+1 v  NMnM. Mož-
no i  před rekonstrukcí, dohoda. RK nevolat. 
Tel.: 608 613 598.
Pronajmu od ledna 2015 komplet nově rekon-
struovaný byt 3+1 na ulici Mendlova NMnM. 
Tel.: 736 672 169.
Poradím, jak docílit zdraví a shodit přebytečná 
kila. JDvor@centrum.cz.
Pronajmu nebytové prostory (3 místnosti se 
samostatným vchodem) v  rodinném domě 
v  NMnM, Štursova 487. Vhodné jako lékař-
ská ordinace, kanceláře, kadeřnictví, obchod. 
Tel.: 737 704 496.

Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v  Novém Měs-
tě na Moravě. Nejraději před rekonstrukcí. 
Tel.: 603 537 023.
Prodám hvězdářský teleskop F70076, nový (ne-
vhodný dárek). Cena 1000 Kč. Tel.: 603 939 932.
Koupím malotraktor tovární nebo domácí 
výroby, případně VARI / TERA / MF 70 atd. 
Může být i s příslušenstvím. Mám zájem i o po-
škozené nebo nekompletní. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 731465710.
Koupím byt 3+1 do osobního vlastnictví 
v NMnM. Tel.: 777 268 532.
Sháním pronájem bytu 1+kk, 2+kk, 1+1 nebo 
2+1 v  NMnM za rozumnou cenu. Nabídněte. 
Tel.: 732 139 541.
Prodám garáž u  Jelínkova mlýna, cena 
130 000 Kč. Tel.: 725 613 994.
hledám výpomoc k  ošetřování do domác-
nosti, zdravotník vítaný, není podmínkou. 
Tel.: 731 415 630.

Prodám myčku na nádobí zn. Whirpool na 
6 sad nádobí. Udržovaná, zcela funkční, v pro-
vozu jen 3 roky. PC 10 500 Kč, nyní 4 000 Kč. 
Dohoda možná. Tel.: 731 073 376.
Prodám kočárek Casualplay S4 + hluboká 
vanička, plohovací autosedačka, pláštěnka. 
Tel.: 605 489 141.
hledám ke koupi menší rodinný dům se za-
hradou v  NMnM nebo v  blízkém okolí. Tel.: 
721 332 622.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-
lé. Připravím k maturitní zkoušce. Levně. Tel.: 
720 243 863.
Prodám kvalitní česnek – modrý paličák 140 
Kč/kg, cibuli za 15 Kč, jablka Gala a  Idared 
a konzumní brambory. Tel.: 728 189 093.
Pronajmu garáž u  vlakové zastávky u  nemoc-
nice. Tel.: 607 213 717.
Doučím angličtinu i  práci s  počítačem (Word, 
Excel, Internet apod.). JDvor@centrum.cz.

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.

Časem i slzy ustanou, 
jen vzpomínky a bolest 
v srdci zůstanou. Dne 
30. ledna uplynou čtyři 
roky od odchodu našeho 
milovaného, pana Fran-
tiška Svobody.
Stále vzpomínají Tvoje 
holky Jana, Alice a Mo-
nika.

Rok za rokem ubíhá, čas 
prý rány hojí, vzpomínky 
na Tebe však stále stejně 
bolí…
Dne 25. února 2015 
uplynul třetí rok odcho-
du našeho milovaného 
manžela, tatínka a dě-
dečka, pana Cyrila Pro-
seckého.
S láskou vzpomínají 
manželka a synové s ro-
dinami.11. 1. 2015 tomu bylo 

již 10 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, děde-
ček, tchán, pan Karel 
Klempíř. Ti, kdož jste 
ho znali, věnujte prosím 
tichou vzpomínku. Dě-
kuje rodina.

Dne 13. 2. 2015 uplyne 
rok  od úmrtí  pana Fran-
tiška Jaitnera. Všichni, 
kdož jste ho znali a měli 
rádi,  věnujte prosím 
s námi společnou tichou 
vzpomínku. 

Rodina 

Dne 19. února 2015 
uplynou dva roky od 
náhlého úmrtí naší 
drahé maminky, paní 
Elišky Messenské.
Vzpomínají děcka Květa 
a Miloš.
Prosíme, vzpomeňte si 
s námi.

Vzpomínka

Blahopřání
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NOVOMĚSTSKO
eva Pilarová 55 let na scéně Kino jinak

výstava novoměstského malíře  
Jiřího židlického v horáckém muzeu

Kdo přijde na Kšandu, zažije srandu

Beseda s „uličníky“

V  pondělí 2.  února v  19 hod. vystoupí v  novo-
městském KD další legenda československé 
hudební scény druhé poloviny minulého století. 
Kdo by neznal nezaměnitelný hlas Evy Pilaro-
vé, její trylky i hluboké jazzové posazení hlasu 
ala Louis Armstrong. Brněnská rodačka začala 
studovat operní zpěv, ale záhy nastoupila do di-
vadla Semafor, které ji brzy proslavilo a nabíd-
lo jí mnoho zajímavých příležitostí. Již v  roce 
1962 vyhrála Zlatou medaili v  oboru jazzový 
zpěv v  soutěži mládeže v  Helsinkách. O  rok 
později získala jako zpěvačka největší počet 
hlasů v anketě Zlatý slavík. Vzhledem k  tomu, 
že se tehdy udělovala cena pouze hlavnímu 
vítězi (pozn. již tehdy zpěváku Karlu Gottovi), 
oficiálně bylo ocenění této královně swingu 
předáno až vloni v listopadu. Eva Pilarová tak 
letos zahajuje již 55. pěveckou sezonu. Její sil-
ný a barevně zajímavý soprán o rozsahu tří ok-
táv patří k nejlepším hlasům české pop-music. 
Během koncertu se můžete těšit na dvacítku 
nejznámějších písní autorů J. Suchého, J.  Šli-
tra a J. Štaidla. Nebudou však opomenuty ani 
slavné swingové skladby a hity světových auto-
rů. Cena vstupenek v  předprodeji 220 Kč, na 
místě 250 Kč. -kuku-

Nové Město na Moravě nabízí milovníkům 
filmů něco navíc. Promítání vybraných sním-
ků se koná v  kulturním domě, díky dostatku 
prostoru si diváci mohou vybrat mezi luxus-
ním sezením na gaučích, nebo v  křeslech se 
stolečky. Technické parametry jsou stejné jako 
v  multikinu (perfektní obraz, zvuk 7.1). „Na-
ším sloganem je Kino jinak. Myslíme si, že 
to má být pro lidi hlavně zábava, mají se zde 
setkávat s  přáteli, odpočinout si,“ řekla ře-
ditelka NKZ Veronika Teplá. O  tom, že se to 
daří, svědčí i současná návštěvnost. Například 
film Zvonilka a  piráti navštívilo 254 diváků. 
Jedinou nevýhodou, se kterou se budou muset 
fanoušci filmů v Novém Městě na Moravě smí-
řit, je mírně opožděné promítání premiéro-
vých snímků. To však bohatě vynahradí nízké 
vstupné. Za film pro děti zaplatíte 30 Kč, za 
nejnovější filmy včetně filmového klubu 50 až 
80 Kč. Novoměstské kino promítá od února 
pravidelně. Každou třetí neděli v měsíci od 16 
hodin pro děti, každé třetí úterý v měsíci od 20 
hodin nejnovější filmy a  první úterý v  měsíci 
od 20 hodin filmový klub. V únoru se můžete 
těšit na tři filmy: 3. 2. Zakázané uvolnění, 15. 2. 
Mikulášovy patálie a 17. 2. Lucy. -svj-

Příběh o  lidské hrabivosti přivezou do No-
vého Města 10.  března  2015 oblíbení herci 
z pražských divadel. Nejde o žádné drama, ale 
o  komedii, jejímž autorem je herec a  komik 
Jaroslav Sypal, který se v  90. letech proslavil 
jako poručík Hrubec v  komedii Byl jednou je-
den polda. Dnes působí v  divadle, píše texty 
k  písním, povídky a  divadelní hry. Poslední 
z  nich, komedii s  názvem Kšanda, uvedlo 
poprvé Divadlo U  Hasičů v  březnu loňského 
roku. Režie i malé role se ujal herec Rostislav 

Kuba. Představení je doslova nabité dějem, 
originálním humorem, slibuje zápletku a  ne-
čekané rozuzlení. Není tedy náhoda, že hra 
aspiruje na Komedii roku 2014. Kšanda má 
i  skvělé herecké obsazení, kromě samotného 
autora se v  dalších rolích představí Michaela 
Kuklová, Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová, 
Martin Maxa, Milan Pitkin a další. Kšanda tak 
bude zcela jistě sranda. Vstupenky zakoupí-
te v předprodeji v IC za 180 Kč, nebo hodinu 
před představením za 200 Kč. -kuku-

Pravidelně měsíčně po dobu dvou let se schází 
tým, aby vám přinesl několik zajímavostí z no-
voměstské historie na vyhrazené dvojstraně 
novoměstského zpravodaje. S  realizačním 
týmem se můžete setkat osobně, a  to ve čtvr-
tek 19. února 2015 v 16 hodin, kdy proběhne 
v 1. patře KD beseda. Na ní bude připomenuta 
historie některých ulic, i vy se můžete podělit 
o  své vzpomínky na určitá místa, domy, oby-
vatele. Pokud vlastníte zajímavé historické fo-
tografie, vezměte je určitě s sebou. K dispozici 
budou všechna čísla Novoměstska za poslední 
dva roky. Můžete si tak na místě okopírovat 
chybějící čísla seriálu O  novoměstských uli-
cích. Těší se na vás novoměstští „Uličníci“. 
 -kuku-

Letos uplyne 120 let od narození význam-
ného malíře, novoměstského rodáka Jiřího 
Židlického. Při této příležitosti jsme připra-
vili výstavu jeho obrazů a kreseb z depozitáře 
Horáckého muzea, kde se nachází část tvůr-
covy bohaté umělecké pozůstalosti. Židlický 
se specializoval na zobrazování volně žijících 
zvířat našich lesů, ilustroval mnoho knih 
s  lesnickou tematikou a  o  jeho malířské váš-
ni svědčí fakt, že po sobě zanechal přes 800 
obrazů a tisíce kreseb. Výstavu můžete navští-
vit ve výstavním sále i ve vestibulu muzea do 
22. března. -ah-
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Letošní rok má za sebou pouhý měsíc, přesto 
jste už mohli v Novém Městě navštívit tři akce, 
které můžeme považovat za nové a netradiční. 
Tou první byla 8.  ledna žehlírNa. Jak už 

název napovídá, šlo tam o nepopulární, ovšem 
nutnou povinnost. Tak proč si ji nezpříjemnit? 
První Žehlírny se zúčastnilo osm hospodyněk, 
které si ve velkém sále KD nejen vyžehlily 

přinesené prádlo, ale také se podívaly na film 
a občerstvily se vínem, pitím a sladkostmi. Že 
to zní dobře? Přijďte také. Další Žehlírna je 
naplánována na 19. března.

ZiMNí KiNo. Dvorek Horáckého muzea se 
v  sobotu 17.  ledna opět proměnil v  kino, ten-
tokrát zimní. Diváci se pohodlně usadili na 

pohovky, židle i sáňky, zabalili se do připrave-
ných dek a mezi sněhovými vločkami si mohli 
vychutnat film Fimfárum: do třetice všeho dob-

rého. A komu byla zima i pod dekou, mohl si 
dát něco teplého k pití. Další netradiční zimní 
promítání bude 21. února.

Velkou premiéru zažil novoměstský kulturní 
dům. V  neděli 18.  ledna se v  jeho prostorách 
uskutečnilo 5. kolo MiSTrovSTví Čr 
v  ThaJSKéM BoXu (Muay Thai). Velký 
sál se proměnil v  ring, kde své síly poměřilo 
celkem 18 zápasníků. Vedle odvážných a  hbi-
tých mužů do soubojů zasáhly také ženy a  na-
stupující naděje tohoto bojového sportu. Byť 

se v našem městě představili thaiboxeři vůbec 
poprvé, přilákalo mistrovské kolo řadu diváků. 
Turnaj tak provázela bouřlivá atmosféra, která 
mnohým zápasníkům svědčila. Na mistrovské 
klání bude v dobrém vzpomínat jediný domácí 
zástupce, kterým byl Leoš Uhlíř. Borec, jenž 
trénuje pod hlavičkou Fight clubu Žďár, ne-
našel ve váhové kategorii do 72 kg protivníka. 

„Přes velkou nervozitu, byl to jeho druhý zápas 
v  ringu a  domácím prostředí, zápas zvládl na 
výbornou. Pracoval, poslouchal a  prodal, co 
umí,“ okomentoval trenér žďárského Fight clu-
bu Josef Peňáz. Do Nového Města přivezly své 
svěřence i takové legendy jako Ondřej SPEJBL 
Hutník (Spejbl Gym Praha) nebo Pavel HAKIM 
Majer (Hakim Gym Kladno).  -svj-, -mah-

Netradiční akce pořádané kulturním domem

Dne 15. 1. 2015 zemřela paní Vlasta Soldánová, dlouholetá zaměstnankyně Novoměstských kulturních zařízení,  
která roku 2011 odešla do důchodu z pozice ředitelky. Náhlý odchod naší kolegyně a dobrého člověka Vlasty Soldánové  

zanechal v mnoha srdcích bolest. Zůstanou jen milé vzpomínky. Děkujeme za společně strávený čas.

Kolegové a přátelé z Novoměstských kulturních zařízení

3× foto: Deník/Martina Lorencová
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Zmizelé Nové Město: hotel Německý
Po stopách zmizelého
Stopa, hledej, stopa! Tak při tomto hledání vám 
nepomůže ani sebelépe vycvičený pes. Od roku 
1813, kdy městem kráčela komise přidělující 
domům nová čísla popisná, už totiž stopa řád-
ně vychladla. Budete se muset spolehnout na 
své smysly. Máte-li alespoň jedno oko, co vidí, 
a umíte-li napočítat do dvou set osmdesáti šes-
ti, nebude pro vás problém sledovat na domech 
číselnou řadu vytvořenu před dvěma sty lety 
a hledat, kde v ní zub času nechal díru. To jsem 
vám ovšem radil už minule, nyní tedy musím 
přidat i slíbená odhalení zmizelého. Jako první 
by vám mělo chybět čp. 25. Dřevěný dům čp. 25, 
známý jako Lemounovňa (podle majitele Karla 
Lemona), stával na konci dnešní Nečasovy ulice 
až za potokem a byl zbořen již v roce 1892. Na 
druhé straně ulice, u odbočky k Humpoleckému 
mlýnu, byla teprve před nedávnem srovnána 
se zemí ruina čp. 27. Bývalá hospoda V Očistci 
tak nechtěně dostála svému jménu. Na začátku 
Žďárské ulice již nenajdeme čp. 38. Dnešní dům 

čp. 39 totiž vznikl spojením dvou domů (čp. 38 
a  39). O  kousek dál zbyla po domě čp. 44 jen 
proluka, jíž se ze Žďárské ulice chodí ke Kazmí-
rovu rybníku. Postoupíme-li po Žďárské ul. dál 
až za potok, zjistíme, že z původního číslování 
zbylo jen málo. Tentam jsou domy čp. 55–60, 
stávající po levé straně ulice, stejně jako domky 
čp. 62–70, rozptýlené kolem rozcestí (dnešní 
křižovatky pod nemocnicí) nebo lemující cestu 
k zastávce. Vracíme-li se po druhé straně Žďár-
ské ul. zpět k potoku, je dobré vědět, že tuto část 
ulice původně tvořily jen domy čp. 71–75. Dnes 
sice postrádáme čp. 75, zato tu najdeme řadu čí-
sel (89, 86, 82, 80) přidělených novým domům 
po domech zaniklých. Za potokem ulice pokra-
čuje čp. 81 (bývalá Jarošova pila). Bylo tomu tak 
i v roce 1813, protože čp. 76–80 byla přidělena 
samotám rozptýleným kolem cesty k lesu Ocho-
za. Čp. 76 stále visí na domku pod hrází Zichova 
rybníka (Líbaláku), čp. 77 bývalo rasovnou (na 
jejím místě dnes stojí nově postavený rodinný 

dům). Nadobro zmizelo čp. 78 (Ráčkův mlýn) 
a domky čp. 79 a 80, stojící pod hrází Klečkov-
ského (Ráčkova) rybníka. Nálety ruských leta-
del v květnu 1945 přinesly zmar domku čp. 82 
v zatáčce, kde se dnes odbočuje na Dukelskou 
ul. Při dalším putování Žďárskou ul. nám bu-
dou zmizelá čísla rychle narůstat. Po levé straně 
směrem do centra totiž zůstaly jen domy s čp. 83, 
84 a 85. Ostatní zástavba Žďárské ul. až k Palac-
kému nám. (86–96) byla zlikvidována vesměs 
na přelomu 60. a 70. let minulého století. Staré 
domy musely udělat místo novým, konkrétně 
dvěma blokům bytových domů čp. 1004–1009, 
které jsou ovšem součásti ul. Radnické. Po naší 
procházce si můžeme udělat stručnou rekapi-
tulaci. Z 96 domovních čísel přidělených v roce 
1813 jich na svém místě do dnešní doby zůstalo 
61 a 35 zmizelo nadobro, nebo se dostalo s no-
vými domy na jiná místa mimo původní čísel-
nou řadu. Tak na stopovanou příště!
 Vít Křesadlo

„Láska prochází žaludkem“, tvrdí staré české 
přísloví. A  tak není divu, že si rovněž lidé od 

„kumštu“ některé hospůdky či restaurace zvlášť 
oblíbili. Platilo to i  v  meziválečných letech mi-
nulého století. Pokud jde o  Horácko, mezi nej-
více vyhledávané podniky patřil hotel Záložna 
ve Sněžném,  restaurace U  Šillerů ve Svratce 
a  Hotel Německý v  Novém Městě na Moravě. 
Ale hosty nepřiváděla do posledně jmenované-
ho podniku jen ochota jeho majitele Františka 
Německého a  vyhlášená kuchyně paní Marie. 
Svědčí o tom následující verše: „A ty staré, milé 
lokály! / Kolik dušiček už zahřály, / co tu zro-
dilo se myšlenek / skvělých pro domov i  pro ve-
nek!“ Autorem těchto veršů je Volfgang Flek, 
který také patřil mezi časté návštěvníky hotelu. 
Protože jeho jméno není příliš známé, dovolím 
si o něm připojit pár slov. Volfgang Flek se sice 
narodil ve Vídni, ale své dětství a  mládí prožil 

„A ty staré, milé lokály…“
v Novém Městě na Moravě, a to v domě čp. 199 
na Masarykově ulici. V  roce 1901 s  úspěchem 
maturoval na zdejší reálce. Pak studoval na 
brněnské technice. Od 1.  prosince  1928 se stal 
zemským vrchním stavebním radou. Byl vyni-
kajícím odborníkem, o čemž svědčí i skutečnost, 
že byl v  březnu 1939 jmenován stavebním ře-
ditelem moravských dálnic v Brně. (Po okupaci 
Československa se však výstavba dálnice dosta-
la do německých rukou.) V průběhu svého života 
se Volfgang Flek do Nového Města často vracel. 
Přijížděl za svými přáteli – Karlem Němcem, 
MUDr. Josefem Svítilem, Karlem Kallábem 
a dalšími. Ale zemský vrchní stavební rada měl 
i  literární nadání. Psal vtipné, většinou sati-
rické a  příležitostné verše. V  jeho pozůstalosti, 
uložené v  Horáckém muzeu, je i  rukopis sbírky 
básní. Našla jsem v něm také dvě básně věnova-
né Hotelu Německý. Přesněji řečeno jeho maji-

telům. Báseň z  roku 1934 je blahopřáním k  še-
desátinám Františka Německého. Má ovšem 
deset slok, takže jsem vybrala alespoň dvě z nich. 

„Šumí hovor dnes jak před léty, / úsměv Váš jde 
hostům v ústrety / a s ním teplé slůvko, lichotka, 
/ něco, co se tak hned nepotká. / Kypí život dnes 
jak před léty, / jenom vymění se štafety. / Frantík 
cíle doběh’, vlajku sdal, / v  kout si sedne, by si 
odpočal.“ Ve třicátých letech minulého století 
převzal rodinnou štafetu nejstarší syn Jaroslav 
s  manželkou Jarmilou. Jim věnoval Volfgang 
Flek báseň U  Německých, kterou napsal v  roce 
1951. „ Kde táta vládl, nyní mladý vládne, / 
újmy ale nepoznáš tam žádné / z  tradice, jaká 
tu je: / Všem ať dobře šmakuje! / Mladý párek 
sympatický / milé sobě hledí klícky / a snaží se 
ten svůj svět / dobře krmit, napájet.“ Co dodat? 
Škoda, že Hotel Německý už není, a nemůžeme 
se tak přesvědčit o jeho zasloužené slávě.
 Věra Rudolfová

Marie a František Němečtí a jejich monogram jako součást sgrafitové výzdoby hotelu.

Lokál u Německých v dobách první republiky.



 15 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2015

NOVOMĚSTSKO

Na spodní straně bývalého Husího rynku, poz-
ději přejmenovaného na Komenského náměstí, 
stála v 19. století řada malých přízemních domů, 
kde se vystřídalo několik majitelů. Dům čp. 242 
koupil roku 1857 obchodník Petr Poymann, 
který starý domek zbořil a postavil na jeho mís-

tě patrový dům, který pak roku 1868 koupil 
Jáchym Lustig a zařídil v přízemí hospodu. Na 
bočním štítu byl vyveden nápis: Zájezdný hos-
tinec U  Orla. Dalším hostinským byl Lustigův 
zeť Edvard Häutler. Když mu zemřela manželka, 
prodal v  roce 1904 dům Janu Pospíšilovi z Ně-
meckého (dnešního Sněžného). Od Pospíšila 
koupil dům s hostincem v roce 1916 František 
Německý, kavárník a nájemce Hotelu Filipi (čp. 
12 – v místech dnešní polikliniky). Tolik z dávné 
historie. František Německý (*1875) pocházel 
ze starobylého novoměstského rodu. Po vyuče-
ní řezníkem odešel jako tovaryš na zkušenou do 
Prahy. Tam získal velké zkušenosti u firmy Malý 
na Můstku ve výrobě uzenin, které se u Němec-
kých později prodávaly. Po návratu z  Prahy 
zjistil, že v  konkurenci deseti novoměstských 
řezníků by nenašel uplatnění, a proto šel praco-
vat jako sklepník ke svému strýci Filipu Svítilo-
vi na Panský dům. Později si pronajal kavárnu 
Hotelu Filipi na Vratislavově náměstí. Když se 
seznámil s  Marií Vodičkovou z  Nových Domů 
(dnešní Masarykovy ulice), koupili spolu dům 

čp. 242 U  Orla. František se svojí manželkou, 
výbornou kuchařkou vyškolenou ve Vídni, záhy 
proměnili starou hospodu v moderní hotel. Pílí, 
pracovitostí a vstřícnou povahou změnili a pře-
stavěli nový Hotel Německý do podoby, jak jej 
ještě dnes mnozí pamatujeme. Hotel se v mezi-
válečných letech stal jedním z nejoblíbenějších 
a  nejvyhledávanějších pohostinských zařízení 
na Horácku jak v zimě, tak i v létě. Scházela se 
zde pestrá společnost hostů, různých spolků 
a korporací působících na novoměstském okre-
se počínaje Sportovním klubem, jehož byl hote-
liér zakladatelem, či hasičskou župou, v níž byl 
dlouholetým pokladníkem. Nejde přehlédnout, 
že F. Německý jako podporovatel všech spole-
čenských, kulturních a sportovních akcí ve měs-
tě měl za svého dlouholetého působení mnoho 
přátel. Jejich podobizny a fotografie s osobním 
věnováním visely v  lokále v  tzv. horáckém Sla-
vínu. Našli bychom tam mnoho umělců, na-
mátkou vybírám Vincence Makovského, Karla 
Němce, Jaroslava a  Petra Křičku, Oldřicha 
Blažíčka, Josefa Jambora, Aloise a Viléma Mrš-
tíka, Methoda Kalába, Volfganga Fleka. Také 
v hotelových pamětních knihách najdeme stov-
ky významných návštěvníků – sochařů, malířů, 
ministrů, profesorů, generálů, skladatelů, spi-
sovatelů, sportovců, zahraničních osobností 
a  významných Novoměšťáků. Jmény bych po-
psal celou stránku, ale musím pokračovat dál ve 
výčtu aktivit mého dědečka. Při přestavbě hote-
lu nechal vyzdobit průčelí do náměstí sgrafity 
přítele Karla Němce, a  to náměty, které tehdy 
hoteliéra zajímaly – honba a ry-
bolov. Takové byly záliby F. Ně-
meckého. Od města měl mnoho 
let v  pronájmu rybník Křivka, 
neboť na chlazení piva a později 
zvěřiny potřeboval hodně ledu. 
Zároveň choval ryby, které byly 
se zvěřinou denně na jídelním 
lístku. Do Brna a  Vídně posí-
lal koše se zajíci a  koroptvemi. 
Mnohdy jsem se zamyslel nad 
tím, jak tento drobný člověk do-
kázal vše zvládnout. Ač byl kato-
lík, jezdili k němu do hotelového 
dvora v  bryčkách a  kočárech evangelíci, mířící 
v  neděli do kostela. V  restauraci dostali občer-
stvení, i  o  koně bylo dobře postaráno. V  roce 
1930 psaly Horácké listy: „František Německý 
jest dítětem novoměstských hor. Vychován pra-
cí pro práci jde vždy čestně za vytčeným cílem. 
Za celou dobu své hoteliérské činnosti osvědčil 
se jako výborný hostitel žíznivých a hladovících 
(v  jeho kuchyni nalézá mnoho chudobných re-
alistů a  žáků měšťansky novoměstské bezplat-
ných obědů). Projevil se jako dobrý společník, 
průkopník a  podpůrce ušlechtilých snah ve 
městě.“ Hoteliér František Německý zemřel 
v  roce znárodnění podniku (1955). Ve třicá-
tých letech 20. století se stal jeho nástupcem 
v  dobře prosperujícím hotelu prvorozený syn 

Jaroslav (1907–1984). Po absolvování hote-
lové školy v  Brně získal zkušenosti v  Grandho-
telu Šroubek na Václavském náměstí a  potom 
jako lázeňský číšník v  Mariánských Lázních. 
V  průběhu dalších let uplatnil svůj potenciál 
a spolu s manželkou Jarmilou dovedli hotel na 

vyšší, ještě modernější úroveň. Rozšířil ho o 14 
pokojů pro hosty a  Ing. arch. Tulise nechal vy-
pracovat plány velkého hotelu, který by vznikl 
přístavbou a spojením s vedlejším domem. Vše 
se změnilo, když známá nařízení budující soci-
alismus donutila Jaroslava Německého práci 
v hotelu opustit. Musel pracovat nejprve v uhel-
ných skladech, potom v brněnských plynárnách 
a nakonec skončil jako údržbář Uranových dolů 
v  Dolní Rožínce. Z  tohoto traumatu se už ne-
vzpamatoval a  po vystěhování z  hotelu za pár 
měsíců zemřel. 1. května 1983 byl hotel uzavřen 
a  následně pár roků sloužil jako sklad soused-

ního železářského obchodu. Nedávno zemřelá 
poslední hoteliérka a spolumajitelka Hotelu Ně-
mecký, paní Jarmila Německá, pracovala v  ho-
telu 44 let, vyškolila mnoho kuchařek, zaváděla 
nové metody a předpisy jako do té doby nezná-
mé zeleninové oblohy, nové recepty, pracovala 
na pokojích, v  kuchyni a  přežila 15 vedoucích 
n. p. Restaurace a jídelny. Vzpomeňte na Hotel 
Německý. V roce 1987 byl zbourán jako znárod-
něný bez náhrady. Jaroslav Německý

hoteliéři františek Německý a syn Jaroslav

v příštím čísle: 
Zezulákovo pekařství

František Německý se synem Jaroslavem.

Výřez z plánu města z roku 1939 s dnes již 
zmizelými domy čp. 127, 128, 134, 239–241, 
242 (Hotel Německý), 243 (Škrlův dům), 
244, 245 a 99 (Zezulákovo pekařství).



AUTOCENTR HUDEC s.r.o.
Masarykova 1494, 592 31 Nové Město na Moravě

Přijmeme
kuchaře/kuchařku
Informace: 777 559 494

OBEC KŘÍDLA NABÍZÍ K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY

k provozování hostinské a obchodní činnosti, 
včetně veškerého příslušenství.

Doba pronájmu do 31. 12. 2016 s možností prodloužení
Písemné nabídky posílejte do 28. 2. 2015 na adresu
Obec Křídla, Křídla 1, 592 31 Nové Město na Moravě.

Bližší informace o podmínkách pronájmu obdržíte
u starosty obce Ing. Zdeňka Tatíčka.
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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

www.zookramek.cz

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

10,90 Kè

Proplan Adult Original - granule 
pro dospìlé psy

 kuøecí 14 kg
í    

1 kg

    49 Kè sleva 12 %

 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 15.1. 
do 15.2. nebo do 
vyprodání zásob

Felix kapsièky pro 
koèky rùzné pøíchutì

   55 Kè    od 670 Kè

      17 Kè

 1 159 Kè

sluneènice èerná 
volná, 1 kg

kožené obojky pro psy
více druhù 

Chicopee granule pro 
malé a støední psy 

  1 kg 
 

SUPER CENA

granulované krmivo pro
 hlodavce,400 g

Purina Dog Chow granule pro psy
 rùzné druhy

 14 kg

NUTRIN

v ký výb
el

ìr

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 

2  

oceněna titulem Makléř roku 2014
za nejvyšší produkci realizovanou makléřem kanceláře RE/MAX Pro 

2014

 

 

 

Odpovězte na soutěžní otázky u jednotlivých zastavení naučné stezky a vyhrajte. Zábavný kvíz má 
speciální verzi pro děti i pro dospělé, připravte si telefon s připojením na internet a vyrazte poznávat 
Vysočinu! Začátek najdete v centru Maršovic u Nového Města na Moravě. 

 

Soutěžte s námi a s novou 
naučnou stezkou 

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

Nové M sto na Morav

FAN SHOP
BIATHLON

NM
NM

Uzávěrka dalšího

vydání Novoměstska

je 14. 2. 2015.

Svoji plošnou inzerci zasílejte

na e-mail:

novomestskoinzerce@seznam.cz 

tel.: 602 740 881

Nejste spokojeni
s roznáškou Vašich

reklamních tiskovin? 
Pomůžeme Vám!

Pište na:
letakyzdar@seznam.cz 

Vaši poptávku
zpracujeme a odpovíme.
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NovoMĚSTSKá KulTurNí ZaŘíZeNí

únor výstava Kovové variace, Vstoupit do obrazu, Sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
únor výstava Zimní radovánky – výtvarné práce žáků II. ZŠ městská knihovna

únor výstava Alois Mrštík – 90. výročí úmrtí městská knihovna

únor výstava Jiří Židlický – obrazy / kresby Horácké muzeum

do 8. 2. výstava Daniel Reynek / fotografie, Jiří Reynek / překlady Horácká galerie
do 15. 2. výstava Hlavně hravě Horácká galerie
do 22. 2. výstava Josef Toufar – kněz a mučedník z Číhoště Horácká galerie

1. 2. 15:00 pro děti Karneval s Krejčíkem Honzou kulturní dům
2. 2. 15:00 vzdělání Cestopisné video: Mexiko jídelna DPS
2. 2. 19:00 koncert Eva Pilarová kulturní dům
3. 2. 20:00 film Zakázané uvolnění, ČR 2014, 77 min. kulturní dům
5. 2. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Namibie Caffé Stone

6. 2. 15:00 sport SP v biatlonu 2015: Štafety Vysočina Arena

6. 2. 20:00 vzdělání Radek Jaroš: Cesta za korunou Himálaje kulturní dům

7. 2. 12:30 sport SP v biatlonu 2015: Sprinty Vysočina Arena

7. 2. 18:15 ostatní Koncert skupiny TATA BOJS, vyhlášení SP 2015, ohňostroj Vratislavovo náměstí
7. 2. 20:00 tanec kulturní dům

8. 2. 13:00 sport SP v biatlonu 2015: Stíhací závody Vysočina Arena
9. 2.   9:00 pro děti Mateřské cetrum: Otevřená herna              (také 16. a 23. 2.) kulturní dům
9. 2. 15:00 ostatní Klub seniorů: Masopustní merenda, hraje p. Dostál Penzion Vrchovina

10. 2.   9:00 pro děti Mateřské centrum: Mraveniště                    (také 17. a 24. 2.) kulturní dům
11. 2. 19:00 tanec Tančírna – valčík, jive kulturní dům
12. 2.   8:30 pro děti Trdlohrátky (děti od 18 měsíců, od 10:00, každý čtvrtek) kulturní dům
12. 2. 17:00 vernisáž Photographia Natura 2014 Horácká galerie
13. 2. 19:00 tanec Ples firmy MEDIN a Nemocnice NMnM kulturní dům
14. 2.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
14. 2. 17:00 pro děti Valentýnská diskotéka DDM, hraje DJ Marty kulturní dům

14.–15. 2. sport FIS Slavic Cup / Zlatá lyže Vysočina Arena
15. 2. 16:00 film Mikulášovy patálie, Francie/Belgie 2009, 91 min. kulturní dům

16.–19. 2. sport Akademické MČR v klasickém lyžování Vysočina Arena
16. 2. 13:00 sport Školní liga: Střelba na koš tělocvična I. ZŠ
16. 2. 15:00 koncert Klub seniorů: Průvan písněmi jižní Moravy, hraje L. Urban jídelna DPS
17. 2. 17:00 vzdělání Vitulka a její lásky, poslechový pořad k výročí V. Kaprálové Horácká galerie
17. 2. 20:00 film Lucy, Francie 2014, 90 min. kulturní dům
18. 2. 19:00 divadlo Žďárští ochotníci: Zelňačka kulturní dům
19. 2. 16:00 vzdělání Beseda s „Uličníky“ kulturní dům
19. 2. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Caffé Stone
20. 2. 19:30 tanec 6. ples „S maskou či bez“, ples ZUŠ Jana Štursy kulturní dům
21. 2. 20:00 tanec 19. ples ZŠ Pohledec, hraje skupina Dessert KD Pohledec
22. 2. 10:00 sport Finále Českomoravského poháru v klasickém lyžování Vysočina Arena
22. 2. 14:00 pro děti Párkové závody Vysočina Arena
23. 2. 15:00 ostatní Skotsko...dudy…, hudební odpoledne s Ing. Salaguardou jídelna DPS
26. 2. 19:00 film Jeden svět kulturní dům
28. 2.–1. 3. sport IV. český pohár v biatlonu Vysočina Arena
1. 3. 16:00 pro děti Začarovaný vůl kulturní dům

4. zahradnický ples 

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM


