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Nová zastávka
Od 1. září dochází ke změně jízdních řádů No-
voměstské dopravy. Jejich aktuální podobu 
naleznete v obsahu tohoto vydání. Důvodem je 
otevření nové zastávky v  areálu novoměstské 
nemocnice. Cestující ji najdou u chirurgického 
pavilonu.       -mah-

strana 20
Svatováclavské 
slavnostiDne 12. 8. postihla městské lesy větrná bouře, která způsobila vývraty a zlomy 

v celkové výši cca 80 až 100 m³ dřeva.

Investice na příští rok. Do rozvoje půjde přes 30 milionů
Plán investic na příští rok je již schválen. Zastu-
pitelé města rozhodli o tom, že investováno bude 
přes 30 milionů korun. Oproti jiným městům byl 
tento plán schválen v předstihu. Jde přitom o po-
stup, na kterém se dá vydělat. „Důvodem, proč 
jsme schválili plán o půl roku dříve než jinde, je 
to, abychom mohli soutěžit v dostatečném před-
stihu, a tak ušetřit peníze. Tam, kde soutěžíte na 
poslední chvíli, se nedá předpokládat velká kon-
kurence. Firmy už mají dost práce, tím pádem 
jdou ceny nahoru. Už vloni se nám to vyplatilo, 
tehdy jsme schvalovali plán investic na konci září. 
Teď jsme si chtěli čas ještě prodloužit,“ vysvětlu-
je novoměstský starosta Michal Šmarda. Tímto 
krokem by město mohlo ušetřit až 15 procent 

naplánovaných prostředků. Nejvýznamnější akcí 
pro příští rok budou nadále Městské lázně. Město 
totiž bude splácet jejich výstavbu. „Jejich stavba 
nás vyjde na sto milionů korun, z toho čtyřicet 
milionů jsme si půjčili, a musíme je v následují-
cích letech vrátit.“ potvrdil Michal Šmarda. Byť 
plnění splátkového kalendáře bude prioritou, ne-
znamená to, že by se ve městě zastavil stavební 
ruch. Peníze tak půjdou do obou základních škol. 
Na 2. ZŠ bude postaven propojovací krček mezi 
budovou školy, jídelnou a gymnáziem. Dojde 
také k revitalizaci dvora a výstavbě parkovacích 
míst. Na 1. ZŠ bude dokončena výměna elekt-
roinstalace. Ve městě přibude také mostek přes 
Bezděčku. Vyroste mezi Městskými lázněmi 

a supermarketem Billa. „Tím chceme ulehčit 
Hornické ulici. Děti ze škol, které budou dojíždět 
do bazénu, budou moci vystoupit na autobusové 
zastávce u Billy a pak budou k lázním pokračo-
vat přímo odtamtud,“ uvedl starosta. V  příštím 
roce dojde také k  výstavbě cyklostezky vedoucí 
od zastávky nemocnice až po Vysočina Arenu. 
Město také pamatuje na potřebné rekonstrukce 
vodovodní a kanalizační sítě či opravy chodníků 
a modernizaci přechodů pro chodce.  K  tomu 
se bude také projektovat. Dokončena by tak 
měla být příprava výstavby Komunitního domu 
pro seniory, proměny části Vratislavova ná-
městí či rekonstrukce mostu na ulici Dukelská. 

-mah-

Ve městě přibude nová cyklostezka. Povede od 
zastávky nemocnice až po Vysočina Arenu. Vy-
plývá to z  dohody města se společností Medin. 
Cyklostezka povede okolo areálu společnosti, 
která poskytne pozemek, aby současná cesta 
byla rozšířena a splňovala potřebné parametry. 

Mimo jiné byla bezpečná jak pro chodce, tak pro 
cyklisty. „Pozemek jsme se městu rozhodli po-
skytnout zdarma,“ říká předseda představenstva 
Medin a.s. Miroslav Havlíček. To je důkazem, že 
spolupráce mezi městem a Medinem funguje. 

„Jsem společnosti Medin vděčný za vstřícný pří-

stup,“ komentuje starosta Nového Města Michal 
Šmarda. Stávající cesta se dočká rozšíření v příš-
tím roce. Vše se bude odvíjet od rychlosti vyřízení 
stavebního povolení. Náklady budou hrazeny 
z městské kasy. Finančně pomoci by měla dotace. 

-mah-

Nová cyklostezka. Medin poskytne pozemek 
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Co nového na stavbě?
Září

Připomínka tradic
Nové Město pokračuje v oblíbené  tradici spoje-
ní jednotlivých roků s významnými osobnostmi. 
Zatímco rok 2014 patřil bratrům Petru a Jarosla-
vu Křičkovým, letos si připomínáme 135. výročí 
narození a 90. výročí úmrtí sochaře Jana Štursy. 
Ne jinak tomu bude i v příštích letech. Rok 2016 
bude „Rokem literátů", rok 2017 zase „Rokem 
malířů“, k tomu si připomeneme 750. výročí prv-
ní písemné zmínky o osadě Bočkonov. Rok 2018 
pak bude patřit oslavám 100. výročí založení Čes-
koslovenska, půjde tak o „Rok republiky“. -mah-

Dětské oddělení změní tvář 
Dětské oddělení novoměstské nemocnice čeká 
kompletní rekonstrukce. Stavba bude rozšířena 
a přibude také přístavba. „Pavilon dětského oddě-
lení je jedním z posledních v nemocnici, který ješ-
tě neprošel rekonstrukcí, a jak lékaři, tak hlavně 
dětští pacienti a jejich rodiče si ji opravdu zaslou-
ží. Po dokončení bude dětské oddělení odpovídat 
tomu, jak má vypadat nemocniční prostředí v je-
denadvacátém století,“ říká ředitelka novoměst-
ské nemocnice Věra Palečková. Celou přestavbu 
bude financovat zřizovatel nemocnice Kraj Vy-
sočina. Prostavěno bude 60 milionů korun. „Jde 
o projekt, o který město dlouhodobě usilovalo. 
Jsem rád, že jsme jej společnými silami dotáhli do 
konce,“ poznamenává novoměstský starosta Mi-
chal Šmarda. V opraveném pavilonu bude k dis-

pozici 45 lůžek včetně těch pro rodičovský dopro-
vod. Upraveno bude také celé přízemí, kde sídlí 
dětské odborné ambulance. „Zlepší se podmínky 
péče o děti v kojeneckém a batolecím věku, kva-
litnější bude zázemí pro poskytování intenzivní 
péče,“ doplňuje primář dětského oddělení Mar-
tin Chalupský. V těchto dnech se připravuje pro-
jektová dokumentace stavby, hotova by měla být 
do konce léta. „Jakmile bude projekt připraven, 
bude vybrána stavební firma a na začátku příští-
ho roku bychom rádi rozjeli samotnou přestavbu. 
Ta potrvá zhruba rok,“ uvádí technický náměstek 
Vladimír Zelený. Dětské oddělení včetně am-
bulancí, které v pavilonu nyní fungují, budou 
po dobu přestavby přestěhovány do ostatních 
budov novoměstské nemocnice.   -mah-, -krch-

Oprava prahu

Stavba Městských lázní finišuje. V září bu-
dou mimo jiné prováděny provozní a funkční 
zkoušky, zkoušky technologií, budou dokon-
čovány terénní úpravy a vysazovány stromy 
a ostatní zeleň. Vznikne komunikace, která spo-
jí ulici Hornickou s areálem, a budou dlážděny 
chodníky k ul. Hornická a Budovatelů. Zaháje-
no bude také zaškolování obsluhy.              -svj-

U budovy bývalé polikliniky byl opraven zpoma-
lovací práh. Vybaven je dešťovým žlabem, při pře-
háňkách by se tu již neměla držet voda. Jelikož se 
práh propadal, byl také nově předlážděn. -mah-

Letecké cvičení 
Ve dnech 31. 8.-22. 9. se uskuteční společné 
letecké cvičení příslušníků Armády České re-
publiky a armád členských států NATO pojme-
nované Ample Strike 2015. Intenzivní výcvik 
je naplánován na 7.-18. 9. Letouny budou pri-
márně startovat a přistávat na letecké základně 
u Náměště nad Oslavou. Součástí cvičení bu-
dou ostré střelby na leteckých střelnicích ve vo-
jenských výcvikových prostorech Libavá a Bole-
tice. Během cvičení se budou letouny převážně 
pohybovat nad Olomouckým, Jihočeským kra-
jem a Krajem Vysočina, zejména pak v okolí le-
tiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru 
Bechyně. Během cvičení je třeba počítat se zvý-
šenou hlukovou zátěží.      -mah-

Zeptali jsme se radních města
Jste spokojeni s rozsahem investic na příští rok, či v plánu některou 
z investic postrádáte? 

Marie Tesárková, 79 let, důchodkyně
Určitě tato lokalita potřebuje opravu. Často chodíme až ke Koupališti s pejskem, 
a tak chceme, aby cesta byla pěkně upravená. Děkujeme za to.

Mgr. Helena Šustrová (KDU-ČSL) 

Rok 2016 vidím jako klíčový pro dokončení příprav důležitých akcí do té fáze, 
abychom mohli žádat o dotace. Jde o výstavbu sportovní haly, Komunitního 
domu pro seniory, rekonstrukci a rozšíření Horáckého muzea, opravy kanalizací 
a vodovodů v Novém Městě i místních částech, chodníku na ulici Petrovická. Do-
jde k dokončení prací na obou ZŠ, vybudování cyklostezky u Medinu či stavbě 
lávky přes Bezděčku (abychom odparkovali autobusy pro Městské lázně u Billy). 
Brzy nás čekají opravy ulic Drobného, Soškova, Tyršova či Sportovní. Investice 
budou odvislé od přemístění ZUŠ, resp. možného nákupu VZP.

Kotlíkové dotace pro domácnosti
V  příštím roce bude možné žádat o tzv. kotlíko-
vé dotace. Peníze bude rozdělovat Kraj Vysočina. 
Pro tento účel poslouží 239 milionů Kč, což po-
stačí na výměnu asi 2 300 kotlů. První výzva pro 
občany k podávání žádostí je plánována na první 
čtvrtletí roku 2016. Vyměnit bude možné zdroje 
tepla na pevná paliva za kotle na uhlí a biomasu, 
plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. 
Dotace bude činit až 75 % celkových nákladů.  
Všechny nově pořizované kotle musí splňovat 
požadavky Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich 

prováděcích předpisů. Maximální způsobilé vý-
daje projektu jsou stanoveny na 150 tisíc Kč. Po-
kud bude vyměňován kotel v budově energetické 
náročnosti D a horší, musí být součástí projektu 
kromě samotné výměny ještě finančně méně ná-
ročná opatření na snížení energetické náročnosti 
budovy. To musí být potvrzeno energetickým 
specialistou. Jde o výdaje v maximální výši 20 ti-
síc Kč. Pro nastavení systému financování je tře-
ba vyjádření předběžného zájmu, popřípadě ne-
zájmu na stránkách www.kr-vysocina.cz/kotliky. 

-mah-

Anketa: Bělisko

MUDr. Zdeněk Kadlec (bez politické příslušnosti) 

Plán investic na rok 2016 je dán možnostmi rozpočtu na příští rok. Já sám jsem 
spokojen s tím, že oprava cesty od Penzionu Vrchovina směrem ke Koupališti 
bude realizována ještě letos a ne příštím rokem, jak bylo původně plánováno. 
Opravu ulice Drobného považuji za velmi potřebnou. Další investice jsou dány 
potřebou škol a organizací města. Postrádám ovšem finance na parkovou úpravu 
širšího okolí Městských lázní, aby okolí investice za cca 100 milionů bylo pro 
občany příjemné a esteticky vyvážené.

Petr  Novotný, 24 let, úředník
Potřebovalo to spravit, ty díry tam jsou od nepaměti. Myslím, že stavba nové čtvr-
ti na to vliv neměla, špatný povrch tam byl už dřív, stačilo, aby zapršelo, a díry se 
objevily znovu. Cesta na Koupaliště nikdy nebyla dobrá.

Růžena Brabcová, 69 let, důchodkyně
Myslím si, že  silnice měla být opravena už před sezonou, ne až v srpnu. Možná se 
čekalo, až se dostaví domy v nové čtvrti. A ještě by bylo dobré přímo na Koupališti 
vysekat nálety a navézt nový písek. Jinak musím říct, že se tady udělala hromada 
práce ve všech oblastech a moc se těším na Městské lázně. 

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Podruhé v tomto roce poskytuje město zápůjčky 
z  Fondu rozvoje bydlení. Prostředky bude mož-
né využít na opravy a modernizace rodinných 
a bytových domů a bytů, které se nachází na 
území Nového Města a jeho místních částí. Pod-
mínky 2. kola výběrového řízení pro poskytnutí 
zápůjčky schválili zastupitelé na svém jednání, 
které se konalo 23. března. Od 24. srpna jsou 
vyvěšeny na úřední desce města a současně 
umístěny i na webových stránkách MěÚ (www.
radnice.nmnm.cz). Příjemnou novinkou pro le-
tošní rok je snížení výše úroků. Původní 3% úro-
ková sazba se snížila na 1,95 %. Město již není 
vázáno pravidly státního fondu a může určit výši 
úroků samo. Tím usnadňuje cestu k  výhodněj-
ším úvěrům. Rozšířily se také možnosti čerpání 
a zmírnily se podmínky pro ručení. „Zapůjčené 

finanční prostředky mohou občané čerpat až do 
30. června 2016,“ přibližuje novoměstský mís-
tostarosta Stanislav Marek. Tiskopisy pro podání 
žádosti jsou k dispozici na webových stránkách 
MěÚ, podatelně nebo na Finančním odboru měs-
ta, Vratislavovo náměstí 103 v Novém Městě na 
Moravě. Poslední den pro podání žádosti je 22. 
září. V  říjnu proběhne výběrové řízení a všech-
ny předložené žádosti o zápůjčky, které budou 
v souladu se schválenými podmínkami výběro-
vého řízení, budou předloženy ke schválení na 
listopadovém zasedání Zastupitelstva města. 
Vyrozumění o schválení obdrží žadatelé do 7 dnů 
a současně budou vyzváni k uzavření smlouvy o 
poskytnuté zápůjčce. Případné další informace 
poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš 
Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží. -mah-

Nový školní rok. Více žáků a pestřejší výuka
V úterý 1. září odstartuje školní rok 2015/2016. 
Do lavic vedle žáků dvou základních škol ve 
městě usednou také studenti Gymnázia Vincen-
ce Makovského a SOŠ Bělisko. Po letech, kdy 
řídly lavice, přichází změna. „Celkový počet 
vzrostl o 10 dětí. Dohromady máme 493 žáků,“ 
říká ředitel 2. ZŠ Jan Krakovič.  Na 1. ZŠ bude 
docházet stejný počet žáků jako vloni. Bude jich 
534. „Po řadě let snižování počtu žáků v prvních 
ročnících se letos poměr obrátil. Nově nastoupí 
67 studentů, což je při klesající populační křivce 
příjemný fakt znamenající vyšší zájem o naše 
gymnázium,“ poznamenává jeho ředitel Jiří 
Maděra. Na SOŠ Bělisko nastoupí celkem 128 
studentů. Zahájení výuky na všech školách je 
spojeno s  řadou novinek. „Vybavili jsme všech-
ny pedagogické pracovníky notebooky a tablety. 

Učitelé prošli celou řadou školení a seminářů, 
např. jak co nejefektivněji využívat daná mobil-
ní zařízení ve vyučovacím procesu, jak využívat 
cloudový portál a podobně,“ vyjmenovává ředi-
tel 1. ZŠ Otto Ondráček. K tomu byly na škole 
vybaveny další tři třídy interaktivními tabulemi, 
datovými projektory a ve všech poschodích bylo 
nainstalováno Wi-Fi zařízení. „Podařilo se nám 
získat a finančně zajistit tři asistenty pedagoga 
k žákům se specifickými poruchami učení,“ do-
plňuje Ondráček. Na prvním stupni 2. ZŠ bude 
podporována čtenářská gramotnost a přibudou 
čtenářské dílny. V  šestém ročníku bude opět 
otevřena digitální třída. Škola dále počítá s vyu-
žitím Městských lázní při hodinách tělesné vý-
chovy, výchovy ke zdraví a zejména v rámci škol-
ního sportovního klubu. Gymnázium v novém 

školním roce chystá modernizaci výuky jazyků. 
„Nově bude na naší škole působit rodilá mluvčí. 
Veliké poděkování patří kolegovi Josefu Dvořá-
kovi, který zprostředkoval působení mladé Ame-
ričanky,“ uvádí Maděra. Díky jejímu působení 
se také rozšíří spolupráce se základními školami. 
V rámci svého úvazku zde bude jeden den učit. 
Město tento projekt podpořilo přidělením bytu. 
Zajímavostí je, že učitelka navazuje na rodinnou 
tradici. Jako učitelka anglického jazyka v České 
republice působila také její matka. Se základní-
mi školami chce navázat bližší spolupráci také 
SOŠ Bělisko. Cestou k  tomu budou návštěvy 
učňů na hodinách pracovní výchovy, kde budou 
prezentovat své znalosti a dovednosti. Období 
letních prázdnin využily všechny školy k  pro-
vedení obvyklých údržbových prací.         -mah-

V srpnu byla zahájena oprava komunikace na 
Bělisku, ukončena by měla být v druhé polovině 
září. Jedná se o stavbu, na kterou obyvatelé této 
lokality i návštěvníci Koupaliště dlouho čekali. V 
těchto dnech vzniká chodník od regulační stani-
ce plynu po křižovatku s ulicí Nad Městem. Nově 

zde bude umístěno veřejné osvětlení, a to nejen 
po zmiňovanou křižovatku, ale až k rekreačnímu 
areálu Koupaliště. Stavba by měla být zakonče-
na položením asfaltového povrchu. Na to, jaký 
mají lidé názor na opravu komunikace na Bělis-
ku, jsme se zeptali na Vratislavově náměstí. -svj-

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě
hledají odborného pracovníka na zajišťování správy majetku - zeleně a lesů města.

Podrobnosti jsou uvedeny na webu TS služby s.r.o. www.tssluzby.cz.

BezpečnáVysočina
Akce s názvem Bezpečná Vysočina se můžete 
zúčastnit 27. 9. na Vratislavově náměstí. Mezi 
13. a 16. hodinou zde vznikne mobilní do-
pravní hřiště, kde si děti i dospělí budou moci 
vyzkoušet nejrůznější dopravní situace. Sou-
částí programu budou prezentace hasičské a 
policejní techniky, simulátor dopravní nehody 

– Besip tým, ukázky vyprošťovací techniky a tech-
niky záchranné služby a kulturní vystoupení. -svj-

Plán zimní údržby 
schválen 
Byť současné počasí nic nenaznačuje o možném 
příchodu zimy, město již schválilo Plán zimní 
údržby. A že zima dokáže pozlobit, jsme se pře-
svědčili na začátku letošního roku. „Při prová-
dění zimní údržby města využíváme zkušeností 
z minulých let, aby následky zimy přinášely ob-
čanům města co nejméně starostí,“ komentuje 
jednatel společnosti TS služby František Laš-
tovička. V  plánu údržby na období 2015/2016 
došlo k  nepatrným změnám. „Rozšířili jsme 
seznam udržovaných lokalit o chodníky a ko-
munikace Nad Městem a doplnili o nové auto-
busové zastávky,“ vyjmenovává novoměstský 
starosta Michal Šmarda. Dále byly sníženy limi-
ty pro výjezd techniky. To umožní včasný zásah 
a rychlejší odstranění následků sněžení. V  pří-
padě kalamity je smluvně ošetřena výpomoc ze 
strany novoměstských firem. „Technika, kterou 
je naše společnost vybavena, postačuje k pokrytí 
běžné zimní údržby,“ uzavírá Laštovička.  -mah-

V sobotu 8. srpna se Vratislavovo náměstí zapl-
nilo účastníky 1. ročníku charitativní cyklojízdy 
s názvem Na kole dětem Žďárskými vrchy. Cí-
lem akce byla pomoc nemocným dětem. Více jak 
dvě stovky cyklistů v čele s Alešem Wasserbaue-
rem, sportovcem s  handicapem, a Josefem 
Zimovčákem přijely do Nového Města po 13. 
hodině. Zde je přivítal místostarosta Stanislav 
Marek. Po krátkém občerstvení se sportovci vy-
dali opět na cestu. Výtěžek z nadační cyklojízdy 
bude věnován dětskému oddělení nemocnic 
v Jihlavě a Novém Městě na Moravě a také na-
dačnímu fondu KRTEK. Jedním z dárců se stalo 
také naše město. Vybralo se přes 300 tisíc Kč. 

-svj-, -mah-

Na kole dětem



NOVOMĚSTSKO

4 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2015 5 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2015

Sociální služby pomáhají 
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Anketa: Gobelínový 
salonek
Vážení čtenáři, v červencovém čísle jsme se vás 
ptali, jakým způsobem by měl být modernizován 
Gobelínový salonek v novoměstském KD. 77 % z 
vás zvolilo možnost gobelín ponechat a přizpů-
sobit interiér. K variantě umístit gobelín na jiné 
místo a salonek pojmout zcela nově se přiklo-
nilo 23 % hlasujících. Děkujeme za vaše názory. 

-svj-

Město bude nadále ostražité v případě lidí, kte-
ří žijí v  ubytovnách. Nebude se k  nim stavět 
zády, ale bude podporovat služby, které vyu-
žívají a které jim pomáhají zlepšit jejich situ-
aci. Zároveň se však bude mít na pozoru, aby 
nedocházelo k jejich nárůstu. Opírat se přitom 
může o Komunitní plán sociálních služeb, kte-
rý v  současnosti plní to, co plnit má. K  tomu 
se rozšíří nabídka sociálních služeb ve městě 
o odlehčovací pobytovou službu. „Poskyto-
vání této služby je v souladu s Komunitním 
plánem sociálních služeb,“ říká místostarosta 

Stanislav Marek. Jejím prostřednictvím bude 
na přechodnou dobu zajištěna komplexní 
péče včetně bydlení pro osoby, které ji vyža-
dují. Tím pádem se rodinám otevírá možnost 
odpočinku, odjetí na dovolenou či vyřízení věcí, 
které s  ohledem na péči nestíhaly. Potřebnost 
sociálních služeb podtrhuje fakt, že se v  příš-
tím roce zvýší počet uživatelů terénní pečo-
vatelské služby. Nově ji bude využívat dalších 
13 lidí. Na základě toho dojde k  posílení pra-
covního týmu, který tuto službu zabezpečuje. 

-mah-

Upozornění
Úřad práce připomíná občanům se zdravotním 
postižením, že probíhá výměna průkazů mi-
mořádných výhod označených symbolem TP, 
ZTP, ZTP/P a průkazů OZP dočasných ozna-
čených symbolem TP, ZTP, ZTP/P. Výměnu je 
třeba učinit nejpozději do 31. 12. 2015, poté již 
bude průkaz neplatný a nárok na výměnu zani-
ká. Dostavte se osobně s podklady pro výměnu 
průkazu (foto, OP, současný průkaz ZPO), aby 
mohly být včas odeslány ke zpracování. Proká-
zání nároku na výměnu je možné na pracovišti 
Úřadu práce, Vratislavovo nám. 12, Nové Město 
na Moravě (budova polikliniky 5. patro). -red-

Územní plán
Delší časové období, než se původně předpo-
kládalo, si vyžádalo zapracování připomínek 
občanů a dotčených orgánů do návrhu územ-
ního plánu. „Dokumentace se zapracovanými 
pokyny pro úpravu a odstraněnými nedostatky 
bude znovu posouzena Krajským úřadem,“ uve-
dl Josef Cacek z Odboru stavebního a životního 
prostředí MěÚ. Pokud v nové podobě Krajský 
úřad územní plán odsouhlasí, bude zahájena 
třetí fáze projednávání.          -svj-

Úžasných 100. narozenin  se v po-
sledním zářijovém týdnu dožívá no-
voměstská občanka, paní Anastázie 
Havlíčková,  která žije v místním Domě 
s pečovatelskou službou. Jubilantce v 
den jejích narozenin přijde pogratulo-
vat starosta města. 

Touto cestou i my přejeme paní Havlíč-
kové hodně zdraví a radosti v každoden-
ním životě. 

Kulturní a společenská komise

Gratulace Anastázii Havlíčkové

Javory napadl dřevomor kořenový
Pád hned dvou javorů klenů způsobil na Oboře 
dřevomor kořenový. „Jedná se o patogenní hou-
bu, která napadá nejčastěji dřevo buků, javorů, 
lip a dubů. Po stromu prakticky nezůstaly žádné 
kořeny,“ řekl Bohumil Dostál, který má lesní 
hospodářství v Novém Městě na starosti. Dřevo-

mor kořenový neboli spálenka skořepatá rozklá-
dá celulózu i lignin a způsobuje hnilobu. Bývá 
velkým ohrožením zejména pro staré chráněné 
stromy. V místě, kde napadený strom stál, by ně-
kolik let neměl být vysazen náhradní, hrozilo by 
opětovné zamoření kořenového systému.  -svj-

Ing. Bohumil Dostál prohlíží zbytky 
kořenového valu. 

Po mohutném javoru  nezůstaly prakticky 
žádné kořeny. 

Pracovníci TS zpracovávají zbylé dřevo. Odvoz zpracovaného dřeva.

Oprava římsy
V srpnu byla zahájena oprava římsy na Ho-
ráckém muzeu. Její část se zřítila v listopadu 
loňského roku. Naštěstí nedošlo k žádnému 
úrazu. Průzkumem bylo zjištěno, že důvodem 
pádu je dlouhodobé zatékání. Po konzultaci 
s památkáři se město rozhodlo opravit nejen 
římsu, ale také provést nové oplechování ko-
mínů a věže. Tím dojde k zamezení zatékání 
do zdiva budovy. Akce je spolufinancována 
z programu Regenerace městské památkové 
zóny částkou 80 000 Kč. Celkové náklady činí 
190 000 Kč. Na rok 2016 se připravuje obnova 
krovu a střešní krytiny. Podrobně vás budeme 
informovat v dalších číslech Novoměstska.   -svj-

Komentované prohlídky města
12. 9. / 13:00 hod
27. 9. / 14:00 hod

Sraz účastníků v Informačním centru na 
Vratislavově nám. 114 (budova muzea).
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Projekty na nové stavby v MČ
Už nyní jsou připravovány projekty na staveb-
ní akce, které v  místních částech Nového Měs-
ta proběhnou v  příštím roce. „V Hlinném je to 
například nátěr fasády na budově, v  níž sídlí 
knihovna a osadní výbor. V Petrovicích se zase 
připravuje vybudování části dešťové kanali-
zace, mají tam občas problémy s  přívalovými 
dešti,“ uvedl místostarosta Nového Města na 
Moravě Stanislav Marek. Dešťová kanalizace 

společně s  místní komunikací vznikne v  příš-
tím roce také v  Jiříkovicích. „A v  Maršovicích 
by se měla opravovat stávající komunikace, 
konkrétně jde o úsek od rybníka Knězovec až 
po Maršovskou rychtu, který je v  dezolátním 
stavu. Uvidíme, na kolik to vyjde a jestli bu-
dou peníze. Projekt se ale připravuje,“ doplnil 
další chystanou stavební akci Stanislav Marek. 

-hzk-

Další zpravodaj
Říjnové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
15. září 2015. Do schránek bude distribuová-
no 25.-30. září. Své příspěvky a osobní inzerci 
zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. Upo-
zorňujeme, že nevyžádané příspěvky nevracíme 
a redakce má právo je nezveřejnit, případně upra-
vit či z nich použít pouze citaci bez konzultace s 
autory.                                    -red-

Opravy v místních částech

Horečnatá stavební činnost neprobíhá pouze 
v samotném Novém Městě, ale také ve všech jeho 

místních částech. „Letos bylo dokončeno několik 
akcí. Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního 
zázemí v budově Osadního výboru čp. 46 v Hlin-
ném, oprava účelové komunikace v  Petrovicích, 
oprava střechy dřevníku v  Rokytně, výměna 
vstupních dveří v budově čp. 49 v Rokytně, výmě-
na oken v KD čp. 58 v Jiříkovicích a výměna oken 
v KD čp. 79 ve Slavkovicích,“ uvedl Radek Fila 
z  Odboru investic a správy majetku MěÚ Nové 
Město na Moravě. Všechny zmíněné akce si plati-
ly místní části ze svého rozpočtu. Některé opravy 
se realizovaly společně, na jejich provedení byla 
vybrána jedna firma. „To je případ výměny oken 

a vstupních dveří, které provedla stejná firma ve 
Slavkovicích, Rokytně, Jiříkovicích a v novoměst-
ském DPS,“ vysvětlil místostarosta Stanislav 
Marek. Nezahálelo se ani ve Slavkovicích. „Právě 
teď se bude kolaudovat infrastruktura pro rodin-
né domy, která byla před nedávnem dokončena. 
Předpokládáme, že bude zkolaudována v  polo-
vině srpna,“ potvrdil Stanislav Marek. Pohledec 
se pro změnu dočkal opravy místní komunikace. 

„Rekonstruovala se silnice vedoucí od školky až 
ke krajské komunikaci, stálo to okolo milionu 
korun,“ doplnil novoměstský místostarosta. 

-hzk-

Bezpečnost chodců v Olešné zajistí 
nový chodník a lávka pro pěší
V rámci zvýšení bezpečnosti chodců připravuje 
novoměstská radnice projekt na dokončení vý-
stavby chodníku v jedné ze svých místních částí, 
v Olešné. Kromě něj by v obci měla vedle mostu 
vzniknout také lávka pro pěší. „Lávka se nyní 
projektuje,“ potvrdil novoměstský místostaros-
ta Stanislav Marek. První etapa výstavby chod-
níku podél komunikace I/19, který v  Olešné 

citelně chyběl, se uskutečnila v  minulém roce. 
„Teď bychom chtěli vybudovat chodník od mostu 
k faře. Pokusíme se požádat o nějakou dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud 
by se nám ji podařilo získat, udělali bychom 
zbytek chodníku i lávku pro pěší najednou. 
Místním by tak byl zajištěn bezpečný průchod 
celou obcí,“ doplnil Stanislav Marek.   -hzk-

Fryšavský javor soutěží o titul 
Strom roku 2015

130 let starý javor klen, který najdete na Fry-
šavě u polní cesty směrem k hájenkám, soutě-
ží o titul Strom roku 2015. Jeho obvod kmene 

je 251 cm a v anketě zastupuje trojici javorů, 
které zde rostou. Jejich skutečný příběh není 
znám, proto si děti z místní školy vymyslely 
vlastní. Podle jednoho z nich zasadilo děvče 
javor pro svého milého, který odešel do války. 
Mládenec ale válku nepřežil, a tak dívčina po 
smutné zprávě zemřela žalem. Oba milence 
pochovali v blízkosti javoru a po roce vedle něj 
vyrostly další dva. Pokud chcete fryšavský javor 
v anketě podpořit, můžete tak učinit podpisem 
archu v Informačním centru v Novém Městě 
na Moravě (budova Horáckého muzea) nebo 
zasláním DMS STROM7 na číslo 87 777. Cena 
DMS je 30 Kč. Anketa trvá do 10. října 2015.

Nové zábradlí 
u rybníka

Nové zábradlí za více než 100 tisíc korun nainsta-
lovalo město u Kazmírova rybníka. Zvýší se tím 
především bezpečnost dětí, které tudy ve školním 
roce chodí ze škol na Betlém, ale také seniorů z blíz-
kého DPS. Lokalita Kazmírova rybníka je vyhle-
dávaným odpočinkovým místem ve středu města. 
Denně ji k procházkám a odpočinku využívají de-
sítky obyvatel i návštěvníků Nového Města. -svj- 
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Objekty ankety, ve které se rozhodovalo, zda se 
dříve postaví bazén či sportovní hala, nejsou je-
dinými sportovními stavbami, o kterých se mlu-
ví ve spojitosti s Novým Městem. Letos by měl 
ve městě vyrůst zásobník sněhu, vypsána byla 
již veřejná zakázka na tuto stavbu. Zásobník 
sněhu zajistí dostatek sněhu i na začátku zimy, 

a to i pro Světový pohár v  biatlonu, který se 
u nás bude konat v příštím roce. Kompletní vý-
stavba obřího zásobníku by se měla vyšplhat na 
25 až 30 milionů korun. Stavbu zafinancuje více 
zdrojů. Především Ministerstvo školství, Český 
svaz biatlonu a další partneři. Další stavbou, 
o které se mluví, je rychlobruslařská dráha. Ta 
by měla být postavena společně s multifunkční 
halou. V  této věci již jedná ministr financí, při-
čemž partnery v  jednání jsou mu Brno, naše 
město a trenér Petr Novák. „Dozvěděli jsme se 
o jednání, které proběhlo v Brně mezi minist-
rem Babišem a primátorem Brna Vokřálem, kte-
rý přislíbil pomoc při financování výstavby haly 
v Brně. Město by si prý následně vzalo na starost 
i provoz haly. Takto velkorysé nabídce nemůže-
me konkurovat, uvidíme, zda bude ochota při-

hlédnout i k jiným než finančním argumentům,“ 
řekl novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Město může nabídnout zázemí Vysočina Areny, 
k  tomu zastupitelé přislíbili podpořit výstavbu 
multifunkční haly deseti miliony korun. O je-
jím osudu by mělo být rozhodnuto ještě letos. 

-mah-
noviny.nmnm.cz
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Divize D rozehrána. Vrchovina vstoupila výhrou  

Novoměstští fotbalisté zahájili svoji šestou se-
zonu v  divizi D. Před jejím startem absolvovali 
náročnou měsíční přípravu. Během ní nastou-
pili k  6 přípravným utkáním. Připsali si v  nich 

tři výhry a třikrát odešli poraženi. „Příprava je 
jenom příprava, teprve mistrovské zápasy pro-
věří, jak na tom hráči doopravdy jsou,“ pozna-
menal nový trenér Roman Kysilko. „Na jaře se 
týmu dařilo výsledkově, ani se sestavou nebyly 
větší problémy. Naším cílem je hrát na špici ta-
bulky, přestože z týmu odešli někteří hráči. Stále 
však trvá, že chceme dávat příležitost mladým 
hráčům a odchovancům klubu, kteří byli vhod-
ně doplněni,“ dodává Kysilko. Ke svému první-
mu mistrovskému utkání nastoupila Vrchovina 
9. srpna. Na domácím hřišti přivítala mužstvo 
z  Tasovic. Začátek zápasu byl hodně opatrný a 
nervózní z obou stran. Žádné z mužstev nechtě-

lo udělat chybu. Pořádný fotbal se začal hrát až 
po přestávce. V 50. minutě se vedení ujali hosté, 
čímž začalo dotahování ze strany domácích. Tlak 
sílil, střel na hostujícího brankaře přibývalo. V 84. 
minutě se poprvé za Vrchovinu trefil Miroslav 
Kovář. Rozuzlení zápasu přišlo v  poslední mi-
nutě. Vrchovina zahrávala roh a o jejím vítězství 
hlavou rozhodl Tomáš Dvořáček. „V první půli 
jsme soupeři nestačili. O přestávce jsme si něco 
řekli, ale dostali jsme rychle gól a pak už to bylo 
hodně nervózní. Hru jsme oživili střídáním a díky 
chybě hostů vyrovnali. Rozhodla secvičená stan-
dardka. Dnes jsme byli šťastnějším týmem,“ ko-
mentoval průběh prvního utkání Kysilko. -mah-

Horolezecká stěna v NMNM nebude!?
Nedávno jsem dostal ocenění od NMNM jako 
úspěšný sportovec. Jsem rád a je mi ctí, že po 
vyznamenání od Českého olympijského výboru, 
kde díky hlasování téměř sta sportovců, účast-
níků LOH v Londýně 2012 a ZOH v Soči 2014 
jsem získal za nejlepší sportovní výkon roku 
2014 Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského, se dosta-
lo na mě i doma. Nebyl jsem tam sám, oceně-
no bylo ještě asi 40 fotbalistů, jeden atlet a pan 
Kotovic za vše, co udělal pro sportovce. Úcta 
a klobouk dolů. Došlo na další plány se sportem 
v NMNM. Asi víte, bude se tady bagrovat a be-
tonovat obrovská díra, kde se bude uskladňovat 
přes léto sníh na lyžařský okruh. Taky se plánuje 
rychlobruslařská hala pro Martinu Sáblíkovou. 
A někdy v budoucnu i multifunkční hala. Odbor-

ná komise prý jezdila po jiných halách, aby se 
něco nezanedbalo. Výška, šířka, úložné prostory, 
atleti a fotbalisti aby byli spokojeni. Když jsem se 
zeptal na horolezeckou stěnu, bylo mně řečeno, 
že s tou se nepočítá - ať si jezdíme do Bystřice! 
Co myslíte vy, občané Nového Města a ostatní 
horolezci? Ať už vy, kteří sem jezdíte na skály, 
na kola, na běžky, a když není počasí, rádi byste 
trénovali, jako na celém světě je normální, pod 
střechou? Ve většině hal se dá lézt, aniž by pro-
voz omezoval jiné sporty. Může jich lézt i několik 
desítek najednou a každý z nich platí vstupné. 
Nebo vy domácí? Také jsem se dozvěděl, že se 
ve městě platí auto, které vozí děti lézt do Byst-
řice?! Byly roky, že když uděloval ČHS výstupy 
roku, dva ze tří byly díky mně a Pavlu Jonákovi 

v NMNM. Trochu neskromně si troufnu tvr-
dit, že horolezce RJ a NMnM patří taky k sobě 
a že se všude k domovu a Vysočině hlásím. Bě-
žec může běhat kdykoli a kdekoliv. Za deště, za 
sněhu, na polní cestě, na asfaltu, na škváře i na 
tartanu. To vše u nás je. A co může dělat horo-
lezec, který nemá stěnu...?! Lezení na umělých 
stěnách, které zaznamenaly obrovský boom 
u nás i ve světě, je pro každého. Stačí se domluvit 
dva lidi kamarádi a místo sezení na pivě můžou 
jít mladí kluci ukazovat svaly holkám na stěnu. 
Česká lezecká špička patří k absolutní špičce svě-
tové a Adam Ondra je nejlepší lezec světa! Vyrostl 
stejně jako mnozí další na umělých stěnách. My-
slím, že lezecká stěna do nové haly 100 % patří. 

Radek Jaroš 

Atletické výkony
Ani horké počasí nemělo vliv na výborné výko-
ny novoměstských atletů. Léto ozdobili nejen 
umístěními na stupních vítězů, ale také osob-
ními rekordy. Na závodech v  Mariánských 
Lázních se blýsknul Petr Vitner, jenž zvítězil 
v běhu na 1 500 m v čase 3:52. Druhý finišoval 
Lukáš Kourek, jenž zaostal o 2 vteřiny, a třetí 
dokončil závod Jiří Šacl, který jej zaběhnul za 
rovné 4 minuty. V  Novém Městě nad Metují 

dávaly o sobě vědět především atletky. V  běhu 
na 1  500 m Lucie Maršánová poprvé zdolala 
hranici 4:30. Její osobní rekord má nyní hod-
notu 4:29,32. Výborně si vedla také Kateřina 
Pulgretová, která rovněž vytvořila osobní re-
kord časem 4:48,11. Časy se přepisovaly také 
na mítinku v Táboře. V závodě na 800 m domi-
novala Lucie Maršánová. Výsledný čas 2:12,03 
je jejím nejlepším výkonem v  kariéře. -mah-

Jiří Mít: Máme již svůj bojový pokřik 
Bývalý prvoligový hráč a funkcionář spjatý s Teslou 
Přelouč Jiří Mít přišel s myšlenkou založit v Novém 
Městě ragbyový oddíl. Nezůstalo pouze u slov a první 
zájemci již trénují. Myšlenka dostává jasné obrysy.  

Kolik zájemců se prozatím přihlásilo?
Prozatím se přihlásilo 18 zájemců. Jde o děti, 
mládež a dospělé. Přihlásily se také dívky. Na 
září připravujeme na ZŠ a SŠ nábor. Trénin-
ky probíhají dvakrát týdně, vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 17:00 hod. na atletickém stadionu. 
Nacvičují se tu základní ragbyové prvky a zá-
jemci jsou v průběhu tréninku seznamováni s te-
orií a pravidly. Nově máme již svůj bojový pokřik.
Kde oddíl našel zázemí a kde probíhají 
tréninky? 
Vstoupíme do TJ, trénovali bychom na travna-
té ploše uprostřed atletického stadionu. K  tur-
najům by tu mohli nastupovat žáci. V  jejich 
případě se hraje na zmenšeném hřišti. Utkání 
dospělých, případně dorostenců a žen by se nej-
spíše odehrávala v Petrovicích v areálu učiliště. 

Tamější hřiště by tak našlo využití. Toto je nutné 
domluvit s vedením školy na Bělisku. Předpo-
kládám, že ragby osloví také pár zájemců z této 
školy. Kdo chce, může se stále hlásit do oddí-
lu na e-mailovou adresu ragby.nmnm.2015@
seznam.cz či telefonicky na čísle 731 680  524. 
Jaké vybavení je k ragby potřeba? O jak finanč-
ně náročný sport jde?
Požadavky na vybavení nejsou příliš náročné. 
U žáků se jedná o kopačky a chrániče holení. 
Dresy a trenýrky na mistrovské zápasy zajis-
tí oddíl. Muži si navíc pořizují chrániče zubů 
a ochrannou přilbu, kterou však nepoužívají 
všichni.  Jako u jiných sportů je třeba počítat s 
oddílovými a členskými příspěvky, které pokrý-
vají činnost oddílu. Mohou se platit pololetně 
nebo jednorázově, případně po domluvě. Oddíl 
musí zajistit zázemí, ustrojení a dopravu na zá-
pasy a další položky. Rozhodně nejde o finančně 
náročný sport, jakými jsou hokej, lyžování aj. 
Kdy by se mohl hrát první ostrý zápas? 
Zatím to vypadá, že první zápasy odehrají žáci. 

Vše se bude odvíjet od náborů a s  tím souvise-
jícího zájmu veřejnosti. Dle všeho by se hrálo 
v  Petrovicích. Přibýt by musela rozkládací háč-
ka, bez kterých se neobejdou zápasy dospělých. 
Kde nejblíže Novému Městu se ragby hraje? 
Nejblíže se ragby hraje v Havlíčkově Brodě, kde 
byl v roce 2013 založen nový oddíl. Nejen tu, ale 
také v Přelouči či v Brně by se daly domluvit kom-
binované zápasy.
Jakou funkci byste v oddílu zastával?  
V každém případě budu trénovat některé z muž-
stev, a to společně s dalším ragbistou z Nového 
Města, kterým je Ing. Jan Liška. Jako doroste-
nec hrával 3 roky ragby v Moravské Třebové. 
V  rámci svého působení vkládám zkušenost z 
dlouholetého působení v  ragbyovém oddílu 
v  Přelouči.  Oddíl jsem zakládal ve svých 22 le-
tech a více než 10 let jsem byl jeho prezidentem. 
Oddíl má v  současnosti 95 členů a 5 družstev. 
Z  toho 3 jsou družstva mládeže. V  širším re-
prezentačním výběru figuruje 5 jeho hráčů. 

-mah-

Jubilejní 
přespolní běh
Atletický oddíl pořádá v neděli 11. října jubilejní 
30. ročník podzimního přespolního běhu v areálu 
Koupaliště. Začátek je v 9:30 hod., na startu se 
představí všechny běžecké kategorie – od nej-
mladších po nejstarší. Akce se koná za podpory 
VZP.         -mah-

Tenisová škola
Tenisový oddíl Nové Město na Moravě pořádá 
nábor do tenisové školy pro děti od 6 let. Usku-
teční se ve dnech 1. a 3. 9. od 16:00 hod. na 
tenisových kurtech. Pravidelné tréninky probí-
hají v úterý a čtvrtek rovněž od 16:00 hod. -red-

Florbal na startu nové sezony
I v nadcházející sezoně bude florbalově ruš-
no. Přihlásili jsme 3 týmy do OFL a 3 týmy do 
ČFbU. V Orelské lize budou hrát elévové, mlad-
ší žáci a muži B. V ČFbU nás budou zastupovat 
starší žáci, dorostenci a muži A, kteří postoupili 
do regionální soutěže, a můžou se tak těšit na 
soupeře z Písku, Jindřichova Hradce nebo Kap-
lic. První zápasy se hrají až v říjnu, příprava 
však probíhala i v  letním období. Mládež tré-

novala několikrát týdně, muži se připravovali 
individuálně. Na konci srpna se uskutečnilo 
soustředění mládeže i mužů v Ostrožské Nové 
Vsi. Od září pak začínáme trénovat v  tělocvič-
ně, a pokud jste se nezúčastnili našich náborů 
v červnu, nebojte se nás navštívit! Nábor probíhá 
celoročně a můžete zavítat na jakýkoliv trénink. 
Jejich rozpis najdete na orelnmnm.cz. Těšíme se 
na nové výzvy a nové tváře.   Orel Nové Město

Cílem města je podporovat rozvoj ve všech oblastech
Jsem rád, že Radek Jaroš si váží ocenění, které mu 
bylo uděleno v  rámci pravidelné ankety našeho 
města. Radek Jaroš patří k nejúspěšnějším spor-
tovcům, kteří kdy z našeho města vzešli. Ve svém 
článku však Radek nezmínil některé skutečnosti, 
které možná dokreslí celou situaci. Cílem měs-
ta je podporovat rozvoj ve všech oblastech dění, 
tedy i ve sportu. Vše je ale omezeno množstvím 
peněz, které jsou k dispozici. Z rezerv města se 
občané rozhodli pro výstavbu bazénu. Všechny 
další plány jsou vázány na získání dotací, město 
samo není schopno tyto akce realizovat. Výstavba 
zásobníku sněhu je podmíněna schopnostmi lidí 

ze Sportovního klubu získat dotace – město ne-
bude platit ani stavbu, ani provoz. Výstavba rych-
lobruslařského oválu je vázána schopností Petra 
Nováka zajistit dotace – město nebude platit ani 
stavbu, ani provoz. Podpora města spočívá v po-
skytnutí pozemků, pokud je vlastní, ve spoluprá-
ci při napojení na sítě a v součinnosti MěÚ. Také 
výstavba sportovní haly je v  blízké budoucnosti 
možná jen s dotací, jinak se bude muset odložit. 
Při přípravě projektu jsme zvažovali její parame-
try i umístění horolezecké stěny. Zejména výška 
hrála rozhodující úlohu při odhadované ceně. 
Každý metr výšky znamenal miliony navíc. Sta-

novení výšky vyšlo z potřeb odbíjené, basketbalu 
a dalších sportů. Pro horolezce, podle dostup-
ných informací, byla výška nedostačující. Dále 
přišla nabídka na výstavbu horolezecké stěny do-
statečné výšky pod tribunami ve Vysočina Areně, 
ale venkovní kryté prostředí prý je také nevhodné. 
To, že horolezecká stěna by byla velmi vhodným 
doplněním sportovní nabídky města, si myslím 
i já. Pojďme se společně, Komise pro sport a vol-
ný čas i Radek Jaroš či jiní, zamyslet nad dalšími 
možnostmi sportovní nabídky v  našem městě. 

Jiří Maděra, předseda Komise 
pro mládež, sport a volný čas

Podpora sportovních organizací je nyní spravedlivější
Nové Město patří k městům, která jsou zná-
ma svými sportovními aktivitami a podporou 
sportu. Dříve to bylo zejména lyžování. V po-
slední době se také díky prostředkům města 
podařilo vybudovat moderní stánek pro zim-
ní sporty (biatlon, běžecké lyžování) a i pro 
populární horská kola. Nyní město realizuje 
výstavbu bazénu, o kterém se mluvilo desítky 

let. Nová sportovní hala jistě vylepší podmínky 
pro populární florbal, halovou kopanou, vo-
lejbal a basketbal. Atletům mnoho let stačily 
tělocvičny ve městě a také několik sezon jez-
dili do bystřické haly. Jistě by uvítali vylepšení 
zázemí na atletickém stadionu, např. šatny aj. 
Nesmíme zapomenout na fakt, že vybudování 
umělého povrchu prospělo zejména školám při 

hodinách tělesné výchovy. Podpora sportov-
ních organizací je nyní ze strany města spra-
vedlivější a lze si jen přát, aby tomu tak bylo 
i nadále. Ohledně horolezecké stěny byl do-
statečný prostor pro prosazení této myšlenky 
před dvěma roky, kdy se koncept připravoval. 

Petr Hubáček st., předseda 
atletického oddílu TJ Nové Město na Moravě

O čem se mluví? Bazén, hala, zásobník, dráha

Vizualizace sportovní haly - jihozápadní pohled Vizualizace sportovní haly - pohled od ul. Tyršova



NOVOMĚSTSKO

11 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2015

Z matriky
narozené děti
 22. 7. Michala Dibuszová
 22. 7. Terezie Zigová 
 23. 7. Tomáš Fousek
 4. 8. Tomáš Fiala
manželství
 18. 7. Kristýna Dolíhalová, Milan Loub
 25. 7. Petra Formánková, Jan Řezáč
 8. 8. Vendula Pýchová, Koen Smets
 8. 8. Radka Peňázová, Martin Bena
 8. 8. Kamila Dostálová, Jan Mrkos
 jubilanti
 3. 9. Ing. František Skalník 75 
 14. 9. Anděla Vařáková 85 
 16. 9. Květoslava Dvořáková  86
 18. 9. Josef Hájek 80
 21. 9. Milena Komárová 75
 24. 9. Marie Musilová 91
 27. 9. Mgr. František Vyplašil 87
úmrtí
 22. 7. Františka Chalupová (NMnM, 1942)
 24. 7. Josef Jonák (NMnM, 1934)
 26. 7. Bohumil Kosour (NMnM, 1937)
 28. 7. Adela Slámová (Křídla, 1928)
 2. 8. Marie Brůnová (NMnM, 1944)
 5. 8. Zdeněk Balvín (NMnM, 1960)
 7. 8. Jiří Vanický (NMnM, 1965)
 10. 8. Ing. Jan Staněk (Žďár nad Sázavou,       
                  rodák z NMnM, 1962)
 11. 8. Anna Švandová (NMnM, 1938)

Významná zářijová výročí
7. 9. 1985 zemřel v Brně Josef Věromír Pleva, učitel, 
spisovatel, 30. výročí úmrtí
(narodil se 12. 8. 1899 v Moravské Svratce)
je pochován na evangelickém hřbitově v NMnM  
19. 9. 1905 narodil se v Rokytně major Josef Šín, 
drezurní jezdec, příslušník zahraničního armády v 
Anglii, trenér čs. reprezentace , 110. výročí narození
(zemřel 25. 12. 1983 v Hradci Králové)

Stomatologická pohotovost

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a 
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17. hod.

Probíhající výstavy:
Židovské památky Kraje Vysočina (září 2015)
Výstava skrze fotografie nabídne přehled o všech 
židovských památkách v našem kraji. Je uspořá-
dána dle jednotlivých lokalit a mapuje i případné 
rekonstrukce. 
Mistr Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 
(září 2015)
Putovní výstava věnovaná osobnosti Jana Husa 
k  600. výročí jeho smrti. Expozici tvoří textově 
obrazové panely vztahující se k  životu a dílu to-
hoto mučedníka.
Kontinuita – kovaná plastika (do 20. září 2015)
Generační setkání umělecké kovářské tvorby 
Pavla Tasovského a jeho syna Pavla. Výstava pro-
bíhá nejen v prostorách Malé galerie a nádvoří 
HG, ale také v parku na Vratislavově náměstí. 
Inspirace – Fotografie Josefa Fantury 
(do 20. září 2015)
Výstava aktů hodonínského fotografa Josefa Fan-
tury. Na výstavě je k vidění přes třicet černobílých 
uměleckých ženských aktů, které hodonínský 
fotograf ve svých snímcích obohacuje o různé 
struktury a drapérie.
Jindřich Zezula - výběr z díla (do října 2015)
Výstava nabízí více jak třicet malířských děl žďár-
ského malíře a prvního ředitele Horácké galerie. 
Výstavě jsou vyčleněny dvě místnosti stálé malíř-
ské expozice a   jsou zde zastoupena díla ze sou-
kromých sbírek i majetku HG. 

Akce:
sobota 12. září 2015 v 15 hodin
HaChucpa
Horácká galerie vás zve na koncert brněnského 
souboru HaChucpa, který vznikl v roce 1997 při 
Ha Divadle. Koncert je uskutečněn v rámci vý-
stavy Židovské památky v kraji Vysočina a také v 
rámci Dnů evropského dědictví. 
sobota 12. září 2015 v 17 hodin
Vernisáž výstavy Sdružení keramiků Brno
Výstava keramických objektů, tentokrát na téma 
biblického Starého zákona.
neděle 20. září 2015 v 16 hodin
Jakub Pustina a jeho hosté
Jubilejní 10. ročník festivalu, tenor Jakub Pustina 
tentokrát přizval íránského barytonistu Ardalana 
Jabbariho, na piano je doprovodí Marta Vašková. 
Koncert proběhne v zámeckém podkroví. Zazní 
skladby Schuberta, Chopina, Mozarta, Smetany 
a dalších. Vstupné 50 Kč.

Horácká galerie

5. 9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131
6. 9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 092
12. 9. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, 
Žďár nad Sázavou, 566 628 997
13. 9. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bítýška 303, 
566 536 712 
19. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
20. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
26. 9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 
566 575 210
27. 9. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232
28. 9. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 
130, 566 536 712

Děkujeme zaměstnancům interního oddělení a 
oddělení dlouhodobě nemocných č. 2 Nemocnice 
v Novém Městě na Moravě za obětavou a vzornou 
péči o naši maminku a babičku, paní Františku 
Chalupovou v posledních dnech jejího života. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali také 
všem, kteří se přišli v hojném počtu rozloučit, i 
za projevenou soustrast a květinové dary. Rodina
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Scházíš nám, ale 
v srdcích a vzpomínkách 

zůstáváš. 

Dne 20. září uplynou 
čtyři roky od chvíle, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jiří Doležal z Nového 
Města na Moravě. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu 
krátkou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka a 
synové s rodinami. 

Minibazar

Městská policie informuje

Učitel s 30letou praxí nabízí výuku anglického 
a italského jazyka. Čas dle dohody. Tel.: 774 967 
699.
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  za-
hradu - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí 
Nového Města. RK prosím nevolat. Tel.:  777 
757 500.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, 
Mucha, Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, 
Makovský. Zbraně i vyznamenání 2. sv. války, 
zlaté mince. Tel.:  777 757 500.
Koupím menší byt v NMnM (1+1, 1+kk, 2+1, 
2+kk). Tel.: 732 740 729.
Nabízím doučování a výuku NJ pro malé i velké 
v NMnM a okolí. Možnost výuky i z pohodlí 
vašeho domova. Příprava na zkoušky, certifikáty, 

obchodní němčina. Tel.: 608 184 218.
Koupím a dobře zaplatím za zcela průhledné 
(čiré) a nijak nepoškozené plexisklo v hotovém 
rozměru 27x38 cm, tloušťka 3-5 mm. Tel.: 739 
297 225. Nabídněte, zn. okénko pro psíka.
Prodám kočár Camarelo Dakota, barva černoše-
dá, dvojkombinace, po jednom dítěti. Jako nový. 
Cena 4 000 Kč. Tel.: 734 126 281.
Prodám minikolo s postranními kolečky, málo 
používané. Cena 1 000 Kč. Tel.: 608 456 752.
Prodám byt 1+1 v NMnM, sklep. Tel.: 604 208 
370.
Prodám zahrádku v lokalitě Svárov, cca 300 
m², domek na nářadí, obdělaná. Cena 50 000 Kč. 
Tel.: 739 356 357.
Pronajmu dům na náměstí v Bystřici nad Pern-
štejnem, čp. 49 pro komerční účely. Výhodná 
poloha. Tel.: 732 422 856.
Nabízím výuku angličtiny a ruštiny – příprava 
ke zkouškám, překlady včetně odborných textů, 

konverzace. Výuka v NMnM, po domluvě mohu 
za studenty dojíždět i jinam. Cena 200 Kč/hod. 
E-mail: kyshynska@gmail.com. Tel.: 734 899 
611.
Prodám LED monitor 22", web kameru, mikro-
fon, reproduktory. I jednotlivě. Tel.: 739 570 675.
Prodám historické zelené kachle na kachlová 
kamna, vyrobené na poč. 20. století ve Svratce 
firmou Theodor Hájek. Některé mírně poškoze-
né. Cena 3 500 Kč. Tel.: 724 947 760.
Prodám pneu 175/65 R-14 4x letní, 175/65 
R-14 5x zimní, umyvadlo š 50 cm, š 60 cm, vanu 
150x70 cm, WC klozet 47x36cm – zadní vývod, 
hřídel na okružní pilu 60 cm. Tel.: 731 286 890. 
Hledám podnájem 1+kk, 1+1 v Novém Městě 
na Moravě i v rodinném domku. Tel.: 737 446 
756.
Koupím byt 2+1,3+1,4+1,2+kk,3+kk v Novém 
Městě na Moravě. Platba ihned. Kontakt 602 
502 741.

Za ty tři roky (7. 9. 2012), 
co s námi nejsi, 

se stalo hodně věcí. 
Některé by tě rozesmály, 

jiné překvapily a nad 
některými bys nevěřícně 

kroutil hlavou. 
Děkujeme všem za krátkou 
vzpomínku na Jirku 
Smokera Sýkoru. Zbytek 
Čmoudů, Houmík a kamarádi

Vzpomínka

Kino v KD

Místo:  Moštárna ZO ČZS Nové Město na Mora-
vě za prodejnou Jednota COOP pod nemocnicí 
Termíny: 
sobota  12. 9. 2015     
sobota  19. 9. 2015     
sobota  26. 9. 2015     
sobota  3. 10. 2015

sobota  10. 10. 2015   
sobota  17. 10. 2015   
sobota  24. 10. 2015   
Čas: vždy 8:00-12:00  dle zájmu 13:00-17:00 
Cena: 5 Kč/litr moštu
Prosíme o zajištění vlastních nádob!
Telefon:  731 258 984, výbor ZO ČZS NMnM

Moštování

1. 9. / 20:00
Schmitke, vstupné 50 Kč
6. 9. / 18:00
Cesta vzhůru
20. 9. / 16:00
Já, padouch 2, vstupné 30 Kč
22. 9. / 20:00
Rychle a zběsile 7, vstupné 50 Kč

Vzpomínka

Děkujeme celému oddělení ARO Nemocnice 
Nové Město na Moravě za jejich profesionální a 
lidský přístup v péči o našeho tatínka Mgr. Karla 
Kotovice.     Rodina

Jazykové kurzy v KD
Výuka bude zahájena v polovině září, přihlásit se 
můžete u těchto lektorů:

Kurz anglického jazyka – Mgr. Monika Pinterová, 
tel. 775 911 534
Kurz anglického jazyka – Jana Musilová, 
tel. 608 265 160
Kurz německého jazyka – Eva Řádková, 
tel. 605 590 886
Kurz španělského jazyka – Mgr. Petra Tajzlerová, 
tel. 721 089 615

Dne 10. 7. bylo strážníkům oznámeno fyzické 
napadení v místní restauraci. Po příjezdu na mís-
to zjistili, že došlo k vzájemnému napadení mezi 
dvěma hosty. Obě strany se na místě nakonec 
usmířily a nevyžadovaly žádné šetření ze strany 
policie. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke zranění a 
nebyla způsobena žádná škoda, byla věc na místě 
vyřešena pouze domluvou. Tentýž den byla nale-
zena peněženka s větším obsahem hotovosti. Ma-
jitele se podařilo k jeho velké radosti zjistit. Dne 
13. 7. prováděli strážníci asistenci SDH NMnM 
při otevírání bytu, který si uživatel nedopatřením 
zabouchl. Dne 18. 7. byl oznámen volně pobí-
hající pes u BČS v Maršovicích. Díky evidenční 
známce, kterou měl na krku, nebyl problém zjis-
tit majitele a psa mu předat s patřičným finanč-
ním postihem za porušení vyhlášky města. 26. 7. 
v ranních hodinách byla hlídkou na ul. Tyršova 
nalezena sportovní taška s oblečením a přehráva-
čem. Zapomnětlivý majitel se o ni přihlásil téhož 
dne odpoledne. Dne 29. 7. v rozmezí několika 
hodin oznámili pracovníci Penny Marketu, že 
zde přistihli dvě osoby při krádeži zboží. V obou 
případech se pachatelé ke krádeži doznali a odci-
zené zboží vrátili. Věc tak mohli strážníci vyřešit 
na místě uložením blokové pokuty. Další nene-
chavec byl odhalen 5. 8., tentokrát se jednalo o 
OD Billa, kde byl přistižen muž při krádeži zboží 
v hodnotě 95 Kč. I v tomto případě nic nebránilo 
tomu, aby byla věc vyřešena blokovou pokutou za 
přestupek proti majetku. Dne 5. 8. bylo oznáme-
no zaměstnankyní Hotelu Ski, že se zde nachází 
volně pobíhající pes, který obtěžuje hosty. Stráž-
níci psa na místě odchytli a převezli do služební-
ho kotce.  Vyrozumět majitele nebyl žádný pro-
blém, protože pes měl na obojku telefonní číslo. 

Městská policie upozorňuje obyvatele ul. Kar-
níkova, aby neparkovali svá vozidla na nově 
opraveném chodníku, který tímto poškozu-
jí, ale na místech k tomu určených. Ze strany 
městské policie bude tomuto místu věnována 
zvýšená pozornost a zjištěné porušení zákona 
bude důsledně řešeno. Jiří Hradil, velitel MP

Děkuji všem přátelům, kteří spolu se mnou 
zavzpomínají na nedožité 90. narozeniny mého 
manžela, pana Miroslava Lenfelda, které by 
oslavil 8. září 2015. S úctou Libuše Lenfeldová

V sobotu 11. července 2015 nás ve věku 72 
let navždy opustil dlouholetý chovatel králíků 
a drůbeže Jan JELÍNEK z Nového Města 
na Moravě. Přestože se již chovatelskému 
hobby v posledních letech aktivně nevěnoval 
a také ukončil své členství v Českém svazu 
chovatelů, stále se setkával se svými přáteli z 
chovatelských kruhů, zajímal se o aktuální dění 
v této oblasti a s chutí četl časopis Chovatel. 
Řada čtenářů si na něj nepochybně vzpomene 
jako na úspěšného králíkáře a drůbežáře, jenž 
se rád zúčastňoval výstav coby vystavovatel 
i návštěvník. Často se také vydával na 
nejrůznější chovatelské zájezdy, z nichž některé 
i organizoval nebo spoluorganizoval. Obecně 
měl k cestování a poznávání různých míst 
nejen naší země, ale i světa vždy velmi blízko, 
řadu let totiž pracoval v cestovní kanceláři 

a nikdy si nenechal ujít žádnou příležitost 
někam vyrazit. Patřil rovněž k obětavým 
funkcionářům v OO ČSCH Žďár nad Sázavou 
a ve své mateřské ZO ČSCH Nové Město na 
Moravě, kde dokonce býval předsedou. Velkou 
měrou se zasloužil o to, aby v roce 1993 
proběhla v Novém Městě na Moravě Národní 
výstava mláďat králíků České republiky. Vždy 
si potrpěl na přátelské vazby mezi chovateli a 
sám se podílel na jejich utváření i prohlubování. 
Jeho dům, zahrada a chovatelské zázemí 
byly svědky množství přátelských setkání, 
spojených s povídáním nejen o zvířatech. 
To už je však nyní bohužel minulost, a tak 
nezbývá, než si tyto příjemné chvíle vybavovat 
alespoň ve vzpomínkách, které jistě nikdy 
neutichnou. Čest památce Jana Jelínka! 

Vzpomínají přátelé chovatelé.

Vzpomínka

Klub seniorů
7.9. Zahájíme novou sezónu, informace o plá-
novaných programech, přihlášky na zájezdy a 
zazpíváme si s Jásalkou. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
15.9. Návštěva výstavy obrazů J. Zezuly v  Ho-
rácké galerii. Sraz před HG  v 15 hod.
21. 9. Kavárnička – bude vybírán poplatek na 
zájezd do Kuksu a  ZOO Dvůr Králové. Účast 
zájemců o výlet nutná, v  autobuse nebude po-
platek vybírán. Jídelna DPS  15 – 17 hod.
24. 9. Zájezd do Kuksu a ZOO ve Dvoře Králo-
vé. Cena pro členy Klubu seniorů a STP  300 Kč, 
hosté 500 Kč. Odjezd v 7 hod. od KD, návrat asi 
v 19 hod.

Všechny jsi miloval, tak 
rád jsi žil, nám zbyly 
vzpomínky nejdražších 
chvil. Tvé usměvavé 
oči nám všude schází! 
To, že čas rány hojí, je 
jen pouhé zdání, v 
srdci zůstává bolest a 
vzpomínání. Roky plynou, 
jen bolest trvá a nedá se 
zapomenout. 

Dne 2. září 2015 vzpomeneme 3. výročí, co nás 
bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný syn, 
bratr a kamarád, pan Toník Beránek z Nového 
Města na Moravě. 
S láskou a stálou bolestí v srdci vzpomínají 
maminka, sestry, strýc Petr s rodinou a jeho 
přátelé. Děkujeme za tichou vzpomínku. 

To, že čas hojí rány, je 
jen pouhé zdání, v 

srdci zůstává bolest a 
vzpomínání. 

Dne 10. září uplyne 10. 
smutné výročí, co bez 
slůvka rozloučení odešel 
náš drahý manžel, tatínek 
a dědeček, pan Milan 
Beran. Stále vzpomínají manželka, babička a 
děti s rodinami. 

Poděkování
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NOVOMĚSTSKO
Den otevřených dveří památek - Dny evropského dědictví

Máme tu opět září a s ním tradiční Den otevře-
ných dveří památek. Letošní akce se uskuteční 
12. a 13. září. Stejně jako v minulých letech je 

připraveno mnoho zajímavých exkurzí, které 
ukážou novoměstské kulturní instituce a památ-
ky v trochu jiném světle. Lidé se tak budou moci 
dostat do míst, která jsou jindy oku návštěvní-
ka skryta. Program pro děti „Památky hravě“ 
s Mgr. Alicí Hradilovou zahájí dvoudenní toulání 
po pamětihodnostech. V sobotních dopoledních 
hodinách na něj naváže komentovaná prohlíd-
ka Černé kaple a sgrafit kostela sv. Kunhuty či 
prohlídka Horáckého muzea. Zvídaví návštěv-
níci nepřijdou zkrátka ani odpoledne, neboť je 
ve svých sklepeních a interiérech uvítá dům čp. 
119. Naopak milovníci výšek si jistě nenechají 

ujít návštěvu evangelického kostela s výstupem 
na věž, doprovázený odborným výkladem Mgr. 
Jany Černé. Odpočinutí uchozeným nohám 
i zklidnění neklidné duši přinese od 15 hodin 
vystoupení souboru HaChucpa v Horácké ga-
lerii, na něž naváže vernisáž výstavy Sdružení 
keramiků Brno. Neděle nabídne volné vstupy 
do Horáckého muzea i Horácké galerie a v ne-
poslední řadě bude zajímavý autobusový zájezd 
s průvodcem „Po stopách zaniklých železáren 
Novoměstska“. Prohlídky expozic, památek 
a institucí, včetně zmíněného zájezdu, budou zdar-
ma. Ti nejmenší dostanou drobný dárek. -phal-

Bylo nás p(j)ět
V neděli 4. října 2015 v 18:00 hodin zahrají novo-
městští ochotníci své velice úspěšné představení 
BYLO NÁS P(J)ĚT. Dramatizace románu Karla 
Poláčka se po kratší pauze znovu přesune na prk-
na Kulturního domu v Novém Městě na Moravě, 
odkud osloví svým laskavým humorem, nepřed-
vídatelnými narážkami a hlavně nezaměnitelnou 
atmosférou všechny návštěvníky tohoto benefič-
ního představení, které bude odehráno ve pro-
spěch Domácího hospice Vysočina, o.p.s.   -red-

Po stopách zaniklých železáren
Horácké muzeum ve spolupráci s Regionálním 
muzeem ve Žďáře nad Sázavou připravuje vý-
pravu Po stopách zaniklých železáren Novoměst-
ska. Akce se bude konat v rámci Dne památek 
v neděli 13. září. Sraz účastníků je na nádraží 
ČD ve 14 hod. Navštívíme například bývalé sídlo 
novoměstských hutí ve Vříšti, budovu líšeňského 
hamru, podíváme se na vzácné litinové kříže na 

hřbitově ve Sněžném, prozkoumáme pozůstatky 
štol na těžbu železné rudy nad Kadovem a samo-
zřejmě nevynecháme ani pozůstatky slavných 
kadovských železáren včetně základů milířů a 
struskových hald nebo legendární sloupek Honzy 
z Bříšče. Průvodci budou Mgr. Miloslav Lopaur 
a Ing. Jaromír Černý. Předpokládaný návrat je 
kolem 18 hod. Doprava autobusem zdarma. -ah-

Cesta vzhůru
V neděli 6. září můžete znovu s Radkem Jarošem 
prožít výstup na K2, a to prostřednictvím filmu 
Cesta vzhůru. Tři roky filmaři natáčeli novoměst-
ského horolezce nejen v akci, ale také doma při 
přípravách a řešení nejrůznějších problémů. 
Spolu s Radkem Jarošem ve filmu uvidíte Honzu 

„Trávu“ Trávníčka, Petra „Misku“ Maška, Marti-
na Havlenu, Lucie Výbornou a Andreu Jarošovou. 
Přijďte a staňte se na chvíli součástí expedice na 
K2. Projekce se uskuteční v KD od 18 hodin. -svj-

Žít v krajině – interaktivní výstava v muzeu
Od 3. září do 25. října se v Horáckém muzeu 
uskuteční interaktivní výstava neziskové or-
ganizace Sdružení Krajina zaměřená na prak-
tickou ochranu přírody. Tato nezisková orga-
nizace vznikla před čtrnácti lety v Počítkách. 
Její hlavní činností je kosení podmáčených luk. 
Dále se zabývá obnovou cenných částí zane-
dbaných lokalit, budováním tůní pro obojživel-
níky či výsadbou alejí a stromořadí. Do svých 
aktivit pravidelně zapojuje veřejnost a dobro-
volníky, kteří se často podílejí na péči o krajinu. 
V Novém Městě vybudovalo Sdružení v areá-
lu Koupaliště soustavu tůní pro obojživelníky 

s hmyzím hotelem, nad touto přírodní učeb-
nou převzal patronát Ekotým I. ZŠ. Na výsta-
vě v muzeu budou k vidění plakáty, fotografie 
a texty, na kterých se dozvíte něco o současné 
péči o cenné lokality Žďárských vrchů a mož-
nostech zapojení do péče o krajinu. Součástí 
výstavy budou i nástroje a vybavení pro údrž-
bu krajiny, zábavné aktivity pro děti a boha-
tý doprovodný program. Na vernisáži 3. září 
zahraje skupina Little man a souběžně bude 
zahájena ve vestibulu muzea také výstava gra-
fik člena Sdružení Vojtěcha Jehličky z Hlinska.
V rámci doprovodných akcí se můžete v mu-

zeu těšit na Divadlo Tomáše Machka, které 
v sobotu 5. září v 16 hodin odehraje předsta-
vení Dcery Matky Země. Ve čtvrtek 17. září v 
16 hodin v improvizované kavárně „U přejeté 
žáby“ se od  Mgr. Jaromíra Maštery dozvíte 
zajímavosti o obojživelnících Vysočiny, v úterý 
6. října v 16 hodin vás čeká tvořivá dílna pro 
děti i dospělé. Zlatým hřebem bude přednáška 
na téma Smysl a nesmysl v ochraně přírody – 
a v našem životě, se kterou přijede z Prahy 
svérázný environmentalista PhDr. Ivan Ryn-
da. Potkat se s ním můžete 15. října v 18 hodin. 

-ah-

Jakub Pustina opět v Horácké galerii

Stalo se dobrým zvykem, že nám babí léto v No-
vém Městě zpříjemní lahodné tóny árií a písní 
v  podání pěvců světové úrovně. Nejinak tomu 
bude i letos, kdy k nám zavítá již 10. ročník pu-
tovního festivalu Jakub Pustina a jeho hosté. 
Operní pěvec z Vysočiny si každým rokem zve za-

jímavé hosty z České republiky či z různých koutů 
světa. Na zářijovém turné se představí nejen te-
norista Jakub Pustina, který je novoměstskému 
publiku dobře znám, ale také Ardalan Jabbari. 
Tento mladý barytonista z  Íránu je absolventem 
vídeňské konzervatoře a univerzity v Grazu. Zís-
kal mnoho ocenění na mezinárodních soutěžích 
a stipendium rakouského ministra kultury. Oba 
pěvce bude doprovázet vynikající klavíristka 
Marta Vašková, docentka na Janáčkově akade-
mii v  Brně. Na programu bude písňová, operní 
i operetní tvorba. Těšit se tak můžeme na skladby 
Franze Schuberta, Fredericka Chopina, Bedřicha 
Smetany, Richarda Wagnera i dalších známých 
skladatelů. Koncert proběhne 20. září v  16 ho-
din v zámeckém podkroví. Vstupné 50 Kč. -phal-

HaChucpa je drzost z Ha Divadla

V  rámci Dnů evropského dědictví a také v  rám-
ci výstavy Židovské památky v Kraji Vysočina 
vystoupí v  Horácké galerii soubor HaChucpa. 
Pod zvláštním názvem se skrývá uskupení, které 
vzniklo v  roce 1997 při brněnském Ha Divadle. 
Odtud tedy pochází první dvě písmena z názvu. 
Tímto souborem prošlo nebo v  něm stále půso-
bí mnoho výborných hudebníků z  řad studen-

tů JAMU, brněnské konzervatoře, Ha Divadla 
i členů brněnské Židovské obce. „Chucpa zna-
mená drzost a drzostí také je, že jsme si troufli 
navázat na téměř zaniklou tradici židovské kul-
tury v Brně, autenticky oživit a prezentovat pu-
bliku židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, 
klezmer, scénickou četbu židovské literatury… 
Někdy vídáme, jak se k našemu zpěvu přidá-
vají starší lidé z Židovské obce, vzpomínají na 
další sloky písní a začínají nám vyprávět o své 
minulosti,“ říká zpěvák, dramaturg a umělecký 
vedoucí Wolfgang Spitzbart. Kromě tradiční 
židovské hudby se soubor zabývá také tvorbou 
skladatelů klasické hudby, jako byl Pavel Haas, 
Ernest Bloch či Joseph Achron. Přijďte se za-
poslouchat do tónů, v  nichž se mísí smutek i 
radost, různé kulturní vlivy, a prožít si tak netra-
diční kulturní zážitek. Koncert proběhne 12. září 
v 15:00 hodin v podkroví Horácké galerie. -phal-

Veselá trojka
V polovině září přijede do Nového Města trojice 
muzikantů a dlouholetých kamarádů, kteří si 
říkají Veselá trojka. Tato kapela, známá rovněž 
z  televize Šlágr, vystupuje ve složení Pavel Krš-
ka – heligonka, Jaromír Kozelek – akordeon 
a Miroslav Hrdlička – klávesy. Společně jsou 
autory již pěti DVD nosičů a hrají příjemnou 
muziku pro široké spektrum posluchačů. Za-
měřují se zejména na vlastní tvorbu, ale v jejich 
repertoáru nechybí ani lidové písničky. Pro 
dobrou náladu, kterou vás hodlají nakazit, si 
tedy můžete přijít 14. září od 19 hodin do KD.  

-phal-

Kurz společenského tance
Ve čtvrtek 10. 9. 2015 v 16:00 hod. bude v KD Nové Město na Moravě zahájen Kurz společenského chování a tance. 

Kurz probíhá pod vedením lektorky Vlasty Buryanové z taneční školy Starlet Brno. Kurzovné ve výši 1 200 Kč bude placeno na místě.

Slavnost pro krále

V  neděli 6. září proběhne v  obci Blatiny poblíž 
skalního útvaru Dráteník slavnost s názvem Den 
pro Radka. Právě zde totiž začal v roce 1982 svou 
lezeckou kariéru Radek Jaroš - první český držitel 
tzv. Koruny Himálaje. K jejímu získání učinil prv-
ní krok v roce 1994 tehdy neúspěšným pokusem 
o zdolání Mount Everestu. Kouzlu nejvyšší hory 
podlehl a při své druhé expedici v roce 1998 se mu 

podařilo vystoupit bez použití kyslíkového pří-
stroje na vrchol. O čtyři roky později, v roce 2002, 
začal Radek seriál úspěšných i neúspěšných 
expedic, které byly zakončeny v  červenci 2014 
zdoláním vrcholu K2. Dosáhl tak na Korunu Hi-
málaje a stal se teprve patnáctým člověkem světa, 
který stanul na všech osmitisícových vrcholech 
planety bez pomoci výškových nosičů a použití 
umělého kyslíku.  Na chystané slavnosti oslavíme 
spolu s Radkem, jeho rodinou, přáteli, sponzory 
i fanoušky jeho obrovskou vůli a odhodlanost žít 
svůj sen. Pojďme se společně povznést nad shon 
a starosti všedních dnů a strávit první zářijovou 
neděli v  malebném koutu naší země obklopeni 
těmi, kteří se jakýmkoli,  byt´ i sebemenším způ-
sobem podíleli na úspěšnosti celého Radkova 
himálajského dobrodružství. Začátek slavnosti 
je v 10:30 hod. na parkovišti restaurace U Kosků. 
Více informací na: www.denproradka.cz. -red-

Portimo děkuje i zve
Léto bylo pro Por-
timo, o.p.s. pravým 
prázdninovým časem 

– dali jsme prostor od-
počívání, leccos jsme 
podnikli, něco jsme 
uzavřeli a něco nové-
ho chystali. Rádi by-

chom touto cestou poděkovali za podporu naší 
veřejné sbírky, která probíhala od 1. 4. 2012 do 
15. 3. 2015. Díky vašim DMS a darům jsme zís-
kali čistý výtěžek 205 tisíc Kč, který jsme plně 
využili na vybavení a provoz Rané péče (sociální 
služba pro rodiny s  dítětem s  postižením). Ko-
nečné vyúčtování veřejné sbírky schválil Krajský 
úřad Kraje Vysočina dne 5. 8. 2015 bez výhrad. 
Se začátkem nového školního roku obnovíme ak-
tivity projektu ŠKOLA (NEMUSÍ BÝT) NUDA 
!?, který jsme zahájili už v  dubnu s  grantovou 
podporou Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

v  rámci EHP fondů. Jde o projekt zaměřený na 
podporu vzdělávání romských dětí a mládeže 
a jsme rádi, že je o něj zájem ze strany dětí, ro-
dičů i některých pedagogů. Během prvních tří 
měsíců proběhlo 49 skupinových a 72 indivi-
duálních podpůrných setkání, která v součtu 
navštívilo 387 účastníků. Portimo, o.p.s. chystá 
také tradiční podzimní benefici, na kterou vás už 
nyní upřímně zveme. Bude se konat ve čtvrtek 
15. října pod názvem JSME NA JEDNÉ LODI, 
MUSÍME SI POMÁHAT…   Můžete se těšit na 
pestrý celodenní program pro děti i dospělé, pod-
večerní besedu se scénáristou  Petrem Jarchov-
ským (možná i režisérem Janem Hřebejkem) a 
večerní představení Divadla Na Jezerce  Musíme 
si pomáhat v hlavních rolích s Jiřím Macháčkem, 
Lenkou Vlasákovou a  Miroslavem Vladykou. 
Předprodej začíná 1. září, více informací najdete 
v říjnovém Novoměstsku a na našich stránkách 
www.portimo.cz.   Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Tábor Maracaibo
...napsal na konci července již 18. kapitolu své 
novodobé historie, letos s názvem „Pověsti čes-
ké“. Na 47 dětí tak mohlo být na úpatí posvátné 
hory Říp, za svitu loučí a zvuku bubnů přivítáno 
samotným praotcem Čechem a jeho družinou 
a společně s nimi vyrazit na 14denní pouť po 
stopách našich předků. Své dočasné tábořiště 
přitom tradičně rozbili u řeky Bobrůvky, ne-
daleko obcí Bobrová a Olešínky. Hry ve smíše-
ných oddílech rozdělených podle věku střídaly 
tradiční tábornické činnosti a celotáborové hry. 
V těch naopak starší a  zkušenější táborníci mu-
seli spolupracovat s těmi nejmenšími, aby se pak 
na konci tábora společně vydali na honbu za po-
kladem. Pomyslným „kořením“ tábora byla opět 
stezka odvahy, dvoudenní výlet a spaní pod širým 
nebem, noční pochod nejstaršího oddílu, táborá-
ky s kytarou, vystoupení alchymistů či návštěva 
skupiny historického šermu Bellátor a „Den 
naruby“, kdy si nejstarší oddíl mohl vyzkoušet 
roli vedoucích, kuchařů a ostatních pracovníků 
tábora. Konec nejkrásnějších dvou týdnů v roce 
se pak nesl ve znamení již zmíněného boje o po-
klad a souboje s „rivalem“ z Gohiralu. V bitvě 
dvou táborů se společnou historií spjatou s tábo-
řištěm v Podolí obhájilo Maracaibo své vítězství 
a opět na rok získalo do svého držení putovní 
pohár. Za kolektiv LDT Maracaibo Ondřej Laš-
tovička, Alžběta Greplová a Martina Skalníková

Celý text najdete na noviny.nmnm.cz.
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Zmizelé Nové Město: Domy čp. 226 a 225 Obchod U Trojanů

Na Masarykově ulici, v místě, kde teď je autosalon 
Hyundai, stával obchod: Josefa a Jan Trojanovi, 
obchod střižním, módním a galanterním zbožím.
Obchod založila paní Josefa Zelená. Její rodiče 
byli zemědělci z  Malé ulice. Josefa vystudovala 
obchodní školu a ve svých 22 letech se rozhod-
la, že si otevře obchod, kde budou malé přiráž-
ky na zboží. Dobře totiž věděla, jak je Vysočina 
chudý kraj. Peníze neměla, ale našli se dobří 
lidé, kteří jí je půjčili. Od starých bezdětných 
manželů Zmeškalových koupila hospodářské 

stavení. Nalevo od průjezdu byla obytná část, 
kde Zmeškalovi žili do své smrti. Pravou část 
nechala přebudovat na obchod - krám a malé 
skladiště. Jako kancelář sloužila malá míst-
nost u Zmeškalů, která měla samostatný vchod.
V  krámě byly regály a zásuvky, kde bylo až 
ke stropu uloženo zboží. Aby se na něj do-
sáhlo, používaly se dřevěné rozkládací štafle, 
kterých bylo v  obchodě víc. Ze tří stran byly 
pulty a uprostřed stáli zákazníci. Zpočátku 
každé ráno ve 4 hodiny jezdila Josefa Zele-
ná s  trakařem na nádraží a navážela zboží.
Později se Josefa provdala za Jana Trojana, kte-
rý pocházel ze Sazomína a také vystudoval ob-
chodní školu. V  manželství se jim narodila dce-
ra Květoslava. Když jí byly 3 roky, dostala její 
maminka Josefa tuberkulózu a po dvou letech 
zemřela. Když Květoslavě bylo 8 let, tatínek se 

podruhé oženil. Vzal si za manželku Emilii Jašo-
vou z Třebíče (moji maminku). V manželství se 
jim narodily čtyři děti, takže nás bylo pět. Čtyři 
dcery a jeden syn. Bydleli jsme na Monseově 
ulici a spolu s  námi i naše děvčata, jak se říka-
lo prodavačkám, které se u nás vyučily. Jedli 
jsme v  kuchyni společně u jednoho stolu. Jako 
malé dítě jsem sedávala na vysoké sedačce 
a se zalíbením se rozhlížela, kolik nás je. Rodiče 
byli od rána do večera v  obchodě, a proto jsme 
měli pomocnici v  domácnosti, která pro všech-

ny vařila a pomáhala s  chodem domácnosti.
V  neděli a o svátcích se nikdy neprodávalo, vý-
jimku tvořilo pouze dopoledne na Štědrý den. 
Protože přirážky na zboží byly malé, bylo ve 
výloze napsáno: U nás nesmlouváme. Nebylo 
totiž z  čeho smlouvat. To zaujalo obchodního 
zástupce od firmy Baťa, a tak vešel k  nám do 
obchodu. Tatínek se ho ptal, jak to, že zástupce 
tak velké firmy šel k nám do malého krámu. Ob-
chodník odpověděl, že ho zaujal nápis ve výlo-
ze. Od té doby jsme prodávali ponožky od Bati.
Ve výloze bylo také napsáno: Přijďte, zboží vám 
ukážeme, i když nekoupíte. Toho zneužívala 
jedna zákaznice. Pokaždé, když přišla, nechala 
si ukázat spoustu zboží, ale nikdy nic nekoupila. 
Prodavačkám už to bylo divné a řekli o tom panu 
šéfovi, jak tatínkovi říkali. Dohodli se, že tatínko-
vi řeknou, až ta žena zase přijde. Když se tak stalo, 

tatínek si stoupl k proskleným dveřím ve skladiš-
ti, na kterých byl plátěný závěs s vyšitou ažurkou, 
kterou viděl do obchodu. Zákaznice už měla na 
pultě rozložené různé zboží. Když se prodavačka 
otočila, aby podala další žádané zboží, šupla paní 
do tašky zástěru. Tatínek vešel do obchodu a řekl, 
že paní doobslouží. Tehdy si něco koupila. Když 
tatínek psal účtenku, řekl: ,,A ještě tu zástěru, co 
máte v tašce.“ Paní prý zrudla, zaplatila a odešla.
Každá prodavačka měla na starosti určitý 
druh zboží a musela včas nahlásit, co je po-
třeba doobjednat. Nikdy nesmělo nic chybět.
Jednou za měsíc tatínek na tři dny odjel 
a objížděl své dodavatele. My děti jsme se 
moc těšily, až přijede, že nám každému do-
veze výborný loupáček z  Havlíčkova Brodu.
Po konci 2. světové války se rodiče rozhodli zbou-
rat starou stodolu, čímž rozšířili skladiště a při-
stavěli větší kancelář. Zavedlo se ústřední topení 
(doma jsme ho neměli). Vše mělo stát 18 000 Kčs. 
Tatínek si však nenechal udělat pevný rozpočet 
a firma nakonec požadovala 80 000 Kčs. Tatínek ří-
kával, že nechápe, jak to, že si nenechal udělat pev-
ný rozpočet. Znovu se proto musely půjčit peníze.

Po roce 1948 byl obchod znárodněn. Tatínek, 
jako bývalý „vykořisťovatel“, tam nesměl pro-
dávat. Pracoval nejdřív v  kanceláři Okresního 
podniku služeb. Pak přišla soudružská kont-
rola a tatínek dostal výpověď. Poté pracoval u 
geologického průzkumu, ale ze zdravotních 
důvodů musel odejít. Do svých 70 let, kdy mohl 
odejít do důchodu, pracoval v  expedici n. p. 
Chirana a ze svého malého platu (1  200 Kčs) 
splácel dluh na obchod, ve kterém se prodá-
valo do doby, než byl na Komenského náměstí 
postaven obchodní dům. Splácení dluhu po-
kračovalo, přestože byl obchod už zbourán. Po-
slední částku splatil 3 měsíce před odchodem 
do důchodu, který mu byl vyměřen na 600 Kčs.
Jen pro zpestření. Prodavačky, které zůstaly 
v Novém Městě, byly dál zaměstnány v pro-
dejnách s textilem a prodávaly tak, jak se to 
u nás naučily. Jednou jsem šla kupovat manže-
lovi košili. Obsluhovala mě paní Hlaváčková, 
naše bývalá prodavačka, a na mé přání řek-
la: ,,Košile jsme, Věruško, nedostali, ale podí-
vej, dostali jsme krásné kravaty.“ A tak jsem 
odcházela bez košile, ale s pěknou kravatou.

Věra Blažková, rozená Trojanová

Dům U Majorů
Naproti Dr. Jurenovi byl patrový dům „u Majo-
rů“ – přezdívka, jmenovali se Mlinářovi. To byli 
naši nejbližší příbuzní. Strejčínek podplukovník 
byl dědínkův bratr a jeho paní Filipínka byla se-
stra bábinky maršovské. Měli dvě dcery a syna, 
stejně jako v  rychtě. Nejstarší byla Fanynka, 
ostrá, rázná, oficírská, později paní Kuchařo-
vá, matka naší sestřenky Marulky. Mladší byla 

Máňa, něžná kráska, čtenářka Šmilovského, do 
níž jsem byl tajně zamilován. Syn Jan, zvaný 
Haný, byl slovanským nadšencem, odbíral Kvě-
ty a jiné vlastenecké časopisy. Starý strýčínek 
sloužil jako důstojník v Itálii pod Radeckým a žil 
delší dobu se svojí Filipínkou v Padově. Byl velký 
zahradník a včelař. Z  Itálie přivezl pro rychtu 
žluté maliny, sazenice vlašských ořechů a jedlé-

ho kaštanu. Do parády podplukovnické se odíval 
jen na císařský svátek, jinak chodil stále v civilu 
se širokým slamákem. Celé dny trávil na zahra-
dě u svých včeliček. Vždy nás vítal: „Ty kráso ...“ 

Citováno z: Jaroslav Křička, Nové Město na 
Moravě v létech 1892 a dalších, 

Nové Město na Moravě 1909.

I domy, ve kterých nebyl žádný obchod ani provo-
zovna, měly svůj život a zůstaly v našich srdcích. 
Moje vzpomínky patří domu čp. 226. Byl to velký 
patrový dům s několika byty. Průjezd vedl do dvo-
ra, který byl vhodný k podnikání. V domě bydleli 
více než třicet let moji prarodiče a narodila se zde 
teta a maminka. Byt v  prvním patře si pronajal 
na samém začátku minulého století můj dědeček 
od majitele majora Mlináře. Podle měkkého i ve 
jméně je patrno, že to byl příbuzný maršovského 
rychtáře, dědečka sourozenců Křičkových. Ma-
minka říkávala, že měli v  obývacím pokoji na 
stěně namalovaný velký obraz Maršovské rych-
ty. Mlinářovi žili v Praze, ale v domě měli byt, do 
kterého jezdili na dovolenou a na svátky. Babička 
vzpomínala na pana Mlináře jako na slušného 
a korektního člověka, se kterým se vždy bylo mož-
né domluvit. Říkala mu však pan major, a když 
naši vyprávěli, neříkali, že bydleli u Mlinářů, ale 
bydleli u Majorů. Proto se tak domu říkalo i v ulici.  
Téměř po celou dobu pobytu našich v domě sem 
nebyl zaveden elektrický proud a nebyl zde vodo-
vod. Když se pralo, musela babička s posluhovač-
kou nanosit vodu od koryta u rybníčku, který byl 
v  parku před domem doktora Svítila (čp. 153). 
Žehlilo se žehličkou vyhřívanou dřevěným uhlím. 

Maminka s  tetou vzpomínaly, jak dřevo čadilo, 
a musely tedy žehlit ve větrané předsíni. Po delší 
době je vždy začala bolet hlava. I příprava do ško-
ly – obě vystudovaly reálku – se odbývala výhrad-
ně při petrolejce. Na nevydlážděné prašné ulici obě 
prožívaly se svými kamarády – zejména sourozen-
ci Bramborovými – bezstarostné dětství. Velkou 
událostí bylo, když kočár tažený rychlými koňmi 
vezl tryskem paní hraběnku od vlaku do zámku 
a potom byli uhřátí koně pomalu prováděni po 
ulici. A což teprve, když se ulicí projelo první novo-
městské auto, které patřilo bohatému panu Jelín-
kovi, mecenáši Jana Štursy. Počátkem třicátých let 
odešla teta učit na jižní Moravu, maminka se vdala 
a všichni se odstěhovali do podnájmu, později do 
vlastního domu na Monseovu ulici. Vztah k domu 
U Majorů se brzy obnovil. Patrový byt naproti bý-
valému bytu našich si pronajala dámská krejčová, 
slečna Marie Tržilová. Byla velmi schopná, měla 
mnoho zákaznic a šila celé naší rodině. Vždycky, 
když jsem šla s maminkou na zkoušku a vystupo-
valy jsme po schodech, vzpomínala maminka na 
své dětství. První místností krejčovské provozovny 
slečny Tržilové byla veliká kuchyň s vysokým stro-
pem. Kuchyň však připomínal jen kachlový sporák 
vzadu v místnosti. U okna stály šicí stroje. Slečna 

měla vzadu vždy dvě nebo tři učednice. Uprostřed 
místnosti byl velký stůl, na kterém leželo pravítko, 
nůžky a krabička s  krejčovskými křídami. Zde 
slečna Tržilová stříhala. Zkoušela v  obývacím 
pokoji s okny do ulice, kterému vévodilo velké zr-
cadlo a stolek plný špendlíků. I když měla slečna 
hodně zákaznic, musela pilně pracovat, aby se 
uživila. Když učednice odešly domů, připravo-
vala práci na příští den, a tak často do pozdních 
večerních hodin stála u stolu nebo seděla u šicího 
stroje. Její velkou zálibou bylo ochotnické diva-
dlo. Když se potkala s  mým tatínkem, měli vždy 
na co vzpomínat. Do obecního povědomí vešla 
role Kláskové v Jiráskově Lucerně, kterou sehrála 
slečna Tržilová ve slavném představení před vál-
kou. Naposled hrála s mým tatínkem v loutkářské 
dvojici ve hře Sto dukátů za Juana v polovině pade-
sátých let. Po znárodnění pracovala pro družstvo 
Oděva. V  té době se provdala. Její muž pracoval 
u uranového průmyslu, a tak se odstěhovali do 
bytu na sídliště u nádraží. Už jako s paní Filoušo-
vou jsme se s  ní setkávali na zkouškách pěvec-
kého sboru Smetana, jehož byla pilnou členkou. 
Teprve nedávno jsem se dozvěděla, že se v domě 
čp. 226 narodila i moje spolužačka a kamarádka 
Ema Koudelová. Její rodina obývala před válkou 
a za války jeden z  přízemních bytů a ve dvoře 
měl pan Koudela klempířskou dílnu. Povědomí 
o životě rodiny v domě má Ema spíš z vyprávění 
rodičů, protože v té době byla malá, nejmladší ze 
čtyř sourozenců Koudelových. Pan Koudela byl za 
války napojen na partyzánskou skupinu Eduar-
da Sošky. Když bylo třeba něco zařídit, odcházel 
tatínek v  noci z  domu, aby děti nevěděly. Malá 
Ema byla velmi bystrá, všímavá, ale také povída-
vá, a tak si rodiče museli dávat dobrý pozor, aby 
před ní neřekli něco, co muselo zůstat tajemstvím 
a co by Ema mohla v  nevhodné chvíli „vybrep-
tat“. Po válce se Koudelovi odstěhovali na necelé 
tři roky do Karlových Varů. V  roce 1948 už byli 
zpět v  Novém Městě a bydleli v  domě na Malé 
ulici. Ema už tedy s námi začala chodit do první 
třídy. Spolužačkami jsme byly až do maturity na 
novoměstské jedenáctiletce. Před zbouráním 
změnil dům U Majorů částečně majitele. Mli-
nářovi si ponechali jenom část. Tento nový stav 
netrval dlouho a dům spolu s  ostatními domy 
ustoupil nové výstavbě. Zbývají už jen vzpomínky.

Jana Černá

Příště: 
Dětský domov

Dům U Majorů, napravo býval sklad sboru dobrovolných hasičů. První hasičská zbrojnice bývala na 
dvoře radnice (dnes I. ZŠ). V roce 1935 byla postavena nová zbrojnice, která slouží dodnes.
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: okna@pks.cz

Slevy platí při uzavření smlouvy na dřevěná okna 
do konce září 2015 a vztahují se na cenové nabídky  
zhotovené v období 1.8. – 30.9. 2015.

PLATÍ DO 

30.9.

Stroj na obalení knih

facebook.com/papirhrackynmnm

pro 98% formát

pevné ve sváru
vydrží až 10 let

perfektn padnou

op t použitelné
recyklovatelné

transparentní

bez lepidel a
škodlivých látek
p íjemné na dotek

Jsme jediní na Vyso in s touto službou

i
v
CR

Obalíme... H
it
v
Evrop

jen
20 seku

nd/1
kus KVALITNÍ ROZNOS vašich letáků kdekoliv v regionu i po celé ČR

NAVRHNEME, VYTISKNEME. www.letakyzdar.cz

Nové stavebniny na známém míste

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 2.9.2015 do 30.9.2015 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

53,50

Cement 
II/B 32,5 
R PL 25 kg

67,70

Tvárnice 
ztraceného 
bedn ní 
P+D

24,00 ks

25,00 ks

28,20 ks

34,90 ks

T 10

T 20

T 30

T 40

37,50

40,00

47,20

56,90

  9,50 bm

12,30 bm

16,50 bm

20,50 bm

pr m r 50   

pr m r 65  

pr m r 80   

pr m r 100  

Trubka drenážní

14,90

20,20

25,20

27,50

Trubky kanaliza ní
pr m ry 110mm, 125mm, 
160mm, 200mm...
všech rozm r     

Odbo ky a kolena
pr m ry 110mm, 125mm, 
160mm, 200mm...   

-52%
-47%

Nopovka
0,5x20m, role 10m²
1,0x20m, role 20m²
1,5x20m, role 30m²
2,0x20m, role 40m²

Bielbet žlab z um lé 
hmoty kl. A15 
pozinkovaný rošt, 
1000x130x105 mm, 
zat. do 1,5 t

Bielbet geiger 
erný plast, 

zat. do 1,5 t
Bielbet nádvorní 
jímka A 15 erná, 
250x250x250 mm

Geotextilie
ZEMTEX

26,50 m²

33,90

167,–
254,- 295,–

544,-

11,50 m²

14,00 m²

15,80 m²

27,50 m²

150 g

200 g

300 g

400 g

16,20

20,40

26,90

39,00

238,50 ks

162,00 ks

353,00 ks

239,00 ks

485,00 ks

315,00 ks

Ø4 mm 10x10 cm   

Ø4 mm 15x15 cm   

Ø5 mm 10x10 cm   

Ø5 mm 15x15 cm   

Ø6 mm 10x10 cm  
Ø6 mm 15x15 cm  

Kari sít  
2x3 m 

274,-

188,-

399,-

278,-

574,-

393,-

, 
mm

e
r
tm, 

Bi
e

za

LÉÉÉÉÉÉTO NEKON Í! ZA KAŽDÝCH 1000 KA EK 
DOSTANETE PIVO NA ZAHNÁNÍ ŽÍZN  ZDARMA!

228,–
290,-

Máme nejlevnejší cement! 
A nejenom ten!

D ev né 
brikety válcové 
pr m. 90 mm, 
bal=10kg

DP STAVEBNINY MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31 
Nové M sto na Morav
tel.: 731 653 240, 563 034 269
e-mail: info@dpstavebniny.cz 

Provozní doba: 
Po - Pá   6.30 - 16.30
Sobota  7.30 - 11.00

1225,–pal

1397,–

55

57,–ks

68,–

D evo palivové 
štípané mix 
pal=1m³
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ
NOVOMĚSTSKA JE 14. ZÁŘÍ. 

e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz  • tel.: 602 740 881

PLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZ

Posuvné brányPosuvné brány

   

 

 info@holoubektrade.cz

   

 

775 555 830, 566 535 037        

Montáže oploceníMontáže oplocení
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

září výstava Jindřich Zezula - výběr z tvorby Horácká galerie
září výstava Pohádky Tibetu; Princeznička na bále… městská knihovna
září pro děti Jak to bylo, pohádko - soutěž městská knihovna

od 5.9. výstava Židovské památky Kr. Vysočina; J. Hus roku 1415 a 600 let poté Horácká galerie
1.9. 20:00 film Schmitke kulturní dům

3.9. 16:00 vernisáž Horácké muzeum
5.9. 16:00 divadlo Divadlo Tomáše Machka - Dcery Matky Země Horácké muzeum
5.9. 21:00 koncert Akustický koncert Tomáše Ortela Bar Ballas
6.9. 18:00 film Cesta vzhůru - česká premiéra filmu Radka Jaroše kulturní dům

12.9.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
12.9.   9:00 vzdělání Den památek Horácké muzeum
12.9. 15:00 koncert HaChucpa - židovská hudba Ha Divadla Horácká galerie
12.9. 17:00 vernisáž Sdružení keramiků Brno Horácká galerie
13.9. 14:00 vzdělání Výprava po stopách zaniklých železáren dopravní terminál
14.9. 19:00 koncert Veselá trojka kulturní dům
17.9. 16:00 vzdělání Kavárna / Přednáška o obojživelnících (Mgr. J. Maštera) Horácké muzeum
20.9. 16:00 koncert Jakub Pustina a jeho hosté Horácká galerie
20.9. 16:00 film Já, padouch 2 kulturní dům

do 20.9. výstava Inspirace Josefa Fantury; Kontinuita Pavlů Tasovských Horácká galerie
22.9. 20:00 film Rychle a zběsile 7 kulturní dům
26.9.   8:00 trh Farmářský trh; Svatováclavské slavnosti Vratislavovo náměstí

27.9. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města informační centrum

30.9. 14:00 pro děti Streetmix kulturní dům

Žít v krajině - Sdružení Krajina / grafiky Vojtěcha Jedličky                            

Svatováclavské slavnosti 26. 9. 2015 / Vratislavovo náměstí
09:45 Slavnostní průvod všech účin-
kujících 
10:00 Otevření slavností  - slavnostní 
salva, přivítání Michalem Šmardou, 
starostou města, duchovní promluva 
Jana Daňka, děkana řím. - kat. církve, 
svatováclavský chorál v podání oper-
ního pěvce Michala Pavla Vojty
10:30 Loutkové divadlo eMillion pro 
děti
11:00 Dobová hudba Calata – I. part
11:20 Sokolník

11:50 Kejklíř Martin
12:10 Rytíř a jeho kůň
12:30 Historický šerm Flamberg
13:00 Komedianti na káře
13:20 Dobová hudba Calata – II. part
13:40 Sokolník
14:00 Kejklíř Martin
14:20 Historický šerm Flamberg
15:00 Rytíř a jeho kůň
15:20 Komedianti na káře
15:40 Dobová hudba Calata – III. 
part

16:00 Loutkové divadlo eMillion pro 
děti
16:20 Kejklíř Martin
16:50 Komedianti na káře
17:30 Ukončení slavností - střelba 
Flamberg 

Doprovodný program: 
kolotoč pro děti, pekárka, vojenský 
tábor, historický jarmark, farmářské 
trhy, ukázky zbraní a zbroje, výstava 
dravců, občerstvení

Den otevřených dveří památek aneb Dny evropského dědictví
sobota 12. září 2015

09:00 – 10:00
„Památky hravě“ - program pro děti, sraz 
u kostela sv. Kunhuty 
(průvodce Mgr. A. Hradilová)
10:00 – 11:00 
Komentovaná prohlídka Černé kaple a sgrafit 
kostela sv. Kunhuty, sraz u kostela sv. Kunhuty
(průvodce Mgr. Z. Chocholáčová)
11:00 – 12:00 
Komentovaná prohlídka Horáckého muzea 
(průvodce Mgr. A. Hradilová)
13:00- 15:00 

Komentovaná prohlídka města, historických 
sklepů a interiéru domu č.p. 119, oceněné 
památky Kraje Vysočina 2015, sraz u Horácké-
ho muzea 
(průvodce Ing. J. Svojanovská)
15:00 – 18:00 
Vystoupení brněnské hudební skupiny HaChu-
cpa a vernisáž výstavy Sdružení keramiků Brno 
v Horácké galerii
16:30 – 17:30
Komentovaná prohlídka evangelického kostela 
s výstupem na věž, sraz u busty 
J. A. Komenského 

(průvodce Mgr. J. Černá)
neděle 13. září 2015

14:00 – 18:00
„Po stopách zaniklých železáren Novoměstska“ - 
autobusový zájezd s průvodcem, sraz ve 14:00 
hod. před vlakovým nádražím v Novém Městě 
na Moravě 
(průvodce Mgr. M. Lopaur a Ing. J. Černý)

Volný vstup do památek:
09:00 – 17:00 Horácké muzeum          
10:00 – 17:00  Horácká galerie 
Zpřístupnění památek, prohlídek, expozic a 
zájezd zdarma! Pro děti drobný dárek! 


