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Zastavte se a zahrejte si! Dva šachové stolky s dřevěnými figurami nově zpříjemňují chodcům čas na 
Vratislavově náměstí a u kulturního domu. Umístěny jsou tady nastálo, zahrát si může každý. 

Více se dočtete na straně 4. 

Městské lázně se otevřou v listopadu 
Práce na Městských lázních finišují. Vše se pilu-
je ke slavnostnímu otevření. To bude s ohledem 
na průběh prací posunuto. „Stavba měla být 
původně předávána 1. října. Z důvodu změn 
se to ale mírně zpozdí, předpokládáme, že se 
tak stane v polovině října. Pro veřejnost budou 
Městské lázně slavnostně otevřeny v listopadu,“ 
potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Důvodem zdržení jsou stavební změny, které 
v průběhu stavby přicházely. „Zpoždění nastalo 
kvůli dodatečným požadavkům. Šlo například 
o vybudování venkovní ochlazovny pro saunu, 
výstavbu masérny a další. Dělali jsme také do-

datečné výběrové řízení na vybavení fitcentra. 
A  chtěli jsme i  místnost pro zážitkové koupele,“ 
poznamenal šéf Městských lázní Jiří Brychta. Ješ-
tě před samotným otevřením veřejnosti projdou 
lázně zátěžovými testy a zkušebním provozem. 
To znamená, že měsíc se bude zkoušet, zda vše 
funguje, jak má. Na začátku října již budou po-
loženy poslední obklady a doinstalovány techno-
logie. Doladěn bude také interiér. „Dokončujeme 
detaily barového pultu a bufetu, zamlouváme  
a vybíráme vybavení masérny, solária a fitcentra,“ 
doplnil Jiří Brychta. Vedle samotného bazénu se 
nyní ladí také provoz doplňkových služeb. „Vybí-

ráme jednotlivé dodavatele a jednáme s  mnohý-
mi institucemi, například s  hygienou, abychom 
věděli, co všechno budeme moci návštěvníkům 
nabídnout,“ uvedl Brychta.  Dobrou zprávou je 
jistě to, že součástí lázní bude také bufet. „Počí-
táme s tím, že v něm budeme prodávat nějakou 
sportovní výživu, přípravky na podporu kondice  
a zdravého životního stylu. Zároveň chystáme pes-
trou nabídku džusů a dobré kávy. A měly by tam 
být na prodej i sendviče,“ uzavřel Brychta.  Více  
o Městských lázní včetně programu jejich otevření 
přineseme v  listopadovém vydání Novoměstska. 

-mah-

Kraj podpoří projekt Národního olympijského centra 
Kraj Vysočina podpoří vybudování Národního 
olympijského centra v Novém Městě. Na svém 
posledním zasedání o tom rozhodli krajští za-
stupitelé. Pro byla jejich naprostá většina. Kraj je 
ochoten poskytnout podporu ve výši 40 milionů. 
To znamená čtyřnásobek částky, kterou plánuje 
dát naše město. Stane se tak v  případě, že stát 
zajistí nejen prvotní investici, ale také prostředky 
na provoz centra. „Jsem rád, že společně podpo-
rujeme tento projekt, který je z hlediska rozvoje 
sportu pro naše město zásadní,“ říká novoměst-
ský starosta Michal Šmarda. Toho si je vědomo 
také hejtmanství. „Několik mezinárodních akcí 

ukázalo, že Vysočina Arena a přilehlý areál pa-
tří k těm nejlepším v republice a má potenciál 
přilákat do našeho kraje desítky tisíc domácích 
i zahraničních návštěvníků. Cílem vedení Kra-
je Vysočina je přesvědčit především ministryni 
školství, mládeže a tělovýchovy a také zástupce 
Českého olympijského výboru, že sportovní are-
ál v Novém Městě má parametry olympijského 
centra a obrovskou podporu krajské samosprá-
vy,“ poznamenává hejtman Kraje Vysočina Jiří 
Běhounek. Budoucnost a nový status sportoviště 
bude hlavním tématem podzimní návštěvy Kate-
řiny Valachové na Vysočině. Návštěva ministryně 

naváže na loňskou cestu premiéra Bohuslava 
Sobotky, v  rámci které podpořil myšlenku vzni-
ku jednoho ze šesti olympijských center. Projekt 
připravuje Český olympijský výbor ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a měl by být součástí celkové koncepce rozvoje 
sportu v České republice. Nové Město by se tak 
mohlo stát líhní talentů v lyžování, biatlonu, cyk-
listice a dalších sportovních odvětví. „Pokud dá 
stát centru zelenou, bude to velká vzpruha nejen 
pro Novoměstsko a okolí, ale bude to mít více než 
podstatný význam pro celý kraj,“ uzavírá starosta. 

-mah-

Sledujte web: lazne.nmnm.cz.
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Co nového na stavbě?
Říjen

Nová služba MěÚ 
Městský úřad se snaží být otevřeným všem. Pa-
matuje tak i na osoby, které mají sníženou schop-
nost pohybu.  Od letošního září je možné zapůjčit 
si na podatelně MěÚ invalidní vozík. K vyzvednu-
tí je v  přízemí budovy a zájemcům je bezplatně 
k dispozici po dobu vyřizování potřebného. -mah-

Monitoring telefonických hovorů 

Říjen je posledním měsícem, kdy poběží na-
plno stavební práce na stavbě Městských 
lázní. Stavaři budou dokončovat montáž 
recepce a ostatního vnitřního i venkovního 
vybavení, zprovozní přístupové systémy, do-
končí malby a nátěry. Následovat bude úklid 
a napouštění bazénů. V bezprostředním okolí 
pak budou prováděny sadové úpravy. Zho-
tovitel následně předá stavbu městu. -svj

Informační servis

Město bez hazardu? Na tahu je MF 

Rozvoj turistického ruchu společně  
Podepsáno! Vznik turistické destinace Koruna 
Vysočiny zpečetil podpis starostů sedmi měst 
a obcí. Memorandum o spolupráci v  oblasti  
turistického ruchu podepsali zástupci Bystřice 
nad Pernštejnem, Nového Města na Moravě, 
Velkého Meziříčí, Velké Bíteše, Žďáru nad Sáza-
vou, Tišnova a Nedvědice. Naše město vstupuje 
do projektu s přídomkem srdce Vysočiny. Novo-
městský starosta Michal Šmarda byl jmenován 
předsedou sdružení. „Cílem je spojit síly a na-
bídnout návštěvníkům to nejlepší, co máme,“ vy-
světluje smysl práce Michal Šmarda. Podstatou 

projektu je jak společná propagace turistických 
aktivit, tak spolupráce poskytovatelů služeb v ob-
lasti cestovního ruchu. Společné snahy pak míří 
k tomu, aby turisté na Vysočině trávili delší dobu, 
z čehož budou profitovat jak místní podnikate-
lé, tak i lidé, kteří s rozvojem turistického ruchu 
najdou nová pracovní uplatnění. „Turistická de-
stinace si dává za cíl překlenout ducha konku-
rence a propojováním turistických cílů budovat 
atraktivní oblast mezi Brnem a Žďárskými vrchy 
pro delší pobyt návštěvníků,“ uzavírá Vladimír 
Vecheta ze společnosti Koruna Vysočiny. -mah-

Nové Město je již dva roky 
příkladným Lepším místem
Naše město se před dvěma lety připojilo k desít-
kám měst, které se rozhodly používat k otevřené 
komunikaci s občany Lepší místo, webovou a 
mobilní aplikaci sloužící ke zlepšování veřejné-
ho prostoru. Novinka se ujala nad očekávání 
a město nyní sklízí pochvalu. „Přestože novo-
městský úřad využívá Lepší místo tak krátkou 
dobu, aktivita úředníků a hlavně občanů je 
pozoruhodná,“ pochvaluje si Alena Kučerová 
z obecně prospěšné společnosti Prostor Plus. 
Novoměšťáci pomocí aplikace nahlásili 79 pří-
padů/míst. Úspěšnost vyřešených podnětů se 
blíží k 92 %, přičemž v současné době se u dal-
ších 6 % koná náprava. Zbylý počet patří tipům, 

které jsou nové, nebo těm, které jsou neřešitel-
né. V tomto případě jde o 1 %.  Jaké podněty se 
konkrétně podařily vyřešit? Jedná se například 
o opravu chodníku v Luční ulici, dále o úklid po-
užitých injekčních stříkaček u Harusova kopce, 
o odstranění nepořádku v Polní ulici, nainstalo-
vání herních prvků u dětských hřišť v Monseově 
ulici a v ulici Budovatelů. „ Jednoduché podněty 
byly vyřešeny do jednoho týdne od nahlášení, 
ty složitější nejrychleji, jak to šlo,“ říká novo-
městský starosta Michal Šmarda. Zbylý počet 
vyřešených tipů i těch, na kterých se v součas-
nosti pracuje, naleznete na www.lepsimisto.cz.  

-kuc-, -mah-

Prodej pozemku

Vlastníkům lesů je adresována výzva, která se 
týká opakované kontroly jejich majetku. Dů-
vodem k  tomu je zjištění možného výskytu 
kůrovce a rozsahu napadení stromů tímto 
škůdcem. Podle lesního zákona jsou vlastníci 
povinni vytěžit a asanovat napadené stromy 
tak, aby se zabránilo dalšímu šíření kůrovce. 
Přitom je třeba spolupracovat s  lesním hos-
podářem. Další potřebné informací včetně 
kontaktů jsou uvedeny na webu radnice. -mah-

Výzva vlastníkům 
lesů 

Nové Město má svoje již tradiční místo v  pořa-
du Panorama. V  zimní sezoně běží v  jeho obsa-
hu záběry z  Harusova kopce a Vysočina Areny.  
A stejně jako v předchozích letech podpoří jejich 
vysílání Kraj Vysočina. K  tomuto účelu vyčlenil 
částku 100 tisíc Kč. V relaci Panorama vystu-
puje Nové Město od roku 2010. Informace se 
týkají především sněhových podmínek, aktu-
álního počasí a nabídky běžeckých tras. -mah   

Levnější elektřina
Město vyjednalo se společností E.ON možnost 
zajistit si na dva roky levnější elektřinu. Úspo-
ra může být až 10% ročně. Informační schůzka 
se uskuteční 6. října od 10 do 17 hodin v pří-
sálí novoměstského kulturního domu. Pokud 
se rozhodnete nabídky využít hned na místě, 
je nutné si sebou přinést smlouvu o dodáv-
ce elektřiny či poslední vyúčtování, občanský 
průkaz a číslo účtu. Bližší informace najdete 
uvnitř tohoto čísla ve vloženém letáku. -red-

Na začátku minulého roku vešla v  platnost vy-
hláška města týkající se hazardu. Cíl nařízení byl 
jasný - mělo rázně zatočit s  výherními hracími 
zařízeními. Nová nepřibývala, stávající mohla 
být provozována pouze po dobu od 21.00 hod. 
do 05.00 hod. Vidinu města bez automatů však 
kalí pomalost úředníků Ministerstva financí. Od 
1. ledna, kdy mají rušit licence, vedou správní ří-
zení s  provozovateli výherních hracích zařízení 
o zrušení povolení k  provozování loterií. Město 
tuto činnost ministerských úředníků opako-
vaně urguje.  Výsledek? V  současnosti nabylo 
právní moci 11 rozhodnutí Ministerstva financí 

o zrušení povolení k provozování loterií a jiných 
podobných her ve městě a dalších 37 správních 
řízení je ze strany ministerstva vedeno. „Neby-
lo lehké prosadit úplný zákaz tvrdého hazardu 
v našem městě. Nakonec se to podařilo a od za-
čátku roku platí naše městská vyhláška, která 
umožnila Ministerstvu financí zrušit licence 
všem hazardním přístrojům. Ministerstvo bo-
hužel nepracuje dobře a je při odebírání licen-
cí nepřijatelně pomalé. Většina automatů je 
tak dále v provozu, což je špatně,“ komentuje 
současné dění radní města Jaroslav Lempera.

 -mah-

Dotační programy pro rok 2016 
Výzvy a dotační programy na příští rok vyhlásila 
novoměstská radnice. V  případě dotačních pro-
gramů se podpora váže k oblastem sport (zkva-
litnění sportovišť a sportování jako takového), 
kultura (program Novoměstská kultura 2016) 
a sociální sféra (pomoc a podpora osobám v ne-
příznivé sociální situaci). V rámci výzev lze podat 
individuální žádost týkající se podpory aktivit 
neziskových organizací, dále se výzvy vztahují 
k podpoře aktivit neziskového sektoru v oblasti 
sportu a tělovýchovy pro organizace nad 150 
členů a také v  případě podpory mimořádných 

počinů. S  ohledem na novelu zákona o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů dochází 
u dotačních programů a výzev k  řadě změn. Tý-
kají se koncipování jich samotných, specifikace, 
příloh jednotlivých žádostí apod. Mění se také 
systém vyhodnocení došlých žádostí, který je 
založen na stanovení hodnotících kritérií. Úplné 
znění výzev a dotačních programů na rok 2016 
včetně formulářů žádostí a některých příloh je 
k dispozici na webových stránkách města. Žá-
dosti je možné odevzdat na podatelně MěÚ 
od 8. října do 9. listopadu 2015.   -mah-, -řád-

Na konci září byla otevřena opravená silnice 
III/36039 mezi Novým Městem a Skalským Dvo-
rem. V okolí Nového Města tak přibyl další úsek 
s novým povrchem. „Rekonstruován byl úsek, je-
hož oprava byla dlouhodobě odkládána,“ řekl no-
voměstský místostarosta Stanislav Marek. Po no-
vém se jezdí také ve městě. Za více než 5 milionů 
prošel rekonstrukcí úsek od Enpeky až po Koupa-
liště. Vedle povrchu je nové také veřejné osvětlení 
a k tomu se vybudoval chodník. Cesta se opravo-
vala také v Pohledci. Takřka milionovou investicí 
byla rekonstrukce úseku mezi mateřskou školou 
a hasičkou zbrojnicí. Rušno je v současnosti na 
Žďárské ulici, kde je upravován přechod pro 
chodce.  Zebra bude v místě papírnictví nově na-
svícena díky finanční pomoci Nadace ČEZ. -mah- 

Opravené silnice 
Novoměstská radnice spustila na začátku září 
monitoring hovorů na svých pevných telefon-
ních linkách. Ty jsou nově nahrávány. Na no-
vinku jsou volající předem upozorněni. „Od 
tohoto kroku očekáváme, že bude možné řešit 
zejména sporné situace při stížnostech klien-
tů, případně bude možné i  odstraňovat některé 
chyby ve vedení telefonického hovoru ze strany 
zaměstnanců radnice," vysvětlil tajemník měst-
ského úřadu Petr Hanych. Ve výsledku by tak 

mělo dojít ke zkvalitnění telefonických hovorů. 
„Z průzkumů spokojenosti víme, že například 

zahájení, ukončení hovoru nebo hlasová komu-
nikace jsou ze strany klientů vnímány jako dů-
ležitá místa telefonického kontaktu,“ doplňuje 
tajemník. Ukládání dat z  monitorovaných tele-
fonních hovorů je časově omezeno a nepodléhají 
mu soukromé hovory, které si zaměstnanci rad-
nice sami hradí a jež vyřizují pod svým kódem.
 -mah- 

Informační schůzky pro žadatele  
o kotlíkové dotace
Kraj Vysočina bude v příštím roce rozdávat kot-
líkové dotace. Podporu na pořízení nového kot-
le, který bude vyhovovat dotačním podmínkám, 
budou moci domácnosti získat prostřednictvím 
výzev, které vyhlásí Kraj Vysočina pravděpo-
dobně v závěru letošního roku. Celkově by na 
Vysočině mohlo být do roku 2020 vyčerpáno 
více než 400 miliónů korun. Vzhledem k tomu, 
že na Vysočině bude tento typ dotace nabízen 

poprvé, chystají se desítky  informačních schů-
zek po celém regionu. O přesných termínech 
a místech bude veřejnost informována pro-
střednictvím tisku a internetových stránek Kra-
je Vysočina. V průběhu informačních schůzek 
budou zájemci seznámeni se základními zná-
mými podmínkami výzvy, předpokládaným 
harmonogramem, způsobem proplácení dotací 
apod. Velký prostor bude věnován dotazům. -red-

Deratizace v Novém Městě, 
Pohledci a Maršovicích
Od 5. do 11. října se v Novém Městě, Maršovi-
cích a Pohledci uskuteční celoplošná deratiza-
ce. Po tomto termínu bude probíhat kontrola 
pokládek a jejich případné doplnění přibližně 
po 14 dnech. Město žádá občany, majitele ne-
movitostí a správce objektů o spolupráci. De-
ratizaci je povinen provádět každý vlastník ne-
movitosti (budovy či pozemku), kde k výskytu 
hlodavců dochází nebo kde se již přemnožili. 
Deratizaci pro město provádí pracovníci firmy 
ASANAČNÍ SLUŽBY Ambrož-Eler z  Hamrů 
nad Sázavou, vedené MVDr. J. Vondráčkovou, 
tel. 603  542  628. Tato firma je schopna provést 
deratizaci i pro jiné vlastníky nemovitostí, ná-
klady na deratizaci hradí vlastník nemovitosti. 
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontak-
tovat M. Kratochvílovou z MěÚ, tel. 566 598 358, 
e-mail: marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz, 
lze zde také domluvit deratizaci soukromých ne-
movitostí.

Důležité upozornění:

1/ V době deratizace je třeba zamezit volnému 
pobíhání domácích zvířat (psů a koček) bez do-
hledu chovatele. Předejdete tak možným kom-
plikacím po náhodném požití nástrahy nebo 
uhynulého hlodavce vaším zvířetem. 
2/ Majitelé a správci všech objektů mají povin-
nost umožnit provedení deratizace podle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3/ Za účelem systematického provedení dera-
tizačního zásahu bylo území města rozděleno 
do několika lokalit, ve kterých budou postupně 
proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.
4/ Nevyhazujte zbytky potravin na volná pro-
stranství. Odhazováním zbytků jídla na volné 
prostranství krmíte hlodavce, které se snažíme 
likvidovat.

-svj- 

Město nabízí k prodeji byt
Radnice nabízí k prodeji bytovou jednotku čp. 
853/17 na ulici Tyršova (výměra 55,78 m²). 
Minimální kupní cena je 550 000 Kč. Prodej se 
uskuteční formou veřejného výběrového říze-
ní „na určení pořadí“, a to 11. 11. v 15 hodin  
v zasedací místnosti MěÚ na Vratislavově ná-

městí 103. Zájemci o koupi si byt mohou pro-
hlédnout 14. 10. a 4. 11. vždy od 15 do 15.15 
hodin. Bližší informace získáte v RK Pamex 
(tel. 730 897 027) nebo na Odboru investic 
a správy majetku města (tel. 566 598 358). 

-red-

Město Nové Město na Moravě nabízí k prode-
ji pozemek parc. č. 1788/10 o výměře 795 m²  
v ulici U Jatek. Pozemek je nabízen za minimální 
cenu 318 000 Kč (400 Kč/ m²). Prodej se usku-
teční formou veřejného výběrového řízení „na 
určení pořadí“, které se bude konat 11. listo-
padu v 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ na 
Vratislavově náměstí 103. Důležitá informace 
pro zájemce - na  pozemku jsou uloženy kanali-
zační přípojky náležející k domům čp. 555, 556 
a 562  na ulici Dukelská, které však nejsou do-
sud jako věcná práva zavkladována v katastru 
nemovitostí. Převod předmětného pozemku na 
kupujícího bude proto realizován až po zřízení 
věcných břemen, spočívajících v právu uložení 
a provozování kanalizačních přípojek, a to ve 
prospěch vlastníků výše uvedených domů. Bliž-
ší informace získáte osobně na odboru investic  
a správy majetku nebo na tel. 566 598 355.   -red-

Sbírka použitého 
ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov, která 
poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným, 
vyhlašuje v Novém Městě sbírku použitého oša-
cení. Uskuteční se 8. a 9. října od 10 do 18 hodin 
v budově bývalého kina na Masarykově ulici 
(boční vchod od parkoviště). Věnovat můžete let-
ní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, zá-
clony, látky, domácí potřeby, přikrývky, polštáře 
a deky, obuv, hračky. Vše nepoškozené a zabale-
né do igelitových pytlů či krabic. Bližší informace 
získáte na tel. 224 316  800, 224  317 203. -red-

Přijďte se podívat na burzu minerálů, šperků a zkamenělin, 
která se uskuteční 10. 10. od 9 do 14 hodin v přísálí kulturního domu. Bližší informace na tel. 606 072 828. 
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NKZ: K dlouhodobým plánům se přidala nová výzva  

V srpnovém vydání jsme se ptali čtenářů na jejich 
názor na plánovanou stavbu zásobníku sněhu. 
Zmiňovali jsme se o tom, že vybudování zásob-
níku je stěžejní pro další rozvoj Vysočina Areny 
a nabídky sportovních podniků. Hlasující se roz-
dělili na tři přibližně stejně velké tábory.  Těsně 
zvítězil tábor hlasujících, kteří stavbu podporují 
(38 %). V  těsném závěsu byli ti, kterým stavba 
nevadí (36 %), a poslední skončili odpůrci stav-
by (26 %). Do hlasování se zapojilo 196 lidí. Je 

tedy vidět, že stavba zásobníku sněhu bude patřit 
k těm kontroverznějším. Přesto se dá říct, že větši-
na lidí rozhodně není proti tomu, aby se Vysočina 
Arena dále rozvíjela.  V případě zásobníku sněhu 
již zastupitelé schválili smlouvu, která dává zele-
nou této stavbě. Stavba vznikne ještě letos za Plač-
kovcem směrem na Vlachovice, vlevo od silnice. 
Drtivou část nákladů uhradí Sportovnímu klubu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

-mah-

Anketa: Stavba zásobníku sněhu 

Komentovaná prohlídka 
města

11. 10. / 15:00 hod.
Sraz účastníků v Informačním centru 

na Vratislavově nám. 114 
(budova muzea).

Moštování
Místo:  Moštárna ZO ČZS Nové Město na Mo-
ravě za prodejnou Jednota COOP pod nemoc-
nicí 
Termíny: 
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

NOVOMĚSTSKO

Šachy na ulici zpříjemní den
Na Vratislavově náměstí a u kulturního domu 
přibyly dva šachové stolky. Jde o projekt nava-
zující na veřejnosti známá piana na ulici či poe-
siomaty. Šachy na ulici jsou dalším v řadě. Jako 
první za stolek zasedli novoměstský starosta 
Michal Šmarda a Ondřej Sladký. Teď je řada na 
vás. Figurky si je možné přinést vlastní nebo 
hrát s  přichystanými. „Cílem projektů je obo-
hacení městského prostoru,“ vysvětluje autor 
myšlenky, kavárník Ondřej Kobza. S  tím má 

již naše město zkušenost. V  letošním roce oz-
dobily Vratislavovo náměstí a prostory zámku 
sochy pánů Tasovských. „Sochařská expozice 
zaznamenala mnoho ohlasů. Po prvotním roz-
čarování jsou objekty v parku vnímány vesměs 
pozitivně. Z toho důvodu chystá Horácká galerie 
na příští rok další a bezesporu neméně kvalitní 
výstavy na různých místech parku před zám-
kem i na nádvoří,“ říká její ředitel Josef Chalupa. 

 -mah-

Nabídka garáže
Město Nové Město na Moravě nabízí k odprodeji 
betonovou PREFA garáž. Rozměry 3x5 m. Ple-
chová dvoukřídlá vrata.  Cena dohodou. Převoz 
hradí nový majitel. Bližší informace u velitele MP, 
tel.:  566 598 441, 776 612 033. 

Novoměstská kulturní zařízení a její pracovníci 
se v  současnosti nenudí. Souvisí to s  plány, ale 
také neplánovanými výzvami. V  současné době 
probíhá stěhování předmětů z depozitáře Horác-
kého muzea. Vše se tu připravuje na rekonstrukci 
půdních prostor. Místo skladu tu vzniknou vý-
stavní prostory, v budově přibude výtah a toalety 
pro návštěvníky. Toto zázemí zde dlouhodobě 
chybí, navíc muzeum vyjde vstříc seniorům a hůře 
pohyblivým návštěvníkům, kteří měli problém 
expozice navštívit. „Kromě rekonstrukce střechy 
plánujeme vybourání stávajících půdních prostor, 

v nichž je depozitář. Celá půda projde proměnou a 
bude zpřístupněna návštěvníkům,“ uvedl šéf NKZ 
Daniel Šimek. Věci z  depozitáře Horáckého mu-
zea budou nově umístěny do jiných budov, které 
má město ve svém majetku. Čilý stavební ruch by 
měl odstartovat na začátku příštího roku. Kromě 
budovy muzea se bude opravovat Gobelínový sa-
lonek v kulturním domě.  Rekonstrukce místnosti 
bude respektovat její podobu, která vznikla v se-
dmdesátých letech minulého století. Tak si to přejí 
sami Novoměšťáci. Pro zachování nástěnného ko-
berce se v anketě vyslovilo zhruba 80 % všech hla-

sujících. Místnost se začne opravovat na sklonku 
letošního roku. Nová bude podlaha, elektroinsta-
lace, osvětlení, inventář, tradice však zůstane za-
chována. NKZ žije také rozjezdem restauračního 
zařízení v kulturním domě. Poslední nájemce totiž 
ukončil smlouvu a prostory zůstaly prázdné. NKZ 
je chtějí vzkřísit a dávají dohromady pracovní tým. 
Restaurace by se měla rozjet v  průběhu tohoto 
měsíce.  „Chtěli bychom, aby lidé, kteří přijedou 
do kulturního domu, měli k dispozici zázemí a pří-
jemné prostředí, kde si mohou před nebo po před-
stavení posedět,“ uzavřel Daniel Šimek. -mah-

Nordic walking
Dne 7. 10. ve 14.00 hodin pořádá MO 
STP pro členy i veřejnost instruk-
tážní přednášku v praktickém pro-
vedení Nordic Walking, jako zdra-
votní a rekreačně sportovní   aktivity. 

Přednášku provede instruktor R. Ha-
vlíček. Sraz zájemců na atletickém 
stadionu. Cena za 1,5 hodiny 50 Kč 
členové, 150 Kč ostatní.   

Výbor MO STP

Jako úspěšnou lze hodnotit letní sezonu na 
Koupališti. Přálo počasí a přes vysoké teploty 
se udržela voda čistá. Ne náhodou směřovaly 
na Koupaliště davy návštěvníků. „Návštěv-
nost byla dlouhodobě skvělá,“ říká jednatel 
společnosti TS služby František Laštovička. 
Přírodní areál táhl nejen díky kvalitě vody, ale 
i udržovanému prostředí.  „Návštěvníci si 
zvykli využívat zázemí nocležiště a přilehlého 
koutku pro občerstvení. Ke zvýšené návštěv-
nosti přispěla dostupnost Koupaliště ze směru 
od Ochozy,“ popisuje Laštovička. Jako trefa do 

černého se také ukazuje zprovoznění bufetu, 
o který byl v  sezoně velký zájem. „Návštěvní-
ci by byli rádi za větší kapacitu pro posezení. 
Jsme však limitováni požadavky hygienické 
služby,“ dodává Laštovička. Otázku, jak dále 
s bufetem, bude třeba řešit co nejdříve. Spravu-
je se totiž cesta na Bělisku a lze očekávat, že lo-
kalita se stane ještě více vyhledávanou. Během 
letošního teplého léta však Koupaliště nebylo 
jediným cílem Novoměšťáků. Koupat se jezdilo 
také na Čerňák, Medlov, Sykovec a Zuberák. 

-mah-

Letní sezona na Koupališti 

Celkem 26 uměleckých děl, o které se dříve sta-
rala ZŠ L. Čecha, bylo nabídnuto k dalšímu vy-
užití. „Jedná se o práce převážně regionálních 
malířů, kterým schází využití. Proto jsme se 
rozhodli některé zapůjčit, jiné prodat,“ při-
bližuje novoměstský místostarosta Stanislav 
Marek. Nabídku nejdříve obdržely příspěvkové 
organizace města i Kraje Vysočina se sídlem v 
Novém Městě a dále Galerie Sokolíček. Na je-
jím základě se ozvalo novoměstské gymnázium, 
kam se přemístí portrét Vincence Makovského 
od Bohumila Puchýře. Horácká galerie zase 
projevila zájem o zapůjčení obrazů Kuropění od 
Bohdana Laciny a díla nazvaného Střechy, je-

hož autorkou je Věra Frömlová. „Zároveň bude-
me převádět dva obrazy Novoměstským kultur-
ním zařízením,“ doplňuje Stanislav Marek.  Jde 
o díla Náměstí v Novém Městě, jehož autorem 
je František Emler a Zima na Vysočině od Jiřího 
Šebka. Obě budou na dobu neurčitou umístěna 
v Horáckém muzeu. Zbylá díla budou nabídnu-
ta veřejnosti. K mání tak budou autoři Antonín 
Smažil, Pavel Kopáček, Alois Lukášek, Čeněk 
Dobiáš a další. Malířská plátna budou nejpr-
ve oceněna znalcem, který stanoví jejich cenu. 
Buď je město prodá přímo, nebo v  dražbě. Fo-
tografie děl budou zveřejněny na webu radnice. 

-mah-

Umělecká díla hledají nové majitele 

Již tradiční a hojně navštěvovaná podzimní spe-
ciální výstava okrasného ptactva se koná o víken-
du 3.- 4. října ve všech krytých prostorách novo-
městského chovatelského areálu za nádražím ČD.
Návštěvníci mohou zhlédnout velké množství 
běžně chovaných exotických ptáků, ale i druhy, 
které jsou ve voliérách chovatelů vzácné. Mnozí 
se často ptají na cenu a věk, kterého se takový 
papoušek může dožít. Mnohdy se diví, že líbivý 
barevný papoušek je několikanásobně levnější 
než obyčejně vyhlížející jedinec. Cena se nevy-
tváří podle líbivosti, ale podle obtížnosti dosa-
žení odchovu mláďat. Např. andulky se množí 
snadno, mnohdy před dosažením jednoho roku 
věku. U dražších papoušků, jejichž cena je mno-
honásobně vyšší, to je složitější. U běžnějších 
druhů to trvá dva roky, než jsou schopni hníz-
dit. U jiných si musí chovatel počkat 4–5 let, 
mnohdy i déle. Někdy se nedočká mláďat ani 
za 8 let. To v případě, že pár si není sympatic-
ký, žije vedle sebe, ale nemá o sebe zájem. Musí 
se vyměnit partner, ale ani toho nového nemusí 
samička přijmout. U papoušků hraje vzájemná 
náklonnost a tím i předpoklad k založení „rodi-
ny“ mnohdy větší roli než u partnerů lidských. 

S otázkou věku, kterého se jedinec dožívá, je 
to též složitější. Třeba populární žako se může 
dožít 50–60 let. Ve skutečnosti však umírá 
většina z nich do deseti let příčinou nesprávné 
výživy. Majitel papouškovi dává, co mu chutná, 
hlavně slunečnici, buráky, maso, někdo i řízek  

a svíčkovou. Papoušek se k oboustranné radosti 
cpe a výsledek se k zármutku majitele dostaví. 
Velkým nebezpečím jsou pro papoušky výpary 
teflonu. Pokud je pták v kuchyni, kde se používá 
teflonová pánev, druhého dne se nedožije. Člo-
věk vydrží víc. Papoušci jsou dva dny podrobeni 
velikému stresu ze změny prostředí a z dalších 
rušivých vlivů. Mnozí ani první den nepřijímají 
potravu. Věříme, že toto budou mít návštěvníci 
na paměti. Malé dítě neví, že když brnká prsty 
na pletivo voliéry, ze stresu může ptáčka ranit 
i mrtvice. Řada druhů je už po mnoho genera-
cí chována v Evropě. Ale geneticky v sobě mají 
zakotvené způsoby života tak, jako jejich dávní 
předkové z australské buše nebo deštných afric-
kých pralesů, savan nebo pralesů Jižní Ameriky, 
a rozumní chovatelé se snaží jim vytvořit podob-
né podmínky. Chovatelství exotických ptáků je 
krásná záliba. Vyžaduje tři podmínky - znalosti, 
peníze a štěstí. Přejeme vám příjemné zážitky  
z prohlídky. Výstava je otevřena v sobotu od 8.00 
do 17.00 hodin, v neděli od 8.00 do 15.00 hodin.   

Otakar Německý, 
ZO ČSCH Nové Město na Moravě

Novoměstská andulka 

Setkání novoměstských rodáků

Ozvěny Vysočiny
Novoměstské informační centrum nabízí novou knihu Hynka Jurmana Ozvěny Vysočiny. Autor ji 
tvořil 34 let. Na 368 stranách najdete informace o památkách a pozoruhodnostech, ale i temných 

záhadách Vysočiny. Nechybí poetická vyznání, cyklistický cestopis, „filmová“ místa, nespočet 
fotografií a ilustrací. Cena knihy 299 Kč.   -red-
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První den ve škole. Návštěva v Pohledci
„Děti, kdo se těšil do školy?“ ptá se paní učitelka. 
„Kdo se nepřihlásí, toho čeká mimořádný domá-
cí úkol,“ dodává s úsměvem. Nad rozzářenými 
obličeji se okamžitě objevil les zvednutých rukou. 
Takto pohodově a příjemně začínal první školní 
den v jedné z nejmenších škol na Vysočině, dvou-
třídním školském zařízení v  Pohledci. V  pohle-
deckých školních lavicích se vystřídalo už několik 
generací. „Já tady mám ve třetí třídě vnoučka a 
vnučka letos nastoupila do první třídy. A chodily 
sem i moje děti. I na svůj první školní den si vzpo-
mínám, protože jeden můj kamarád strašně pla-
kal, nechtěl do školy jít. A dlouho mu trvalo, než si 
na školu zvykl. Vždycky jsem si pak říkala, že ne-
chci, aby moje děti nebo vnoučata měly z prvního 
školního dne podobný zážitek,“ zavzpomínala 
Drahoslava Krejčí. Malá školička všem svým ab-
solventům dokonale přirostla k srdci. „Je to moje 
srdeční záležitost, mám na ni krásné vzpomínky. 
Měli jsme vynikajícího učitele, pana Libru. Spolu 
se svou paní nám byli mámou a tátou, byli skvělí. 
Strašně ráda na ně vzpomínám. Já jsem tady také 
pak několik let učila, byly to krásné roky,“ vyzna-
la se ze své náklonnosti k pohledecké malotřídce 
Drahoslava Krejčí. Vzpomínky na vlastní školní 
léta strávená v Pohledci prozradili i další rodiče, 
kteří v  první školní den přivedli do slavnostně 
vyzdobené třídy své ratolesti. „Nejvíce mi utkvěla 
v  paměti školní půda. Tam byly uskladněny po-

můcky pro vyučování. Pan učitel nás na půdu 
pro ně posílal a já jsem tam chodila strašně ráda, 
hrozně mě to bavilo,“ usmála se Markéta Šrám-
ková. „Já si zase nejvíce pamatuji hodiny branné 
výchovy, kdy jsme si museli navléknout na ruce 
a na nohy sáčky, nasadit si plynovou masku a šli 
jsme se schovat do krytu – do sklepa,“ dodala 
další Pohleďačka Martina Kučerová, maminka 

malé Nely, která právě nastoupila do první třídy. 
Vesnická školička se dvěma třídami pro první až 
pátý postupný ročník nabízí především příjem-
nou, takřka rodinnou atmosféru. „Když jsem 
před lety do této školy nastoupila, byla jsem ne-
skutečně nadšena. A jsem po celé ty roky, z dětí i 
z rodičů. Můžeme se na sebe spolehnout. Těžko 
bych hledala někoho, na koho se nemůžu obrátit, 
kdykoliv něco potřebujeme. Stačí zvednout tele-
fon a určitě se na druhé straně ozve „pomůžeme, 

uděláme“. Rodiče také sami přicházejí s nápady, 
co všechno pro děti udělat, co zlepšit,“ pochvá-
lila součinnost rodičů se školským zařízením 
vedoucí učitelka Marie Kučerová. V letošním 
roce se bude v  pohledeckém školském zařízení 
vzdělávat dvaadvacet malých žáčků. Do první 
třídy nastoupily čtyři děti. „Já se nejvíc těším na 
hudební výchovu, protože ráda zpívám. A strach 
nemám zatím z ničeho, ani z matematiky. Počítat 
už trochu umím, do dvaceti to zvládnu,“ prohlá-
sila Nela, která letos poprvé zasedla do školní 
lavice. Samotné vyučování probíhá v malotřídní 
škole trochu jinak než ve velkých školských zaří-
zeních. „Já učím první, druhou a třetí třídu, kole-
gyně čtvrtou a pátou. Ale několik hodin vyučuje 
i třeťáky, ty si dělíme. Je to trochu složitější na 
přípravu a organizaci. Vždycky pracuji s  jedním 
ročníkem, další dva mají samostatnou práci. Děti 
si ale na tento způsob brzy zvyknou a nedělá jim 
to žádné problémy,“ vyjádřila se Marie Kučerová. 

„Nechtěla bych učit na žádné jiné škole a myslím 
si, že jestli některé rozhodnutí v mém životě bylo 
správné, pak to bylo právě tohle,“ dodala. Malé 
školáčky přišel pozdravit také ředitel školy Jan 
Krakovič v doprovodu starosty Nového Města na 
Moravě Michala Šmardy. Přinesli jim pár dáreč-
ků a popřáli jim, aby do školy vždycky chodili rádi 

-hzk-

V Rokytně oslavili hasiči 115 let své existence

Slavnostní ráz mělo poslední srpnové sobotní od-
poledne v Rokytně. Vycházkové uniformy dobro-
volných hasičů dávaly tušit, že hlavní roli budou 
tentokrát hrát právě hasiči. Rokytenský hasičský 
sbor byl založen v  roce 1900. Podnět k  tomuto 
kroku dal místní nadučitel Adolf Libra, který se 
zároveň stal prvním jednatelem a kronikářem 
SDH Rokytno. „Z Jihlavy byla z firmy Hilzer za-
koupena starší jednoproudní stříkačka. Staros-
tou sboru byl zvolen Antonín Zelený, náčelníkem 
Antonín Zelený mladší, podnáčelníkem Josef Šín 
a pokladníkem František Wolf. V  družstvu byli 
čtyři lezci s četařem Františkem Havlíkem, osm 

stříkačníků s četařem Františkem Wolfem a dva 
trubači,“ připomenul současný jednatel sboru 
Miroslav Lukeš. 14. října 1900 se konala veřej-
ná zkouška sboru rokytenského. „Tímto dnem 
zanesen sbor náš do župy VI. Aby zkouška vy-
konána byla, odbývali hasičové 3 cvičení se žebři, 
9 se stříkačkou, 11 pochodových, 5 společných, 
1 signálové,“ popsal v  hasičské kronice Adolf 
Libra. Vůbec první slavnost spojenou s veřejnou 
zkouškou brali tehdejší hasiči nesmírně vážně. 

„Mimo pozvánek sborových sezváno obecenstvo 
plakáty i soukromým způsobem, aby účast bra-
lo na našem slavném dnu. Dvě brány vpouštěly 
hosty do obce s nápisy: Vítáme Vás, hoden je cti, 
kdo pro bližního nebezpečenství podstupuje,“ 
bylo tehdy zapsáno do kroniky. V letošním roce 
oslavili rokytenští hasiči už 115 let své existen-
ce. I tentokrát proběhly velké přípravy, členové 
sboru neponechali nic náhodě. Pozváni byli 
nejen místní obyvatelé a okolní sbory, ale také 
velké množství hostů. „Kraj Vysočina má s dob-
rovolnými hasiči vynikající spolupráci. Nejde jen  
o mimořádné události a společenské záležitos-
ti, ale pomáhají nám také se samosprávou. Bez 
hasičů ve všech těch malých vesničkách by ani 
samospráva, starostové a starostky nemohli fun-
govat. My se naopak snažíme hasičům pomáhat 
např. s  repasováním vozidel, spolupodílením 
na nákupu nových vozidel, ošacení a podobně,“ 
podotkl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vla-

dimír Novotný. Slavnost, která začínala vítáním 
sborů před rokytenskou hasičárnou, pokračova-
la společným nástupem, projevy hostů, předává-
ním vyznamenání a poté hromadným přesunem 
průvodu do hasičského výcvikového střediska 
Obůrka. O nenásilný přechod z  oficiální na zá-
bavnou část programu se postarali nejmladší 
hasiči z Jam, kteří svým simulovaným zásahem 
při požáru, spojeným s vyproštěním zraněné oso-
by ze zapáleného obydlí, pozvedli všem náladu a 
vyčarovali úsměvy na tvářích. Akce se podle mí-
nění hostů dokonale vydařila. „Dobrovolní hasiči 
ve všech místních částech pracují dobře, je na ně 
spoleh. Jsou to nositelé kulturních tradic a v pod-
statě jediní organizátoři společenských a spor-
tovních akcí. V Rokytně je jejich práce opravdu 
vidět. A co bych jim popřál? Asi více peněz, aby 
měli na opravu techniky a nákup nových unifo-
rem,“ uvedl místostarosta Nového Města na Mo-
ravě, pod něž Rokytno spadá, Stanislav Marek.  
A s přáním se připojili i další hosté. „Jako kolega 
z nedalekých Slavkovic bych chtěl všem hasičům 
v Rokytně popřát k tomuto jubileu hlavně hodně 
aktivity. Nyní to v Rokytně velmi dobře funguje, 
což není vždy pravidlem. Každý sbor zažije vze-
stupy i pády a Rokytno jde v tuto chvíli příkladem 
všem ostatním,“ pochválil místní sbor staros-
ta SDH Slavkovice Josef Košík. „Byl bych rád, 
kdybychom se na podobných krásných akcích 
setkávali co nejčastěji,“ dodal Josef Košík. -hzk-

NOVOMĚSTSKO
SOŠ – Den stavebních profesí
Ve čtvrtek 1. 10. se uskuteční na středisku od-
borné výuky v Petrovicích první Den stavebních 
profesí. Od 8:00 do 16:00 hodin se zde budou 
prezentovat žáci učebních oborů se zaměře-
ním na stavebnictví – zedník, tesař, truhlář  
a instalatér. Pozvání platí především pro žáky 8. 
a 9. tříd základních škol, ale přijít mezi nás mo-
hou samozřejmě i rodiče a veřejnost. Akce má 
podporu řady místních stavebních firem, které 

představí některé své technologické stavební 
postupy. Zájemcům budou představena stipen-
dia, která mohou získat při studiu učebního 
oboru, a to jak krajská, tak i firemní, možnosti 
praxe ve firmách i případné další uplatnění v za-
městnání. Základní školy, které se akce zúčastní, 
budeme kyvadlově dopravovat z  autobusové-
ho i vlakového nádraží. Těšíme se na vaši účast.  

-soš-

ZUŠ Jana Štursy žije sportem

Možná si řeknete, že si nějaký šotek zahrál se slo-
vy a spojil dva původně různé titulky v jeden, kte-
rý nedává smysl anebo zní přinejmenším divně. V 
tom případě se ovšem, vážení čtenáři Novoměst-
ska, připoutejte, protože v této kulturně-sportov-
ní terminologii zajdeme ještě dále. Zdá se totiž, 

že občané Nového Města rozumějí spíše sportov-
ním výrazům, a tak jsem si řekl, že se pokusím 
pomocí tohoto žargonu přinést zprávy z umě-
leckých kolbišť, na kterých žáci naší ZUŠ svádí 
svá klání. Ano, je to tak. I muzikanti, tanečníci 
či herci mají jednou za tři roky svá mistrovství. 
My bubeníci jsme ho měli letos a nevyšli jsme 
naprázdno. Víte, že Nové Město má svého mis-
tra republiky v sólové hře na bicí nástroje? Není 
jím nikdo jiný než David Sláma. A víte, že soubor 
bicích nástrojů Asaf získal titul vicemistra v sou-
borové hře? Ano, jsou to už téměř čtyři měsíce, 
ale jelikož se naši bubeničtí sportovci nevešli na 
pódium vedle atletů, biatlonistů a fotbalistů při 
oceňování jejich výsledků v rámci Nova Civitas, 
rád bych jim jako jejich trenér touto cestou podě-
koval. Jak jinak než sportovně: „Hoši, děkujem!”    

Bc. Libor Orel

Už jste 
 se přihlásili?
Dům dětí a mládeže Nové Město 

na Moravě nabízí 
 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY 
 PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. 

Můžete se těšit na již tradiční 
zájmové útvary, ale i na novinky, 

kterými pro letošní školní rok jsou: 

PARTIČKA, PLAVÁNÍ, 
ŠVADLENKA, HEŘMÁNEK. 

Chcete-li vědět víc, stačí se podívat 
na naše internetové stránky (www.
ddm.nmnm.cz), kde najdete všech-
ny informace včetně rozvrhu. Mů-
žete nás také kontaktovat e-mai-
lem: ddm@nmnm.cz, telefonicky:  
566 598 780, 777 822 611 anebo na 
facebooku. 

Těšíme se na vás. Vaše DDM

Děti mají nové houpačky i skluzavky 
V Novém Městě na Moravě a jeho místních 
částech přibylo několik herních prvků pro nej-
menší. „V letošním roce jsme přidali herní prvky 
jak v Novém Městě, tak v Olešné, Slavkovicích  
a v Hlinném. Jsou zde nové sestavy se skluzav-
kami, houpačkami a lezeckými stěnami. V Hlin-
ném si svépomocí udělali i dopadovou plochu 
z kačírku,“ pochválila obyvatele jedné z míst-
ních částí Marcela Kratochvílová z MěÚ. Nové 
herní prvky přibyly také v Pohledci. „Tam mají 
děti vahadlovou houpačku a dvě pružinová hou-

padla. Jedno má podobu pejska, druhé ryby,“ 
upřesnila Marcela Kratochvílová. V samotném 
Novém Městě přibyly vahadlové houpačky na 
ulici Budovatelů, Dukelská a Drobného. „Na uli-
ci Tyršova a Žďárská jsme nainstalovali kolotoč  
a nově se vybudovala na ulici Tyršova další dopa-
dová plocha z pryžové dlažby,“ dodala úřednice. 
Formou daru město navíc obdrželo pružinové 
houpadlo, které umístilo do Hlinného, písko-
viště – to potěší děti ve Slavkovicích a kreslicí 
tabuli, která byla nainstalována v Pohledci. -hzk-

Trdlohrátky – ukázkové hodiny 
v mateřském centru ve čtvrtek  

1. října  2015
1. skupina:  pro děti od 4 do 18 měsíců, začá-
tek v 8.30 hod.
2. skupina:  pro děti od 18 do 36 měsíců, začá-
tek v 10.00 hod. 
Trdlohrátky jsou uceleným programem, který 
probíhá během školního roku v pravidelném 
setkávání. Jednou týdně se schází uzavřená, 
předem přihlášená skupina rodičů a dětí. 
Program probíhá po dobu 60 minut. V jeho 
průběhu jsou děti motivovány a povzbuzovány. 
Nejde pouze o soubor cvičení a her. Jde o pro-
pracovaný program plný prožitků, informací 
a inspirací pro komunikaci i rozvoj. Výběr 
aktivit je tematicky laděn, klade důraz na české 
tradice, pohádky a lidové texy.

Trdlohrátky podporují:
• rozvoj sociálního vnímání a interakce s vrstev-

níky

• rozvoj emoční inteligence, která je základem k 

dobré komunikaci

• rozvoj hudebního citu, rytmiky, ale i dramatiky

• rozvoj motoriky, koordinace a senzomotorické 

inteligence

Více informací najdete na stránkách: 
http://www.trdlohratky-martina.cz, 

www.TRDLOHRATKY.cz 

Kontakty: trdlohratky-martina@seznam.cz, 

mob. 605 876 601

Den otců 
Dům dětí a mládeže zve již tradičně tatín-
ky, dědečky, strýce i celé rodiny na aktivní 
odpoledne, které se koná v  neděli 18. října 
od 15:00 do 17:00 hod. Sraz je u zadního 
vchodu KD v  Novém Městě na Moravě. Ob-
jevte a pátrejte s námi po skrytých krásách 
našeho města. Vyhrává každý zúčastněný. 
Pro všechny je připraveno občerstvení. -red-

DDM Nové Město na Moravě vás zve na:  Bazá-
rek dětského oblečení, hraček a sportovního ná-
činí v přísálí kulturního domu v neděli 18. října 
od 9 do 12 hod. Cena za prodejní plochu je 50 
Kč. Přihlášky k prodeji posílejte nebo volejte na-
leona.marcinko@nmnm.cz, mob. 777 768 152.

Dětský bazárek

Listopadové číslo Novoměstska bude mít uzá-
věrku 15. října 2015. Do schránek bude distri-
buováno 27. - 30. října. Své přispěvky a osobní 
inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.
cz. Upozorňujeme, že poplatek za jeden inzerát 
je 20 Kč. Uhradit ho můžete v IC na Vratislavo-
vě náměstí.                                                            -red-

Další zpravodaj 



Jeden z vrcholných závodů letošní sezony zvlád-
la atletka Lucie Maršánová na výbornou. V kva-
lifikačním závodě běhu do vrchu, který se konal 
v  Radňovicích, se totiž kvalifikovala na MS.  
Náročnou trať, jež vedla okolím Harusova kop-
ce a končila na jeho vrcholu, zvládla jako třetí 
v  pořadí. Tím si vydobyla právo reprezentovat 
ČR na MS, které od 13. září probíhalo ve Wale-
su. O jejích výkonech budeme blíže informovat 
v  listopadovém vydání Novoměstska. -mah- 
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Fotbalový podzim v polovině. Vrchovina stoupá tabulkou 

Novoměstská fotbalová lokomotiva se rozjíž-
dí. Po sedmi kolech divize D patří fotbalistům 
Vrchoviny 2. místo v  tabulce. Na kontě mají 13 

bodů. Připsali si prohry s  Bystřicí a Havlíčko-
vým Brodem, remizovali se silným Blanskem 
a za sebou mají 2 vítězná utkání. Mezitím ještě 
rozstříleli nováčka z  Kozlovic 4:1. Vrchovinu 
nakopla především výhra nad  Rosicemi, které 
na jejich hřišti porazila 3:1. „Dali jsme krás-
né góly a zaslouženě jsme si domů odvezli tři 
body,“ komentoval výkon novoměstský trenér 
Roman Kysilko.  Konec anglického týdne, kdy 
fotbalisté nastoupili ke třem utkáním v  jednom 
týdnu, přinesl domácí zápas s  tradičním soupe-
řem z  Uherského Brodu. Do sestavy se vrátili 
Jan Vítek a Lukáš Komínek, chyběl však Lukáš 

Smetana.  Skóre zápasu otevřela výstavní trefa 
Rostislava Sodomky. Od té doby naši fotbalisté 
kontrolovali hru a hostující tým téměř k ničemu 
nepustili. Druhá půle se odehrávala ve stejném 
duchu. Vrchovina držela míč na svých kopač-
kách a převaha přinesla také navýšení náskoku. 
Druhý gól hostům vstřelil Michal Mazel. Skóre 
se do konce zápasu již nezměnilo. „Jsem velice 
rád, že jsme domácí zápas zvládli a potěšili naše 
fanoušky," poznamenal lodivod Kysilko. V říjnu 
zajíždí fotbalisté na hřiště do Staré Říše, soused-
ního Žďáru a Přerova. Doma pak přivítají muž-
stva Ždírce nad Doubravou a Šumperka. -mah-

Orientační bikeři se chystají do Vysočina Areny
V termínu 17. a 18. října 2015 uspořádá SK Ori-
entační sporty Nové Město na Moravě závěrečné 
závody Českého poháru a MČR družstev v orien-
tačních závodech na horských kolech. Centrem 
orientačního dění se stane novoměstská Vysoči-
na Arena. V sobotu 17. října tu v  9.00 hod. od-
startuje závod ve sprintu, jenž povede jejím nej-
bližším okolím. Ve 14.00 hod. je pak naplánován 
start delšího závodu. V neděli je na programu 

mistrovský závod družstev. Na start se postaví 
pětičlenné smíšené štafety. Závod bude zahájen 
v 10.00 hod. V areálu Vysočina Areny bude dále 
docházet k předávkám mezi jednotlivými členy a 
štafety tu závod také dokončí. Ve startovním poli 
se představí medailisté z nedávného MS v Liber-
ci v čele s dvojnásobnou mistryní světa Martinou 
Tichovskou. Při všech závodech budou tratě 
otevřeny i pro veřejnost. Zváni jsou všichni No-

voměšťáci. Organizátoři závodů zároveň upozor-
ňují na zvýšený pohyb cyklistů. Jezdit budou po 
pěšinách, cestách, lyžařských okruzích. „V zájmu 
bezpečnosti chceme upozornit veřejnost a záro-
veň ji požádat o pochopení pro orientační bike-
ry, kteří z principu našeho sportu nemohou plně 
respektovat jednosměrnost singletracků a lyžař-
ských tratí,“ říká Radek Kamenický. Bližší infor-
mace na: http://osn-cz.eu/MTBO2015/. -red-

Krajský pohár v atletice žactva. Dorůstají nové naděje 
Atletický stadion v Třebíči byl dějištěm dalšího 
kola krajského poháru v atletice žactva. Během 
prvního zářijového víkendu tu své síly poměři-
li starší a mladší žákyně a žáci. Jednou z hvězd 
závodu se stala Sára Zámečníková. Nenašla 
přemožitelky v  bězích na 100, 200 a 300 m. 
Na výbornou si také vedla Tereza Šimůnková, 
která zvítězila ve sprintu na 60 m a v  běhu na 
100 m skončila na 2. místě. Dařilo se rovněž 

Elišce Forchtsamové. První místo si připsala 
ve vrhu koulí, v  hodu oštěpem dosáhla třetího 
nejdelšího výkonu. Vítězství připadlo i Marii 
Kamarádové v  běhu na 800 m. První na bed-
ně stanul také Martin Koutník, který finišoval 
pro vítězství v  běhu na 1 500 m. V  závodě na 
300 m pak skončil na 2. místě. Stejné umís-
tění náleží také Ivetě Myslivcové v  závodě na  
150 m. Tři bronzové příčky patří univerzálu Petru 

Zítkovi, a to ve sprintech na 60 m, 150 m a v dál-
ce. Bronzové vzpomínky mají také Jana Šimun-
ková ze závodu na 60 m překážek, Patricie Šac-
lová z běhu na 150 m a Lucie Peňázová z běhu na 
300 m. „Těší mě, že máme naděje, které mohou 
v budoucnu navázat na nynější úspěchy star-
ších atletických reprezentantů,“ komentoval 
výkony svých svěřenců trenér Petr Hubáček st.    
 -mah-

Bronzové MČR
Vytrvalkyně Hana Homolková si přivezla 
bronzovou medaili z  MČR do 22 let v  atle-
tice. Mistrovské závody se konaly na hodo-
nínské dráze, která Homolkové přála. Ta 
potvrdila příslušnost k  české atletické špič-
ce a v  běhu na 3 000 m překážek vybojova-
la cenné třetí místo. Úspěšně si vedli také 
další reprezentanti novoměstského oddílu. 
Kateřina Pulgretová doběhla v  závodě na  
1 500 m na pátém místě. Stejně se vedlo Jiřímu 
Šaclovi v mužském závodě na 1 500 m. -mah-

Lucie Maršánová 
na MS 

Pohled ze dvou 
stran
Jiří Mít, který by rád v  Novém Městě založil 
ragbyový oddíl, adresoval redakci obsáh-
lý příspěvek. Jádrem sdělení jsou současné 
možnosti tréninku zájemců o tento sport. Pří-
spěvek je v  plném znění zveřejněn na webu 
www.noviny.nmnm.cz. V jeho  obsahu je zmí-
něna TJ Nové Město na Moravě. Na webu je 
tak uvedena i reakce trenéra Petra Hubáčka 
st. O tématu ragby v  Novém Městě jsme blí-
že psali v  zářijovém vydání měsíčníku, kdy 
jsme zveřejnili rozhovor s  Jiřím Mítem. -mah-   

Obliba singletracků roste
Na podzim loňského roku se v okolí Vysočina 
Areny otevřely stezky určené pro cyklisty. Tzv. 
singletracky jsou rozděleny podle barev a dle 
ohlasů patří k těm neoblíbenějším modrý, ne-
boli Warm-Up trail. Vyzkoušet tratě si sem 
jezdí jak zkušení cyklisté, tak i rodiny s dětmi. 
Cyklo Aréna Vysočina se liší od většiny jiných 
bikeparků v ČR tím, že je vhodná pro širokou 
veřejnost.  S prvním prázdninovým dnem došlo 
také k otevření test centra v buňkách na stadio-
nu. Zde je možnost zapůjčení kol značky Supe-
rior a Ghost. „Výpůjčka kol je velmi závislá na 
počasí, nejčastěji se ale půjčují celoodpružená 
kola,“ říká jeden z provozovatelů. K dispozici 
je zde také servisní technik, který v  případě 
potřeby poradí, případně opraví defekt. V test 

centru se nenachází pouze servis a půjčovna, 
před buňkami je také několik laviček a stojany 
na kola. K doplnění sil pak slouží stánek s ob-
čerstvením. Po příjezdu je zde možnost umýt 
kola, do budoucna se ve spolupráci s lyžařským 
oddílem řeší možnost vybudování sprchy. Test 
centrum nebude mít uplatnění pouze po dobu 
letní sezony, plány s ním jsou daleko větší. Přes 
zimu by mělo sloužit jako půjčovna a servis pro 
běžkaře. „V současné době již probíhá jedná-
ní se zástupci běžeckých značek. K dispozici 
bude plné vybavení pro běžkaře, připravujeme 
i službu mazání lyží a pochopitelně i prodej 
drobností. Počítáme také s drobnými opra-
vami běžeckých lyží,“ dodává provozovatel. 

Zuzana Slováková

Okruhy 
pro veřejnost 
Do konce října je možné ve Vysočině Are-
ně trénovat na kolečkových lyžích či in-line 
bruslích. K  dispozici je pět okruhů o délce  
1,1–2,25 km. Vzhledem k náročnému výško-
vému profilu a rychlým sjezdům jsou tratě 
určeny pouze technicky zdatným lyžařům  
a bruslařům. Méně zkušení jezdci mohou využít 
400 m dlouhý ovál přímo na stadionu Vysočina 
Areny. V  případě tréninku je třeba dodržovat 
bezpečnostní pravidla, tzn. jezdit po směru 
šipek a nikdy se nepohybovat v  protisměru 
značení okruhů.  Areál je veřejnosti otevřen 
v  dopoledních hodinách 7:00–9:00, odpoled-
ne 12:00–14:30 a večer 17:30–20:00.  -mah-

Nábor do florbalu
Po krátké odmlce bude opět rozehrána florba-
lová liga domečků v Kraji Vysočina. Do svých 
řad tak hledáme děvčata a chlapce od 6 let, no-
váčky i pokročilé (rádi vám zapůjčíme florba-
lovou hůl).  U nás si může zahrát (i závodně) 
opravdu každý. Ať už jste malí, velcí, širocí, úzcí 

– všechny rádi přivítáme na úvodních bezplat-
ných hodinách. Konají se v  úterý 6. října a ve 
středu 7. října (pro starší 12 let) vždy od 14:00 
do 15:30 hod. v  tělocvičně gymnázia. S  sebou 
vám stačí přezuvky, pití a dobrá nálada. Na 
všechny se těší licencovaní trenéři DDM. -red-

Staň se lezcem 
Novoměstský horolezecký oddíl Trip Team 
rozšiřuje své řady. Pokud i vy a vaše děti máte 
chuť skalní lezení vyzkoušet, neváhejte vede-
ní oddílu kontaktovat na e-mailu:  tripteam@
seznam.cz. Díky finančnímu příspěvku  no-
voměstské radnice  mohl horolezecký oddíl 
v  letošním roce dokoupit další vybavení pro 
lezení dětí. Sami se přesvědčte o tom, že 
nejkrásnější pohled na svět je z  výšky. -mah-

Říjnové přespolní běhy 
Běháte rádi? Poměřte síly s ostatními! Atletický 
oddíl pořádá v neděli 11. října jubilejní 30. roč-
ník podzimního přespolního běhu v areálu Kou-
paliště. Zároveň půjde o 21. ročník Memoriálu 
Jiřího Bláhy. Začátek je v 9.00 hod. Zájemci se 
mohou hlásit na místě, nejpozději však 20 mi-
nut před startem každé kategorie. Zařazeny jsou 
všechny běžecké kategorie – od nejmladších po 

nejstarší. Připraveny jsou diplomy a věcné ceny, 
v hlavním závodě mužů na 6 000 m čeká na pět 
nejlepších finanční odměna.  O týden později, 
v  sobotu 17. října, se uskuteční ve Studnicích  
V. ročník Memoriálu Cyrila Musila. Začátek zá-
vodu je v 9.30 hod. Startovné činí 20 Kč. Pro nej-
lepší jsou připraveny lákavé ceny včetně finanční 
odměny. Akce se běží za podpory VZP.   -mah-

Memoriál 
ve stolním tenisu
Na II. ročníku Memoriálu Milana Hracho-
vého ve stolním tenise, který na konci srpna 
hostil Frýdlant nad Ostravicí, se představil 
novoměstský hráč Stanislav Lukeš. V  konku-
renci 150 hráčů nejen z  domácích klubů, ale 
také ze zahraničí nastoupil ke třem utkáním 
ve skupině. Postoupit dále se mu však nepoda-
řilo. „Měl jsem možnost poznat, jaké to je zú-
častnit se mezinárodního turnaje. V  zápasech 
bylo třeba bojovat o každý míček,“ komen-
toval účast novoměstský stolní tenista. -mah- 

Šimon Mareček vítězem olympiády

V Plzni se konaly Hry VII. letní olympiády dětí 
a mládeže ČR. V 18 sportovních disciplínách 
soutěžily téměř 3 000 dětí z celé České repub-
liky. Kraj Vysočina ve své věkové kategorii 

(chlapci 12-14 let) reprezentoval v orientačním 
běhu Šimon Mareček. V závodu na krátké trati 
si doběhl pro 1. místo. Ve sprintu pak vybojo-
val 4. místo. „Běželo se mi krásně, měl jsem 
natrénováno, nedělal velké chyby, zkrátka se to 
povedlo. Olympiáda byla úžasná, skvělá atmo-
sféra, moc jsem si to užil,“ prozradil zlatý olym-
pionik. Šimon Mareček je studentem novoměst-
ského gymnázia. Běh trénuje s novoměstskými 
atlety a orientační dovednosti zlepšuje v rámci 
kroužku orientačního běhu při DDM, kte-
rý pomáhá i organizovat. Případní zájemci o 
tento sport mohou navštívit webové stránky 
SK OS Nové Město na Moravě (www.osn-

-cz.eu) nebo se přihlásit do kroužku při DDM. 
-mar-

Odešel Kvido Paleček 
V  úterý 8. září nečekaně zemřel ve věku 82 
let  Ing. Kvido Paleček, který byl dlouhole-
tým předsedou Sportovního klubu v  Novém 
Městě na Moravě. V  mládí výborně běhal na 
lyžích a po absolutoriu na Stavební fakultě 
VUT v Brně pracoval v Dopravních stavbách 
Brno, dlouhé období pak zastával místo ředi-
tele. Mimo svoje zaměstnání věnoval většinu 
svého volného času lyžování. Působil jako  či-
novník, rozhodčí a dlouhé roky i jako předse-
da Sportovního klubu Nové Město na Moravě. 
Za jeho předsedování  se uskutečnily v Novém 

Městě první SP v běhu na lyžích, pod jeho ve-
dením se postavila v areálu u SKI hotelu v té 
době jedna z  nejlepších asfaltových drah pro 
kolečkové lyže. K  tomu všemu se budovaly  
i základy nynější Vysočina Areny. Nikdo ne-
zpochybňuje přínos Kvida Palečka na skuteč-
nost, že v jejich rodině mají stříbrnou medaili 
z ženských štafet v Sarajevu. V poslední době 
jsme Kvida Palečka viděli na všech lyžařských 
akcích, které se v  Novém Městě na Mora-
vě  pořádaly. Děkujeme a nezapomeneme. 

Sportovní klub Nové Město na Moravě 

Fotbalistky 
v akci 
Další sezonu v Moravskoslezské divizi roze-
hrál ženský tým Vrchoviny. Po dvou utkáních 
mu v  desetičlenné tabulce patří 3. místo. Na 
kontě má 4 body se skóre 8:0. Do konce sou-
těže zbývá fotbalistkám odehrát 16 utkání. 

-mah- 

Více sportovních zpráv na: 
noviny.nmnm.cz
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Z matriky
narozené děti
 16. 8. Dominik Německý
 16. 8. Dorien Rychtera 
 20. 8. Eliška Šustrová
 26. 8. Rozálie Juračková 
 2. 9. Aneta Havlíčková
 11. 9. Lucie Mužátková 
 12. 9. Šárka Neumanová
 14. 9. Martin Kaštánek
manželství
 15. 8. Ivana Hradilová, Jakub Kříž
 22. 8. Petra Nová, Martin Němec
 5. 9. Petra Jarošová, Jaromír Čejka
 5. 9. Lenka Fajmonová, Jiří Macků
 12. 9. Jana Padalíková, Tobias Weinald
 12. 9. Lucie Dvořáková, Jiří Balabán
 19. 9. Iva Fialová, Miloslav Ptáček
jubilanti
 12. 9. Ludmila Šípková 80  
 1. 10. Zdenka Skalníková 86  
 5. 10. Jaroslav Jenerál  89
 7. 10. Rudolfa Vrbecká 91
 10. 10. Zdeňka Bělehradová 90
 10. 10. Ing. Milan Svoboda 80
 13. 10. MUDr. Rudolf Borek 85
 14. 10. Anežka Tenglová 92  
 14. 10. Marie Andrlíková 85 
 16. 10. Anežka Škarková 86
 22. 10. Karel Jančík 75
 26. 10. Drahoslava Pustinová 80
 30. 10. Miloslava Bělohlávková 86 
úmrtí
 21. 8. Marie Kopáčková (Radňovice, 1931)
 2. 9. Libor Starý (Nové Město, 1972)
 3. 9. Oldřich Filip (Řečice, 1932)
 8. 9. Ing. Kvido Paleček (Nové Město, 1933)
 13. 9. Zdeněk Popelka (Nové Město, 1959)
 13. 9. Otilie Dostálová (Nové Město, 1941)

Významná říjnová výročí
6. 10. 1985 zemřel v NMnM Bohumil Puchýř, 
akademický malíř, 30. výročí úmrtí
(narodil se 9. 12. 1914 v NMnM)
7. 10. 1950 zemřel v Praze Jiří Židlický, malíř, 
ilustrátor knih, 65. výročí úmrtí
(narodil se 27. 5. 1895 v NMnM) 
8. 10. 1895 narodil se v NMnM  Antonín Beranov-
ský, legionář, 120. výročí narození
(padl 11. 8. 1918 u Jekatěrinburgu)
29. 10. 1970  zemřel v Brně  Karel Konvalinka, 
hudební skladatel a dirigent, působil více než 20 let 
na Novoměstsku, 45. výročí úmrtí
(narodil se 21. 12. 1885 v Rosicích u Chrastu )
31. 10. 1900 narodil se v NMnM JUDr. Ivan Seka-
nina, právník, politik, 115. výročí narození
(zemřel 21. 5. 1940  v koncentračním táboře v 
Sachsenhausenu)

Stomatologická pohotovost

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

 
Probíhající výstavy:

Pohled do ateliérů 
(do 4. října 2015)
Židovské památky Kraje Vysočina 
(do 4. října 2015)
Mistr Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 
(do 4. října 2015)
Sdružení keramiků Brno 
(do 8. listopadu 2015)
Jindřich Zezula - výběr z díla 
(do listopadu 2015)

 
Akce:

pátek 2. října 2015 v 18 hodin
Koncert na rozloučenou Richarda Pohla 
a jeho hostů
Horácká galerie vás v předvečer Dnů otevřených 
ateliérů Kraje Vysočina zve na koncert vážné hud-
by, při kterém zazní skladby A. Dvořáka, F. Cho-
pina, G. Mahlera, B. Martinů, W. A. Mozarta a 
dalších. Večerem vás provede klavírista Richard 
Pohl. Zazpívá sopranistka Xing Xing a barytoni-
sta Petr Babula, na klavír je doprovodí Jiří Hrubý. 
Vstupné 80 Kč, pro studenty a seniory 60 Kč.
3. – 4. října 2015
Dny otevřených ateliérů v Kraji Vysočina
Během víkendu nemusíte cestovat pouze po ate-
liérech umělců, šestice z nich se prezentuje přímo 
v HG v rámci výstavy Pohled do ateliéru. Vstup na 
všechny výstavy je v rámci těchto dnů volný.
neděle 11. října 2015 v 16 hodin
Vernisáž výstavy Pavel Čech – Tajná přání
Horácká galerie zve vás i vaše děti na vernisáž 
výstavy Tajná přání brněnského ilustrátora a ma-
líře Pavla Čecha. Během vernisáže na děti čeká 
kromě obrazů a mnoha krásných ilustrací z knih, 
jako jsou například Dobrodružství pavouka Čen-
dy, Velký závod, O čertovi, i malá výtvarná díl-
nička a setkání s autorem. Během vernisáže i po 
dobu výstavy bude možné zakoupit vybrané tituly 
i kalendář Pavla Čecha na rok 2016. 
čtvrtek 15. října 2015 v 17 hodin
Jiří Vincenc Slavíček - Krajina ve mně
Horácká galerie vás zve na výstavu obrazů malíře 
Jiřího Vincence Slavíčka. Celá výstava je věnová-
na autorovým rodičům Libuši Slavíčkové (roz.
Kuncové) z Nového Města na Moravě a Vincenci 
Slavíčkovi z Moravských Křižánek a jde o olejo-
malby inspirované Ždárskými vrchy. 
sobota 17. října 2015 v 18 hodin
Hotel v tiché ulici
Maneor ve spolupráci s HG vás zvou na hudební 
pořad brněnské písničkářské dvojice Lady Šimíč-
kové (texty, zpěv) a Ivo Cicvárka. Vstupné 100 Kč, 
90 Kč pro seniory a ZTP.
 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo na 
FB: horackagalerie.nmnm

Horácká galerie

3. 10. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo ná-
městí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 900
4. 10. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 
566 664 342
10. 10. MUDr. Kateřina Škorpíková, Student-
ská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123
11. 10. MUDr. Jan Šmídek, Palackého náměstí 
32, Nové Město na Moravě, 566 524 615
17. 10. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
18. 10. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
24. 10. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 
566 575 210
25. 10. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
28. 10. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 
566 562 619
31. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 
35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
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Minibazar
Prodám dvougenerační rodinný dům se zahra-
dou v centru Velkého Meziříčí. Tel.: 737 387 107.
Nabízím doučování matematiky a angličtiny 
pro základní školu, střední školu nebo i při 
problémech z matematiky na vysoké škole. Tel.: 
723 357 959. 
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  za-
hradu - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí 
Nového Města. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 
500.
 Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, 
Mucha, Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, 
Makovský. Zbraně i vyznamenání 2. svět. války, 
zlaté mince. Tel.: 777 757 500.
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Prodám byt 1+1 v NMnM, sklep. Tel.: 604 208 
370.
Pronajmu dům na náměstí v Bystřici nad Pern-
štejnem, čp. 49 pro komerční účely. Výhodná 
poloha. Tel.: 732 422 856.
Prodám hlínu - ornici. Tel.: 734 383 111.
Koupím dům na Novoměstsku, nejlépe 
Maršovice, Pohledec, Zubří, Petrovice, Radňo-
vice nebo kolem rekreační oblasti Tři Studně. 
Tel.: 604 734 355.

Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé, 
levně. Tel.: 720 243 863.
Prodám kvalitní český česnek – modrý paličák, 
odrůda Bjetin, cena 140 Kč/kg. Tel.: 720 102 
472.
Pronajmu byt 2+1 za 6 000 Kč včetně energií, 
volný 10/2015. Tel.: 728 556 110.
Koupím dům na Hájkově nebo Luční ulici v 
NMnM, možná i výměna za 2 byty. Tel.: 608 456 
752.
Hledám pronájem garáže pod nemocnicí. Tel.: 
722 909 819.
Hledám podnájem 1+kk, 1+1 v Nové Městě na 
Moravě i v rodinném domku. Tel.: 737 446 756.
Prodám zděnou dvojhrobku na katolickém hřbi-
tově. Obrázek zašlu e-mailem. Tel.: 602 570 259.
Pronajmu garáž za nádražím u Holubky. Tel.: 
737 558 281.
Koupíme byt 2+1 v dobrém stavu v NMnM s 
malou zahrádkou nebo bez, platíme hotově. Tel.: 
604 628 144.
Prodám dřevěnou zahradní houpací lavičku se 
stříškou, málo používaná, původní cena 8 000 
Kč, nyní 3 000 Kč. Tel.: 605 849 488.
Prodám kávovar na kapsle Tchibo Cafissimo 
compact, barva černá. Téměř nepoužitý, v záru-

ce. Zdarma přidám i kapsle. Foto zašlu e-mailem. 
Cena 750 Kč. Tel.: 605 712 111.
Prodám pánské crossové kolo Author Horizon, 
vel. 18", rám ocel, výbava Shimano Acera 3x8r. 
Velmi zachovalé. Cena 2 800 Kč. Tel.: 605 712 
111.
Daruji bílou skříň 248 x 118 x 59, za odvoz. Tel.: 
604 302 749.
Prodám elektrický sporák Mora Euroline 3302, 
230 V, levně. Tel.: 604 302 749.
Nabízím hlídání dětí od šestého měsíce věku 
do šesti let v rodinném domě v NMnM. Hlídat 
mohu 7 dní v týdnu, přes den i v noci. Tel.: 736 
214 900.
Prodám tříkolový vozíček pro ZTP, úplně nový, 
nepoužitý. Tel.: 561 027 809.
Prodám pásový dopravník s nástavbou, délka 
370 cm, výška 43 cm, šířka 60 cm, cena 6 000 
Kč. Tel.: 566 618 402, 607 787 912.
Prodám velmi zachovalý kočár Cam Cortina X3 
trojkombinace, dále dřevěnou jídelní židličku, 
přebalovací pult, krosnu na dítě do 20 kg, fusak 
Emitex. Vše velmi zachovalé, foto pošlu e-mai-
lem. Ceny dohodou. Tel.: 604 484 998.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.

Loučení žádné, 
nezbyl Ti čas,

jen velkou bolest zanechal jsi v nás. 
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, 

kdo rádi Tě měli tak, jako my, stále vzpomínají. 

Dne 1. října 2015 uplynul jeden smutný rok od 
úmrtí našeho drahého tatínka a dědečka Ladislava 
Halámka. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s 
námi tichou vzpomínku. Dcery a syn s rodinami

Kino v KD Vzpomínka

Klub seniorů

Dotlouklo srdce, 
umlkl hlas, 

tak rád měl práci, život 
i nás. 

Dne 8. 10. 2015 si 
připomeneme 25. smutné 
výročí, kdy nás navždy 
opustil ve věku 41 let 
náš milovaný manžel, 
tatínek a nyní už i dědeček, pan Pavel Sojka z 
Nového Města na Moravě. S láskou vzpomínají 
manželka, děti s rodinami a rodina Zeleňákova.

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se přišli naposledy rozloučit dne 
7. srpna 2015 na Kostelíček s paní Blankou 
Konšalovou (rozenou Grošofovou) z Pra-
hy.  Rodina všem děkuje za účast na pohřbu, 
květinové dary i projevenou soustrast. Za 
zarmoucenou rodinu děkuje manžel Josef 
Konšal a sestra Iva Chlubnová s rodinami.

2. 10. Mezinárodní den seniorů 
25. výr. založení Svazu důchodců ČR
KD 17 – 19 hod.

12.10. Kavárnička – volná zábava
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

23. 10. Městské divadlo Brno                                 
Odjezd v 17 hod., zač. v 19 hod.
Charleyova teta - veselohra, cena: členové   
Klubu a STP 310 Kč, hosté 340 Kč 

26. 10. Výlet vlakem do Žďáru nad Sáz.                
Odjezd vlakem v 13:04 hod. z nádraží ČSD, 
ze zastávky ve 13:07 hod. Návštěva zámku 
Kinských - Muzeum nové generace, návrat asi 
v 17 hod. Snížené vstupné 100 Kč

Případ drobné krádeže řešili strážníci dne 5. 8. 
 v OD Billa, kde byl přistižen muž při krádeži zbo-
ží v hodnotě 95 Kč. Věc byla vyřešena na místě 
blokovou pokutou. V nočních hodinách 9. 8. řešili 
strážníci rušení nočního klidu u jedné z místních 
restaurací. Po upozornění strážníků výtržníci 
místo opustili. Věc tak byla vyřešena pouze do-
mluvou. Další rušení nočního klidu bylo oznáme-
no dne 10. 8. na Palackého náměstí. Tentokráte se 
jednalo o skupinku mládeže, která si zde pouštěla 
hudbu a přitom se bavila. Rovněž zde postačilo 
upozornění strážníků. 16. 8. ve večerních hodi-
nách bylo oznámeno, že na ulici Drobného došlo 
k havárii vodovodního potrubí a na komunikaci 
vytéká voda. Po prověření oznámení byl ihned 
vyrozuměn odpovědný pracovník a TS. Dne  
26. 8. řešila městská policie slovní napadení mezi 

sousedy v panelovém domě v NMnM. Po zjištění 
všech skutečností na místě a vyslechnutí sporu 
z obou stran postačila v tomto případě pouze 
domluva a vše se vyřešilo na místě. Usměrňo-
vání dopravy v obci Rokytno prováděli strážníci  
29. 8. Konala se zde oslava 115 let založení SDH.  
Vzhledem k tomu, že průvod směřoval od hasič-
ské zbrojnice na Obůrku a pohyboval se po komu-
nikaci, bylo nutné zajistit bezpečnost a plynulost 
silničního provozu tak, aby nebyli ohroženi chod-
ci ani řidiči. Dne 31. 8. při obchůzkové činnosti 
bylo strážníky zjištěno, že se v okolí Klečkovské-
ho rybníka nachází podnapilá osoba, která svým 
chováním narušuje veřejný pořádek. Jelikož se 
v tomto případě nejednalo o její první prohře-
šek, byla věc vyřešena uložením blokové pokuty. 

Jiří Hradil, velitel MP

6. 10. / 20:00
Pořád jsem to já, vstupné 50 Kč
18. 10. / 16:00
Velká šestka, vstupné 30 Kč
20. 10. / 20:00
Ex Machina, vstupné 50 Kč

Vzpomínka
Dne 9. 10. si připomeneme smutné 6. výročí, 
kdy nás navždy opustila paní Lydie Svojanovská 
z Nového Města na Moravě. Vzpomínají děti s 
rodinami.

Městská policie informuje

Zveme rodiče s malými dětmi do 4 let do na-
šeho mateřského centra v Domě dětí a mlá-
deže v kulturním domě, začínáme od října.

V tomto školním roce připravujeme:
Pondělky: 
 otevřené herny s volným programem
Rodiče si mohou ráno od 9 hodin s dětmi 
pohrát, popovídat. K tomu jim uvaříme čaj a 
kávu. Vstupné 20 Kč
Úterky: s různorodým programem
Každé úterý můžete navštívit 20minutový pro-
gram pro děti a rodiče. Před ním a po skončení 
programu si můžete s dětmi pohrát a popovídat. 
Úterní programy začínají od 9.30 hod.
První úterý v měsíci: 

Keramika s Leou
Vede Lea Marcinko. Maminky si mohou vytvá-
řet jednoduché výrobky. Pro děti připravujeme 
výtvarnou dílnu.
 Druhé úterý v měsíci :
Tvoření s Monikou 
Vede Monika Hanslová. Připravujeme hraní a 
tvoření s různými materiály a surovinami, bude 
i vaření. 
Třetí úterý v měsíci: 
Hrajeme si s Lenkou
Vede Lenka Ošmerová. Program je inspirován 
ročním obdobím, lidovými tradicemi a zvyky. 
Obsahem budou tematicky laděné pohybové, 

hudební a výtvarné hry. 
Čtvrté úterý v měsíci: 
Hudební hrátky s Míšou 
Vede Míša Kuchtová. Čekají na vás zpívánky s 
kytarou, hry s  rytmickými nástroji, básničky a 
písničky.
Vstupné u všech úterních programů 50 Kč
6. října v 9.30 hod. zahájíme úterní progra-
my keramickou dílnou.
Čtvrtky: s  metodicky zpracovaným programem 
Trdlohrátky.  
Vede Martina Vejpustková. Vstupné kurzovné 
informace: leona.marcinko@nmnm.cz,  
mob.  777 768 152 

Mateřské centrum Lístek  připravilo  NOVÝ PROGRAM pro rok 2015-2016



NOVOMĚSTSKO

12 / NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2015 13 / NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2015

NOVOMĚSTSKO
Nasaďte si holiny s bratry Ebenovými

Bratři Ebenové odehrají 7. října koncert v Kultur-
ním domě v Novém Městě na Moravě. Přijedou 
totiž připomenout, že podzim bývá deštivý a za-
číná „Čas holin“. Tak se také jmenuje jejich nej-
novější album. Kryštof, Marek a David Ebenové 

spolu hrají své nápadité a melodické skladby už 
od osmdesátých let. Kapela ze začátku působila 
pouze jako trio. Kryštof Eben hrál na klavír a na 
flétny a David ho doprovázel na klarinet. Vůdčí 
osobností a motorem kapely byl ale od začátku 
Marek Eben. Kromě hry na kytaru a zpěvu jsou 
to zejména jeho vtipné a ironické texty, které si 
získaly oblibu posluchačů. Po vydání prvního 
alba „Malé písně do tmy“ (1984) se jejich cesty 
na dlouhou dobu rozešly a každý se věnoval svým 
individuálním zájmům. Novou desku „Tichá do-
mácnost“ Bratři Ebenové natočili až v roce 1995. 
Kapela se kvůli nahrávání výrazně rozšířila a tři 
bratři si ke spolupráci přizvali řadu výborných 
umělců. Písničkáře Karla Plíhala, Ivu Bittovou 
a především hudebníky z kapely ETC... Jiřího 
Veselého (basová kytara, akordeon), Jiřího Ze-

lenku (bicí, perkuse) a Pavla Skálu (akustické 
a elektrické kytary). Kapelu doplnil i vynikající  
jazzový kontrabasista Jaromír Honzák. Ti všichni 
s bratry Ebenovými už zůstali a společně natočili 
i zatím poslední velmi úspěšné album „Čas Ho-
lin“. A ve stejné sestavě a v nejlepší formě přije-
dou Bratři Ebenové zahrát i do Nového Města 
na Moravě.  Koncertní program je z velké části 
postaven na repertoáru nového alba. Během 
koncertu se můžete těšit také na zásadní skladby 
z předchozích let, a protože Bratři Ebenové loni 
oslavili 30. výročí vydání prvního alba, zahrají  
i některé písničky ze svých folkových začátků. Je 
tedy jasné, že se v kulturním domě chystá mi-
mořádný hudební zážitek! Lístky jsou v prodeji 
v IC v budově Horáckého muzea za 300 Kč, na 
místě před koncertem je zakoupíte za 350 Kč. -kb-

Zažijte knihovnu jinak
41. týden v tomto roce (od 5.10. do 11.10.) patří 
již 19. ročníku celostátní akce Týden knihoven. 
Tuto akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků (SKIP). Co na vás v 
tomto týdnu čeká v městské knihovně? Všechna 
oddělení knihovny překvapí nové čtenáře regist-
rací zdarma. V pondělí 5. 10. od 9.00 do 16.00 
hodin proběhne prodej vyřazených knih a časo-
pisů za nízké ceny (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč). Úterý při-
vítá malé i velké výtvarníky od 12.00 do 16.00 
hodin při Podzimním malování. Za příznivého 

počasí proběhne akce na parkovišti za KD, za 
nepříznivého počasí v městské knihovně. Ve 
středu vám rádi přiblížíme knihovnickou prá-
ci při Dni otevřených dveří. K týdnu knihoven 
patří také setkání s autory knih. Příjemné po-
vídání se spisovatelem a historikem Vlastimi-
lem Vondruškou vás potěší ve čtvrtek 8. 10. 
od 17.00 hodin. Čtenáři dětského oddělení si 
budou moci v Týdnu knihoven ověřit své vědo-
mosti v literárních kvízech. Těšíme se na vás. 

-mj-

Michal Horáček je „Na Cestě“  do Nového Města
Básníka a textaře Michala Horáčka není třeba 
představovat. Je znám především svojí spoluprací 
se skladatelem Petrem Hapkou. Jejich hudebně 
plodné třicetileté partnerství mapuje koncertní 
turné Na Cestě, se kterým Michal Horáček přije-
de 31. října i do Nového Města na Moravě. Michal 
Horáček si připravil i ukázky z aktuálních projektů. 
Zazní melodie z Lyrikálu Kudykam, zhudebněné 

balady z projektu Český kalendář i písně z hudeb-
ní události roku 2014, alba Segrado. Samozřejmě 
na koncertě vystoupí i interpeti, pro které písně 
vznikly. Novoměstskému publiku zazpívá Ond-
řej Ruml spolu s Františkem Segradem a dcerou 
Michala Horáčka Ruth.  Zpěváky doprovodí čtyři 
vynikající čeští sólisté: Petr Malásek (klavír), Jo-
sef Štěpánek (kytary), Jan Tengler (kontrabas)  

a Petra Malíšková (violoncello). Těšit se můžeme 
také na Horáčkovy básně. Během koncertu to-
tiž obvykle recituje některou ze svých balad a do 
pořadu zakomponuje i úvahu na nějaké aktuální 
téma. Lístky budou k dostání tradičně v informač-
ním centru. V předprodeji za 250 Kč, na místě za 
300 Kč. Začátek představení je v 19:00 hodin. -kb-

Benefice „Jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat...“
Obecně prospěšná společnost Portimo pořádá 
dne 15. října 2015 celodenní benefici pod ná-
zvem „Jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat…" 
V rámci akce bude probíhat několik paralelních 
programů, jako je třeba Hračkoviště, kde si ti 
nejmenší budou moci pohrát, nakreslit i vysta-
vit obrázek. Pro děti i dospělé bude připraven 
program Cesty pomoci a Jsme různí. Vrcholem 
večera bude v  19 hodin představení Musíme 
si pomáhat Divadla Na Jezerce s Lenkou Vla-
sákovou, Jiřím Macháčkem a Miroslavem Vla-
dykou v hlavních rolích. Ujít si nenechte ani 
besedu s Petrem Jarchovským (a možná i s Ja-
nem Hřebejkem), která začíná v 17 hodin v Go-
belínovém salonku  kulturního domu. Několik 
zajímavých odpovědí nám poskytli oba pánové 
v rozhovoru pro říjnové vydání Novoměstska.  
 
Petr Jarchovský
Pamatujete si, jak vás napadl název „Musíme 
si pomáhat“?
Líbilo se mi na něm, že tenhle slogan platí v ab-
solutní rovině - zkrátka jako jedenácté přikázání. 
Apeluje na altruismus v nás, na nezištný soucit, 
který nás, lidi, odlišuje od říše zvířat. Zároveň je 
v něm cítit i zřetelný ironický osten - tak jako u 
každé obecné fráze. Podobné heslo může zakrý-
vat kdejaké pokrytectví, zkorumpovanost, vy-
čůranost a zbabělost. Tato dvojsečnost se nám 

líbila. Jeho americký překlad byl jednoznačnější: 
zněl Divided we fall - rozděleni padneme, což je 
druhá část preambule, tuším, že americké ústavy, 
která celkově zní United we stand - divided we 
fall, tedy „svorni přetrváme, rozděleni padneme“. 
To je mnohem proklamativnější a jednoznačněj-
ší titul, jehož kontext byl po celé Americe jasný.  

Letošní benefici má Portimo, o.p.s.  slova 
„musíme si pomáhat“ ve svém názvu. Proč jste 
se rozhodl ji osobně podpořit?  
Pro dobrý pocit z toho, že můžu malým dílem 
přispět dobré a potřebné věci.

Film Musíme si pomáhat byl v roce 2001 nomi-
nován na Oskara. Jaký je to pocit? 
Já byl na Oskarech celkem dvakrát, s Musíme 
si pomáhat a s Želary. Takže dvakrát jsem zažil 
okamžik, kdy vás na cílové pásce někdo předběh-
ne. A tak to i beru, jako loterii, jako sport, protože 
umělecké výkony můžete jen těžko poměřovat 
kritériem „nejlepší", „ druhý nejlepší" atd... Jsem 
rád, že jsem měl možnost zažít atmosféru ko-
lem Oskarů, celý ten veliký humbuk, na druhou 
stranu jsem rád, že jsme si s Honzou Hřebejkem 
a Ondřejem Trojanem zachovali zdravý rozum, 
jde nám především o to vytvářet filmy, které nás 
osobně zajímají. Za tuto tvůrčí svobodu se platí 
určitou nejistotou, pokaždé jako byste začínali 

od nuly, ale dokud na to máme páru, stojí nám 
tenhle přístup za to...

Jan Hřebejk 
Jak vás napadlo dát scénáři Musíme si pomá-
hat divadelní podobu? Neměl jste obavy, že 
divadlo nemůže překonat úspěšné filmové 
zpracování? 
Původní verze scénáře mnoha čtenářům při-
pomínala divadelní text. Bylo to velmi ko-
morní a až při realizaci se do filmu dostávaly 
exteriérové scény - trochu vzduchu. Zkusit 
text inscenovat po deseti letech na divadle, to 
napadlo Petra Jarchovského a nadchnul pro 
tu představu Jana Hrušínského. A když nás 
neodmítli herci Lenka Vlasáková, Jiří Machá-
ček a Miroslav Vladyka, pustili jsme se do toho.
Co nového nyní chystáte? 
Opět s Petrem Jarchovským natáčíme film s ná-
zvem Učitelka. Ale točíme ho v Bratislavě, kde 
jsme našli jednak finance a také ideální herecké 
obsazení. Takže to bude náš první slovenský film! 
 
Film Musíme si pomáhat byl v roce 2001 nomi-
nován na Oskara. Jaký je to pocit?
Euforický, protože o tomto ocenění vědí 
i ti, co se o filmové ceny moc nezajímají.
 Celý text si můžete přečíst na noviny.nmnm.cz.

Pavouček Čenda na galerijní půdě 

Trubadúři přivezou atmosféru hradů
Tajemná atmosféra středověku a keltské nápěvy 
ruku v ruce s folkovými písněmi. To je charak-
teristická kombinace dvojice hudebníků Jaro-
slava Samsona Lenka a Radima Zenkla. Ti se 
v rámci koncertního turné „Troubadour tour“ 
chystají i do Nového Města na Moravě, kde 
vystoupí 22. října v kulturním domě. Jaroslav 
Lenk je český folkový hudebník, který je znám 
mimo jiné tím, že složil hudbu k oblíbeným 
seriálům Méďové, Vydrýsek aj. Jeho hudební 
kumpán Radim Zenkl je světově proslulý virtu-
os na mandolínu, se zálibou v irských lidových 
melodiích. Často také hostuje s našimi přední-
mi folkovými umělci, jako jsou Buty, Čechomor, 
Hradišťan a mnoho dalších. Lístky jsou v prodeji 
v IC za 120 Kč, na místě zaplatíte 150 Kč.  -kb-

Všem malým i velkým dobrodruhům poodhalí 
Horácká galerie v polovině října tajuplný svět 
malíře a ilustrátora Pavla Čecha. Nejen děti mo-
hou znát pohádkové příběhy tohoto brněnského 
výtvarníka. Velké oblibě se těší například kniha 
Dobrodružství pavouka Čendy. Ta se v loňském 
roce dočkala svého pokračování. Prestižního 
ocenění udělované knihám pro děti a mládež 
dosáhl i komiks Dobrodružství Rychlé Veverky 

ziskem Zlaté stuhy 2014. Neuvěřitelných osm-
náct let je na světě i pohádka O čertovi, jejíž 
dramatické zpracování uvidíte v Novém Městě 
v prosinci. Na novoměstské výstavě zhlédnete 
nejen ilustrace z těchto knih, ale také obrazy za-
znamenávající Čechův svět plný temných zákou-
tí, uliček a podivně svérázných postav. Vernisáž 
výstavy za přítomnosti autora  proběhne v neděli 
11. října 2015 v 16 hodin na zámecké půdě. -phal-

„Poslouchat hud-
bu zpěvačky Miny 
Agossi je jako jet 
motorkou po Paří-
ži. Je to vzrušující, 
krásná a trochu 
divoká jízda,“ řekl 
o francouzské 
zpěvačce  slavný 
jazzový hudeb-
ník Jamie Cullum. 
Mina Agossi je na 
současné jazzové 

scéně prostě pojem. Se svým melodickým hla-
sem se přijede představit i do Nového Města. Ve 

své hudbě se Mina brání jakýmkoliv konvencím 
a odmítá se řadit do nějakého stylu, který by ji 
limitoval. Dokonale využívá široký rejstřík svého 
hlasu. Dokáže imitovat freejazzová saxofonová 
sóla, střídá spoustu hudebních stylů od hip hopu 
přes world music, rock, jazz, ale především blues. 
Velkou inspirací pro ni je slavný kytarista Jimmy 
Hendrix. Její zatím poslední album „Fresh“ zní 
zejména bluesovými tóny.  Mina ho přijede před-
stavit do Nového Města  a spolu s živou kapelou, 
složenou ze skvělých hudebníků, vystoupí 21. 10. 
v 19.30 hod. v kulturním domě. Lístky jsou v pro-
deji v IC v budově Horáckého muzea za 130 Kč, 
na místě před koncertem je zakoupíte za 150 Kč. 

-kb-

Čeká nás krásná a divoká jízda

Říjen v muzeu
Až do 25. října probíhá v Horáckém muzeu výsta-
va s názvem Žít v krajině. Za zvukového doprovo-
du kvákajících žab můžete navštívit interaktivní 
expozici věnovanou činnosti Sdružení Krajina 
z Počítek. Čeká vás spousta fotografií, jehla v 
kupce sena, vycpaný čáp nebo výtvarná dílnič-
ka. Ve vestibulu vystavuje student Akademie vý-
tvarných umění v Praze, člen Sdružení Krajina 
Vojtěch Jehlička z Hlinska kresby a grafiky in-
spirované kosením podmáčených luk. V muzeu 
můžete využít také nový hrací koutek od Martina 
Jelínka nebo zhlédnout krásné malované krabič-
ky od malíře Karla Němce, kterými jsme obohatili 
expozici věnovanou kostelu sv. Kunhuty a tvůrci 
jeho sgrafitové výzdoby. O víkendu 10. a 11. říj-
na se na dvorku muzea uskuteční ve spolupráci 
s organizací Chaloupky výstava ovoce, spojená 
s tvořivými dílnami a soutěžemi. Doprovodný 
program k výstavě Žít v krajině pokračuje v říjnu 
tvořivou dílnou pro děti i dospělé v úterý 6. října 
v 16.00 hodin. Ve čtvtek 15. října v18.00 přijal do 
muzea pozvání ekolog PhDr. Ivan Rynda – býva-
lý poslanec za Občanské fórum, zakladatel a člen 
Rady vlády pro udržitelný rozvoj a vysokoškolský 
pedagog, který se s humorem a nadhledem sobě 
vlastním zamyslí nad tématem Smyslu a nesmy-
slu v ochraně přírody – a v našem životě. -ah-

Hotel v tiché ulici

Občanské sdružení Maneor vás zve v sobotu 
17. října 2015 do podkroví Horácké galerie na 
vystoupení brněnské písničkářské dvojice Lady 
Šimíčkové a Ivo Cicvárka. V jejich tvorbě se pojí 
prvky šansonu se soudobou písňovou akustickou 
hudbou. Ladiny nevšední poetické texty pod-
trhuje Ivův klavírní či kytarový doprovod. Oba 
umělci spolupracují sice od roku 2007, ale jejich 
dílo můžete znát i z dřívější doby. Texty Lady Ši-
míčkové se objevily na veřejnosti již roce 2004 
v písních Lucie Redlové, několik jich zhudebnil 
také Slávek Janoušek. Naproti tomu Ivo Cicvá-
rek je znám z formace OKO, z televize Noe či z 
folkových festivalů, v roce 1996 se stal vítězem 
autorské Porty. Je dvorním skladatelem vokální 
skupiny Mošny a jeho texty zpívá také Petr Ben-
de, Žofie Kabelková či Věra Martinová. V květnu 
2012 vydala dvojice úspěšné album pod názvem 
Hotel v tiché ulici. Stejný název nese i hudební 
podvečer, který začíná v  18.00 hodin. Vstupné 
100 Kč, senioři a ZTP 90 Kč. Vstupenky bude 
možné zakoupit od října v pokladně HG.  -phal-

Více informací o kultuře najdete na stránkách nkz.nmnm.cz.
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NOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Dětský domov a „u Panských“
Dům pro děti s „méně sladkým životem“

Stál v Masarykově ulici naproti dnes již neprovo-
zovanému kinu. Byl jednopatrový  s  čp. 218. Si-
rotčí spolek pro soudní okres novoměstský se na 
své valné hromadě přetvořil v březnu roku 1921 
v Okresní péči o mládež (OPM), který v roce 
1925 tento dům koupil a v roce 1928 v něm ote-
vřel Okresní dětský domov (ODD). Do této doby 
byli sirotci a „děti od rodičů zanedbané“ umísťo-
váni do rodin občanů. Tento bohulibý čin tak spl-
nil usnesení novoměstských zastupitelů z 1. lis-
topadu 1918 „zřídit sirotčinec k trvalé památce 
vyhlášení republiky“. Dříve přízemní měšťanský 

dům přestavěl v letech 1910 až 1911 stavitel An-
tonín Koukol pro učitele Josefa Pohanku. Posled-
ními v něm bydlícími byli Rudolf a Leopoldína   
Klevetovi, kteří se vystěhovali v r. 1924. OPM ho 
pronajala od roku 1925 pro účastníky učitelských 
kurzů, kurzů lidověvýchovných a kurzů pro hos-
podyně. Současně byly připravovány místnos-
ti pro ODD. Od roku 1928 si v přízemí zřídil 
OPM  svou kancelář. V dalších místnostech pak 
poradnu pro matky s dětmi a izolační místnost 
pro děti nově přijaté. Tato sloužila i jako útulek 
pro matky s dětmi „čerstvě narozenými“. V pat-
ře pak byly místnosti ODD. Ze zemských peněz 
bylo v tomto roce placeno pět chovanců domova, 
které se nepodařilo umístit v rodinách. Pro sprá-
vu domova bylo zvoleno kuratorium skládající 

se z předsedy, pedagogického rádce, hospodáře 
a pěstounky s titulem paní s hlasem poradním. 
První pěstounkou byla paní Vojtěška Kubíčková, 

která dříve úspěšně vedla Dětský domov v  Hus-
topečích. Její pomocnicí byla slečna Helena Hon-
ková ze Zubří. Pěstounka bydlela v pokoji s dětmi. 
OPM byla financována z členských příspěvků, 
výtěžků spolkových akcí a hlavně z darů a pod-
por od jednotlivců a příspěvků obcí. Při zřízení 
ODD vešel v platnost podrobný organizační řád 
vypracovaný předsednictvem OPM a předsedou 
kuratoria, inspektorem Innocencem Vaculíkem. 
Každoročně byly vypracovávány výroční zprávy. 
Přínosnou akci uskutečnil v prosinci 1929 také 
hasičský sbor, který před školní a radniční budo-
vou poprvé vztyčil Vánoční strom republiky, osví-
cený žárovkami. Do pokladničky pod ním dávali 
lidé pro Okresní dětský domov své příspěvky. Ve 
válečných letech se vánoční stromy neinstalova-

ly a obnovení této tradice nastalo až v prosinci 
1945. Kapacita dětského domova, původně urče-
ného pro 15 dětí, však postupně nestačila. OPM 
uvažovala také o otevření mateřské školy, jeslí 
i útulku pro chudé učně a zimního útulku pro 
chudé přespolní žáky. Od velkostatku odkoupil 
v r. 1940 stavební pozemek na Nivě vedle so-
kolovny, následující rok vypracoval plány nové 
budovy brněnský architekt Poříska a v prosinci 
1941 bylo vydáno stavební povolení. Stavba ve 
válečných poměrech však realizována nebyla. 
O rozsáhlé činnosti OPM svědčí např. výroční 
zpráva z r. 1936, kdy odbor dorostový umísťuje 
12 dorostenců do učení, v podpůrné péči o děti 
v rodinách pomáhá při stravování celkem 888 
dětem, na ošacení přispívá 133 dětem, financuje 
polévkové ústavy školní při 11 školách v okrese. 
V rodinách umístil 16 dětí, z nich 1 zdarma, 15 
za plat, kromě toho vyvíjí péči o 14 sirotků po le-
gionářích. V tomto roce prošlo domovem 37 dětí. 
Zdůrazněno, že bez darů šlechetných příznivců 
domova by nebylo možno provoz udržet. V čele 
kuratoria stojí stále okresní inspektor Innocenc 
Vaculík. Pěstounkou je paní Anna Zichová a její 
pomocnice, slečna Marie Havlišová. Chovance 
bezplatně léčí MUDr. Josef Svítil, místní řeme-
slníci za svou práci nepožadovali odměnu. Do-
mov má také svou zelinářskou zahradu, chová 4 
vepře a slepice. V roce 1939 bylo v péči domova 
celkem 36 dětí. Nalézají zde  útočiště také uprch-
líci z pohraničí. Přibližně od r. 1938 do r. 1940 
byla pěstounkou paní Josefa Šikulová, v době 
poválečné pak přísná paní Rakovská, sociální 
pracovnicí byla slečna Kohoutová a Jiřina Kr-
pálková. V dalších letech pak pěstounkou byla 
oblíbená paní Marie Palcaltová. Vychovatelky 
se vždy snažily věnovat dětem co nejvíce a mít 
k nim hezký vztah.  Svědčí o tom např. citát na 
fotografii, kterou věnovala slečna Krpálková 
své přítelkyni, která v domově také pomáhala: 

„Štěstí nespočívá v tom, co bereš ze života, ný-
brž v tom, co dovedeš dáti druhým ze své duše.“ 
Asi po roce 1948 byl ODD umístěn do vhodnější 
budovy ve Školní ulici čp. 460, bývalé „Fritzo-
vy vily“, nynějšího sídla lesní správy. Odtud byl 

v roce 1973 vystěhován do obce Rovečné. Původní 
budova Okresního dětského domova byla v rámci 
asanace ulice Gottwaldova zbourána v roce 1987. 
                                                                                                                                    Jiří Janíček

Zmizelá čísla domů na Malé ulici
Pošesté a stále ne naposledy se vydáváme hle-
dat zmizelá čísla popisná. Tentokrát nás bude 
zajímat ulice Malá, která už během času ztratila 
více jak polovinu z  původní číselné řady začína-
jící čp. 153 a končící čp. 196. Konkrétně řečeno 

- na Malé ulici již nenajdeme 26 čísel popisných 
z původních 44. K procházce Malou ulicí nás po-
zve vzpomínka Jaroslava Křičky: „Na rohu byla 
hospoda U Kozů. Na malém náměstíčku naproti 
bylo koryto a dřevěná kašna a za ní bydlel doktor 
Juren, zdatný lékař a humorista, jehož sípavého 
hlasu bylo všude plno. Tam začíná poetická Malá 
ulička, kde bydleli malí řemeslníci, ponejvíce tkal-
ci.“ Dům obvodního lékaře Otakara Jurena (čp. 
153) byl postaven na sklonku 19. století známým 
novoměstským stavitelem Josefem Sadílkem, 
když byl původní dům zbořen. Tato, pro Malou 

ulici netypická stavba má na Masarykově ulici  
o málo větší sestřičku. Dům čp. 200, dnes pat-
řící k bývalému kinu, si totiž jako svou rezidenci 
postavil Josef Sadílek. Ale zpátky na Malou ulici. 
Zatímco dům čp. 153, spojený se jmény lékaře 
a spisovatele Josefa Svítila-Karníka či malíře Pav-
la Kopáčka, stále stojí, domy s čp. 154 a 155 již ne. 
Díky jejich likvidaci se Malá ulice propojila s ulicí 
Křenkovou. Podobně byly v 60. letech minulého 
století zbořeny domy čp. 162–168, aby mohla 
Malou ulici protnout ulice Tyršova. Zmizela už 
také většina domů stávajících v částech zvaných 
Hušmorek (u katolického hřbitova) a Kozí ocas 
(pod hřbitovem). Na Malé ulici tak marně hledá-
me čísla 169–171, 174–181, 184–187, 190 a 191. 
V  posledních letech zmizelo například dlouho 
chátrající Sáblíkovo stavení čp. 178 na konci uli-

ce či domek hrobníka čp. 169 nedaleko vchodu 
na hřbitov. Prvním zmizelým číslem Malé ulice 
však bylo čp. 184. Malý dřevěný domek koupila 
roku 1883 majitelka sousedního domu čp. 183 
Anna Bílková. Domek zbořila a na jeho místě 
nechala postavit chlév pro dobytek. Uvolněné 
číslo získal později dům na Křičkově ulici po-
stavený pro dělníky pracující na Kadlecově pile.

Vít Křesadlo

Příště: 
Cukrárna 

U Javorských

Dům čp. 222 - obchod „u Panských“
Když občas otevřu oblíbenou knihu Karla Po-
láčka Bylo nás pět nebo sleduji stejnojmenný 
televizní seriál, vzpomenu si na „náš“ obchod 
s  potravinami, kde jsme rádi a pravidelně na-
kupovali.  Přízemní dům s obchodem, který stál 
na Nových Domech přímo proti Hotelu U Kozů, 
patřil manželům Pan-
ským. Byli to obchodníci 
tělem i duší a chováním 
k  zákazníkům naplňo-
vali rčení „Náš zákazník, 
náš pán“. Světlý obchod 
působil svým uspořádá-
ním velmi přívětivě. Pult 
byl do pravého úhlu a 
paní Panská prodávala u 
pultu proti dveřím. Nej-
častěji požadované zbo-
ží  - pečivo a jiné - měla 
po ruce. U bočního pultu 
prodávala děvčata, která 
se učila na prodavačky. 
Vystřídalo se jich zde 
hodně. Pan Panský za-
řizoval vše kolem chodu obchodu. Přijímal  
a rovnal zboží a jednal s  dodavateli. Zákazníky 
vítal a vyprovázel úklonou se slovy „služebník“ 
nebo „má služba“. Černému pivu říkal smutek 
a pivu obyčejnému sedmistupňovému obyčtov-
ské. Když odcházel zákazník s  plnýma rukama, 
s úklonou mu otevřel dveře. Na Nových Domech 
bylo více potravinových obchodů, zákazníci si vy-
bírali ten, který byl nejblíž. U Panských nakupo-
vali tedy lidé z Monseovy a Malé ulice. Přes park 
před domem dr. Svítila jsme to měli k Panským 
opravdu kousek. A tak se občas stalo, že hospo-
dyně odběhly od plotny třeba i v zástěře, aby do-

koupily to, na co při nákupu zapomněly. Za mého 
časného dětství jezdili na nákupy do města i lidé 
z  okolních vesnic většinou s  koňskými i s  krav-
skými potahy. Z blízkých vesnic však přicházely 
k Panským ženy i pěšky. Nakoupené zboží doved-
ně narovnaly a uvázaly do rance, který si připev-

nily na záda. V zimě přehodily přes záda a ruce 
přehoz - vlňák. Aby si mohly zboží v klidu srovnat 
a svázat, měli u Panských vedle dveří širší lavici. 
Po znárodnění zůstali Panských ve své prodejně. 
Jejich chování k  zákazníkům se nezměnilo, a 
tak i pro nás zůstalo vše při starém. V té době se 
stávalo, že některé zboží bylo nedostatkové. Do 
obchodů bylo dodáváno v  omezeném množství 
s dodatkem, jak velký příděl smí být prodán jed-
notlivým zákazníkům. Paní Panská při prodeji 
rovnala balíčky a sáčky na pult a zapisovala ceny, 
aby vše nakonec sečetla. Jak přinášela požado-
vané zboží, objevil se najednou na pultu tajemný 

balíček, který paní Panská bez mrknutí oka při-
dala k ostatním a připočítala k ceně. Teprve doma 
jsme zjišťovali, jaké nedostatkové zboží nám, stá-
lým zákazníkům, paní Panská k nákupu přibalila. 
Po odchodu do důchodu se Panských z Nového 
Města odstěhovali. V  jejich obchodě prodávali 

potom manželé Podařilovi, kte-
rým byla zrušena prodejna v hor-
ní části Nových Domů za Hote-
lem Musil. Po dlouhou dobu zde 
potom byla opravna televizorů. 
Bývalý obchod u Panských zůstal 

„naším“ i nadále a časem jsme 
začali říkat, že zajdeme k  Poda-
řilům. Prodej zde byl ukončen až 
s bouráním domů. Pro potraviny 
jsme začali chodit do mlékár-
ny.  Obchod však byl přemístěn 
z provozovny do sousedního Bu-
dínova domu a sortiment rozší-
řen o další druhy potravinového 
zboží denní potřeby. Několik let 
zde prodávala paní Podařilová. 
Prodejna zanikla až po dostavě-

ní obchodního domu na Komenského náměstí 
a my jsme si začali zvykat na nákupy „v samce“.  

Jana Černá

Vychovatelka Jiřina KrpálkováVychovatelky se svými svěřenkyněmi, rok 1942
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Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 1.10. do 17.10.2015 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

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

PCI 
Pericol K 
- 25 kg 
lepicí 
cementová 
malta, C1

CERESIT 
CN 69 - 25 kg 
samonivela ní 
hmota / st rka
tl. 1-10 mm

CERESIT 
CT 80 - 25 kg 
univerzální lepicí 
malta na polystyren

PCI Pericol 
SPECIÁL 
šedý - 25 kg 
lepidlo na obklady 
a dlažbu, 
C2T

128,50m²

156,–

Dlažba Parketa 6 
200x100x60 mm,
šedá

Podzim je tady, listí opadává... 
u nás padají ceny!

Obrubník zahradní 
PD 100x5x20 cm        

37,50ks

58,–

PD 50x5x20 cm        

21,30ks

34,–

Dlažba Praktik

40x40x4 cm              

198,–m²

249,–

50x50x5 cm              

210,–m²

264,–

PC CERES CERESIT

Dlažba vegeta ní 
60x40x8 cm     

48,–ks

68,–

Dr mramorová 
bílá - 25 kg
(29) 4-7 mm  
(30) 7-14 mm

144,50 ks

169,–

Kamínek 
barvený - 25 kg
(20) ervený 2-4 mm
(22) okrový 2-4 mm

221,–ks

260,–

Dlažby, ploty, 
d ev ný program

Bližší info na prodejn .

Kámen - 25 kg
(1) 4-8 mm
(2) 8-16 mm
(3) 16-22 mm

89,30ks

105,–

Písek P - 40 kg 
podsypový a zásypový   

96,–ks

76,–

85,–ks

144,–
358,–ks

445,–
125,–ks

230,–
195,–ks

336,–

Dalších 50 druh  
kamen  a valoun     

-15%

13,00 ks

18,00 ks

24,30 ks

50x25x50 cm

50x25x75 cm

50x25x100 cm 

P í kovka 
pórobetonová

18,60

26,00

35,00

až -30%

Kované oplocení a brányKované oplocení a brányKované oplocení a brány

PLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZPLOTY-BRANY.CZ

Kované oplocení a brányKované 

         

   

 info@holoubektrade.cz info@holoubektrade.cz info@holoubektrade.cz

         

   

775 555 830, 566 535 037     775 555 830, 566 535 037     775 555 830, 566 535 037     

Kulturní dům, 
Nové Město na Moravě

od 10 hodin po celý den: 

17
hodin

19
hodin

BESEDA 
Petr Jarchovský 
a (možná přijde i) 

Jan Hřebejk 

DIVADLO 
Musíme si 
pomáhat

KAFÁRNA, 
HRAČKOVIŠTĚ, 
CESTY POMOCI, 
JSME RŮZNÍ…

facebook.com/papirhrackynmnm

Nové M sto na Morav

Létající draci

Vše na Duši ky

V ne ky

Chryzantémy

H bitovní sví ky

Nejv tší výb r v CR

Kalendá e

diá
e 2016
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Kalendář akcí: říjen 2015
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

říjen výstava Jindřich Zezula - výběr z tvorby, Sdružení keramiků Brno Horácká galerie
říjen výstava Tužkou, štětcem, myší.. II.; Podzimní hrátky s přírodninami městská knihovna

1.10.   8:30 pro děti Trdlohrátky /také v 10:00, dále každý čtvrtek/ kulturní dům
2.10. 18:00 koncert Koncert na rozloučenou - Richard Pohl a jeho hosté Horácká galerie
3.10.   9:00 sport Kolo pro život - Vysočina Arena Tour České spořitelny Vysočina Arena

do 4.10. výstava Židovské památky Kr. Vysočina; J. Hus roku 1415 a 600 let poté Horácká galerie
4.10. 18:00 divadlo Bylo nás p(j)et - benefiční představení kulturní dům
5.10.   9:00 pro děti kulturní dům
5.10.   9:00 trh Prodej vyřazených knih městská knihovna

6.-7.10. sport Nábor do florbalu /14:00-15:30/ tělocvična gymnázia
6.10.   9:30 pro děti MC: Keramika s Leou /každé první úterý v měsíci/ kulturní dům
6.10. 12:00 pro děti Podzimní malování městská knihovna
6.10. 16:00 workshop Tvořivá dílna pro děti i dospělé se Sdružením Krajina Horácké muzeum

6.10. 20:00 film Pořád jsem to já, Drama,USA, 2014, 100 min. kulturní dům

7.10.   9:00 ostatní Den otevřených dveří městská knihovna

7.10. 19:00 koncert Bratři Ebenové - Čas holin kulturní dům
8.10. 17:00 vzdělání Vlastimil Vondruška, beseda se známým spisovatelem městská knihovna
8.10. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Obrázky z Islandu Caffé Stone
9.10. 17:00 workshop kulturní dům

10.10.   8:00 trh Farmářský trh, hraje Zuberská šestka, ovocný workshop      Vratislavovo náměstí
10.10.   9:00 trh Burza minerálů kulturní dům

11.10. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města informační centrum
11.10. 15:00 sport Mistrovské utkání: SFK Vrchovina - Tatran Ždírec n/D. (muži A) fotbalový stadion
11.10. 16:00 vernisáž Pavel Čech - Tajná přání Horácká galerie
13.10.   9:30 pro děti MC: Tvoření s Monikou /každé druhé úterý v měsíci/ kulturní dům
15.10. 10:00 ostatní Celodenní benefice Jsme na jedné lodi, musíme si pomáhat kulturní dům
15.10. 16:00 vzdělání Horácké muzeum
15.10. 17:00 vernisáž Jiří Vincenc Slavíček - Krajina ve mně Horácká galerie
15.10. 19:00 divadlo Musíme si pomáhat kulturní dům
17.10.   8:00 sport Memoriál Cyrila Musila Studnice
17.10.   8:00 trh Bleší trh kulturní dům
17.10.   9:00 sport 17. a 18. kolo Českého poháru MTBO Vysočina Arena
17.10. 18:00 koncert Hotel v tiché ulici, písničkářské duo L. Šimíčková a I. Cicvárek Horácká galerie
18.10.   9:00 trh Bazárek dětského oblečení a hraček kulturní dům
18.10. 10:00 sport Mistrovství ČR v MTBO družstev Vysočina Arena
18.10. 15:00 pro děti Den otců za kulturním domem
18.10. 16:00 film Velká šestka, Rodinný, USA, 2014, 108 min. kulturní dům
19.10. 18:00 vzdělání Přednáška ,,al-Maghreb" - Ondřej Valášek kulturní dům
20.10.   9:30 pro děti MC: Hrajeme si s Lenkou /každé třetí úterý v měsíci/ kulturní dům
20.10. 20:00 film Ex Machina, Drama / Sci-Fi, Velká Británie, 2015, 108 min. kulturní dům
21.10. 19:30 koncert Mina Agossi, koncert francouzské jazzové zpěvačky s kapelou kulturní dům
22.10. 20:00 koncert Jaroslav Samson Lenk & Radim Zenkl kulturní dům

24.-25.10. gastro Zvěřinové hody Tur. chata Studnice

24.10. 16:00 tanec Taneční prodloužená kulturní dům
do 25.10. výstava Horácké muzeum

25.10. 14:30 sport Mistrovské utkání: SFK Vrchovina - FK Šumperk (muži A) fotbalový stadion
27.10.   9:30 pro děti MC: hudební hrátky s Míšou /každé čtvrté úterý v měsíci/ kulturní dům
30.10. 19:00 tanec Páteční tančírna kulturní dům
31.10. 19:00 koncert Michal Horáček kulturní dům

MC: Otevřené herny s volným programem /každé pondělí/

Triky mé mysli aneb Jak se zbavit automatismů v naší hlavě

Ekologická kavárna - přednáška PhDr. Ivana Ryndy               

Žít v krajině - Sdružení Krajina / grafiky Vojtěcha Jedličky                            


