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Městské lázně dokončeny. Otevíráme 12. listopadu! 
Na začátku byla největší anketa v dějinách města. 
Novoměšťáci měli možnost vyjádřit se, zda-li dá-
vají přednost stavbě krytého bazénu, nebo spor-
tovní haly. O potřebnosti těchto sportovních za-
řízení se přitom hovoří desítky let. Vedení města 
se tak rozhodlo začít plnit sliby. V hlasování pře-
vážila podpora stavby krytého bazénu. A Novo-
měšťáci se po padesáti letech dočkali. Ve čtvrtek 
12. listopadu se Městské lázně otevřou veřejnos-
ti. Stane se tak po 18 měsících, kdy stavba na uli-
ci Hornická probíhala. „Tímto děkuji všem, kteří 
se na jejím průběhu podíleli. Zároveň se omlou-
vám za komplikace, které stavbu doprovázely,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda.  Se 
stavbou budovy Městských lázní začaly firmy 
PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou a IMOS 
Brno v dubnu loňského roku. „Sdružení firem 
odvedlo dobrou práci, jsme velmi spokojeni,“ 
poznamenává starosta. Vznikl komplex, který 
pojme 250 lidí najednou a jejž provozuje měst-
ská společnost Novoměstské služby. Prostavělo 
se přitom 99 milionů. Stavbu město hradilo čás-
tečně ze svého, na zbytek si půjčilo. „S ohledem 
na dobrý výsledek letošního hospodaření nám 

bude stačit půjčit si jen 40  milionů korun, ni-
koliv původně plánovaných 50 milionů,“ dopl-
ňuje Šmarda. O chod Městských lázní se bude 
starat 17 zaměstnanců. Základem nové stavby 
je 25 m dlouhý bazén se 4 dráhami. V bazénové 
části se ještě nachází relaxační a dětský bazén 

 a vířivka. Další částí je Saunový svět se třemi 
druhy saun - finskou, aroma a parní. Doplňuje je 

i takzvaný Kneippův chodník, což je vodoléčeb-
ná a relaxační procedura. V této části se nachází 
také venkovní ochlazovna a vnitřní odpočívárna. 
Městské lázně nabízí i plně vybavené fitness cen-
trum. Se všemi částmi je propojen bufet, z jehož 
nabídky si vybere každý. Za zmínku stojí i ven-
kovní terasa, kterou budou moci hosté využívat. 
V rámci odpočinku jistě přijdou vhod masáže 
 a zážitkové koupele. Jsou jimi rašelinová, čokolá-
dová, růžová a pivní lázeň. Ceny vstupného jsou 
nastaveny pro širokou veřejnost. Zvýhodněné 
vstupné zakoupí rodiny s dětmi, senioři a také 
držitelé Novoměstské karty. Návštěvníci lázní 
budou moci parkovat přímo u objektu a v jeho 
blízkosti. Kdo se vydá pěšky, dostane se sem uli-
cí Budovatelů či cestou vedoucí přes Hornickou 
ulici. V příštím roce se navíc chystá vybudování 
mostku přes Bezděčku, který spojí Městské láz-
ně s parkovištěm u Billy. V rámci slavnostního 
otevření se koná Den otevřených dveří. Pro-
hlídky jsou naplánovány od 14.00 do 18.00 hod. 
Následovat bude přestřižení pásky. Provoz láz-
ní se naplno rozeběhne od 14. listopadu 2015. 

-mah-

Cena stavby 
Rozpočtovaná cena : 119,75 mil. Kč 
Vysoutěžená cena:       94 826 115 Kč 
Konečná cena:                 99 001 462 Kč
(z toho cca  1 mil. Kč uhradí 
Novoměstská teplárenská za 
technologie v její prospěch).

Kolik stála stavba?
Rozpočtovaná cena Městských lázní byla 
119,75 mil Kč, díky soutěži se podařilo část-
ku snížit na necelých 95 mil. Kč. Po do-
končení stavby je konečná cena 99 mil. Kč.
Co navýšení způsobilo? Změny, které provází 
každou stavbu a díky kterým se podařilo lázně 
doplnit o další služby. Navíc byla zřízena např. 
venkovní ochlazovna Saunového světa, dovy-
bavena masérna, solárium, přidána zážitková 
vana a navýšen počet skříněk v šatnách. Z tech-

nických změn můžeme jmenovat například zá-
měnu většiny ocelových konstrukcí stropu haly 
za dřevěné, lepší hydroizolaci a úpravy prodlu-
žující životnost podlah, stěn a stropů bazénové 
haly nebo ekonomičtější čištění vody a zajištění 
stabilnějšího vodního hospodářství. V rámci 
stavby byla také připravena přípojka pro mos-
tek přes Bezděčku a veřejné osvětlení v Oboře. 
Nezapomnělo se ani na renovaci hřiště na ulici 
Budovatelů, které se stalo součástí areálu. -svj- 

Program otevření: 
8:00 – 13:30 Interaktivní prohlídky Měst-
ských lázní pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
14:00 – 18:00 Den otevřených dveří pro  
veřejnost - skupinové prohlídky s průvodcem 
15:00 Vystoupení orchestru ZUŠ
17:30 Koncert Marka Ztraceného
18:15 Slavnostní představení a otevření  
Městských lázní  

Běžný provoz bude zahájen v sobotu 
 14.11. od 10:00 hod.
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Ceny vstupného, slevy a další služby

Městské lázně v datech
4. 10. 2012 Je podepsána smlouva s projek-
tantem Arch.Design, s.r.o., Brno.

22. 10. 2012 V KD se uskutečnilo veřejné 
projednávání dvou záměrů – stavby bazénu  
a stavby sportovní haly a byla zahájena anketa, ve 
které měli lidé zvolit jednu ze staveb.

12. 11. 2012 Končí hlasování bazén x hala.

13. 11. 2012 Bylo oznámeno, že hlasování se zú-
častnilo téměř neuvěřitelných 4 000 respondentů 
a pro bazén se vyslovilo téměř 3 000 z nich.

14. 11. 2012 Jsou zveřejněny přesné výsled-
ky. Pro bazén hlasovalo 2 839 lidí, z toho  
1 261 mužů a 1 578 žen, pro sportovní halu  
1 044 respondentů, z toho 577 mužů a 467 žen.

10. 12. 2012 Zastupitelstvo města potvrdilo názor 
občanů na veřejném jednání v KD.

25. 3. 2014 Město podepisuje smlouvu na stavbu 
lázní se sdružením „Bazén Nové Město na Mo-
ravě“,  ve kterém je v pozici vedoucího účastníka 
sdružení spol. PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou 
a v pozici účastníka sdružení IMOS Brno, a.s.

12. 5. 2014 Předání staveniště zhotoviteli.

6/2014 Vybudováno zařízení staveniště, zaháje-
na stavba protihlukové stěny.

7/2014 Zboření haly teplárny, která dříve slouži-
la jako sklad uhlí, příprava pilotovací plochy pro 
založení objektu na železobetonových pilotách, 
zahájení pilotovacích prací. 

8/2014 Dokončení základových pilot, instalace 
věžového jeřábu, betonáž podkladních betonů 
základové desky, realizace základových pasů  
a šachet, uložení kanalizace pod základovou des-
kou, montáž uzemňovací soustavy.

9/2014 Pokládka tepelné izolace, provedení žele-

zobetonové základové desky, leštění povrchu des-
ky, betonáž stěn a sloupů 1. podzemního podlaží.

10/2014 Montáž uzemňovací soustavy, betonáž 
stěn podzemního podlaží a stropu nad ním, reali-
zace železobetonových sloupů a stěn 1. a 2. nad-
zemního podlaží, drenáže kolem základů, částeč-
né zpětné zásypy. 

11/2014 Betonáž bazénových van, betonáž stro-
pu nad 1. nadzemním podlažím a stěn 2. nadzem-
ního podlaží, zdění příček v podzemním podlaží  
a zdění příček a výplňového zdiva v  1. nadzem-
ním podlaží. 

12/2014 Pokračují betonářské práce na stěnách 
2. nadzemního podlaží, probíhá betonáž stropu 
nad 2. nadzemním podlažím, železobetonových 
stěn střešní nástavby a atik střechy, jsou osazová-
ny prvky pro ocelovou konstrukci bazénové haly, 
jsou zděny příčky.

1/2015 Za zimních opatření jsou prováděny be-
tonářské práce na terase 1. nadzemního podlaží, 
betonáže bazénů, zahájeny montáže bazénových 
technologií, pokračuje zdění příček a obvodové-
ho zdiva.

2/2015 Pokračují betonáže terasy, bazénových 
žlabů, schodiště, zdění, montáže hrubých rozvo-
dů bazénových technologií, zahájeno osazování 
hliníkových výplní otvorů (okna).

3/2015 Pokračují betonářské práce, provádí se 
hrubé rozvody elektroinstalací, zdravotechnické 
rozvody, rozvody bazénové technologie, montáž 
okenních výplní a vzduchotechniky.

4/2015 Montáž ocelové konstrukce bazénové 
haly a dřevěných nosníků stropu bazénové haly, 
montáže vnitřních rozvodů v objektu, přípojky 
inženýrských sítí (kanalizace splašková a dešťo-
vá), montáž výtahu, omítání stěn .

5/2015 Bazény procházejí tzv. zátopovými 

zkouškami, kdy je sledováno, zda nedochází k 
průsaku vody, pokračují práce na vnitřních roz-
vodech, montáž fasády bazénové haly, realizová-
ny jsou hydroizolace střešního pláště.

6/2015 Kromě pokračujících prací na rozvodech 
a bazénové technologii dále postupují omítky, 
podlahové konstrukce, hrubé terénní úpravy ko-
lem objektu, práce na střešním plášti a na kon-
taktním zateplovacím systému objektu.

7/2015 Objekt je napojen na odběr elektrické 
energie, budují se přípojky dešťové a splaškové 
kanalizace a vodovodu, pokračují zemní práce 
před pokládkou chodníků, silnice a parkoviště, 
jsou zahájeny sádrokartonářské práce, malby, 
pokračuje práce na fasádách.

8/2015 Obkladači a dlaždiči pracují především v 
prostorách šaten, wellness a bazénové hale, defi-
nitivně jsou dokončeny práce na prosklené fasá-
dě, kompletuje se kotelna, montují se strojovny 
vzduchotechniky, jsou montovány zámečnické 
výrobky (zábradlí, madla ...), probíhají montáže 
dveří, pokračují práce na vnitřních rozvodech  
a vybavení.

9/2015 Jsou zahájeny provozní a funkční zkouš-
ky, zkoušky technologií, vysazují se stromy a 
ostatní zeleň, jsou vydlážděny chodníky k ulici 
Hornická a Budovatelů, zaškoluje se obsluha ba-
zénu, napouští se bazény. 

10/2015 Stavaři dokončují montáž recepce, ša-
ten, zdravotechnického vybavení a ostatního 
vnitřního i venkovního vybavení, dokončují se 
malby a nátěry, finišují práce na komunikacích  
a zahradnických úpravách, začíná se uklízet.

11/2015 Stavba je předána městu, bazén bude 
slavnostně otevřen pro veřejnost 12. 11. 2015, 
kdy se uskuteční Den otevřených dveří s boha-
tým kulturním programem. Od soboty 14. 11. 
budou Městské lázně v běžném provozu..

-svj-

Ptáme se zastupitelů: Co pro Vás otevření lázní znamená? 

MVDr. Dan Sokolíček (ODS)

Žijeme na Vysočině, kde já osobně dávám přednost přírodnímu koupání, pohybu na vzduchu a přizpůsobení své aktivity ročnímu ob-
dobí. Návštěva lázní je ovšem nepopiratelně příjemným nadstandardem pro ty z nás, kdo jsou ochotni si ji zaplatit ze svého. V případě 
Městských lázní ale nemohu souhlasit s trvalým odebíráním stovek tisíc korun měsíčně z městské pokladny na hrazení jejich každodenní 
provozní ztráty. Z mého pohledu si umím představit jiné a lepší investování našich společných peněz. Jsme snad tak bohatí, že budeme 
mít vždy z čeho brát?

Soňa Macháčková (ČSSD)

Otevřením Městských lázní se splnil dlouholetý sen Novoměšťaků, kteří řadu let bojovali o jejich vybudování. Věřím, že Městské lázně 
bude navštěvovat široká veřejnost - děti i dospělí, kteří zde využijí jak bazén, tak sportovní a relaxační vyžití, bufet a v horkých letních 
dnech venkovní terasu. Žáci zdejších škol nebudou muset dojíždět do Žďáru nebo Poličky. Vím, že město bude provoz lázní dotovat. Jeho 
vedení od samého začátku se ztrátou počítá. Jak velká bude, to ukáže čas.

Věra Buchtová (KSČM)

Vybudování bazénu v Novém Městě je pro mne splněním mých 20letých snah. Několik předcházejících vedení města razilo teorii, že 
„postavit na Oboře bazén nelze“, přestože místo splňuje mnohé z požadavků i tehdejších zastupitelů  - dostupnost pro školy a občany 

blízko centra města a přitom v klidové části, zdroj vytápění, nově pak přijatelný finanční rozpočet stavby. Věřím, že nabídka služeb ba-
zénu bude pro Novoměšťáky vstřícná a přijatelná, že případné počáteční „mouchy“ se rychle vychytají a návštěvníkům města budeme 
mít opět co nového nabídnout.

Provozní doba

 Ing. Jiří Brychta: Nabídneme komplexní služby 
Do  otevření Městských lázní zbývá doladit posled-
ní detaily. I na nich bude záležet. Stejně jako na roz-
jezdu, který hodně napoví. Toho si je vědom také šéf 
lázní  Ing. Jiří Brychta, který chce mít vše vyladěné.

Lázně procházejí zkušebním provozem. Fun-
guje vše, jak má? 
Samozřejmě jako každý nový provoz řešíme 
ještě drobné úpravy. Lázně vybavujeme interié-
rem, probíhají testy všech technologií, testujeme 
kvalitu vody, spolupracujeme s Krajskou hygi-
enickou stanicí. K  tomu probíhá podepisování 
servisních smluv, nastavujeme smlouvy s doda-
vateli do jednotlivých provozů. Někde to jde sa-
mozřejmě lépe, někdy to trochu dře. Od toho je 

testování, abychom před otevřením vše vyladili. 

Co bude v případě rozjezdu Městských lázní 
nejdůležitější? 
Největší význam dáváme proškolení našeho 
personálu tak, aby se u nás všichni návštěvníci 
cítili jako doma a našli tu odpočinek a regeneraci  
po náročném dni. Bude záležet na vhodném roz-
místění doplňků interiéru a nábytku, určitě půjde 
i o barevné sladění, čistotu a klidné prostředí.  
K tomu vybíráme vhodný sortiment doplňkové-
ho zboží pro naše klienty. 
 
Ceník je příznivý. Bude to právě cena, 
která bude společně s novým zázemím          

největším lákadlem? 
Za naše největší plus považuji komplexnost 
nabízených služeb. Vždyť k nám si přijdete 
zacvičit, poté si zaplavete a posedíte ve ví-
řivce, dáte si kávu a svačinku a pak půjdete  
do saunového světa. Za hlavní lákadlo považu-
ji bazénovou část, která je zaměřena na rege-
neraci, takže u nás můžete čekat oproti jiným 
bazénům teplejší vodu. Dále je to saunový 
svět, možnost masáží či zážitkových koupelí. 
Nabídneme také nejvýkonnější vertikální so-
lárium. K  tomu je třeba připočítat bufet a fit-
ness.  Co se týče ceny, tu jsme se snažili nastavit 
tak, aby byla příznivá pro obyvatele Vysočiny.

-mah-

Ing. František Laštovička (KDU-ČSL)

Otevření Městských lázní dokazuje, že naše město je schopno realizovat takovou investici. Jako klad vidím i naději zastánců sportovní 
haly na její výstavbu. Úspěšná realizace stavby lázní, nabídka jejich služeb a poptávka turistů navštěvujících naše město snad povedou 
k dobrému finančnímu výsledku lázní.

 Základní vstupné  
čas vstupu                    dospělí               junioři/senioři 65           děti do 120cm
do 13:00 (60 min)       55 Kč                      50 Kč                                            10 Kč 
od 13:00 (60 min)       75 Kč                      66 Kč                                            10 Kč 
do 13:00 (90 min)       66 Kč                      55 Kč                                            10 Kč 
od 13:00 (90 min)       95 Kč                      77 Kč                                            10 Kč 
do 13:00 (180 min)   128 Kč                   110 Kč                                           10 Kč 
od 13:00 (180 min)   165 Kč                   154 Kč                                           10 Kč
Zlevněné vstupné do 13 hodin platí mimo víkendy a státní svátky.  

Zvýhodněné vstupné  
Základní vstupné                                           Novoměstská karta - sleva25% 
Rodinné vstupné  
2+3 děti  (90 min)          190 Kč                                                       143 Kč 
2+3 děti  (180 min)        345 Kč                                                       259 Kč 
Celodenní vstupné         190 Kč                                                       143 Kč 
Celodenní rodinné 
vstupné 2+3 děti             450 Kč                                                      338 Kč 

Karta stálého zákazníka - sleva 15 % 
Ostatní slevy 10 % (studentská karta ISIC, průkaz ZTP/P, hotelová karta)

Novoměstská karta - sleva 25%  
čas vstupu                   dospělí             junioři/senioři 65           děti do 120cm 
do 13:00 (60 min)        41 Kč                        38 Kč                                        8 Kč 
od 13:00 (60 min)        56 Kč                        50 Kč                                        8 Kč
do 13:00 (90 min)        50 Kč                        41 Kč                                        8 Kč 
od 13:00 (90 min)        71 Kč                        58 Kč                                        8 Kč
do 13:00 (180 min)      96 Kč                       83 Kč                                        8 Kč 
od 13:00 (180 min)   124 Kč                     116 Kč                                        8 Kč

Ceny dalších služeb 
Zážitkové koupele 600 Kč/2 osoby, 450 Kč/osoba 
Solárium 10 Kč/min.
Relaxační masáže 300 Kč/45 min. 

Pronájem sauny (60 minut) 700 Kč (max. 12 osob) 
Pronájem Saunového světa (60 min) 1 400 Kč (max. 30 osob) 
Pronájam bazénu (60 minut) 1 600 Kč (max. 75 osob) 
Pronájem jedné plavecké dráhy 400 Kč (max. 4 osoby) 
Pronájem fitness (60 min) 500 Kč (max. 12 osob) 
Pronájem celých lázní (60 min) 3 500 Kč (max. 180 osob)

                                           Bazén                                                                                            Sauna                                                                                                     Fitness 
PO                                   8:00 - 21:00                                                         14:00 - 21:00 (od 14:00 ženy, od 18:30 smíšená)                                        8:00 - 21:00 
ÚT                                   6:00 - 21:00                                                         10:00 - 21:00 (od 10:00 muži, od 18:30 smíšená)                                       6:00 - 21:00 
ST                                    8:00 - 21:00                                                         14:00 - 21:00 ( od 14:00 smíšená)                                                                     8:00 - 21:00 
ČT                                   6:00 - 21:00                                                          10:00 - 21:00 (od 10:00 ženy, od 18:30 smíšená)                                        6:00 - 21:00 
PÁ                                  10:00 - 21:00                                                        14:00 - 21:00 (od 14:00 muži, od 18:30 smíšená)                                     10:00 - 21:00 
SO                                 10:00 - 21:00                                                        10:00 - 21:00 (od 10:00 smíšená)                                                                     10:00 - 21:00 
NE                                10:00 - 21:00                                                         10:00 - 21:00 (od 10:00 smíšená)                                                                    10:00 - 21:00 
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Veškeré informace o Městských lázních najdete na webu: 
lazne.nmnm.cz.

Fotogalerie z průběhu stavby
NOVOMĚSTSKO

Nové Město za finanční podpory z  fondu EU  
a příspěvku ze Státního fondu životního pro-
středí ČR dokončilo revitalizaci rybníků Trnka, 
Křivka a Němec. „Bylo provedeno odbahnění 
všech tří rybníků, zpevnily se návodní strany 
hrází kameny a byly vykáceny staré a nemoc-
né stromy a keře na březích rybníků,“ popsal 
hlavní zásahy Miloš Hemza z investičního od-
boru MěÚ.  S obnovou rybníků se začalo v roce 
2013. Nejprve byl v zimním období 2013/2014 
vypuštěn a odbahněn rybník Trnka. Zbývající 
dvě vodní plochy sloužily i nadále jako útočiště 
obojživelníků a vodních ptáků. „Pro vybagro-
vání sedimentu je ideální tuhá zima bez sněhu, 
aby se na dně rybníků i na okolních pozemcích 
mohla bez větších problémů pohybovat tech-
nika. Počasí nám ale nepřálo, což byla naštěstí 
jediná komplikace, která celou akci provázela,“ 
doplnil Miloš Hemza. Bahno se díky dobré spo-
lupráci se ZD Nové Město vyváželo na sousední 
pole. Po navezení, rozprostření a provápnění 
se zaorávalo. Díky tomu, že mohlo být uloženo 
na pozemky, které leží těsně u rybníků, nebyla 

akcí zatížena žádná komunikace a dopad na 
životní prostředí ve městě byl nulový. Celkem 
se totiž vyvezlo ze všech tří rybníků 23 000 m³ 
bahna. Pokud bychom toto množství chtěli 
přepočítat na Tatry, jejichž objem je max. 6 m³, 
vyšlo by nám neuvěřitelných 3 833 nákladních 
aut naložených sedimentem. V  průběhu roku 
2014 se rybník Trnka napustil a v zimní sezoně 
2014/2015 byla provedena revitalizace rybníků 
Křivka a Němec. Původně bylo na revitalizaci 
rybníků vyčleněno 12 milionů korun, koneč-
ná cena byla menší o více než polovinu. „Díky 
soutěži na zhotovitele se podařilo cenu snížit 
na pět milionů korun. Zakázku získala firma 
Zvánovec z Českých Budějovic,“ uvedl starosta 
Michal Šmarda. Součástí zakázky byla také ob-
nova části potoku Zátoka, který vytéká z Němce 
a byl v minulosti zatrubněn. Nejenže byl „vyta-
žen“ opět na povrch, ale zároveň bylo vybudo-
váno několik tůní pro obojživelníky. Vznikl tak 
mokřad o velikosti 1,04 ha, délka obnoveného 
venkovního toku Zátoky je 278 m a plocha tůní 1 
280 m². Trnka, Křivka a Němec nejsou jedinými 

rybníky, které město revitalizovalo. V nedávné 
době prošel obnovou Černý rybník a Podehřívák 
u Koupaliště, před nimi i rybníky Cihelský, Kleč-
kovský, Kazmírův a několik menších rybníků 
 v místních částech Nového Města. Na obnovu 
ještě čeká Zichův rybník. Ten se ale potýká s eko-
logickou zátěží, zejména kadmiem z provozu 
bývalé Chirany, a zatím neexistuje dotační titul, 
který by na revitalizaci bylo možné uplatnit. -svj-

Obnova michovských rybníků dokončena 
Stavba Městských lázní byla zahájena 12. května 2014. Pro veřejnost se otevřou 12. listopadu, běžný provoz 

bude zahájen 14. listopadu. Připomeňme si fotogalerií průběh stavby.  

Na jaře 2014 vypadalo místo budoucí stav-
by takto. Vidět můžete ještě i bývalý sklad 

uhlí (zelená budova).

 Téměř o rok později. V únoru 2015 už stála hrubá stavba lázní.

Pohled na bazénovou část v únoru. O dva měsíce později, duben 2015. V červnu byl dokončen prosklený plášť 
budovy.

Pohled na vstupní budovu lázní 
 o prázdninách.

Vstupní budova v září 2015. Zároveň s dokončováním stavby probíhají 
úpravy okolí.

Louka mezi Billou a Městskými lázněmi by 
se v budoucnu mohla proměnit v další odpo-
činkovou zónu. „I když je to téměř v centru 
města, vyskytují se zde zajímaví živočichové, 
je to živé území, žádný park. Rádi bychom 
ho lidem představili,“ říká Tomáš Blažek ze 
Sdružení Krajina, které realizovalo například 
projekt přírodní učebny v lokalitě Hrnečnice 
u Koupaliště.  Záměr se zrodil už v roce 2012, 
kdy provedlo Sdružení čištění dvou stávají-

cích tůní za Billou. „Mohli bychom zde umís-
tit například kmen starého stromu, který by 
poskytl zázemí různým živočichům a zajíma-
vě dotvářel vzhled lokality, nechyběl by chod-
ník z kamenů, informační tabule, lavičky,“ 
doplnil Blažek s tím, že by se v tomto úseku 
mohly znovu vytvořit i meandry říčky Bezděč-
ky.  Do úvahy přichází také výsadba ovocných 
stromů. Dříve v těchto místech totiž bývaly 
zahrady domů z Masarykovy ulice, které byly 

zbourány v 80. letech. Sdružení Krajina už 
začalo na záměru spolupracovat s MěÚ. V bu-
doucnu bychom tak v tomto biokoridoru té-
měř v centru města mohli obdivovat například 
čolka obecného, čolka horského, skokana 
hnědého, skokana krátkonohého a rosničku 
zelenou. Z vodního hmyzu vážky, potápníky, 
vodomily, znakoplavky a z knihy o Brouku 
Pytlíkovi dobře známou splešťuli blátivou.
 -svj- 

Odpočinková zóna u lázní

Nové Město pravidelně využívá dotační 
program Ministerstva kultury, který se na-
zývá Program regenerace MPZ a MPR ČR.  
Za uplynulých 10 let takto získalo pro maji-
tele nemovitostí v městské památkové zóně 
5 milionů korun. O další dotaci bude radnice 
žádat v roce 2016. Zájemci – vlastníci nemo-

vitých památek - mohou své žádosti podá-
vat na odbor školství, kultury a cestovního 
ruchu do 6. listopadu. Podle pravidel je 50 
% nákladů na potřebné opravy nemovitostí 
hrazeno z dotace, 40 % hradí vlastník a 10 
% město. V minulosti byla díky této dotaci 
opravena například římsa na budově Ho-

ráckého muzea, vyměněn tzv. výkladec na 
Vratislavově náměstí čp. 11, opravena kašna 
se sloupem a sochou sv. Anny s Pannou Ma-
rií, opravena dlažba v katolickém kostele a 
zrestaurována sgrafita, zrekonstruován dům  
U Salvátora čp. 119 a  měšťanský dům čp. 133.  

-svj-

Program regenerace MPZ

Nádoby na zbytkový komunální odpad (popel-
nice 110 l a kontejnery 1100 l) budou od ledna 
roku 2016 nadále vyváženy na svozové znám-
ky, které platily pro období 01/2011-12/2015.  
V případě výměny nádoby si na odboru ISM 
MěÚ vyzvedněte náhradní svozovou znám-
ku. Z  důvodu provedení pravidelného svozu 
odpadu je nutné, aby popelnice a kontejnery 
měly svozové známky vylepeny. Nádoby, kte-
ré nebudou označeny známkou, nebudou 
vyváženy! Nádoby je rovněž vhodné označit 
číslem popisným domu, ke kterému patří.-red-

Svozové známky

Ve středu 4. listopadu v 10 hodin bude slav-
nostně otevřen upravený přechod pro chodce 
na Žďárské ulici. Aby odpovídal stávajícím nor-
mám, bylo zde nově nainstalováno osvětlení. 
Akce se uskutečnila v rámci projektu Bezpeč-
nost a ochrana dětí a mládeže v obci Nové Město 
na Moravě a finančně ji podpořila Nadace ČEZ, 
grantový program Bezpečný přechod. -svj-

Bezpečný přechod 
na Žďárské ulici

Městská policie informuje případné zájemce, že 
i nadále hledá dobrovolníky na pozici „bezpeč-
nostní asistent“, kteří by zejména v ranních ho-
dinách zajišťovali bezpečný přechod dětí a školní 
mládeže na přechodech pro chodce. Zájemci  
o informace o odměně a podmínkách se mohou 
hlásit na adrese:  Město Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na 
Moravě, obálku označte nápisem Bezpečnostní 
asistent. Bližší informace u velitele MP Jiřího 
Hradila, tel.: 566 598 441, 776 612 033. -mah-

Městská policie hledá dobrovolníky 

V  druhé polovině příštího roku bude novo-
městská nemocnice vybavena novou magnetic-
kou rezonancí. Její pořízení ještě musí schválit 
krajští zastupitelé. Stane se tak 10. listopadu. 

„Magnetická rezonance bude umístěna v pavi-
lonu chirurgických oborů, po nutných staveb-
ních úpravách na radiologickém oddělení jako 
jeho páté pracoviště,“ uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek. Pro nemocnici to zna-
mená posílení diagnostických metod v oblasti 
neurologické, onkologické, ortopedické a trau-
matologické. Nový přístroj bude nemocnice 

provozovat v dvousměnném provozu. Koupě 
nového přístroje bude z poloviny hrazena kraj-
skými prostředky, druhou část nákladů pokryje 
bankovní úvěr. „Pořízením magnetické rezo-
nance se pacientům ze spádové oblasti novo-
městské nemocnice výrazně zlepší dostupnost 
šetrnější a modernější diagnostiky. Nebudou 
tak muset cestovat do vzdálených zdravotnic-
kých zařízení jako dosud, což zkvalitní a urych-
lí jejich léčbu,“ informovala ředitelka Nemoc-
nice Nové Město na Moravě Věra Palečková. 

-mah-

Magnetická rezonance v nemocnici

Zajímavosti 
• Trnka, Křivka a Němec jsou tzv. nebeské 
rybníky – tedy vodní plochy bez přítoku, kte-
ré jsou zásobovány pouze dešťovou vodou.

• Dotace z EU a ze SFŽP je podmíněna spl-
něním ekologických podmínek. Jednou z 
nich je i to, že rybníky nesmí být v následu-
jících 3 letech osazeny rybami. Následné 
osazení a množství ryb bude muset ná-
jemce, kterým je Moravský rybářský svaz 
NMnM, regulovat tak, aby nedošlo k na-
rušení přirozené rovnováhy tamní fauny. 

• Rybníky se nachází v bezprostřední blízkosti 
Naučné stezky Tři kříže. 



NOVOMĚSTSKO

6 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2015 7 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2015

Je hezký pocit mít sto let, říká paní Anastázie Havlíčková
Pokud se někdo dožije sta let a ještě k tomu v 
dobré kondici, většině z nás hlavou proletí otáz-
ka, jak to dokázal. V zářijovém čísle jsme zveřej-
nili blahopřání paní Anastázii Havlíčkové, která 
100.  narozeniny právě oslavila. A po maratonu 
gratulací a oslav jsme se nejen na to zeptali jí 
 a její dcery, paní Věry Hörbingerové. „Je to hezký 
pocit, že jsem výjimka,“ smála se paní Havlíčko-
vá a dodala, že nepila a držela diety. Ne ovšem ty, 
kterých jsou dnes plné časopisy. „Maminka měla 
nemocný žaludek a slinivku, tak osm let jedla jen 
dušeného králíka a kuře s trochou rýže a nám 
vařila samé dobrůtky,“ vysvětluje dcera. Ani teď 
není paní Havlíčková na jídlo náročná, nejraději 
má k večeři brambory s podmáslím. A protože se 
do Nového Města přivdala v roce 1938 do řeznic-
tví u Havlíčků, řeč se stáčí na „kšeft“, jak sama 
říká. „Když jsem sem přišla, nosila jsem vodu 
z kašny, vodovod jsme neměli, ale obchod byl 
krásně zařízený, vykachličkovaný. A dbalo se na 
čistotu, zákazníci k nám rádi chodili.“ A jak paní 
Havlíčková hodnotí práci v obchodě dnes a teh-
dy? „To se nedá porovnávat. Tenkrát to byla velká 
dřina a zodpovědnost. Dneska chce mít každý 
zisk. Dřív, když se nevydělalo, se nekoupil nový 
nábytek ani se nejelo na dovolenou a nikdo vám 
nic nedal. Pokud bychom zákazníky šidili nebo 
zdražovali, už by k nám nepřišli. Tady ve městě 
bylo tehdy sedm řezníků a město bylo mnohem 
menší než teď.“ Po znárodnění musela jít paní 
Havlíčková pracovat do obchodu na Komenské-
ho náměstí, poté prodávala na Masarykově ulici 
u Svítilů a také v bufetu na náměstí. Nejvíce vzpo-
mínek se ale pochopitelně váže k Nečasově ulici 
a tamní obchod si pamatují i mnohem mladší 
pamětníci. „Dokonce i pan starosta vzpomínal, 

jak si z dětství pamatuje nápis „V práci a vědě-
ní je naše spasení“, který jsme v obchodě měli, 
 a to ještě netušíte, že dole v dílnách měl dědeček, 
který se vyučil ve Vídni a byl zároveň velký ruso-
fil, napsáno „Buď práci čest“, což si tam mnozí 
fotili,“ doplňuje paní Hörbingerová. Společnost 
při povídání nám dělá i pětiletá jorkšírka, kterou 
paní Havlíčková při povídání ještě stihne kontro-
lovat v pelíšku a občas přikrýt, protože má pocit, 
že je pejskovi zima. Dokonce kvůli tomu vyndala 
ze skříně sváteční šátek. Další vzpomínky patří 
zahradě za domem (místu, kde bývalo kdysi la-
zebnictví) a dětství. Paní Havlíčková totiž pochá-
zí ze statku v Sazomíně a je z osmi dětí. „Lásku 
ke kšeftu už snad musíte mít v sobě. Bratr byl  
v obchodě, dělaly se škarnoutky (myšleno kor-
noutky, hned hledá papír, aby názorně ukázala 
výrobu kornoutku – pozn. red.), a když jsem si 
hrála, což mohlo být jen v zimě, jinak byly povin-

nosti, tak jsem vždycky prodávala. Točila jsem 
škarnoutky, natloukla si cihly, to byla jako čer-
vená sůl a tu jsem kamarádkám prodávala. Moc 
ráda na to vzpomínám.“  Obchod si děvčata vy-
tvořila ze sněhu, postavila iglů, dovnitř dala prk-
na jako židle, svíčku a už se vesele obchodovalo. 
V létě na hraní nebyl čas, paní Havlíčková, jako 
nejmladší z rodiny, musela celý den pást husy  
a krávy.  A také skládala básničky jako např.: „Já 
na ten Sazomín zapomenout nesmím, tam ko-
lébka stála, maminka mě kolébala, hajej, dadej, 
broučku malej.“ Při dalším vzpomínání obě dámy 
posmutní a začnou povídat o bídě, která byla  
v Sazomíně i Novém Městě. „Ve světnici v řeznic-
tví byl velký stůl, kam chodili ti nejchudší, když 
jsme třikrát týdně dělali jitrnicovou polívku, včet-
ně Hanýska.  A také k nám chodila malá slečna, jak 
jsme té paní říkali, vždycky se dobelhala do lesa 
pro pár borůvek, pak je mamince přinesla a ta ji 
bohatě odměnila, protože je velký dobrák,“ vzpo-
míná paní Hörbingerová. „Když jsme měli, tak 
jsme se rozdělili. Dělala to i moje maminka, dva-
krát týdně jsme stloukali podmáslí a ona posílala 
konvičky třem nejchudším rodinám v Sazomíně  
a vždycky tam přibalila hrudku másla, aby si moh-
li aspoň omastit brambory. To byla hrozná bída, 
spali všichni v jedné místnosti na slámě. Dneska 
už nikdo takovou nouzi nemá, že ne?“ ujišťuje se 
paní Havlíčková. A co jí dělá radost v současnos-
ti? „Ráda se podívám v televizi na Všechnopárty 
K. Šípa a taky na seriál Ulice.“ Ještě jednou pře-
jeme paní Havlíčkové mnoho zdraví a pohody!

 -svj-

NOVOMĚSTSKO
Vlčí máky letí do Nového Města

Prosincové číslo zpravodaje bude mít uzávěrku 
v neděli 15. 11. 2015. Do schránek bude distri-
buováno 26. až 30. 11.  Domácnostem v Novém 
Městě a místních částech je Novoměstsko doru-
čováno zdarma. Pokud máte zájem si noviny ne-
chat zasílat na jinou adresu, kontaktujte prosím 
L. Neumanovou, tel. 566 598 700 nebo J. Svo-
janovskou, tel. 601 592 013. Při zasílání adresát 
hradí náklady s tím spojené.                            -svj-

Další  
zpravodaj 

Den válečných veteránů (11. listopad), známý 
též jako Den vlčího máku, připomíná hrdinné 
skutky českých vojáků a válečných veteránů, 
ale také odvahu a nasazení příslušníků dalších 
záchranných složek.  V  roce 2015 pokračuje-
me v  připomínce stoletého výročí drastických 
událostí z bojišť první světové války, které ve 
vší své krutosti daly vzniknout i moderní podo-
bě našeho státu. Zároveň si také připomínáme 
70 let od návratu československých letců, kteří 
za druhé světové války sloužili v  řadách Brit-
ského královského letectva. K  této příležitosti 
pro vás novoměstské gymnázium ve spolupráci 
s  dalšími institucemi připravilo pestrý program. 
V pondělí 2. listopadu v 16 hod. bude v zahradě 
gymnázia odhalen umělecký objekt s názvem 

„Na Konci I.“, jehož autorkou je Marcela Putnová. 
Zároveň bude zahájeno literární čtení s názvem 

„Putování vzpomínkami“ žáků literárně drama-
tického oboru ZUŠ, kteří zajímavým způsobem 

zpracovali autentické vzpomínky studentů 
gymnázia zaznamenané téměř bezprostředně  
po ukončení první světové války. V  16:30 hod. 
proběhne vernisáž výstavy „Velká válka – Češi 
 na bojištích Evropy“. Výstavu bude následně 
možno na gymnáziu zhlédnout až do 15. listopa-
du.  Od 17:00 bude program pokračovat křtem 
a projekcí studentského DVD „Novoměstské 
osobnosti dvou světových válek“. Při této pří-
ležitosti si bude možno prohlédnout i další dvě 
historické výstavy, které jsou výsledkem práce 
studentů. V 20:00 hod. pak v novoměstském kul-
turním domě vystoupí jihočeská kapela Epydemye. 
Další akce budou pokračovat ve čtvrtek 5. listopa-
du, kdy budou mít studenti novoměstských škol 
v dopoledních hodinách možnost setkání a bese-
dy s  brig. generálem Emilem Bočkem, pilotem 
RAF. Pokud nás nezaskočí nepřízeň počasí, bude 
na novoměstském Vratislavově náměstí po celý 
den vystavena replika stíhacího letounu Spitfire 

(v měřítku 1:1), na kterém u Britského královské-
ho letectva českoslovenští letci létali. V odpoled-
ních hodinách budou na náměstí přítomni čle-
nové spolku letecké historie Czech Spitfire Club, 
včetně generála Bočka, s  jejich doprovodným 
programem. V jejich režii bude i uctění památky 
československých letců v 15:30. Od 19:00 hod. 
budou mít příznivci dobrého filmu a novoměst-
ských lázní možnost zhlédnout film Tmavomod-
rý svět. Promítání se uskuteční v suterénu lázní, 
a tak se diváci na příběh o československých 
letcích budou dívat pod hladinou nového bazénu.
 Samotný závěr programu připadne na 11. lis-
topad, kdy u Pomníku padlým na Vratislavově 
náměstí proběhne od 11:00 hod. krátké pietní 
setkání. Myšlenku a smysl Dne vlčího máku 
bude možné podpořit výměnou za květ vlčí-
ho máku. Ten pro tyto účely vyrobili studenti 
gymnázia a klienti denního stacionáře Zdislava 

Josef Dvořák, Gymnázium V. Makovského 

Informace z DDM
 • Kroužky Netradiční výtvarné techniky, Kick 
box, Dětská jóga, Míčové hry, Florbal, Já a pes, 
Badminton, Judo a Kouzelná vařečka nabízejí 
poslední volná místa.
 •Nově bude otevřen kurz keramického tvoření 
pro rodiče s dětmi, který zahrnuje tři setkání ( 9. 
11., 16. 11., 7. 12.) v keramické dílně DDM. Za-
čátek je vždy v 17 hodin. Zájemci se musí nahlásit 
do 6. listopadu na tel. 606 056 225, účastnický 
poplatek uhradí na místě.

 • Dne 2. 11. začne nový kroužek s názvem 
Hravá kopaná – sportovní kroužek určený 
dětem od 7 let. Cena je 500 Kč, konat se bude 
každé pondělí od 17 do 18 hodin v tělocvičně 
II. ZŠ. Účastníci si vyzkouší řadu fotbalo-
vých dovedností, přednostně se budou vě-
novat sálovému a malému fotbalu. S sebou 
přezuvky do tělocvičny, pití a dobrou náladu. 
Přihlásit se můžete na www.ddm.nmnm.cz.

-red-

Maturitní ples
Studenti maturitních tříd 8.A, 4.B a 4.C Gym-
názia V. Makovského si vás dovolují pozvat 
na maturitní ples, který se uskuteční v pátek 
13. 11. od 19.00 hod.v  novoměstském KD. 
K  tanci a poslechu hrají 4Sýkorky. Vstup-
né 220 Kč. Restaurace bude v  tuto dobu 
otevřena pouze pro účastníky plesu. Rezer-
vace vstupenek: plesgynome@seznam.cz.

Výběrové řízení
Mateřská škola Nové 
Město na Moravě, pří-
spěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové ří-
zení na pozici vedoucí 
školní jídelny – plný 
úvazek. Datum nástupu 
od 1. 1. 2016. Platové 
zařazení dle platných 
tarifních tabulek. Poža-

davky: úplné střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou, nejlépe střední hotelová škola nebo střední 
škola společného stravování. Praxe v  oboru 
vítána. Nabídku a životopis zasílejte na adresu: 
ivana.buchtova@nmnm.cz. Písemné přihlášky 
přijímáme do 15. 11. 2015, na případné dotazy 
odpovíme na tel. 601 392 513.

Za poznáním do Švýcarska
Vzdělávat se a poznávat – to byl cíl skupiny stu-
dentů gymnázia se znalostí francouzského a ně-
meckého jazyka, kteří se díky finanční podpoře 
Výzvy MŠ mohli v září zúčastnit zájezdu do Švý-
carska. Naším cílovým městem byl St. Gallen, 
studenti se tu každý den vzdělávali v jazyce 
francouzském a německém, zde jsme byli na byt 
 a stravu, odtud jsme každý den podnikali výpra-
vy za zážitky. Ale jen samotné město je zážitkem 

– úchvatná poloha mezi kopci, okouzlující histo-
rické centrum, přívětivá atmosféra. Třešničkou  
na dortu byla večerní návštěva katedrá-

ly se závratnou procházkou kolem věže a 
výhledem na noční město. Výuka s rodi-
lými mluvčími, autentické situace, pestrý 
program, starostlivý průvodce naším ce-
lotýdenním pobytem, příjemné ubytování  
a milý personál, chutné jídlo, dobrá nálada – tak by 
se daly shrnout naše zážitky. Pokud s námi chce-
te sdílet dojmy prostřednictvím fotografií, pře-
čtěte si stejnojmenný článek na www.gynome.cz,  
kde také najdete odkazy na fotoalba na facebooko-
vých stránkách školy. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Mgr. Eva Řádková

Pohádkový úspěch studentek gymnázia
Studentka gymnázia Anna Polnická se před 
prázdninami zapojila do  soutěže o autorskou 
pohádku  a ve své kategorii  vyhrála.  Úspěch 
našeho gymnázia v této „pohádkové soutěži“ 
podtrhla i Kateřina Malá, která obdržela hlavní 
cenu. K dosaženému úspěchu gratulujeme a vy 
si můžete  přečíst zážitky spojené se soutěží od 
Anny Polnické: „Už od dětství mám ráda po-
hádky. Ráda je čtu nebo se na ně dívám v televizi. 
Když jsem na nástěnce českého jazyka objevila 
informaci, že můžu vymyslet a poslat pohádku 

do soutěže, neváhala jsem. Za necelé dva mě-
síce byla moje pohádka na světě. Ještě opravit 
případné chyby a odeslat e-mailem. A je to. Celé 
prázdniny jsem čekala, jak soutěž dopadne. Po-
slední týden mi konečně přišel dopis, ve kterém 
mě zvali do Jičína, protože se moje pohádka líbi-
la. Vyrazili jsme tam s celou rodinou a výlet stál 
opravdu za to. Nejenže jsme si prohlédli pohád-
kový Jičín, ale zúčastnili jsme se předání cen, kde 
jsem získala (opravdu nečekaně) první místo!“ 

gynome

Děkuji celému kolektivu Novoměstských sociálních služeb za péči, kterou už 15 let mamince poskytují, za vstřícnost a 
v neposlední řadě za úžasnou oslavu, kterou jí zaměstnanci NSS ke 100. narozeninám připravili. Věra Hörbingerová

Z důvodu pravidelné inventury bude 
ve dnech 26. a 27. listopadu Horácké 
muzeum a informační centrum pro 
veřejnost uzavřeno.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Ženy ženám  
aneb proč je dobré spolupracovat

Dne 19. září 2015 proběhl v  Novém Městě  
na Moravě seminář Ženy ženám aneb proč je dob-
ré se znát a spolupracovat. Seminář byl pořádán 
 v rámci celoročního projektu „Rovné příležitosti 
na každý den“, ve kterém se setkávaly ženy z No-
vého Města a okolí.  Ve skupině dvaceti osob se 
společně vzdělávaly, věnovaly práci v  osobnost-
ním rozvoji a rozšiřovaly si povědomí o celo-
společenských tématech. Během minulého roku 
ženy absolvovaly osm setkání a workshopů s lek-
torkami z EKS a Fóra 50 %. Společně jsme se za-
měřily na témata hledání silných stránek, rozvoj 
komunikačních dovedností a dobře zvládnutého 
životního time managementu. Lektorky z EKS 

připravily několik zajímavých interaktivních 
aktivit a podnětů k zamyšlení na témata „Jak se 
ženy realizují“ nebo „Vím, v čem jsem dobrá“. 
Souběžně s  projektem vznikl zatím neoficiální 
spolek žen RELLIA, který seznámil nově přícho-
zí hosty se svým programem a plány pro příští 
období. Organizátorky zároveň nové zájemkyně 
pozvaly na nadcházející akce spolku. Pokud bys-
te se i vy chtěly našich akcí zúčastnit, podívejte se  
 na naše facebookové stránky:  www. facebook.com 
/Rellia.cz. Seminář proběhl díky podpoře Nadace 
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z norských fondů

-as- 
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Mistrovské medaile biatlonistů 

Dvě velké sportovní akce mají za sebou novo-
městští biatlonisté. Ve dnech 5.–6. září se v Le-
tohradu konaly tradiční závody MČR v biatlonu 
na kolečkových lyžích. Na programu byly sprin-
ty, večerní supersprint a stíhací závody. Závo-
dilo se v kategoriích mladší a starší dorostenci, 
junioři, muži a ženy. Novoměstské barvy pod 
vedením Jiřího Václavíka, Michala Žáka a Libo-
ra Tkadlece reprezentovala početná výprava 12 
sportovců. Závody ve sprintu se nejvíce vydařily 
juniorům Janu Burianovi a Anně Tkadlecové. 

Oba si doběhli pro zlato. Milým překvapením 
bylo umístění nováčků v kategorii mladšího do-
rostu. Zlato získala Veronika Macková a na stří-
brnou medaili dosáhl Jiří Tomášek. Čtvrtá místa 
v kategorii staršího dorostu připadla Janu Tka-
dlecovi a Michaele Sádovské. V supersprintu se 
do první desítky probojovali Jan Tkadlec, Jan 
Burian a Anna Tkadlecová. Ve stíhacím závodě 
zabodovali především junioři. Anna Tkadlecová 
brala stříbro, zlato obhájil Jan Burian. Bron-
zový medailista ve sprintu z  MS v  biatlonu na 
kolečkových lyžích se neztratil ani v  mužském 
poli.  Obsadil celkové 5. místo. Na konci září se 
biatlonové závody přesunuly do Vysočina Areny, 
kde se konalo MČR v  letním biatlonu. Usku-
tečnily se tu závody ve sprintu a supersprintu a 
závod s hromadným startem. V  jejich průběhu 
vybojovali závodníci SK Nové Město celkem 
7 medailí. Ve sprintu i v  závodě s  hromadným 
startem dominovali v  juniorských kategoriích 
Jan Burian a Anna Tkadlecová, kteří získali 

čtyři zlaté medaile. Ve sprintu a supersprintu 
přidala dvě stříbrné medaile mladší dorosten-
ka Veronika Macková. V  supersprintu starších 
dorostenek si doběhla pro bronz Karolína Ota-
vová. Bronz v  závodě s  hromadným startem 
vybojoval Václav Červenka, který závodí v  bar-
vách USA. Vašek má kořeny v  Novém Městě, 
kde nyní navštěvuje sportovní třídu gymnázia 
a trénuje společně s  ostatními novoměstskými 
biatlonisty. Všem blahopřejeme. Michal Žák 

Florbalové dění. Dorost ovládl úvod sezony
Florbalová sezona je v plném proudu a náš oddíl 
odehrál již 8 zápasů ČFbU. Nejlépe do sezony 
vstoupili dorostenci, kteří hrají oficiální soutěž 
prvním rokem. Ve všech čtyřech zápasech doká-
zali zvítězit. Obzvláště cenné jsou výhry nad týmy 
ze Světlé nad Sázavou (3:1) a Jihlavy (5:3). Za-
slouženě se tak vyhřívají na čele 2. ligy (divize Vy-
sočina). Hráči předvádějí kolektivní výkon a jsou 
zapáleni do každého zápasu. Velmi těsné výsled-

ky mají za sebou muži prvního týmu v regionální 
lize, do které po loňském vítězném tažení po-
stoupili. Soupeři na prvním turnaji jim byly týmy 
Telče a Havlíčkova Brodu „B“. Zatímco s havlíč-
kobrodským protivníkem došlo na dělbu bodů, 
v zápase s Telčí jsme těsně prohráli 3:4. Vstup to 
tak nebyl optimální, ale sezona je dlouhá a uvidí-
me, jak silné budou další týmy. Své zápasy ode-
hráli i starší žáci. Ze sestavy jim odešla početná 

skupina hráčů do dorosteneckého týmu a v prv-
ním zápase se nezkušenost projevila. Hipposu 
Žďár podlehli 0:7. Druhé utkání s Bystřicí už bylo 
výrazně lepší, ale několik individuálních chyb 
vedlo k laciným gólům. V  útoku jsme naopak 
zahodili mnoho tutových šancí a žáci nakonec 
podlehli 4:5. Hráči však mají potenciál. Jde o to, 
zvyknout si na nový systém hry a úspěchy přijdou. 

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Postup 
z okrskového kola 

Přespolní běh 
s rekordem 
V neděli 11. října se uskutečnil jubilejní 30. roč-
ník podzimního přespolního běhu v areálu Kou-
paliště. Zároveň šlo o 21. ročník Memoriálu Jiří-
ho Bláhy.  Za chladného a větrného počasí se na 
start postavilo celkem 81 závodníků. V hlavních 
závodech nenechali nic náhodě favorité. V muž-
ské kategorii dominoval Petr Vitner, jenž zvítě-
zil v čase 20:00:00. Na 2. místě doběhl Jiří Šacl 
a třetí finišoval Matěj Trávníček. Výkon dne pak 
předvedla Lucie Maršánová. Na trati o délce 
2 000 m zaběhla nový rekord. Jeho hodnota 
nyní činí 6:55:00. Tím překonala své dosavadní 
maximum o neuvěřitelných 17 vteřin. Na stup-
ních vítězů ji doprovodily Kateřina Pulgretová 
a Lýdie Brázdová. Pořadatelé děkují za spolu-
práci Všeobecné zdravotní pojišťovně a Nové-
mu Městu za poskytnutí zázemí. -mah-, -hub-

Hřiště na Holubce 
v novém 
Pátek 30. října je datem slavnostního otevření 
obnoveného hřiště na Holubce. V rámci pro-
jektu „Obnova hřiště pro míčové sporty Ho-
lubka – Nové Město na Moravě“ získalo nový 
povrch, záchytné sítě, nové branky a  basketba-
lový koš. Projekt finančně podpořila Nadace 
ČEZ, grantový program Oranžové hřiště.   -svj-

www.nmnm.cz

Okresní kolo v přespolním běhu 

V  úterý 6. října se ve Žďáře nad Sázavou ko-
nalo okresní kolo v přespolním běhu družstev.  

Na startu se představila také družstva ZŠ L. Če-
cha. Nejlépe se dařilo starším žákyním, které 
okresní kolo s  přehledem vyhrály. Na druhém 
místě skončilo družstvo starších žáků. Oba vý-
běry si tak vybojovaly účast na krajském kole. 
Medailové umístění připadlo také mladším 
žákům, kteří doběhli celkově třetí. Šesté místo 
pak patří mladším žákyním. Z jednotlivců stáli  
na stupních vítězů Marta Slonková, která nena-
šla přemožitelku, Vladimír Žváček, jenž obsadil 
2. místo, a 3. místo vybojovala Sára Zámečníko-
vá. V první desítce se dále umístili Barbora Felc-
manová, Kája Špinarová a Petr Komínek.  Všem 
závodníkům gratulujeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy a města. Vlasta Holubová 

Ve Žďáře nad Sázavou se 1. října uskutečnilo okr-
skové kolo v minikopané starších žáků. Turnaje 
se zúčastnila družstva složená z žáků 8. a 9. tříd. 
Tým ZŠ L. Čecha skončil na celkovém 2. místě, 
čímž si zajistil postup do okresního kola. Má do-
statek času na naladění správné formy. Okresní 
kolo se odehraje na jaře příštího roku. Školu  
a Nové Město reprezentovali Filip Chalupa, Petr 
Svoboda, Vláďa Žváček, Roman Doležal, Pavel 
Doležal, Filip Daniel, Lukáš Dvořák, Štěpán 
Raus, Vojtěch Dobrovolný a Jiří Ptáček. -red-

Horolezci sepsali petici  
za umělou stěnu 
Horolezecký oddíl Trip Team stojí za peticí 

„ANO umělé horolezecké stěně v plánované 
sportovní hale v Novém Městě na Moravě!“.  
Jejím cílem bylo upozornit na absenci trénin-
kové horolezecké stěny v projektu připravované 
sportovní  haly. Petiční archy mezi Novoměšťá-
ky kolovaly do konce října. Následně byly pře-
dány na MěÚ. „Cením si tohoto kroku, protože 

mě vždy potěší, když mají lidé zájem o veřejné 
dění a aktivně se ho účastní. Musíme se ale 
domluvit, jak budeme dál postupovat. Dopl-
nění projektu může pro město znamenat jeho 
prodražení, nebo dokonce i  odložení. To bude 
podstatné pro další rozhodování,“ pozname-
nává starosta Nového Města Michal Šmarda.
 -mah- 

Dětské rybářské závody družstev 
V  sobotu 12. září uspořádal SDH Hlinné dět-
ské rybářské závody. Závodilo se ve dvou 
věkových kategoriích. Rybařily děti do 10 
let a skupina od 11 do 16 let. Klání se zúčast-

nilo celkem 20 soutěžících. Úlovkem dne byl 
kapr o délce 58 cm. SDH Hlinné děkuje všem 
sponzorům a Novému Městu za podporu. 

SDH Hlinné

Finále seriálu Kolo pro život
V  sobotu 3. října vyvrcholil ve Vysočina Areně 
seriál závodů horských kol Kolo pro život. Nad 
areálem panovalo celý den krásné podzimní po-
časí a startovní čáru v rámci různých jízd přejelo 
téměř 2 000 účastníků. Na start hlavního závodu 
se postavila téměř kompletní česká maratonská 
špička včetně Ondřeje Cinka, jenž letos vybo-

joval bronzovou medaili na ME. Do Vysočina 
Areny zavítal také olympijský vítěz Jaroslav Kul-
havý nebo Tereza Huříková. Oba se celý den vě-
novali doprovodným závodům. Na 50km trati 
zvítězil Pavel Boudný, nejrychlejší ženou byla 
Anna Šmídová. Oba si tak upevnili první místo 
v celkovém hodnocení seriálu. Zuzana Slováková 

Novinky z ragbyového klubu 
Členové novoměstského ragbyového klubu 
Titáni nově trénují v  Maršovicích. Tréninky 
 na zmenšeném hřišti probíhají dvakrát týdně, 
vždy v  úterý a ve čtvrtek od 16.00 hod. Pravi-
delně na ně dochází 19 žáků, 13 dorostenců, 5 
žen a 16 mužů. Vedeny jsou pod taktovkou tre-
nérského dua Mít-Liška. „Stále přibíráme další 

zájemce. Uplatní se každý, kdo má chuť a nebojí 
se tvrdých kontaktů,“ říká Jiří Mít. Přihlásit se 
mohou také zájemci o trénování. Současní tre-
néři rádi vše vysvětlí a naučí základům. Zájemci 
 o ragby se mohou hlásit na e-mailové adrese: ragby.
nmnm.2015@seznam.cz nebo na tel. 731 680 524. 

Jiří Mít, trenér oddílu

Přípravy na 
lyžařskou sezonu 
S  blížícími se zimními měsíci finišují přípravy 
na další sezonu na Harusově kopci.  Instalo-
vána tu byla výkonnější čerpadla, díky kterým 
se kopec rychleji pokryje sněhovou pokrývkou. 
Úpravami prošlo také zázemí lyžařské školy, 
svah a parkoviště. Opravit bylo třeba rovněž 
optické kabely. Pokud vše půjde podle plánů, 
zasněžovat by se mohlo počátkem prosince. 
Pokud počasí bude přát, spustí se sněžná děla 
dříve. Aktuální dění na svahu je možné sledo-
vat na facebookovém profilu skiareálu. -mah-

Ocenění za biatlon 
Nové Město na Moravě si vysloužilo ocenění pro 
nejlepšího pořadatele závodů Světového pohá-
ru v biatlonu v uplynulé sezoně. Stalo se na tak 
na konferenci Forum Nordicum a na cenu jej 
navrhla novinářská obec. „I když jsme vyhráli 
hodnocení za minulý rok, vnímáme tuto trofej 
jako ocenění naší dlouhodobé práce. Nyní by-

chom měli tento úspěch využít při přidělování 
Světových pohárů v dalších letech,“ poznamenal 
ředitel závodů Vlastimil Jakeš. Kouzlo novoměst-
ských soutěží zafungovalo v případě sledovanos-
ti. Podle hodnocení Evropské vysílací unie byly 
přenosy z  Nového Města vůbec nejsledovanější 
 z televizních přenosů ze Světových pohárů. -mah-

Nové Město bude v příštím roce hostit vrcholnou 
sportovní akci. Světový šampionát horských 
kol bude největším podnikem nejen v  našem  
 městě, ale v celé České republice. Centrem veš-
kerého dění bude na přelomu června a červen-
ce Vysočina Arena. V areálu se pojedou závody 
v cross country, sprintu, štafetách a v trialu. 
Novoměstské závody budou zároveň poslední 
možností nominovat se na OH v Riu de Janeiro.  

„I díky tomu bude mít šampionát obrovský ná-
boj,“ říká šéf organizačního výboru Petr Vaněk. 
Šampionát už má své logo. Symbolizuje jak 
místo, kde se bude šampionát konat, tak i dy-
namiku sportu, kterou v sobě horská kola mají. 
Tváří podniku bude náš nejúspěšnější biker, 
mistr světa a olympijský vítěz Jaroslav Kulha-
vý. Zároveň půjde o žhavého kandidáta na titul 
mistra světa. Českým divákům se představí také 
Kateřina Nash. Ta sice letos vynechala závody, 

které se jely na evropském kontinentu, nenechá 
si však ujít možnost ukázat se domácím divá-
kům. O tom, že fanoušci umí v  Novém Městě 
vytvořit báječnou atmosféru, se mluví daleko za 
hranicemi České republiky. „Závody horských 

kol ve Vysočina Areně byly po čtyři roky vyhod-
noceny jako nejlepší ve Světovém poháru. Právě 
díky tomu jsme se stali hostiteli MS,“ doplňuje 
novoměstský místostarosta Stanislav Marek. 
Kdo chce být součástí nezapomenutelného 
dění, neměl by otálet s koupí vstupenek. Jejich 
počet bude limitován. Děje se tak s  ohledem 
 na pohodlí příznivců horských kol. „Na každý 
den se bude prodávat 15 000 vstupenek,“ dodá-
vá Vaněk. Vstupenky je možné zakoupit přes in-
ternet. Přehledný prodejní systém je zveřejněn 
na webu MS www.mtb2016nmnm.com.  Vedle 
představení světové špičky se mohou diváci těšit 
na bohatý doprovodný program. Jediný koncert 
tu v  příštím roce odehraje Vojta Dyk s  B-Side 
Bandem. Připraveny jsou také dětské závody, 
tradiční maraton Bike Vysočina, noční MTB 
a mnohé další. Světový šampionát se usku-
teční od 29. června do 3. července 2016. -mah-

Akce roku. Nové Město bude hostit MS horských kol
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Z matriky
narozené děti
 18. 9. Adriana Mühlhandlová
 19. 9. Šimon Sýkora
 24. 9. Lukáš Kondýsek
 24. 9. Debora Miklósy
 27. 9. David Bílý
 6. 10. Magdaléna Koutenská
 7. 10. Nela Procházková
  12.10. Nikol Dobešová
manželství
 19. 9. Ludmila Kvasnicová, Lukáš Bukáček
 26. 9. Kristýna Vítková, Petr Procházka
 26. 9. Zuzana Vachalová, Aleš Madron
 10. 10. Radana Sommerová, Dalibor Oliva
zlatá svatba
 13. 11. Jaroslava a Jiří Obrovi
jubilanti
 26. 10. Marie Bánovská  85
 4. 11. Josef Unčovský 80
 5. 11. Miluše Kopáčková 80
 10. 11. Drahomíra Bramborová 80
 13. 11. Josef Brychta 89
 15. 11. Zdenka Stejskalová 86
 20. 11. Božena Sáblíková 80
 21. 11.  Libuše Pochopová 93
 24 . 11. Emilie Mifková 92  
 27 . 11. Miroslav Böhm 85 
 28 . 11. Oldřiška Růžanská 80 
úmrtí
 16. 9. Miloslava Krejčová (N. Město, 1945)
 18. 9. Jaroslav Čadek (N. Město, 1928)
 8. 10. Natálie Buriánková (N. Město, 2014)
 8. 10. Miroslav Buriánek (N. Město, 1993)
 14. 10. Ing. Bohumír Ondrák (N. Město, 1936)

Významná listopadová výročí
27.11.2000     zemřel v Brně Miloš Konvalinka 
 hudební skladatel a dirigent. 15. výročí úmrtí.

Stomatologická pohotovost
Otevřeno každý všední den kromě pondělí a 
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hod., 
v sobotu od 9 do 13 hod. a v neděli od 14 do 
18 hod.

Probíhající výstavy: 

Sdružení keramiků Brno
(do 8. listopadu 2015)
Jiří Vincenc Slavíček - Krajina ve mně 
(do 15. listopadu 2015)
Mistr Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 
(do 29. listopadu 2015)
Jindřich Zezula - výběr z díla 
(do prosince 2015)
Pavel Čech - Tajná přání
(do 31. ledna 2016)

Akce:
sobota 14. listopadu 2015 v 15 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Krajina ve 
mně
Horácká galerie vás zve na prohlídku výstavy 
Krajina ve mně s jejím autorem Jiřím Vincencem 
Slavíčkem. Vstupné dle ceníku HG.

neděle 15. listopadu 2015 v 15 hodin
Křest knihy Kraj návratů i setrvání
Horácká galerie vás zve na křest nové, již páté 
knihy brněnské publicistky a novinářky Věry Ru-
dolfové. Kniha nese název Kraj návratů i setrvání. 
Podtitulek je: Medailonky osobností kulturního 
života Vysočiny. Autorka s trpělivostí detektiva 
sbírá nová fakta a souvislosti o osobnostech z 
oblasti severní části Vysočiny, hlavně okolí No-
vého Města na Moravě a Žďáru nad Sázavou. 

čtvrtek 26. listopadu 2015 v 17 hodin
Vernisáž výstavy Romany Rotterové
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy praž-
ské výtvarnice Romany Rotterové, ta na výstavě 
představí svoji grafickou tvorbu a díla tvořená 
textilní technikou art protis. Výstava volně nava-
zuje na výstavu autorčina otce Leonarda Rottera, 
která proběhla v Horácké galerii v loňském roce. 

Těšíme se na vás v Horácké galerii !
 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo na 
FB: horackagalerie.nmnm

Horácká galerie

1.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

7.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

8.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

14.11.MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masary-
kovo náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645 

15.11.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 
7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130

17.11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké 
Meziříčí, 566 524 275

21.11. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545

22.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545

28.11. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, 
Měřín, 725 474 928

29.11. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235

NOVOMĚSTSKO

 10 / NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2015

Minibazar

Kino v KD

Vzpomínka

Klub seniorů

Dne 6. listopadu uplynou 
smutné čtyři roky, co nás 
navždy opustila maminka 
a babička, paní Marie 
Žáková z Nového Města 
na Moravě. 

Kdo jste ji znal a měl ji 
rád, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou stále vzpomíná syn Milan 
s rodinou.

Pozvánka

Přednášku „Vitamin D a zdra-
ví" připravila pro širokou veřejnost 
MO STP. Lektorem je MUDr. Pa-
vel Pávek. Všechny srdečně zveme 
ve čtvrtek 12. 11. v 16 hod. do KD  

(klubovna v 1. patře).

2. 11. Cestopisné video
Jídelna DPS 15-17hod
7. 11. Zájezd do Škrdlovic na veselohru
Muž, který přišel do jiného stavu. Odjezd od KD  
v 16 hod. Cena 100 Kč. Přihlášky na akcích KS
16. 11. Hudební odpoledne s  Ing.Bajerem a 
jeho hosty. Jídelna DPS  15 – 17 hod.
23. 11. Stůl plný dobrot. Jídelna DPS 15 – 17 
hod.
30. 11. Bowling. Penzion Vrchovina 14 – 16 
hod.

Dne 4. 9. řešili strážníci případ křivého obvině-
ní mezi sousedy. Hlídka na místě vyslechla obě 
strany a po vzájemné dohodě se incident vyřešil 
omluvou. Zúčastněné osoby to považovaly za do-
statečné. Dne 7. 9. bylo MP oznámeno, že se na 
ulici Malá volně pohybuje pes, který je bez oboj-
ku a evidenční známky. Strážníci psa odchytili a 
umístili do služebního kotce. Ještě téhož dne se 
dostavil na služebnu majitel, kterému byl pes pře-
dán s patřičným postihem za porušení vyhlášky 
města. Ve večerních hodinách 17. 9. prováděli 
strážníci na žádost PČR pátrání po nebezpečném 
pachateli, který měl být ozbrojen nožem. Muž byl 
následně ve spolupráci s hlídkou PČR zadržen 
v jednom z místních ubytovacích zařízení. Dne 
18. 9. kontaktovala strážníky občanka Nového 
Města s tím, že odjela autobusem a zapomněla 
na nástupišti zavazadlo. Oznamovatelka požá-
dala hlídku, zda by se nemohla podívat, jestli se 
tam ještě zavazadlo nachází. Hlídka jej zajistila 
a druhý den bylo v pořádku předáno majitelce. 
Dne 24. 9. předal muž hlídce psa, kterého na-
lezl na cestě do NMnM. Po bližším upřesnění 

místa nálezu bylo zjištěno, že muž nalezl psa 
v obci Bohdalov. Strážníci ihned kontaktovali 
starostu obce a s jeho pomocí se podařilo zjistit 
a vyrozumět majitele, kterému byl pes předán. 
Tentýž den v odpoledních hodinách prováděli 
strážníci na žádost PČR pátrání po pohřešova-
né osobě německé národnosti, která měla odejít 
z hotelu v obci Tři Studně. Strážníci prováděli 
pátrání v okolí Nového Města na Moravě, ale 
bezvýsledně.  Pohřešovaná osoba byla nakonec 
po několika hodinách v pořádku nalezena u obce 
Kuklík, a to členy místního SDH. Dne 28. 9. ve 
večerních hodinách bylo strážníkům oznámeno, 
že na ulici Brněnská je odstavené motorové vo-
zidlo s přívěsem, jehož řidička zmateně pobíhá 
okolo a ohrožuje bezpečnost silničního provo-
zu. Při příjezdu na místo strážníci zjistili, že se 
zde skutečně nachází vozidlo s přívěsem, ale již 
bez osádky. Ve spolupráci s PČR byla zjištěna 
řidička. Poté, co se dostavila na místo, hlídce 
sdělila, že vozidlo má poruchu a je nepojízdné. 
Na místo byla proto přivolána odtahová služba.

 Jiří Hradil, velitel MP

3. 11. / 20:00
Takovej barevnej vocas letící komety
Dokumentární film o skladateli, textaři, kla-
víristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci Filipu 
Topolovi. Vstupné 50 Kč
15. 11. / 16:00
Píseň moře
Animovaný rodinný film nominovaný na Osca-
ra. V bájné krajině starých Keltů žije na osa-
mělém majáku otec s dcerou a synem. Život se 
jim obrátí vzhůru nohama, když se ukáže, že 
dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona to-
tiž může zachránit všechny pohádkové bytosti. 
Vstupné 30 Kč

Vzpomínka

Vše zmizí, jen stopy Tvé 
práce a lásky zůstaly. 

Dne 12. listopadu si 
připomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček Josef 
Dostál z Nečasovy ulice 
čp. 18 z Nového Města na 

Moravě. Dne 26. 11. by se dožil 70 let. S láskou 
vzpomínají manželka, dcera Jarka, syn Pepa s 
rodinou, bratr Jiří s rodinou ze Zubří 64 a rodina 
Rouskova. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Městská policie informuje

A najednou už tu není, 
nedal nám sbohem ani 
žádné rozloučení. Odešel 
večerní tmou, odešel tiše s 
bolestí svou. 
Dne 11. 11. uplyne rok, 
co nás navždy opustil náš 
manžel, tatínek a dědeček, 

pan Pavel Skalník z Pohledce. Stále vzpomínají 
manželka, děti s rodinami a vnoučata.

Vzpomínka

Koupím stavební pozemek, ornou půdu, zahradu 
- možno i s chatkou, les, rybník v okolí Nového 
Města. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 500.
Upeču vánoční cukroví, cena 300Kč/kg. Tel.: 731 
913 469.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mucha, 
Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, Makov-
ský. 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 
Pernštejnem, čp. 49 pro komerční účely. Výhodná 
poloha. Tel.: 732 422 856.
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.
Koupím dům na Novoměstsku, nejlépe Maršo-
vice, Pohledec, Zubří, Petrovice, Radňovice nebo 
kolem rekreační oblasti Tři Studně. Tel: 604 734 
355.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.

Prodám celoročně obyvatelnou chalupu 4+1+2 
koupelny v obci u NMnM. Po celkové rekon-
strukci,  kromě zahrady rovněž zrekonstruovaná 
stodola (cca 50 m²) s garáží a odděleným užitným 
prostorem. Jen vážní zájemci. Tel.: 725 004 854.
Prodám dlažební kostky 10x10 cm, 360 ks 
(4 m²), cena za 1 m² 280 Kč. Dále plastové 
parapety (mramor) 250 mm, délka 150 cm, 135 
cm, 125 cm a 100 cm (po 1 ks). Cena dohodou. 
Tel.: 777 191 379.
Prodám kávovar na kapsle Tchibo Cafissimo 
Compact, barva černá. Minimálně používaný, 
 v záruce. Zdarma přidám i kapsle. Foto zašlu 
 e-mailem. Cena 750 Kč. Tel.: 605 712 111.
Pronajmu dlouhodobě garsonku pod nemocnicí 
v NMnM, od listopadu. Tel.: 607 916 462.
Prodám byt 3+1 (74 m²), k bytu náleží prostorný 
balkon a sklep. Tel.- SMS: 739 113 395. 
Prodám nářadí do dílny a na zahradu (mechanic-
ké, elektrické), unikátní dřevoobráběcí stroj 
(8 operací), drtič větví, postřikovač a další. Tel.: 
704 483 400.
Koupím byt. Hledám byt 3+1 nebo 2+1 pro 
vlastní bydlení, jsem z Nového Města, nejsem 
RK. Prosím nabídněte, děkuji za seriózní nabídky. 
Tel.: 702 335 794.

Hledám pronájem garáže v Novém Městě. Tel.: 
723 808 913.
Daruji funkční kombinovaný sporák Mora 817 
Combi za odvoz. Tel.: 566 616 183.
Koupím staré knihy. Tel.: 732 920 019.
Pronajmu garáž na Holubce. Tel.: 603 865 682.
Prodám oblečky na pejska vel. 35. Tel.: 731 465 
353.
Prodám vlašské ořechy - papíráky, cena 70 Kč/ 
kg. Tel.: 731 090 258.
Nabízím doučování hry na kytaru. Tel.: 702 340 
458.
Trenér ragbistů RC Titani NMnM shání nutně 
podnájem bytu 2+1, 3+1 nebo v domku, možná 
výpomoc z naší strany, zn. za slušný nájem. Je to 
naléhavé, výpověď máme do konce roku. Mít Jiří, 
tel. 731 680 524, e-mail: mitjiri@seznam.cz.
Koupím garáž v Novém Městě na Moravě. Tel.: 
728 408 134.
Prodám starší bílou kuchyň včetně setu: skloke-
ramické desky, horkovzdušné trouby a odsávače 
par, součástí Franke dřez. Levně. Tel.: 732 883 
668.
Prodám plynový gril Campingaz El Prado za 
1 000 Kč. Dále věnuji dvoje plátěné kopačky 
velikost 29. Tel.: 608 456 752.

Dne 26. 10. 2015 se dožila svého významného 
životního jubilea - 80 let - paní Drahoslava 
Pustinová z Pohledce. Milá maminko, žádnými 
slovy nelze vyjádřit naše díky za všechno, co jsi pro 
nás udělala. Jsme vděčni za Tvoje rady do života, 
za sdílenou radost ve šťastných okamžicích, za 
pomoc v těžkých chvílích, ale hlavně za to, že u 
Tebe nacházíme oázu bezpečí, kam se všichni 
rádi vracíme. Děkujeme za to, že jsi! Tvoje dcery, 
zeťové, 7 vnoučat a 10 pravnoučátek

Blahopřání

Dne 5. 11. oslaví své 80. 
narozeniny naše milá 
maminka, babička a 
prababička, paní Miluše 
Kopáčková z Nového 
Města na Moravě. Tvoje 
rodina Ti ze srdce přeje 

dobré zdraví, hodně lásky a pohody. Maminko, 
máme Tě rádi a za vše moc děkujeme. Blahopřejí 
dcery Miluše, Jana a Zuzka s rodinami.

Blahopřání

Horolezecký oddíl Trip Team zve lezeckou  
i širokou veřejnost na dvouhodinovku v 
bystřické hale. Uskuteční se 8. 11. od 16 
do 18 hod. Zájemci se mohou hlásit na 

mailu tripteam@seznam.cz .

Sport
Město Nové Město nabízí k prodeji pozemek, 
jehož je 1/4 vlastníkem. Nachází se v KÚ Ol-
šany u Prostějova. Minimální kupní cena je 
stanovena na 90 000 Kč. Prodej bude probí-
hat formou veřejného výběrového řízení na 
určení pořadí z řad zájemců o koupi, které 
se uskuteční 11.11. v  15.00 hod. ve 4. pat-
ře MěÚ. Bližší informace získáte na úřed-
ní desce města nebo na Odboru investic a 
správy majetku MěÚ, tel.: 566 598 355.  -svj-

Prodej pozemku
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NOVOMĚSTSKO
Listopad v Horáckém muzeu
Ve středu 4. listopadu v 16.00 hod. zahájíme 
v Horáckém muzeu výstavu historických foto-
grafií Novoměstské ulice. Čeká vás promítání 
a povídání o minulosti Nového Města s tvůrci 
seriálu o ulicích v našem měsíčníku. Zároveň 
otevřeme výstavu fotografií ze soutěže Život 
 v našem městě,  vítězům budou předány hod-
notné poukázky do FOTO Čadková. Obě výstavy 
potrvají do 6. prosince. Od 7. do 13. listopadu 
proběhne již tradiční prodejní včelařská výstava. 
Slavnostní zahájení bude v pátek 6. listopadu 
ve 13.00 hodin. Těšit se můžete na různé druhy 

medu, medoviny nebo medového piva, zdobe-
né perníčky, kosmetiku či potřeby pro včelaření. 
Odborníci budou připraveni odpovídat na dotazy, 
nebude chybět skleněný úl, včelařská literatura, 
panelová expozice a filmy na DVD. Zájemci si 
mohou prohlédnout prostory ZO ČSV. Po dobu 
výstavy bude v resturaci v kulturním domě to-
čené medové pivo a medové menu. Ve středu 
14. listopadu oslavíme s dětmi svátek svatého 
Martina. Sraz se svítilnami v 17.00 v muzeu. 
Na programu bude průvod se svítilnami a vý-
roba a opékání svatomartinských rohlíčků. -ah-

Veselá sedma Jana Sedlaříka slaví 30 let

Zní to neuvěřitelně, ale v letošním roce oslavuje 
30 let svého trvání novoměstská kapela Veselá 
sedma. Projela půl Evropy, mnoho měst a obcí 
u nás a uspořádala neuvěřitelných šest stovek 
vystoupení. Vystřídalo se v ní 49 muzikantů, 
amatérů i profesionálů, s kapelníkem Františ-

kem Šimkem a letos v létě oslavil 80. narozeniny 
také manažer kapely, konferenciér a zpěvák Jan 
Sedlařík. Kapela byla na začátku října roku 1985 
založena s cílem vytvořit netradiční dechovou 
hudbu s náplní skladeb napříč našimi tehdejšími 
hudebními skladateli a textaři. Chtěla také hrát 
skladby klasiků české dechovky a přiblížit jejich 
krásné písničky i mladším lidem. Přestože za 
minulého režimu byly výjezdy kapel do zahrani-
čí problematické, měla Veselá sedma štěstí a již 
v roce 1986 byla vyslána do země čokoládových 
pralinek na setkání krajanů Belgie, Holandska  
a Lucemburska. Tím si otevřela cestu i do dalších 
zemí, a tak vystupovala v Rakousku, Německu, 
Švýcarsku, Francii, Polsku, Dánsku, Švédsku aj. 
O oblíbenosti kapely svědčí 40 koncertů ročně, 

pravidelně se účastní festivalů dechových hudeb, 
jako je Vejvodova Zbraslav, Kubešova Soběslav, 
Zahrada Čech, Země živitelka a zároveň spolu-
pořádá Festival dechových hudeb Vysočiny ve 
Žďáře nad Sázavou. Televizní diváci ji mohli 
vidět v pořadu Sejdeme se na Vlachovce, S Mo-
ravěnkou u Fleků, Příště u Vás, Soubor pro dva, 
účinkovala na plesech na Žofíně, Plesu olym-
pioniků i při slavnostním koncertu České tele-
vize při příležitosti vstupu do nového tisíciletí. 
Dnes Veselou sedmu můžete pravidelně vidět 
na TV Šlágr. Natočila pět hudebních nosičů, ke 
kterým letos přibude album s výběrem toho nej-
lepšího s výstižným názvem Třicítka. Tak hodně 
radosti a vše nej do dalších let, Veselá sedmo!

Veselá sedma, -kuku-,-mj--

Radost Martina – husa a džbán vína

Novoměstské neziskovky opět vtančí do společ-
ného počinu nesoucího název Spolubál. S náru-
čí otevřenou vás v sobotu 14. listopadu přivítají 
v  kulturním domě, abyste se přesvědčili, kdo 
přesně ten letošní kloboukový tanec připravil 
a čím vším své plesové hosty tentokrát oblaží. 
K  tanci i poslechu bude velkolepě vyhrávat Big 
band Chrudim, popůlnoční tanečníky vtáhne do 
elektroswingového víru mladá, krásná, nadějná 
kapela Move Breakers. Nebude chybět kavár-
na, v  níž si za doprovodu preludování pianistů 
můžete pročíst aktuální Spolužurnál, připra-
veno bude předtančení, občerstvení, losování 
o ceny i výtvarná dílna na výrobu originálních 
a jedinečných klóbrců. O zpestření večera se 
postará ohodnocení těch nejzajímavějších, nej-

nápaditějších, nejpřekvapivějších - prostě nej… 
modelů klobouků účastníků bálu. Záleží jen 
na vás, smeknete-li, nebo necháte na hlavě. 
Každopádně si v  novoměstském informačním 
centru po 19. říjnu pořiďte za lidových 180 Kč 
vstupenky a přijďte. Tahle akce má „pod čepi-
cí“ a jinou podobnou – ať sním svůj klobouk- 
nenajdete! Nastal čas přeblýsknout lakýrky, 
vyvěsit šaty a oprášit cylindry, hučky, kokr-
hely, čapky i buřinky. Plesovou sezónu 2015 
otevírá Spolubál! Za Domácí hospic Vysočina, 
o.p.s., Klub seniorů Nové Město na Moravě, 
Lysinu Lenina, Maracaibo o.s., Novoměstské 
sociální služby Nové Město na Moravě, Porti-
mo, o.p.s., Sdružení Krajina i Tělovýchovnou 
jednotu Nové Město na Moravě, z.s. LaHuPo

Kloubouk dolů!

V neděli 22. 11. 
bude DDM po-
řádat tradiční 
Andělský jarmark 
pro širokou ve-
řejnost. Usku-
teční se v přísálí 
kulturního domu 
od 9 do 16 hodin. 
Připravujeme pro 

vás různorodé kreativní dílničky, něco k zakous-
nutí i k pobavení. Tradičně zase po roce otevřeme 
baňkovou dílnu. Ze skleněných perel a drátků 
budeme splétat hvězdičky a nově nabídneme 
tvorbu sněhuláků. Můžete si tak rozšířit vzor-

ník vlastnoručně zhotovených vánočních ozdob. 
Doufáme, že vás potěšíme dílnou, ve které si 
můžete zkompletovat a ozdobit šité anděly z  lát-
ky nebo vyrobit stromečky z kuželů. Připravena 
bude také přírodní a keramická dílna. Rodiče 
budou přizváni k vyrábění jednoduchého betlé-
ma. Nezapomeneme připravit papírovou dílnu 
a nějaké to překvapení. Vánoční atmosféru nám 
pomohou vytvořit hudebníci a vůně vánoční-
ho punče, kterou ucítíme z Andělské cukrárny. 
Malí i velcí hosté v andělských kostýmech bu-
dou obzvláště vítáni. Krásnou vzpomínku na 
tento den si můžete odnést z oblíbeného fotosa-
lónu.  Těšíme se na brzké shledání. Zaměstnan-
ci a přátelé DDM v Novém Městě na Moravě

Andělský jarmark

Začíná listopadové dušičkové počasí, ale také 
bude svátek sv. Martina, se kterým se pojí hned 
několik pranostik, jako je třeba „Na svatého 
Martina bývá dobrá peřina“, ale i „Radost Mar-
tina – husa a džbán vína“. A právě na svatomar-
tinské veselí v podobě gastronomického zážitku, 
spojeného stylově s cimbálovou muzikou, my-
sleli na Horním Dvoře. Již od května chovali na 
rozlehlých pastvinách okolo nebeských rybníků  
hejno svatomartinských hus. Zdejší šéfkuchaři 
vám tak během čtyř večerů připraví gastrono-
mické lahůdky a vybrat si dle chuti můžete i 

cimbálovou kapelu. Hned o prvním víkendu 13.  
a 14. 11. zahraje při martinském veselí Sta-
robřeclavská cimbálová muzika, která těší poslu-
chače nejen svým podlužáckým repertoárem více 
jak čtyřicet let. O týden později, v pátek 20. 11., 
přijede z Moravské Nové Vsi Neoveská cimbálo-
vá muzika. A právě s touto krojovanou pěticí si 
budete moci zazpívat nejen moravské, ale i čes-
ké a jiné oblíbené lidové písně. V sobotu 21. 11. 
je pozvána cimbálová kapela Grajcar z Dolních 
Bojanovic, která svým dlouhodobým působením 
se zpěvákem Petrem Bendem získala malinko 

bigbeatový styl, a tak se nebojí zahrát ani písně 
kapely Queen, Metallica nebo filmové melodie. 
Během celého veselí nebude chybět mladé víno  
z jižní Moravy, první láhve budou otevřeny tradič-
ně 11.11. v 11 hodin. Husí hody můžete navštívit i 
o víkendu po svátku sv. Martina na Turistické cha-
tě Studnice. Pochutnat si tam můžete na prope-
čené husičce se dvěma druhy zelí a knedlíků. Tak 
se nechte zlákat a přeneste se dobrým jídlem, mo-
ravským vínem a příjemnými zážitky přes mlhavé 
listopadové dny. I když prý „z mlhy roste sníh“. 

-kuku-

Moje nejoblíbenější pohádka. Takový je název 
výtvarné soutěže novoměstské knihovny, do 
které ceny věnuje nakladatelství Albatros. Sou-
těž není věkově omezena a použita může být 
jakákoliv výtvarná technika. Své práce můžete 
odevzdat během měsíce listopadu v dětském 
oddělení knihovny, kde budou zároveň vy-
staveny. Nezapomeňte si svá díla podepsat a 
připište i věk a kontakt na vás. Vítěze si zvolí-
te sami pomocí bodování. Městská knihovna

Nejoblíbenější  
pohádka

Hlavičky
Výstavu malých i velkých malířů ze ZUŠ 
Jana Štursy můžete navštívit do 30. 12. 
2015 v Caffé Stone. Výtvarníci se inspiro-
vali obrazy českého malíře a grafika Jiřího 
Sopka. Všichni jsou srdečně zváni. -red-

V sobotu 7. 11. od 9.00 do 17.00 hod. proběhne 
v  prostorách KD již šestý Fler trh. Své rukoděl-
né výrobky nabídne téměř 60 prodejců z Nového 
Města i celé republiky. Kromě nákupu můžete 
využít kreativní prostředí trhu k  vlastnoruční 
tvorbě – ve výtvarných dílnách v přísálí. Opět 
bude připravena velká dřevěná autodráha, ka-
várna s  dětským koutkem a zázemím pro ma-
minky. Samozřejmostí je šatna. Příjemný den 
na Fler trhu můžete završit posezením v  nově 
otevřené restauraci, kde si pochutnáte na spe-
ciálním „Fler menu“. Zkrátka – budeme moc 
rádi, když tento sobotní den prožijete v pohodě. 
Proto bychom vám rádi doporučili, abyste při-
šli na trh i v  odpoledních hodinách. Dopoledne 
bývá chvílemi velmi těsno – odpoledne budete 
mít prostor i čas si vše lépe prohlédnout. -dš-

Fler trh

Brněnská publicistka a novinářka Věra Ru-
dolfová, milující Vysočinu, vydává v pořadí již 
svoji pátou publikaci o osobnostech z oblasti 
Vysočiny, hlavně okolí Nového Města na Mora-
vě a Žďáru nad Sázavou. Kniha nese název Kraj 
návratů i setrvání a obsahuje celkem 23 medai-
lonků věnovaných méně známým nebo téměř 
zapomenutým osobnostem. Patřil mezi ně na-
příklad básník Volfgang Flek, který v  Novém 
Městě na Moravě prožil svoje mládí, spisovatel 
Karel Juda, učitel zdejší reálky, básnířka Elvíra 
Stárová, která se nedožila 18 let, malířka Ma-

rie Šimková-Střižíková, jejíž pozůstalost ucho-
vává Horácká galerie. V  knížce Kraj návratů 
i setrvání jsou také medailonky známějších 
umělců, jako byl malíř Jindřich Zezula nebo 
novoměstští rodáci Věra Frömlová-Zezuláko-
vá, Pavel Kopáček a Arnošt Košík. Čtenáři se 
z  nové knihy dále dozvědí o novoměstských 
premiérách Jaroslava Křičky a tajemství šíp-
kového keře jeho bratra Petra. Autorka rovněž 
píše o umělcích, kteří na Novoměstsko přijíž-
děli z Prahy nebo jiných míst. Ve Sněžném tak 
rád pobýval básník František Hrubín či malíř 

Rudolf Gajdoš z  Mikulova. Jak bývá dobrým 
zvykem, kniha je doplněna množstvím foto-
grafií. Ty Věra Rudolfová získala z archivů i od 
rodin a přátel vzpomínaných osobností. Kniha 
vychází v  nakladatelství Tváře ve Žďáře nad 
Sázavou, finanční podporu na její vydání po-
skytlo Nové Město na Moravě. Křest publikace 
Kraj návratů i setrvání proběhne v neděli 15. 
listopadu v  15 hodin v  Horácké galerii v  No-
vém Městě. Během slavnostního křtu promluví 
Mgr. Vít Křesadlo a vystoupí dívčí duo AMaTer.  

-kuku-

Hospic děkuje
V neděli 4. října 2015 se naplnil velký sál Kultur-
ního domu v Novém Městě na Moravě nadšením, 
humorem a pozitivním myšlením. Ochotníci 
z Novoměstska naposledy zahráli velice úspěšné 
nastudování hry Bylo nás pět. Slavnost okamži-
ku zvýraznil i fakt, že toto představení a výtěžek 
z  něho bylo věnováno Domácímu hospicu Vy-
sočina, o.p.s. V  průběhu úžasného večera bylo 
cítit vzájemné sepětí všech zúčastněných. Jak ze 
strany ochotníků, tak Domácího hospice Vyso-
čina a všech přítomných návštěvníků. Samotný 
finanční výtěžek samozřejmě potěšil, ale stejně 
tak bylo pro pořádající organizaci důležité, že 
prostřednictvím „domácích“ umělců mohla 
oslovit veřejnost jinou formou než letáčky či in-
zercí nabízející poskytované služby.  My, z  Do-
mácího hospice Vysočina, o.p.s., tímto děkujeme 
Ochotníkům z Novoměstska za to, že nám toto 
nádherné představení věnovali, děkujeme všem 
návštěvníkům i těm, kteří se na tomto předsta-
vení podíleli organizačně. Vojtěch Zikmund

Před více než rokem jsme založili spolek Ochot-
níci z Novoměstska. Naši prvotinu Bylo nás pět 
zhlédlo 1 800 diváků. S první sezónou jsme se 
rozloučili dvěma beneficemi. V sobotu 3. 10. jsme 
odehráli představení pro sdružení Úsměváčci  
v KD v Bystřici nad Pernštejnem. Na dobrovol-
ném vstupném se podařilo vybrat nemalou finanč-
ní částku. Peníze budou použity pro mentálně 
 i tělesně postižené mladé lidi, kterým za ně bude 
hrazena např. hipoterapie. V neděli 4. 10. jsme 

opět smontovali kulisy na naší domovské scé-
ně v Novém Městě a zahráli pro Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s. Obě představení jsme odehráli 
 s pocitem, že pomáháme dobré věci. Co nás hna-
lo vpřed, bylo skvělé publikum. Byl to balzám pro 
naši hereckou duši. Děkujeme vám všem, kteří 
jste přišli. Do druhé sezóny vstupujeme s velkým 
nadšením a věříme, že nám svoji přízeň i nadále 
zachováte. Těšíme se na vás opět v dubnu 2016. 

Marta Mikšová, Petr Smékal

První sezóna ochotníků je minulostí Vaše poslední album se jmenuje Čas holin. 
Kdy jste si naposled nazul holiny?  
Každou chvilku, protože u nás na vsi, kde tráví-
me se ženou většinu času, je na holiny poměrně 
dost prostoru. Takže jakmile sprchne, tak to 
první, co si beru na sebe, jsou holiny. A taky si 
je beru na ryby.
Vy rybaříte? A daří se vám?
Chytám jen občas. Nedávno jsem třeba ulovil 
amura, který měl 75 centimetrů. To není pro 
zkušeného rybáře nic, ale na mě je to dobrý. 
Váš otec Petr Eben byl vynikající sklada-

tel, komponoval také církevní hudbu. Jaké 
to je, když v kostele slyšíte jeho oratorium?  
Je to zvláštní pocit a milý. Vždycky se mi zdá, ja-
koby ten táta seděl vedle mě. Je to hezké, když 
člověk po sobě zanechá něco, co žije, přestože 
vy už jste tento svět opustil. Táta má takovou 
dobrou pojistku, že se za něj budou lidé modlit. 
Tedy pokud jim to půjde, to ordinárium není 
nijak snadné k zazpívání. Možná se modlit ne-
budou a budou ho posílat do horoucích pekel. 
Váš tatínek má charakteristickou me-
lodiku, kolik z toho se vsáklo do vás 

a do vaší hudby, kterou teď děláte?  
Kdyby pánbůh dal a něco tam bylo, tak bych byl 
rád, protože táta měl opravdu dar napsat me-
lodie krásné, přestože to byl moderní skladatel  
a pro spoustu lidí je ta jeho muzika třeba těžko 
přístupná. Zase ale pro ty modernisty byl příliš 
velký melodik. Já si pamatuji, že mu v šedesátých 
letech vyčítali, že to je všecko staré, že je tam moc 
melodie. Ten posluchač ale musí mít něco, čeho 
by se chytil, když to není melodie, tak co potom?

Celý rozhovor najdete na noviny.nmnm.cz.

Křest nové knihy Věry Rudolfové 

Rozhovor s Markem Ebenem 
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Zmizelé Nové Město: Cukrárna u Javorských
Dům čp. 204, sídlo firmy Rohlík a Chroust
Dům čp. 204 na Nových Domech v Novém Měs-
tě je už dávno zbourán, ale jak to často bývá, tak 
vzpomínky z časného mládí jsou dobře zachová-
ny. Pojďte se mnou, kdo si ještě trochu 
pamatujete, na prohlídku domu pana 
Rohlíka, od roku 1930 sídlo firmy 
Rohlík a Chroust - specielní výroba 
lyží a lyžařských potřeb. Název vypa-
dá na velkou firmu, ale skutečně tam 
pracovalo asi 15 lidí včetně pana Roh-
líka a mého táty. Do budovy se vchá-
zelo velkým průjezdem s mohutnými 
vraty. Za ním byl rozlehlý dlážděný 
dvůr. Vlevo v budově byl byt majite-
le s velkou kuchyní. Pod oknem měl 
gauč, na kterém často odpočíval. V 
další části této budovy byly chlévy pro 
koně, krávy a prasata. Na dvůr často 
chodíval můj dobrý kamarád Jirka 
Javorský (Javorek). Jednou pan Rohlík vypustil 
na dvůr prasata, Javorka vzal a na jedno prase 
ho posadil. No, kdybyste viděli ten kravál! Jirka 
brečel a utíkal domů. Už dlouho se mnou potom 
nechtěl k panu Rohlíkovi jít. Ve dvoře vpravo byla 
poměrně nová budova. V přízemí se nacházela 
dlouhá dílna a hned u vchodu stál starý kuleč-

ník. To byl tatínkův montážní pult. Zde montoval 
stovky vázání na lyže, hlavně na běžky „brorwit“ 
a turistické lyže „hujfelt“ a „bildštajn“. O něco 
méně se montovalo na sjezdové lyže Kandahár. 
Jako kluk jsem sedával na kraji toho kulečníku 
a sledoval tátu při jeho zručnosti. Dole v dílně 
měl svoje stoly pan Rohlík. Řezal zde kůže k vá-
zání, řemínky na hole aj. Krásně to zde vonělo. 
Dílna se často stávala diskusní místností, hlav-
ně v zimě před závody. Tehdy to v dílně bzučelo 
diskuzí závodníků a venku na dvoře voněly teplé 

„skáre“ a další vosky. Byla zde vždy přátelská at-
mosféra. Také já jsem byl malý závodník a vyhrál 
jsem závod na 500 m. Bylo to v roce 1944. Potom 
už závodil jenom můj bráška Tonda, nejen v běhu, 
ale i ve skoku na lyžích. Za dílnou byla upravená 
místnost, měla to být nová prodejna. Ale co si 
pamatuji, nebyla nikdy otevřena. V prvním patře 
této budovy byl velký sklad nových lyží. Zde byly 
roztříděny podle velikosti, kvality a budoucího 
použití. Na opačné straně chodby byla lakov-
na. Zde pracoval pan Kozel z Fryšavy. Dobře se 
vyznal v moření a lakování lyží. Často se mnou 
špásoval a zpovídal mě, jestli už mám holku. Byla 
s ním vždy legrace. Úplně nahoře byla tzv. chlu-
párna. Bylo zde mnoho cizokrajné trávy a žíní 
pro potřeby sedlářské práce pana Rohlíka. Moc 

zvláštně to tam vonělo. Z prvního dvora se stodo-
lou prošlo do zadního dvora. Tam bylo velké slo-
žiště jasanových fošen a rázů „frýzů“ pro výrobu 

lyží. Často jsem tam obdivoval tátu, kolik fošen 
přes 10 cm tlustých a 60 cm širokých ruční pilou 
přeřezal. Na konci tohoto dvora byla budova, ve 
které byla strojovna a ruční dílna. Před dílnami 
byla krytá plocha, kde se ohýbaly lyže. Tuto vol-
nou plochu uzavírala kotelna a sušárna. Hrubě 
ořezané lyže se vkládaly do ležáků, ty se vložily do 
sušárny a sušily. Druhý den pak hrubé lyže pu-
tovaly do strojovny a dál do ruční dílny. Práce to 
nebyla lehká. Nad dílnami byla půda a tam jsem 
dostal od tatínka úkol rovnat malé laťky, určené 
pro výrobu skládacích sedátek. Na mě tam na-
hoře přišlo „čurání'“. Nechtělo se mi po žebříku 
dolů, tak jsem rozepnul punt a konal potřebu. 
Vyšel pan Komínek a volal na chlapy: „Vono asi 
prší!“ Tatínek se na mě potom zlobil a často mně 
tuto příhodu vyprávěl. Za dílnami a kotelnou 
byla ještě veliká zahrada. Rostly tam velké rů-
žové blumy a podél plotu žluté maliny. Na konci 
zahrady byl včelín. Tam chodil opatrovat včelstva 
starý pan Kafka. Mockrát jsem ho pozoroval, jak 
to se včeličkami umí. Rád jsem potom točil i me-
domet. Ještě musím vzpomenout, že na zahradě 

„u Drobných“ měli výborné letničky a za plotem 
„u Kubíků“ (Kociánů) vynikající hrušky ovesnič-
ky. Ta vůně a chuť je nezapomenutelná. K těmto 
dobrotám vedla cesta dírami v plotě. Měli jsme 
vždy dobře poznačené tyčky, které šly vytahovat. 
Tak jsme ukončili jakousi malou procházku 
stavbou čp. 204, která je už dávno zbořena. 
Před domem pana Rohlíka stála na konci války 
veliká barikáda. Byla ze silných klád, zapuště-
ných v chodnících vedle silnice do země, a měla 
zabránit vojsku ve vjezdu do města. Ale jak vím, 
nebyla nikdy použita. Byly to v chodnících ved-
le silnice zapuštěné do země silné klády. Plocha 
barikády byla asi 4x5 m, 3 m vysoká a prostor 
byl vyplněn lomovým kamenem. Nad silnicí byla 
jakási brána z dlouhých klád, ty měly být spuš-
těny na silnici. Stavba barikády dala jistě hodně 
práce, ale celé zařízení nebylo nikdy použito.
Na závěr ještě pár vzpomínek na dům pana Je-
línka. To byl poslední dům na Nových Domech 
vlevo směrem k nádraží. Dvůr včetně dvora měl 
pronajatý k cukrářské výrobě pan Javorský (pů-

vodně pan Kakač). Pan Javorský byl výborný 
cukrář - odborník na slovo vzatý. Uměl upéci 
mnoho výborných zákusků, ale hlavně uměl 

výbornou zmrzlinu. Aby se mohla v té 
době vyrábět, bylo třeba hodně ledu. 
Proto nechal pan Javorský postavit ve 
dvoře boudu o velikosti 5x5 m. Měla 
dvojité stěny pobité térpapírem. Mezi 
stěnami byly našlapány dřevěné pi-
liny. Z takto upravené boudy vznikla 
prima lednice. Led pocházel z Kazmí-
ráku, odkud se vozil na saních. Byly 
to nařezané kvádry velikosti dnešních 
siporexových tvárnic. Led tam vydržel 
dlouho do léta. Roztloukal se a sypal do 
veliké díže, uprostřed níž byl měděný 
kotel. Tam se nalila uvařená zmrzli-
nová příprava a stroj vrtěl a vrtěl, až 
byla zmrzlina tuhá. A pan Javorský to 

uměl. Dělal vanilkovou, oříškovou, kávovou, ma-
linovou a hlavně jahodovou. Jahody měl ze své 
malé plantáže u rodinného domku za nádražím. 
Jeho jahodová zmrzlina, to byla úplná pohádka. 
Jednou v neděli odjel pan Javorský s manželkou 
na celý den pryč. Jirkovi nechali doma klíče od 
dílny i od cukrárny. To nám ale neměl Javorek 

říkat. My jsme ho přemluvili, aby nás tam do 
cukrárny pustil. Nechtěl, ale stalo se. Poprvé 
v  životě jsem stál za pultem v cukrárně a baštil 
čtverečkové nugáty, zákusky a ze skleněných 
zásobníků bral do hrsti různé bonbóny. Co vám 
mám říkat, bylo to vše jako v pohádce. Jirka ale 
potom v pondělí dostal pořádnou výplatu a my se 
před Javorkovými rodiči nesměli dlouho ukázat. 

Zdeněk Chroust

Dům, kde žil nejen cukrář Javorský

Život Františka Javorského a jeho rodiny byl spojen 
ještě s jedním domem na Masarykově ulici. V pro-
sinci roku 1948 koupil od Marie Wasserbauerové 
dům čp. 199. Tento přízemní domek byl postaven 
ve druhé polovině 19. století. Ke konci zmíněného 

století ho od sedláře Václava Rohlíka koupil pekař 
Leopold Wasserbauer. Oženil se s Marií Flekovou, 
která měla syna Volfganga. Manželům se pak na-
rodila dcera Marie. Volfgang Flek si podle mého 
názoru zaslouží alespoň krátkou zmínku. Naro-
dil se 4. září 1881. Po maturitě na novoměstské 
reálce vystudoval brněnskou techniku. Byl vyni-
kajícím stavebním odborníkem, stal se dokonce 
zemským vrchním stavebním radou. Kromě toho 
měl literární nadání – psal humorné a satirické 
básně, které publikoval v  Horáckých besedách, 
Horáckém příteli i v  jiných regionálních časopi-
sech. Knižního vydání se však tyto básně k  lítosti 
jeho přátel nedočkaly. Přátel měl v  Novém Městě 
na Moravě víc než dost – patřil mezi ně Karel Ně-
mec, MUDr. Josef Svítil, bratři Křičkové, Stanislav 
Sochor, Karel Kalláb. I když Volfgang Flek půso-
bil v Brně, do Nového Města se často a rád vracel. 
Ale vraťme se k  domu čp. 199, kde prožil své dět-
ství. Tento domek naštěstí nepostihl osud mnoha 
jiných domů na Masarykově ulici, které v  sedm-

desátých letech minulého století padly za oběť by-
tové výstavbě. Stále stojí na svém místě a září do 
ulice novou žlutou fasádou. A stále patří rodině 
Františka Javorského. V současné době tu žije jeho 
syn František s manželkou Libuší. Mimochodem - 
i František Javorský mladší se vyučil cukrářem. 

Věra Rudolfová

Příště: 
JKP

Na horním konci Masarykovy ulice byl vlevo po-
slední dům čp. 206 pana Jelínka. Dnes je v tom 
místě samoobsluha Enapo. Tento si v roce 1930 
pronajal pan František Kakač, cukrář z Bobro-
vé. S živností v malém městečku spokojen nebyl 
a sliboval si, že ve městě, zejména v ulici hned 
blízko železničního nádraží, mu bude obchod jen 
vzkvétat. Opravdu se nemýlil, a protože se jedna-
lo o prvotřídního a poctivého odborníka, měl tu 
nejlepší pověst. Jeho cukrářské výrobky, včetně 
přírodních zmrzlin,  byly zejména v pozdějších 
poválečných létech neodolatelné. V cukrárně s 
několika hezkými stolky k posezení měl stále 
živo. Během války si pan František nechal změ-
nit jméno na Javorský, protože mu to první připa-
dalo trochu hanlivé a posměšné. Jméno Javorský 
proto, že jeho rodištěm byla vesnice Javorek. Pro-

stě firma si to žádala. V Novém Městě se oženil 
s Marií Jindrovou z Jimramova, kde byl její otec 
kovářem. Měli  sedm dětí. Paní Javorská s milým 
úsměvem lovívala lžící ze zmrzlinových nádob 
ony kouzelné, lahodně barevné kopečky vanilko-
vých, jahodových, citronových a čokoládových 
zázraků. Pověstné pak byly, zejména mezi dět-
mi, nedělní dortové zákusky a klasické trubičky 
se sněhem. Nutno dodat, že cukrárně „Javor-
ský“ zdatně konkurovala na stejné ulici cukrár-
na „Lorenc“, ale kupodivu si na své přišly obě. 
V padesátých letech měl pan Javorský předat 
zařízení své firmy do velkocukrárny mimo Nové 
Město. Toto odmítl a vše zlikvidoval včetně elek-
trické pece. Zaměstnání našel u kutaček Urano-
vých dolů a potom v papírnictví Pramen na Vra-
tislavově náměstí. Cukrářské výrobky se zde však  

prodávaly ještě do začátku 70. let. Dům, kde cuk-
rárnu pan František Javorský dříve tak úspěšně 
provozoval, stál dokonce 80. let, kdy byl v rám-
ci asanace, tehdy Gottwaldovy ulice, zbourán. 

Jiří Janíček

Sladký život v Cukrárně u Javorských 

Zprava rohový dům čp. 206 (cukrárna), 205, 204 (firma Rohlík a Chroust), 203, patrový dům čp. 200 s přístavbou (kinem), 199, 198 a patrový 
dům čp. 197 (U Kozů) 

Student reálky Volfgang Flek (uprostřed 
s fajfkou) v roce 1901 s přáteli. Zleva v prv-
ní řadě stojí Karel Němec a Stanislav So-
chor, v druhé řadě první zleva Petr Křička. Třetí zleva dům čp. 199, úplně vlevo pozdější 

Hotel U Kozů před přestavbou
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ 
NOVOMĚSTSKA JE 14. 11. 

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

KV
AL

IT
NÍ

 R
OZ

NO
S 

va
šic

h 
le

tá
ků

 k
de

ko
liv

 
v r

eg
io

nu
 i p

o 
ce

lé
 Č

R.
 

NA
VR

HN
EM

E,
 V

YT
IS

KN
EM

E •
 w
w
w
.le
ta
ky

zd
ar
.c
z

KOUPÍM CHATU, CHALUPU 
V LOKALITĚ VYSOČINY. 

IDEÁLNĚ V BLÍZKOSTI VODY
Nabídněte. Pište na e-mail: 

naboryzr@seznam.cz 
Připojte prosím fotografi e objektu. 

Preferujeme přímý prodej 
od majitele. 

A možná 5.12.p ijde i...
Nové M sto na Morav

U nás vše na
And la a erta

Mikuláš

facebook.com
/papirhrackynm

nm

Prodám 
střešní nosič 
na Mitsubishi 
Outlander 2. 

Úplně nový, 
nikdy nevyužitý.
 Cena dohodou. 

Tel.: 607 175 673
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Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 21.9. – 31.12. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastová či dřevěná okna do konce roku 2015, 
s termínem montáže zakázky v období leden – únor 2016.

www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz

Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO2 131–152 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU 
nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu. *Po montáži originálního přislušenství.

·  SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM 

· OHROMNÝ ZAVAZADLOV Ý 

PROSTOR 488 L*

· 7 AIRBAGŮ A  KLIMATIZACE 

V ZÁKLADNÍ V ÝBAVĚ

MITSUBISHI ASX 

Cena již od 

369 000,-

WWW.AUTO-AUTO.CZAUTO … s.r.o. Nádražní 67, Žďár nad Sázavou, Tel.: 605 298 195

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při 
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

listopad výstava Jindřich Zezula - výběr z tvorby, Pavel Čech - Tajná přání Horácká galerie
listopad výstava Hlavičky - výtvarný obor ZUŠ Caffé Stone
listopad výstava Barevný podzim - práce dětí II. ZŠ, Ivona Březinová městská knihovna
listopad pro děti Moje nejoblíbenější pohádka - výtvarná soutěž městská knihovna

2.11.    9:00 pro děti MC: Otevřená herna kulturní dům
2.11.  20:00 koncert Koncert Epydemye (ve spolupráci s gymnáziem) kulturní dům
3.11.    9:30 pro děti MC: Keramika s Leou /každé první úterý v měsíci/ kulturní dům
4.11.  16:00 vernisáž Život v našem městě - fotosoutěž Horácké muzeum
4.11.  16:00 beseda Promítání historických fotografií k výstavě Novoměstské ulice            Horácké muzeum
4.11.  19:00 tanec Tančírna kulturní dům
5.11.    8:30 pro děti MC: Trdlohrátky /každý čtvrtek/ kulturní dům
5.11.  18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Vzpomínky na Sýrii Caffé Stone
6.11.  15:00 vernisáž Slavnostní zahájení výstavy Vůně medu   (do 13.11.) Horácké muzeum
7.11.    9:00 trh Novoměstský Fler trh kulturní dům
9.11.  17:00 pro děti Keramický kurz pro rodiče a děti DDM /každé pondělí/ kulturní dům

10.11.   9:30 pro děti MC: Tvoření s Monikou /každé druhé úterý v měsíci/ kulturní dům
10.11.  19:00 koncert Koncert Pavel Lohonka Žalman kulturní dům

11.-21.11. gastro Svatomartinské husy a otvírání mladých vín z jižní Moravy Hotel Horní Dvůr

11.11. 17:00 pro děti Horácké muzeum
12.11. 13:30 ostatní Den otevřených dveří Městských lázní Městské lázně
12.11. 17:30 koncert Koncert Marka Ztraceného u Městských lázní

14.-15.11. gastro Husí hody Tur. chata Studnice
14.11.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
14.11. 15:00 vzdělání Prohlídka výstavy Krajina ve mně s autorem J.V. Slavíčkem Horácká galerie
14.11. 19:00 tanec Spolubál kulturní dům
16.11. 19:00 ostatní Žehlírna kulturní dům
19.11. 17:00 koncert Koncert sólistů (účinkují žáci hudebního oboru ZUŠ J. Štursy) aula gymnázia
19.11. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Sovy Vysočiny Caffé Stone
22.11.   9:00 trh Andělský jarmark DDM kulturní dům
24.11.   9:30 pro děti MC: Hudební hrátky s Míšou /každé čtvrté úterý v měsíci/ kulturní dům
24.11. 18:00 koncert Miroslava Holá – studentka JAMU a její hosté evagelický kostel
25.11. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
26.11. 17:00 vernisáž Romana Rotterová Horácká galerie
28.11.   9:00 pro děti Den pro dětskou knihu městská knihovna
28.11. 16:30 ostatní Rozsvícení adventu Vratislavovo náměstí
30.11. 19:00 divadlo Vztahy na úrovni kulturní dům

Sv. Martin - vycházka s lampiony    


