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Předvánoční dění v  našem městě je tradičně 
vítáno rozsvícením vánočního stromu na Vra-
tislavově náměstí. Stane se tak v sobotu 28. lis-
topadu. A aby nám přitom nebyla zima, bude 
připraveno občerstvení přímo od pana starosty. 
Pro dospělé svařené víno, pro děti čaj a něco 
na zub. Připravena je také tradiční šňůra ad-
ventních koncertů, které se uskuteční během 
prvních tří prosincových nedělí. Začneme 
rozjímáním Alfréda Strejčka, které by se dalo 
nazvat s trochou nadsázky Musica Bohemica 
II. Koledy, poezii, balady a pohádky českých 
autorů nabídne soubor Chairé vedený Josefem 

Krčkem, který vystoupí druhou adventní neděli 
6. prosince v 17.00 hod. v evangelickém koste-
le. O týden později na tom samém místě zazní 
klasická i swingová hudba orchestru s příznač-
ným názvem Příliš mnoho saxofonů. Těšit se 
můžete na netradiční repertoár, koncert bude 
navíc benefiční a jeho výtěžek podpoří dobrou 
věc. K vánočním přípravám neodmyslitelně 
patří i jarmarky. Tradiční Zimní jarmark na 
Vratislavově náměstí se bude konat v pátek 
11. prosince a o den později i farmářský trh. 
Vánoce milují zejména děti a pořadatelé na ně 
nezapomněli. 6. prosince v 16.00 hod. přijďte 

do podkroví Horácké galerie na představení 
O čertovi. Divadlo Prkno přiveze milý příběh 
o čertovi Florimónovi a kominici Tradamile, 
inspirovaný knihou výtvarníka Pavla Čecha. 
Jako každý rok bude na Štědrý den odpoledne 
připravena dětská vánoční hra v evangelickém 
kostele. Vánoční příběh ze současnosti, do-
provázený hudbou a zpěvem, začne v  15.30 
hod. a ponese název Vánoce na pumpě. V ten 
samý den, po vánoční vigilii, je připraveno 
 i tradiční troubení koled z ochozu katolického 
kostela. A pak? Už jen krásné a klidné Vánoce!
 -kuku-

Vánoční čas v Novém Městě na Moravě

Žijeme v době, kdy má naše očekávání stále 
méně podobu naděje a přicházející příležitos-
ti. V našich srdcích je očekávání čím dál čas-
těji spjato s obavami, strachem a nejistotou. 
Snažíme se zajistit bezpečí a dobrý život svým 
rodinám i své obci. Snažíme se žít v souladu s 
komunitou a pomáhat bližním. Přesto máme 
strach z toho, co přináší svět kolem nás, ne-
jsme schopni dohlédnout rizika příštích měsíců 
a let. Nedokážeme se před světem kolem nás 
uzavřít a máme strach být otevření. Do našich 
domovů denně doléhá stín neskutečné krutos-
ti a děsivé války. V přímém přenosu sledujeme 
hrůzy, jaké jsme si ještě nedávno nedokázali ani 
představit. A ve zmenšujícím se světě, v globál-
ní společnosti bez hranic, nás tíží nesnesitelná 
blízkost zdrcujícího zla. S blízkostí těchto hrůz 
přichází strach. Strach o náš život, o životy na-

šich dětí, o budoucnost naší země a společnosti. 
Nevím, co nás čeká. Neumím předvídat další 
vývoj věcí a netroufám si odhadnout, co vše bu-
deme nuceni zvládnout. Přesto jsem si jist, že 
právě v této době je důležité intenzivně a plně 
vnímat vše, čím je pro nás naše rodina, naši 
sousedé a čím jsou nám naši blízcí. Právě v tak-
to těžké době je důležité cítit sílu lidí, na kte-
rých nám záleží, sílu vzájemné sounáležitosti 
a sílu vlastní schopnosti pomáhat potřebným 
a milovat své blízké. Právě teď je důležitá ka-
ždodenní radost ze života našich dětí, z lásky 
rodiny a šťastného života v místě, kde žijeme.
Vcházíme do období adventu. Budeme očeká-
vat příchod Vánoc a prožívat čas, kdy pozvolna 
přichází něco podstatného. Je to období, kdy 
má láska mnoho podob a její význam je inten-
zivnější než kdy jindy. Děti se budou těšit na 

nejkrásnější chvíle v roce, rodiny budou tou-
žit po semknutí a pohodě. Každý z nás má 
právo na kousek štěstí a na chvíle, kdy cítí, že 
není na vše sám. Stojí za to, abychom se roz-
hlédli a pomohli prožít krásné Vánoce pří-
buznému nebo sousedovi, který to potřebuje.
Advent znamená příchod nové naděje. Myslím 
si, že naší nadějí není a nemůže být nenávist. 
 A není jí ani lhostejnost. Zbavíme-li se nenávis-
ti a lhostejnosti, dáme šanci něčemu mnohem 
významnějšímu. Naší nadějí může být láska. 
Budeme-li se mít rádi, budeme-li mít rádi svoji 
rodinu, obec a vlast, pak v sobě snad dokáže-
me najít i hrdost, odvahu a vůli ochránit naši 
společnou budoucnost. Pak máme naději. Přeji 
nám všem krásné, klidné a dobře prožité Vánoce.

Michal Šmarda, starosta

O adventu, lásce a nenávisti

Přejeme vám krásné 
vánoční svátky.  
Zdraví, štěstí 

 a pohodové dny. 

Redakce Novoměstska
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Na základě statistických údajů a podnětů 
od občanů bude od nového roku na Měst-
ském úřadě rozšířeno pracoviště občan-
ských průkazů a cestovních pasů. Přibude 
tu výdejové místo s  další pracovnicí. Tím se 
urychlí obsluha občanů, kteří si přicháze-
jí vyzvednout hotové doklady. Čekací doba 
by se tak měla zkrátit na minimum.-red-

Rychlejší cesta 
k dokladům

Město nabízí k prodeji bytovou jednotku 726/1 
na ulici Tyršova o výměře 57,39 m2. Minimál-
ní kupní cena je 550 000 Kč. Prodej se usku-
teční formou veřejného výběrového řízení 

„na určení pořadí“ z řad zájemců, a to 9. 12. 
 v 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ. Byt si 
můžete prohlédnout 2. 12. od 15:00 do 15:15 
hod. Bližší informace najdete na webových 
stránkách města nmnm.cz, nebo si je může-
te vyžádat u realitní kanceláře Pamex. -svj-

Prodej bytu

Foto ze Dne otevřených dveří v Městských lázních

Na prohlídku bazénu se stály celé 
 odpoledne fronty. 

U vstupu každý dostal návleky. V doprovodu plavčíka si návštěvníci 
 prohlíželi lázně.

Skupina u zážitkového bazénu Prohlídky zpestřovala vystoupení žáků 
ZUŠ. Na fotografii je Jakub Novotný.

Děti ze ZŠ a MŠ měly možnost navštívit 
areál už dopoledne.

V Saunovém světě byl velký zájem 
 o ochlazovací bazének. 

V posilovně si všichni všechno chtěli 
vyzkoušet.

Prvňáčkům se líbil bazén pro batolata. 
 Někteří neodolali a ochutnali slanou vodu.

Autor fotografií: Jitka Svojanovská

Letošní rok patřil investicím 
Investicím v  letošním roce vévodila dostavba 
Městských lázní. Celkem jejich stavba stála 99 
milionů. „Investovali jsme více než v  uplynu-
lém roce. Nejdůležitější bylo dobře zvládnout 
stavbu lázní a dotáhnout rozjeté projekty,“ řekl 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Že se to 
povedlo, je vidět nejen na plaveckém centru. Ve 
velkém se investovalo i na jiných místech. Nej-
větší akcí byla rekonstrukce ulice Luční. Lidé 
tu chodí po novém, opravena je také kanalizace. 
To platí i v  případě ulice Německého. Vodovod 
byl zase opraven na ulici Kárníkova. Proměnou 
prošla také cesta na Koupaliště. Zrekonstruo-

ván byl úsek od Běliska až k  lidmi vyhledávané 
lokalitě u Koupaliště. Dokončena je rovněž re-
vitalizace rybniční soustavy Michovy. Ve městě 
se i v  letošním roce opravovaly přechody pro 
chodce. Bezpečněji se přechází na ulicích Žďár-
ská, Školní a Tyršova. Rozšíření se dočkala také 
Novoměstská doprava. Nové stanoviště vyrostlo 
u chirurgického pavilonu. „Nová zastávka byla 
vybudována na základě připomínek obyvatel,“ 
vysvětluje starosta.  K  tomu je čím dál častěji 
skloňována zastávka na Betlémě. Investovalo 
se také v  MŠ Žďárská, kde bylo opraveno soci-
ální zařízení pro děti. K výměně rozvodů teplé a 

studené vody došlo v budově Domu s pečovatel-
skou službou na Žďárské ulici. Prokouklo hřiště 
na Holubce na Karníkově ulici. Balík peněz šel 
také do místních částí. V  Pohledci byla zrekon-
struována silnice nedaleko místní mateřské 
školy a hasičské zbrojnice. V  Maršovicích se 
zase dočkali nového veřejného osvětlení. V  Pet-
rovicích jsou nově opraveny chodník a kaplička. 
Ve Slavkovicích byly zasíťovány pozemky pro 
stavbu rodinných domů. Investicí bylo také zho-
tovení a instalace sochy Jana Štursy Jan Hus či 
příprava stavby Komunitního domu pro seniory. 

-mah-

Zeptali jsme se zastupitelů: „Jak 
hodnotíte letos uskutečněné investice?“

Lubomír Buchta (ANO 2011)
V letošním roce se nejvíce zatížil rozpočet výstavbou Městských lázní. Nepočítám-li 
tuto výstavbu, tak příští rok zůstane na investice jen pětina toho, co bylo plánová-
no letos. Další čtyři roky bude město své investice omezovat a tím se nedostane na 
další důležité investice na jeho rozvoj. Výborná je oprava komunikace k přírodnímu 
Koupališti.

Stanislav Marek (SNK pro obce) 
Nejdůležitější a zároveň největší investicí města byla výstavba Městských lázní. Po-
děkování zaslouží všichni, kdo se na realizaci projektu podíleli. Důležitá byla z pohle-
du dopravní infrastruktury i rekonstrukce ulice Luční, opravy se dočkala i komunika-
ce Bělisko - Koupaliště, která patřila k nejhorším úsekům ve městě.  Z místních částí 
zmíním Slavkovice a dokončení inženýrských sítí k pěti rodinným domům.

Pavel Štorek (TOP 09)
Město ponese v příštích letech zátěž, pro kterou se rozhodlo podporou stavby lázní, 
přípravou projektu Sportovní haly a dalšími projekty. Stále se vyrovnáváme s place-
ním projektu Dyje, který umožnil vybudování kanalizace v Maršovicích a Pohledci.  
Zátěží pro rozpočet je i podpora rozvoje Vysočina Areny. Pokud se město pro tyto 
aktivity rozhodlo, musí narovinu říct, že to má i druhou stranu mince. Omezovat 
musíme provozní výdaje města a jeho organizací, škrtat se musí i v investicích. 

Lázně otevřeny. Prohlídek využilo více než 3 000 zájemců
Vynikající, pěkné, úžasné, jsme spokojeni – ta-
kové byly první dojmy návštěvníků lázní. Více 
než 3 000 jich využilo prohlídky s průvodcem a 
fronta od recepce na venkovní prostranství ne-
brala konce ani po čtyřech hodinách. Mnozí neo-
dolali a vyzkoušeli si alespoň rukou teplotu vody, 
někteří dokonce i ochutnali, aby se přesvědčili, 
že voda v zážitkových bazénech je opravdu slaná. 
Hlavní architekt Jaroslav Dokoupil se svěřil s po-
city, se kterými otevření lázní sledoval. „Jsou to 
4 roky a měsíc, kdy jsme si ve vašem kulturním 
domě vykládali, jak bychom si bazén představo-
vali, a vy jste se tam rozhodovali, zda bude bazén, 

nebo sportovní hala. A dnes jsem zaparkoval na 
Masarykově ulici a šel průchodem k osvětlené 
stavbě. Když jsem viděl, jak vypadá monumen-
tálně, byl jsem z toho dojatý.“ Otevřením lázní 
se Novoměšťákům splnil sen, na který, jak uvedl 
starosta Michal Šmarda, čekali více než pade-
sát let. „Chtěl bych vám všem poděkovat. Bez 
vás bychom to nedokázali. Doufám, že se vám 
Městské lázně budou líbit, že na ně budete pyš-
ní a moc nám všem přeji, aby skvěle fungovaly, 
měly skvělý tým pracovníků a bylo nám v nich 
dobře,“ popřál z pódia. Michal Šmarda, ředitel 
lázní Jiří Brychta a ředitel PKS Jaroslav Kladiva 

sklidili v průběhu večera uznalý potlesk za klip, 
který byl překvapením kulturního programu. 
Pánové v něm neváhali, oblékli si historické 
plavky a po zapózování před kamerou pokřtili 
skokem plavecký bazén. Během odpoledne si 
lidé mohli také zakoupit dárkové poukazy a per-
manentky do lázní. A využili toho nad očekává-
ní. V pokladně Městských lázní nechali více než 
 30 000 Kč. Slavnostní otevření doprovázel kul-
turní program, vystoupili žáci ZUŠ Jana Štursy, 
Dominika Nejedlá a zpěvák Marek Ztracený. 
 -svj-

Krajské zastupitelstvo udělovalo již poosmé svá 
nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. V letošním roce 
Výbor pro udělování medailí vybíral z 30 došlých 
nominací. Nové Město zde mělo hned dva zástup-
ce. Jako první v řadě převzala ocenění v podobě 

dřevěné medaile studentka Gymnázia Vincence 
Makovského Simona Nevrklová. Zasloužila si jej 
jako úspěšná překladatelka z  anglického jazyka 
a jako vítězka překladatelské soutěže Juvenes 
Translatores, kterou vyhlašuje pravidelně Evrop-
ská komise. Tím ovšem její ambice nekončí, jejím 
přáním je studovat překladatelství a tlumočnictví 
a své jazykové portfolio rozšířit o španělštinu a 
švédštinu. Nejvyšší ocenění v  podobě kamenné 
medaile bylo letos uděleno i dalšímu Novoměš-
ťákovi Radku Jarošovi. Ten jako první v historii 
udílení medailí Kraje Vysočina převzal ocenění 
podruhé. V roce 2009 byl za své sportovní úspě-
chy mezi laureáty se skleněnou medailí, letos 
převzal medaili kamennou. „Radek je mimořád-
ně cílevědomý, odhodlaný a charakterní chlap, 
kterého nezastaví před dosažením cíle žádná pře-

kážka. Své sportovní 
úspěchy spojuje se 
jménem Kraje Vy-
sočina a kraj je na 
jeho úspěchy hrdý,“ 
uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhou-
nek. Mezi dalšími 
oceněnými byl na-
příklad grafik Pavel 
Sukdolák, ilustrátor 
Josef Kremláček, 
historik Rudolf 
Fišer, herec Miloš 
Stránský a koncertní 
mistr Josef Špaček. 

-kuku-

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina putují do Nového Města

Pozor! Nové Město nabízí návštěvníkům lázní mezi vánočními svátky jízdu městskou dopravou zdarma. 
 Jízdní řád najdete na straně 11 v servisu.
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Novoměstské nádraží se řadí mezi nejkrásnější 
v ČR. Dostalo se totiž do finále letošního roční-
ku ankety Nejkrásnější nádraží 2015. Na vítěz-
ství sice nedosáhlo, přesto účast mezi desítkou 
vybraných je velkým úspěchem. „Je to důkaz, že 
se Novoměšťáci nemusejí za nádraží rozhodně 
stydět a že jeho nedávná rekonstrukce od Čes-
kých drah měla smysl,“ uvedl novoměstský sta-
rosta Michal Šmarda. Setkání zástupců nádraží, 
která postoupila do finále, a všech pozvaných 
hostů se již tradičně odehrávala v sídle Senátu 
ČR. Vítězem letošního ročníku se stalo nádraží 

Nový Jičín město. Na druhém místě skončilo 
nádraží v Jablonném v  Podještědí. Další místa 
se neudělovala. „Všichni finalisté jsou příkladní 
a lidé, kteří se o ně starají, zaslouží velké uznání, 
stejně jako týmy pečující o ostatní vlídná nádra-
ží, která do finále nepostoupila,“ poznamenala 
hlavní organizátorka soutěžní ankety Draho-
míra Kolmanová. Letošními dalšími finalisty 
byly Černý Kříž, Čermná nad Orlicí, Jedlová, 
Jeseník, Kunžak-Lomy, Poděbrady a Silůvky. 
Další informace k tomuto tématu na straně 6  

-mah-

Novoměstské nádraží se řadí mezi nejkrásnější 

Městské lázně se mohou pyšnit moderním 
vybavením, útulným prostředím a především 
pak sehraným týmem zaměstnanců. Tým 
bude mít na starost chod zařízení a pohodlí 
návštěvníků. Tvoří jej Ing. Jiří Brychta (jed-
natel, ředitel), Roman Wolker (vedoucí tech-
nologie), Miroslav Dostál (technik), Ing. Petr 
Kovařčík (technik - brigádně), Bc. Lukáš 
Kourek (technik - brigádně), Hana Zielinová 
(provozní recepce a bufetu), recepční Renata 
Procházková, Jitka Dusová, Kristýna Sza-
bóová a Dominika Nejedlá, Iveta Peřinová 

(vedoucí směny Wellness), Sabina Šebková 
(obsluha Wellness a bufetu), maséři Mgr. 
Lada Hubáčková-Pokorná (sportovní a re-
laxační masáže), Kateřina Wasserbauerová 
(relaxační masáže), Kateřina Bílá (sportovní 
a relaxační masáže a masáže lávovými ka-
meny) a Petr Dlouhý (sportovní a relaxační 
masáže), Mgr. Petr Hubáček ml. (fitness 
trenér), plavčíci v  čele s  vedoucí Jitkou So-
chorovou, kterou doplňují Alena Broklová, 
Hana Parkanová a Michal Augustin. Všich-
ni vedoucí mají letitou praxi v  oboru. -mah- 

Představujeme tým lázní 

Od 1. listopadu je otevřena restaurace 
K  club. Nachází se v  kulturním domě a o její 
provoz se starají pracovníci NKZ. K club 
nahradil bývalou restauraci Včela. Otevře-
no má od pondělí do neděle a slouží nejen 
ke stravování, ale také k posezení. Právě 
to byl jeden z  hlavních záměrů pracovníků 
NKZ - propojit kulturní dění s  možností pří-
jemného posezení. „Chtěli jsme lidem nabíd-

nout možnost, aby se mohli pobavit o tom, co 
právě viděli. Aby si mohli dopřát dobré pití a 
jídlo v  přívětivém klubovém interiéru,“ řekl 
ředitel NKZ Daniel Šimek. Interiér restau-
race prokoukl, strop nyní zdobí dřevěný pod-
hled a obnovena byla i  podlaha. Zakoupen 
byl stylový nábytek. Mezi stoly dále přibyly 
zástěny. Nový je také klavír. „Na něj čas od 
času bude hrát klavírista. Nechceme v  míst-

nosti instalovat televizi, na tu se mohou lidé 
dívat doma. Živá hudba bude určitě příjem-
nějším zpestřením,“ doplnil Šimek. Tím plá-
ny nekončí. V  předsálí by měl být postaven 
bar, který bude nabízet teplé i studené nápoje. 
K pohodlí návštěvníků poslouží také nová křes-
la. O chod restaurace se stará celkem pět lidí 

- provozní, dva kuchaři a stejný počet číšníků. 
-mah-

Restaurace K club v provozu 

Dne 21. prosince si připomínáme výročí úmrtí 
generálmajora Pernického. Čestný občan našeho 
města byl statečný a krásný člověk s jiskrnýma 
očima. Díky vypravěčskému talentu, válečným 
zážitkům z různých zemí a výborné paměti byl 
nepřebernou studnicí příběhů. Posluchač měl 
dojem, že se přihodily nedávno. Velmi zajímavé 
bylo vzpomínání na léta války ve Velké Británii, 
kde mj. učil naše parašutisty provádět sabotáže 
v protektorátě. Domů se vrátil v prosinci 1944 
jako velitel dvojčlenného výsadku Tungsten. Ješ-
tě ve stáří měl v živé paměti, jak při namáhavém 
pochodu z Kutnohorska na Vysočinu zaháněli 
hlad čokoládou, v mrazivé zimě se brodili v po-
lobotkách sněhem a se silně omrzlýma nohama 
došli k Cyrilu Musilovi na Studnice. Lyžařského 
reprezentanta a jeho ženy si pan generál velice 
vážil, stejně jako manželů Mlíkových z novo-
městského lihovaru (na obou místech našli úkryt 
členové všech čtyř západních výsadků). Zkuše-
nosti profesionálního vojáka s krycím jménem 
Řehoř byly pro domácí odbojáře z Rady tří velmi 
potřebné. Parašutista si Vysočinu hodně oblíbil, 

protože mu její chudoba a lidé připomínali rodné 
Valašsko. Vzpomínám si, jak při jedné návštěvě 
před dvaceti lety hledal plochy určené za války 
pro přijímání leteckých shozů. Objížděl také 
místa úkrytů v Radešínské Svratce a Hlinném. 
Ve městě byl pan generál v kontaktu s poslední 
žijící členkou R3 Martou Kalábovou z mlékárny 
(budova stála na místě dnešního Penny Mar-
ketu), kde se skrýval koncem války. Paní Marta 

nikdy nezapomněla, s jakým klidem pokračoval v 
holení při hrozné ráně, když sousední starou faru 
zasáhla bomba ze sovětského letadla. Takový 
trénink měl z bombardování Londýna. Osobnost 
našeho čestného občana vystihuje příhoda, kdy 
jako politický vězeň s dvacetiletým trestem dostal 
nabídku k podání žádosti o milost. Věděl, že by 
musel platit udavačstvím, a žádal zaprotokolovat 
odmítnutí žádosti. Těžko dnes najdeme mladého 
manžela, otce, který kvůli svědomí bude snášet 
tak dlouhý trest s dřinou v uranových dolech. S 
obtížemi se pan generál Pernický potýkal celý ži-
vot. Po více než 11 letech vězení ho čekala namá-
havá fyzická práce a později i emigrace jediného 
syna, který zde nesměl studovat. Přežil manželku 
a ve vysokém stáří mu amputovali nohu. Řád 
Bílého lva I. Třídy přebíral 28. 10. 2005 velmi 
krátce po zákroku. Již 2. 1. 2006 se novoměst-
ská delegace zúčastnila v Praze posledního roz-
loučení s naším čestným občanem. Pan generál 
Rudolf Pernický patřil k osobnostem, které 
procházejí našimi životy s trvalou vzpomínkou. 

Zdenka Chocholáčová

Vzpomínka na generálmajora Ing. Rudolfa Pernického

Zeptali jsme se prvních návštěvníků: 
„Jak se Vám Městské lázně líbí?“

Růžena Poláková, 62 let, Nové Město

Moc, velice se nám líbí. Jsme spokojeni. Bydlíme naproti, zažili jsme celou výstavbu, 
tak jsme byli zvědavi. Asi nejvíc nás oslovila vířivka s krásně teplou vodou. Saunu 
využívat nebudu, ale bazénovou část určitě.

Ilja Brabec, 9 let, Nové Město 

Nejvíc se mi líbí ten vír – divoká řeka. Mají to tam pěkné. Budu chodit na divokou 
řeku, ale taky do sauny a na plavání se školou i s rodinou.

Ludmila Kopecká, 70 let, Nové Město 

Je to vynikající, určitě to bude mít přínos pro obyvatele města, hlavně mládež a rodi-
če s dětmi. Všichni si tady najdou něco, mě nejvíc překvapily sauny, Kneippův chod-
ník a solárium. Jsou to opravdové lázně.

Jan Janů, 54 let, Hlinné

Naše děti vodu milují, budeme chodit. Navštívili jsme i Vodní svět v Praze a lázně v 
rakouském Laa , ale tam musíme děti hlídat, aby se neztratily. Tady je to komornější, 
rodinné. Já jsem saunař, tak se těším na Saunový svět. 

I v  letošním roce půjdou finanční prostředky 
na úpravu lyžařských běžeckých tras. K tomu-
to účelu je Kraj Vysočina připraven rozdělit 
téměř 800 tisíc Kč. Poputují mezi 8 žadatelů, 
přičemž nejvyšší částka připadne Novoměst-
sku. Příspěvek však bude vyplácen až na zá-
kladě skutečných nákladů. Pokud bude přát 
počasí a sněhu bude dost, je možné v  našem 
mikroregionu upravit okolo stovky kilometrů 
běžkařských tratí. Jejich úprava vyjde zhru-
ba na půl milionu korun. Z  krajské pokladny 
bude možné vyčerpat 200 tisíc Kč. Zbytek 
pokryjí příspěvky od obcí a podnikatelů. Stej-
ně jako v  minulých letech bude možné po-
máhat prostřednictvím veřejné sbírky. -mah- 

Lyžařské trasy 
s podporou 

U Vysočina Areny vzniká zásobník sněhu. Pro 
potřeby závodů by měl uchovat až 60 tisíc 
kubíků sněhu. Dno zásobníku bude tvořeno 
zámkovou dlažbou, ze všech stran bude za-
izolován vrstvou polystyrenu. Zakryt bude 
izolační fólií. Stavba probíhá v režii Sportov-
ního klubu, který od města a soukromníků 
zakoupil potřebný pozemek. „Díky zásobníku 
není  ohrožen termín konání Světového po-
háru v  biatlonu,“ říká novoměstský starosta 
Michal Šmarda. V  termínu 9. až 10. ledna 
2016 se do Nového Města opět sjede světová 
biatlonová špička včetně české reprezentace. 
Do té doby bude zásobník nejen postaven, ale 
také naplněn. Celkové náklady stavby činí 27 
milionů korun. Z toho 25 milionů bude hra-
zeno dotací z Ministerstva školství, 2 miliony 
uhradí sportovci ze svých zdrojů. -mah-, -svj-

Stavba zásobníku 
sněhu

 Sledujte web:   lazne.nmnm.cz

Ing. Rudolf Pernický (vlevo) v Kanadě u hrobu 
svého přítele Cyrila Musila

Obrazy, fotografie, grafické listy. Vyvolávací 
ceny od 1 000 do 20 000 Kč. To jsou základ-
ní informace k nevyužitým výtvarným dílům, 
které novoměstská radnice nabízí k prodeji. 
Vybrána byla díla Antonína Smažila  (Jezerní 
dueto, Rybník, Rybářská rapsodie I., Rybářská 
rapsodie II., Rybářská rapsodie III., Večerní 
náves, Polní cesty, Dunajská panorama), Jiří-

ho Šebka (Lyžaři), Evy Činčerové (Krajina s 
chalupami), Jindřicha Grepla (Venkovské zá-
tiší, Zátiší s Madonou, Pařez, Střechy), Pavla 
Kopáčka (V suchém doku, Rybáři v Lorenci 
II., Od černého moře IV., Domy nad Mořem, 
Motiv ze Sozopolu), Vilmy Leskové (Astry), 
Miroslava Roštínského (Slévač) a Aloise Lu-
káška (Tání za vesnicí, Ulička za tání). Prodej 

se uskuteční formou „na určení pořadí“ za 
tržní ceny se stanovením minimálních vy-
volávacích cen, které jsou dány znaleckým 
posudkem. Jednotlivá díla včetně posudku 
najdete na webových stránkách nmnm.cz. 
Prohlédnout si je můžete na MěÚ 9. 12. od 16 
do 17 hodin, poté bude zahájen jejich prodej.
 -svj-

Prodej uměleckých děl

Velkým otazníkem při Dni otevřených dveří 
Městských lázní byl osud nově zasazeného tráv-
níku. Přestože se přišly na stavbu podívat tisí-
ce lidí, neobjevila se na něm jediná stopa nebo 
odpadek a v těchto dnech díky teplému počasí 
dokonce začíná dorůstat. Děkujeme všem za 
ohleduplnost.                                                       -svj-

Děkujeme za 
ohleduplnost
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NOVOMĚSTSKO
Týden otevřených dveří na II. ZŠ
V týdnu od 11. do 15. ledna 2016 zveme 
veřejnost k návštěvě naší školy. V rámci Dnů 
otevřených dveří nabízíme možnost zhlédnout 
výuku ve všech ročnících.

Výuka učitelek budoucích prvních tříd:
Mgr. L. Kachlíková (5.A) Po – 2. h. M, 3. h. Př, 
4. h. Čj, Út – 2. h. Čj, 3. h. Vl, 4., 5. h. Dalton, 
St – 1. h. M, 2. h. Dalton, 3.h. Př, Čt – 3. h. M., 
4. h. Čj, Pá – 1. h. Čj, 2. h. M, 3. h. Vl, 4., 5. h. 
Dalton
Mgr. I. Hubáčková (5.B) Út – 3. h. M, 4. h. Čj, 
St – 1. h. M, 2. h. Čj, 3. h. Př, 4. h. Aj, Čt – 4., 5. 
h. Dalton, Pá – 1. h. Čj, 2. h. M, 3. h. Dalton

Výuka v dalších třídách 1. stupně:

Mgr. G. Simonová (1.A) Čt – 1. h. Čj, 2. h. M, 
Mgr. E. Pešková (1.B) Út – 1. h. Čj, 2. h. M, 
Mgr. M. Svrčková (2.A) Út – 1. h. Čj, Čt – 2. h. M.  
Mgr. Z. Solařová (2.B) Pá – 1. h. Čj, 2. h. M, 
Mgr. A. Sedlaříková (2.C) Út – 1. h. Čj, 2. h. M, 
Mgr. M. Bartošová (3.A) Čt – 5. h. Dalton, Mgr. 
I. Špinarová (3.B) Čt – 1. h. Čj, 3. h. M, Mgr. A. 
Lüftnerová (4.A) Út – 2. h. Čj, 3. h. Vl, Čt – 1. 
h. M, 2. h. Čj, Mgr. L. Zdražilová (4.B) Po – 2. 
h. M, Čt – 4. h. Čt, Mgr. Š. Roháčková (5.C) St 

– 1., 2. h. Dalton, Čt – 3., 4. h. Dalton
Ostatní třídy lze navštívit po telefonické 

domluvě s vyučujícím. Všechny návštěvníky 
prosíme o dochvilnost (1. h. 7.40–8.25, 2. h. 
8.35–9.20, 3. h. 9.40–10.25, 4. h. 10.35–11.20, 
5. h. 11.30–12.15, 6. h. 12.25–13.10).

Rodiče a budoucí prvňáčci budou mít další 
možnost navštívit prostory naší školy, sezná-
mit se s učitelkami budoucích prvních tříd a 
vyzkoušet si hravé úkoly 11. a 18. ledna 2016 
od 15 do 17 hodin. Případné další informace 
získáte na telefonu 566 598 600. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

ZŠ, Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě

Studenti gymnázia v srdci EU

Třiadvacítka studentů novoměstského gymná-
zia se díky výhře Ondřeje Dacera v  soutěži Eu-
roscola vydala na konci října do Štrasburku na 
setkání mladých Evropanů na půdě Evropského 
parlamentu. Výhra v Euroscole znamená příleži-
tost pro mladé studenty ze zemí Evropské unie 
vyzkoušet si na jeden den, jaké to je být europo-
slancem, sedět v  lavicích sálu Louise Weissové 
a diskutovat o aktuálních tématech evropské in-
tegrace. Kromě náročného pátečního programu 
měli naši žáci možnost o den dříve poznat krásy 
historického centra města nebo kouzlo místní ku-
chyně. Druhý den je však již s téměř pětistovkou 

studentů z celkem dvaadvaceti zemí Evropské 
unie čekalo seznamování, hledání společného ja-
zyka, diskuze a spolupráce při hledání možných 
řešení ožehavých témat v  dnešní Evropě. Celý 
den se nesl v duchu precizní organizace, poctivé 
práce, ale i zábavy. Večer se tak směrem zpět do 
vlasti vydala skupina unavených, ale spokojených 
studentů obohacených o neopakovatelnou zku-
šenost. Náklady na tuto cestu byly hrazeny z pro-
středků Evropského parlamentu. Martin Šteidel

Prezident Havel
V týdnu od 7. do 11. 12. 2015 bude na gym-
náziu ke zhlédnutí výstava Prezident Václav 
Havel. Průřezová expozice mapuje období 
1988 až 2011, jejím smyslem ale není   doku-
mentovat historické události. Je koncipová-
na jako pocta Václavu Havlovi, prezidentu 
a člověku, jehož život a dílo ve svobodných 
podmínkách naší země zachytili fotoreporté-
ři   ČTK takřka každý den. Využijte tedy mož-
nosti prohlédnout si tuto jedinečnou záleži-
tost a sledujte podrobnější informace na www.
gynome.cz.   Jste srdečně zváni. Eva Řádková

Okénko ZUŠ Jana Štursy
Podzimní a adventní doba je tradičně obdobím, 
ve kterém se prezentují učitelé a žáci naší ško-
ly na řadě kulturních akcí a koncertů v Novém 
Městě na Moravě i okolí. Z nich bychom chtěli 
upozornit jenom na ty nejdůležitější. Dne 19. 
11. již proběhl koncert sólistů v aule Gymnázia 
Vincence Makovského. Tento podzimní koncert 
je pořádán každoročně a vystupují na něm žáci 
hudebního oboru, kteří dosahují nejvyšší umě-
lecké úrovně v rámci naší ZUŠ. Dne 3. 12. v 17 
hod. se v chrámu Českobratrské církve evange-
lické uskuteční Adventní koncert. Posluchači 
se můžou těšit na vystoupení pěveckého sbo-

ru, instrumentálních souborů i sólistů. Tento 
koncert bývá jedním z nejoblíbenějších u žáků 
a těší se i velkému zájmu veřejnosti. Věříme, že 
chrám bude opět zaplněn do posledního místa.
Dne 10. 12. v 17 hod. zahraje v kulturním domě 
na koncertu nazvaném příznačně „Vánoční dech“ 
velký dechový orchestr Z- UŠáci a soubor bicích 
nástrojů Asaf. Pro milovníky dechovky zazní kla-
sický repertoár našich i zahraničních autorů. Zpes-
třením programu budou úpravy známých i méně 
známých vánočních písní pro dechový orchestr.
Na všechny akce vás srdečně zvou učitelé a žáci 
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

SOŠ Bělisko 
slaví úspěch

Jak už jsme vás informovali na straně 5, novo-
městské nádraží se řadí mezi deset nejkrásněj-
ších v České republice. Autory fotografie, která 
nakonec skončila mezi nejlepšími, jsou žáci z 
Běliska, kteří studují obor Železniční provoz: 
Radek Olbrich, Petr Knotek, Pavel Svoboda  
a Václav Kříž. Ten reprezentoval školu osobně 
na slavnostním předávání cen v  Senátu: „Po-
stoupili jsme s Novým Městem nejprve do 
semifinále a poté i do finále,“ popisuje stu-
dent. Dne 11. listopadu byly výsledky soutěže 
vyhlášeny ve slavnostním sále Valdštejnského 
paláce. Nechyběly projevy senátorů, zástupců 
Ministerstva dopravy a železnice a zástupců 
neziskových organizací spojených se železnicí. 
Novoměstské nádraží získalo zvláštní cenu za 
citlivou rekonstrukci a za přestupní terminál. 
Smyslem soutěže je zlepšit prostředí železnič-
ních nádraží, stanic a zastávek a také motivo-
vat vlastníky a správce k zodpovědnější péči 
 o svěřený majetek. V neposlední řadě má sou-
těž, která probíhá od roku 2007, zvýšit zájem 
lidí o cestování vlakem. Kandidáty navrhuje 
vždy veřejnost, která také rozhoduje o vítězi.
 -svj- 

Dotace zaplatí chodník v Olešné
Další část chodníku, který zvýší bezpečnost 
chodců v  Olešné, bude dokončena v  první polo-
vině příštího roku. „Ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury se nám podařilo získat dotaci na 
chodník podél silnice I/19. Bude začínat u pří-
jezdové cesty ke kostelu a končit u autobusové 
zastávky. Rozpočet na tento projekt je 630 tisíc 
korun a dotace pokryje 85 % nákladů. Výběrové 

řízení na dodavatele stavby proběhne ještě v  le-
tošním roce,“ řekl novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek. Na chodník bude navazovat 
i lávka pro pěší, která by měla vzniknout v  těs-
né blízkosti mostu, jenž je součástí silnice I/19. 

„Projekt už máme, teď budeme vyřizovat staveb-
ní povolení. A chtěli bychom na tuto akci také 
získat dotaci,“ sdělil Stanislav Marek. -hzk-,-as- 

O několik desítek listnatých stromů, které 
u turistické stezky vedoucí ze Studnic směrem 
k  Pasecké skále vysázeli členové Sdružení Kra-
jina spolu s  dobrovolníky z  řad veřejnosti, se 
postarali místní dobrovolní hasiči. „Brali jsme 
vodu ze soukromého rybníku a vozili ji ke strom-
kům. Každý jsme důkladně zalili, přestože celý 
den poprchávalo,“ popsal velitel SDH Studni-
ce Vlastimil Tatíček. Studničtí hasiči se o nové 
stromořadí postarali ještě podruhé, zalévání 
zopakovali znovu týden po výsadbě. Díky jejich 
péči by mohly listnáče přes zimu zakořenit a na 
jaře začít růst.                                                      -hzk-

Studničtí hasiči pomáhali ochranářům

Čekárna u autobusové zastávky v  Rokytně, 
místní části Nového Města na Moravě, září 
novotou. „Dělaly se nové omítky a nátěry, celý 
rozpočet nepřekročil 50 tisíc korun. Vše bylo 
hrazeno z rozpočtu místní části. V plánu je ještě 
nátěr střechy, ten by se měl zrealizovat v příštím 
roce,“ uvedl novoměstský místostarosta Stani-
slav Marek.                                                           -hzk-

Čekárna v Rokytně 
je jako nová 

Lednové číslo zpravodaje bude mít uzávěrku 
 v úterý 15. 12. 2015. Do schránek bude distri-
buováno 29. až 31. 12.  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-

Lednové číslo  
Novoměstska

Vlastimil Vondruška je jedním z nejúspěšnějších 
českých spisovatelů. Proslavil se zejména svými 
historickými romány. 

Velmi často jezdíte na setkání se čtenáři. 
Proč?
Pro mě je hrozně důležité, jak lidé reagují na 
moji práci. Často mě upozorní třeba na detaily, 
které by mě nenapadly. Je to zpětná vazba na to, 
co bych měl dělat lépe a co dělám špatně. Každý 
autor by měl dbát na názor svých čtenářů.  

Vy jste před několika lety založil sklárnu 
Královská huť. Je v provozu i dnes? 
Nedávno jsem řešil problém, že den má jen 24 
hodin. I malá sklárnička je jako každá dílna, tam 
když nejste, tak to nefunguje. Já jsem si ale v 
určité době řekl, že se budu věnovat výhradně 
psaní, takže jsme to postupně utlumili. Jsem 
jeden z mála českých podniků, který byl v zisku, 
a přesto sklárnu zavřel.

Vy jste tam sám pracoval, učil jste se sklářské 
řemeslo?  
Jsem profesí historik, ale „nouze naučila 
Dalibora housti“. Pokud to řemeslo neovládáte, 
tak vás  zaměstnanci odrbou. Musel jsem se vý-
robní postupy naučit. Také jsem sám navrhoval 
technologii, jak vyrábět sklo podle středověkých 
postupů. 

Dlouhé roky jste byl také aktivním horolez-
cem, kam až jste vylezl?  
Byl jsem na Mont Blancu a tam jsem ještě tro-

chu poskočil, abych byl o něco výš. Jinak jsem 
lezl pouze v Evropě, hlavně v Alpách a Tatrách. 

Jak se od nás lišili lidé, o kterých píšete. 
Lidé středověku?  
Podstatný rozdíl je v tom, že na rozdíl od nás 
nefňukali, byli optimisté, byli odpovědní sami 
za sebe, protože neexistovaly žádné sociální 
instituce, které by je vodily za ručičku. Věděli, 
že nesmí dělat chyby. Pokud udělali chybu, tak 
si to odskákali. I výchova dětí byla důslednější, 
protože ten pohlavek byl menší zlo, než kdyby 
se o sebe děti v tom těžkém budoucím životě 
neuměly postarat. Byli zkrátka pragmatičtí 
a stanovovali si takové cíle, které pro ně byly 
dosažitelné. Proto také byli spokojenější. 
Dneska si lidé vymýšlejí cíle, kterých nemo-
hou nikdy dosáhnout, a proto jsou nešťastní a 
frustrovaní. 

Měli bychom znát historii?  
No samozřejmě. Historie má vlastně dvě patra. 
První patro tvoří to, co se učíme ve škole, tedy 
data a jména panovníků, ale to není důleži-
té. Podstatné je druhé patro. To je v tom, že 
pokud se podíváme na historii států, tak se 
to neustále opakuje. Problém je, že politici to 
nejen neznají, ale všichni si navíc myslí, že 
jsou chytřejší. Tudíž dělají neustále strašné 
voloviny a jsou pořád nějaké problémy. Kdyby 
se řídili elementárními zkušenostmi z vývoje 
našich předků, tak by bylo lépe.

Píšete historický román o husitství, v jakém 

je stádiu?  
Teď vyjde třetí díl, celkem by mělo být sedm dílů. 
Husitská epopej pokrývá období od roku 1400 
do roku 1485.  
 
Co vás na téhle době fascinuje?  
Miluji osudy a příběhy lidí ve zlomových situa-
cích. Tam musíte jednat reálně a upřímně. Každý, 
kdo se věnuje horolezectví, ví, o čem hovořím. 
Některé věci, které máme dole zadarmo, tak na 
tom ledovci mají cenu zlata. Vztahy mezi lidmi 
jsou krystalicky čisté. Buďto tomu člověku věříte, 
a pak se s ním na to lano navážete, nebo ne. A 
v tom patnáctém století, v období husitských 
válek, to bylo stejné. Také mě zajímalo, jak je 
možné, že lidé, kteří se v roce 1405 kamará-
dili, se v roce 1420 zabíjeli. Snažím se ukázat 
nesmyslnost ideologie, která dožene lidi až k 
těmto situacím.   

Jaký je podle vás na podobné situace recept?  
Každý musí kousek ustoupit, jinak se nedohod-
neme. Jakmile jsou lidé paličatí a nikdo nechce 
couvnout, tak to končí katastrofou.  

Ve vašich románech je spousta detailů z teh-
dejšího běžného života, kde je získáváte?  
Je to vlastně moje profesní specializace. Stále 
ještě publikuji odborné knihy, které se mimo jiné 
věnují právě dějinám všedního života. Je to obor, 
který se jmenuje Historie všedního dne. Mám 
také bohaté zápisky z archívů z dob studií, ze 
kterých je stále možné čerpat.

-kb- 

Lidé ve středověku byli šťastnější
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Letní sezona mladých biatlonistů
Letní sezona odstartovala na začátku května a za-
pojilo se do ní 27 nadějí biatlonového sportu. Po 
jarním běhání, kilometrech na kolech a pilování 
střelby odstartoval v červnu Český pohár letního 
biatlonu, který jsme tradičně zařadili do přípra-
vy. Na prvním závodě sbírali naši reprezentanti 
místa v  první a ve druhé desítce. Nejlépe se da-
řilo žákyni Karolíně Špinarové a žáku Vladimíru 
Marečkovi. Na konci června se biatlonové naděje 
účastnily tradičního kempu. Posilovali jsme, bě-
hali po horách a hodně trénovali. Do kolotoče Čes-

kého poháru jsme opět naskočili na konci letních 
prázdnin, kdy se konaly závody ve Starém Městě 
pod Landštejnem. Ve vytrvalostním závodě se 
v kategorii žáků blýsknul vítězstvím Josef Kabrda 
a na 3. místě závod dokončil Ladislav Žváček.  Ve 
stejném závodě žákyň vybojovala 2. místo Karo-
lína Špinarová. Vrcholem letní přípravy pak bylo 
MČR v Břidličné. V rychlostním závodě žáků B 
se nejlépe umístil Michal Zaoral, který finišoval 
na 8. místě. Mistrem v žácích C se stal Josef Ka-
brda. Ve stejném závodě místo na bedně těsně 

uniklo Ladislavu Žváčkovi.  V závodě s hromad-
ným startem se opět dařilo Josefu Kabrdovi, kte-
rý doběhl na 2. místě.  Po mistrovských závodech  
jsme hodně jezdili na kolečkových lyžích, účast-
nili se soustředění v Letohradě a závodní tempo 
jsme si vyzkoušeli na přespolních bězích a obrat-
nostním závodě na kolečkových lyžích a bruslích. 
Podzim se nese ve znamení imitací, výběhů, vy-
jížděk a kompenzačních cvičeních. Po následném 
odpočinku budeme vyčkávat sněhovou nadílku.

 Michaela Buchtová

Běh na Kaplisko 
V  pátek 23. října se konal již 12. ročník běhu 
na Kaplisko. Běželo se za příznivých podmí-
nek a závod přilákal rekordní počet účastníků. 
Ke Třem křížům vyběhlo 75 závodníků. V  poli 
se neztratili ani reprezentanti novoměstského 
atletického oddílu. Nejvíce se blýskla Kateři-
na Pulgretová. Zaběhla čas 2:50 a za ženským 
rekordem zaostala o pouhé 2 vteřiny. -mah-

www.nmnm.cz

Jan Vítek pověsil rukavice na hřebík 
Utkání s Polnou bylo posledním představením 
brankaře a dlouholeté opory SFK Vrchovina 
Jana Vítka před domácím publikem. Po šes-
ti sezonách strávených v  dresu Vrchoviny se 
rozhodl ukončit kariéru. „Musím se více sta-
rat o rodinu, a dát tak přednost práci,“ přibli-
žuje důvody Vítek. V  nejbližší době nastupuje 
na Ministerstvo obrany a vídat jej budeme  
v zeleném úboru.  Nezastírá ovšem, že skončit 

v  nejlepších brankářských letech nebylo jed-
noduché rozhodnutí. „Fotbal je moje celoži-
votní láska. Nejvíce to zasáhlo otce Otu, který 
jezdí na každý můj zápas,“ komentuje gólman. 
S  Vítkem odchází nespočet vychytaných nul. 
Do Vrchoviny přišel na půlroční výpomoc. Na 
Vysočině se mu zalíbilo natolik, že zůstal a stal 
se jedním z tahounů mužstva. Před tím chytal 
v Konicích, Protivanově a ve Vyškově. -mah-

Ve squashovém oddíle DDM v  Novém Městě 
se objevují mladí talenti. Důkazem toho jsou 
nedávné výsledky dvanáctiletého Lukáše Krej-
čího. Squashová sezona pro něj začala 3. říj-
na na turnaji nejvyšší třídy v  Olomouci, kde 
na sebe upozornil 6. místem. Lukáš rovněž 
zabodoval na turnaji B třídy v  Pardubicích. 
Přemožitele tu našel až ve finále a vybojoval 
2. místo. Zmínit je třeba také jeho pražské vy-
stoupení.  Na turnaji B třídy navázal na před-
chozí úspěchy a umístil se na 5. místě. Gra-
tulujeme Lukášovi za vzornou reprezentaci a 
přejeme mnoho dalších úspěchů. Filip Sváček 

První ragbyové utkání 
Na konci října nastoupili ke svému prvnímu 
utkání novoměstští ragbisté. Titáni, jak se 
klub jmenuje, nastoupili v  exhibičním zápa-
se. Hrálo se na hřišti v Petrovicích. Výsledek 
nebyl důležitý, šlo o propagaci tohoto sportu. 
Zápolení se šišatým míčem si nenechali ujít 
diváci, kteří se v  hojném počtu přišli podí-
vat. Zájemci o ragby se mohou stále hlásit 
elektronicky na ragby.nmnm.2015@seznam.
cz či telefonicky na čísle 731  680  524. -mah- 

Novoměstští fotbalisté mají za sebou polovinu 
soutěže. Po 16 zápasech jim patří 8. místo v ta-
bulce. V podzimních soubojích si připsali prů-
měrných 23 bodů. Zvítězili v 7 zápasech, stejný 
počet zápasů prohráli. Dvakrát se dělili o body. 
Přezimují se skóre 21:23. Vrchovině se nevy-
dařil zejména závěr podzimu. Z  posledních 4 
utkání uhráli 3 body za výhru proti nováčkovi 
ze  Šumperka. Čtyřgólový příděl naopak obdr-
želi v Přerově, trojku dostali v domácím zápase 
proti Polné a poslední zápas před zimní pau-
zou prohráli o dva góly v Tasovicích. „Soutěž 
je vyrovnaná. Rozdíly v  tabulce jsou minimál-
ní. To znamená, že každý zápas doma či venku 
se hrál pod velkým tlakem, a z  toho plynuly 
chyby a nepřesnosti. Co se týče našeho týmu, 
je vidět, že se nám lépe hrálo s  mužstvy, kte-

ré chtějí hrát kombinačně. Naopak s mužstvy, 
které brání a svůj styl mají založený na důrazu, 
jsme měli problémy,“ přiznal trenér Roman 
Kysilko. Do karet nehrál týmu také postupný 

odchod několika opor, prozatimní poslední 
ztrátou jsou pověšené rukavice brankaře Jana 
Vítka. „Většina hráčů, kteří odešli z kádru nebo 
se zranili, byli ofenzivní hráči. Ti, co nastupují, 
jsou schopni je do budoucna určitě nahradit.  
Bude to však chvilku trvat,“ doplňuje lodivod. 
Přes nevyrovnanou hru chce Vrchovina nadá-
le patřit ke špičce divizní soutěže. „Znovu se 
chceme ucházet o místa na špici tabulky. Dále 
chceme do mužstva zapojit mladíky přichá-
zející ať z dorostu či okolí a v neposlední řadě 
předvádět fotbal, který se bude líbit a budou 
na něj chodit diváci,“ uzavírá Kysilko. První 
jarní utkání čeká novoměstské fotbalisty 20. 
března 2016. Před domácími fanoušky za-
bojují o potřebné body s mužstvem Kozlovic. 

-mah-

Fotbalisté přezimují na 8. místě tabulky  

Úspěchy  
squashistů 

Hřiště na Holubce bylo slavnostně otevře-
no. Ještě předtím tu proběhlo zkušební utká-
ní. Fotbal si tu zahráli hráči starší a mladší 
přípravky. Z  původně naplánovaných 45 mi-
nut se zápas protáhl o další poločas. Po jeho 
konci obdržel každý hráč upomínkové před-
měty od vedení města, které iniciovalo tuto 
zkoušku.  V rámci projektu „Obnova hřiště 
pro míčové sporty Holubka – Nové Město na 
Moravě“ získala hrací plocha nový povrch, 
záchytné sítě, nové branky a  basketbalový 
koš. Projekt finančně podpořila Nadace ČEZ, 
grantový program Oranžové hřiště.  -mah-

Zkouška nového hřiště 
Logo MS horských kol
V  minulém vydání Novoměstska jsme přinesli 
obsáhlou zprávu o přípravách na světový šam-
pionát horských kol. Zmínili jsme se také o logu, 
kterým se již vrcholná akce pyšní. Nyní jej před-
vádíme v plné parádě.  Logo symbolizuje jak mís-
to, kde se bude šampionát konat, tak i dynamiku 
sportu, kterou v sobě horská kola mají. -mah-

Krajské přebory 
v přespolním běhu 
Na závodech krajského přeboru v  přespol-
ním břehu se představila družstva starších 
žákyň a žáků. Žákyně ve složení Marta Slon-
ková, Barbora Felcmanová, Anna Šanderová, 
Sabina Pestrová a Lucie Peňázová se umísti-
ly na 2. místě. Zaostaly pouze za družstvem 
z  Jihlavy. Žáci dokončili závody na 4. místě. 
Vítězi se stali jihlavští žáci. Vlasta Holubová 

Florbalový podzim

První tým mužů sehrál v posledním měsíci čtyři 
utkání, ve kterých dokázal dvakrát zvítězit. Po-
hybuje se ve středu tabulky, přičemž na 3. místo 

ztrácí 6 bodů. Od posledního jej však dělí pouhé 
4 body. Mužům „B“ se prozatím nedaří v OFL. 
Je třeba více trénovat, což dobře vědí a řídí se 
tím. Dorostenci pokračují ve výborných výsled-
cích a stále vévodí své divizi 2. ligy s náskokem 
7 bodů. Jediná ztráta přišla po remíze 5:5 s SK 
Jemnicí, zbylých sedm zápasů jsme zvítězili. 
U hráčů si nejvíce ceníme jejich bojovnosti a 
přehledu v  útočných kombinacích. Zapraco-
vat naopak musí na obraně. Starší žáci se také 
zvedli a své dva zápasy v listopadu vyhráli 13:1 
a 7:2. Mladší žáci na úvodním turnaji předvá-
děli hezký florbal a cením si jejich vůle během 
každého zápasu. Ze tří zápasů si odvezli 4 body. 

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Vítězství v krosu 
Na sobotu 14. listopadu budou v dobrém 
vzpomínat reprezentanti novoměstského at-
letického oddílu. Ve Střelských Hošticích se 
v  tento den konal nominační závod v  krosu. V 
mužském závodě ovládl 10km trať Petr Vitner. 
Vítězstvím se zároveň kvalifikoval na ME, které 
se během druhého prosincového víkendu usku-
teční ve Francii. Sobotní závod vyšel také Lucii 
Maršánové, která se ve stejné disciplíně stala v 
Praze akademickou mistryní ČR. Na trati o dél-
ce 4,4 km nedala svým soupeřkám šanci a s pře-
hledem si doběhla pro cenné vítězství. -mah-

Úspěšné tažení školního družstva 
stolního tenisu
Základní škola L. Čecha má nejen skvělé běžce, 
biatlonisty, lyžaře, moderní gymnastky, ale její 
žáci umí hrát i stolní tenis. Potvrdili to v okres-
ním kole, které se uskutečnilo ve Žďáře nad 
Sázavou. Skvěle hráli starší žáci, kteří skončili 
na druhém místě. Družstvo tvořili Vladimír 
Žváček, Michal Horváth, Filip Chalupa a Petr 
Svoboda. První místo a postup na krajské finále 

pak vybojovali mladší žáci a žákyně. Za žáky-
ně nastoupily Karolína Špinarová a Barbora 
Nečasová, mladší žáci přijeli v  sestavě Ond-
řej Dostál, Jakub Máček, Ladislav Rak, Pavel 
Lhoták. V kraji pak družstvo žákyň vybojovalo 
2. místo, žáci skončili těsně pod bednou na 4. 
místě. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy 
a města. Vlasta Holubová, ZŠ L. Čecha NMnM

Prodej vstupenek
Vstupenky na MS horských kol si můžete zakou-
pit on-line na adrese www.mtb2016nmnm.cz. 
Osobně pak na pobočce Čedoku na náměstí Re-
publiky ve Žďáře nad Sázavou nebo ve žďárských 
firmách Euro Service CZ a 101 CK Zemek s.r.o. 
Mistrovství se uskuteční ve dnech 1. - 3. 7. 2016.  
Zakoupit lze samostatně lístky na jednotlivé dny 
nebo permanentky. Ty jsou rozděleny na 2 tipy – 
od 2. 7. do 3.7. a od 29 . 6. do 3. 7. V případě zájmu 
může být součástí vstupenky možnost parkování 
v bezprostřední blízkosti Vysočina Areny. -svj-
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Z matriky
narozené děti
 4. 11. Tomáš Junek
 6. 11. Karolína Machová
manželství
 24. 10. Hana Zajíčková, David Dosoudil
jubilanti
 4. 12. Miloš Homolka  80
 7. 12. Jaroslav Fabián 75
 5. 12. Olga Jelénková 85
 15. 12. Jiří Vališ 80
 17. 12. Františka Vlachová 93
 21. 12. Antonín Lupač 80
 26. 12. Marie Němcová 94
úmrtí
 29. 10. Josef Doležal (Nová Ves, 1943)
 31. 10. Emil Havlík (Nové Město, 1928)
 1. 11. Marie Kopáčková (Nová Ves, 1943)
 5. 11. Bohumil Veselský (Nové Město, 1937)
 8. 11. Emilie Mifková (Nové Město, 1923)
 17. 11. Božena Trdlová (Nové Město, 1934)

Významná prosincová výročí
6.12.1900 narodil se v NMnM Josef Německýly-
žařský a atletický závodník, reprezentant ČSR115. 
výročí narození (zemřel 10.6.1943 v NMnM)
19.12.1865  narodil se ve Vysokém u Žďáru n.S.  
Josef Kořínek náčelník Sokola, profesor na reálce 
v NMnM otec jazykovědce PhDr. Josefa Miroslava  
Kořínka 150. výročí narození (zemřel 24.2.1902 v 
Praze)
21.12.2005   zemřel v Praze generálmajor ing. 
Rudolf Pernický účastník zahraničního i domá-
cího odboje od roku 1995 čestný občan NMnM 
10. výročí úmrtí (narodil se 1.7.1915  v Krhové u 
Valašského Meziříčí) 
28.12.1885 narodil se v Rosicích u Chrastu Karel 
Konvalinka hudební skladatel a dirigent působil 
více než 20 let na Novoměstsku 130. výročí naroze-
ní (zemřel 29.10.1970 v Brně)

Stomatologická pohotovost

Otevírací doba během vánočních svátků: 
Zavřeno ve dnech státních svátků, tedy 
 24. – 26. 12., ale také 31. 12. – 1. 1. 2016

 
Probíhající výstavy:

Jindřich Zezula - výběr z díla (do 31. 12. )
Výstava nabízí více jak třicet malířských děl žďár-
ského malíře a prvního ředitele Horácké galerie.  
Pavel Čech - Tajná přání (do 31. ledna 2016)
Brněnský ilustrátor a malíř Pavel Čech odhaluje 
ve výběru ilustrací z patnácti autorských knih svá 
tajná přání. Výstava je doplněna i o malířskou 
tvorbu a ukázku knih. Po celou dobu trvání výsta-
vy je možné zakoupit si vybrané tituly a kalendář 
na rok 2016. 
Jindřich Boška (do ledna 2016)
Výstava jihlavského malíře a grafika v  zámecké 
arkádě věnovaná umělcovým 85. narozeninám. 

Akce:
sobota 5. prosince 2015 od 14 do 18 hodin
Mikulášské čertohrátky
Galerijní peklo a tradiční setkání s čerty v pro-
storách novoměstského zámku. Vás i vaše děti 
čeká kromě pekla dílnička vztahující se ke knize 
O čertovi, lucifer jako kovář, čertovské topinky a 
další dobroty. Akce je pořádána ve spolupráci s 
Horáckým muzeem a DDM.
neděle 6. prosince 2015 v 16 hodin
Divadlo Prkno: O čertovi

...v každém, i v tom nejšpatnějším člověku pod 
sluncem se skrývá alespoň zrnko dobra a nikdo 
není jenom špatný... Pohádka o čertovi, který 
škodil hlavně kominíkům, vhodné pro děti od 3 
do 106 let, délka představení 40 min., vstupné 
dobrovolné. 
neděle 20. prosince 2015 v 17 hodin
Vánoční koncert sboru Gaudeamus Brno.
Tradiční koledy různých zemí, ale i starou hudbu 
přednese třicetičlenný sbor Gaudeamus Brno. 
Vstupné 80 Kč, studenti a senioři 60 Kč.
Horácká galerie přeje nejen svým návštěvní-
kům krásné a klidné adventní období a vánoč-
ní svátky a mnoho příjemných uměleckých 
zážitků v roce 2016.
Těšíme se na vás v Horácké galerii !
 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo na 
FB: horackagalerie.nmnm

Horácká galerie

5.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
6.12. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
12.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
13.12. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
19.12. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svrat-
ka, 732 642 160
20.12. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 
775 479 595
24.12. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, 
Měřín, 566 544 165
25.12. MDDr. Tomáš Ludin, Poříčí 11, Velké 
Meziříčí, 566 522 442
26.12. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
27.12. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
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 10 / NOVOMĚSTSKO / PROSINEC 2015

Minibazar

Kino v KD

Klub seniorů
7.12. Mikulášská
K tanci i poslechu hraje p. Dostál. Penzion Vr-
chovina, 15-17 hod.
14.12. Babka Ťapka – autorské čtení Odpole-
dne s cestovatelkou a spisovatelkou A.J. Nyklo-
vou. Vstupné dobrovolné. Jídelna DPS, 14-16 
hod.
21.12. Vánoční kavárnička
Povídání, koledy. Jídelna DPS, 15-17 hod.    

Dne 2. 10. bylo telefonicky oznámeno, že na 
parkovišti OD Billa dochází k prodeji zboží, což 
je nařízením města zakázáno. Strážníci se ihned 
dostavili na místo, ale na parkovišti ani nikde v 
okolí se nepodařilo prodejce nalézt. 9. 10. ře-
šili strážníci sousedský spor v jedné z místních 
částí. Vše se podařilo vyřešit na místě, a věc tak 
nemusela být postoupena správnímu orgánu 
k projednání. 13. 10. prováděli strážníci na 

žádost PČR pátrání po pohřešované osobě v 
Novém Městě na Moravě. Pohřešovanou oso-
bu se podařilo nalézt ve večerních hodinách. 
31. 10. bylo městské policii oznámeno, že do-
šlo k fyzickému napadení v jedné z místních 
restaurací. V době příjezdu hlídky na místo již 
k žádnému konfliktu nedocházelo. Po zjištění 
všech skutečností byla věc vyřešena na místě. 

Jiří Hradil, velitel MP

1. 12. / 20:00
Slow West
Šestnáctiletý Jay přicestoval na Divoký západ, 
aby hledal ženu, kterou miluje. Vstupné 80 Kč
20. 12. / 16:00
Mimoni
Animovaný rodinný film.  Vstupné 40 Kč
22. 12. / 20:00
Popelka
Film na motivy slavné pohádky. Vstupné 40 Kč

Vzpomínka
Dne 23. prosince by se 
dožil 72 let pan Antonín 
Ječmen a 17. ledna uplyne 
5 let, co nás bez rozloučení 
opustil. Všichni, kteří 
jste ho znali, věnujte mu 
krátkou vzpomínku. S 
láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

Městská policie informuje

Kdo tě znal, vzpomene. 
Kdo tě měl rád, nikdy 
nezapomene. Dne 20. 
prosince 2015 uplyne 27 
let od úmrtí paní Jindřišky 
Němečkové z Nového 
Města na Moravě. S láskou 
a úctou stále vzpomínají 

vnučky Zdenka a Lenka.

Vzpomínka

Koupím stavební pozemek, ornou půdu, zahradu. 
Možno i s chatkou, les, rybník v okolí Nového 
Města. RK prosím nevolat. Tel.: 777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mucha, 
Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, Ma-
kovský. 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.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.
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.
Prodám vysavač Eta Aquil – suché i mokré 
vysávání, ve 100% stavu, pouze 3x použitý. Tel.: 
604 645 851.
Hlídací babička. Pohlídám vaše dítě, napíšu 
úlohy, doučím ... jsem speciální pedagog. Přijedu. 
NMnM a okolí. Tel.: 603 529 421.
Prodám kombo, akustickou kytaru, dva stojany 
na mikrofon, dva mikrofony. Perfektní stav, málo 
používané. Tel.: 604 645 851.
Prodám vzduchovku, nepoužitá, sklopná opěra, 
dalekohled a krabička nábojů. Vhodný dárek. 
Cena dohodou. Tel.: 720 102 469.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Připravím k maturitní zkoušce. Levně. Tel.: 720 
243 863.
Prodám kvalitní český česnek – modrý paličák, 
odrůda Bjetin. Cena 140 Kč/kg. Dále prodám 
kvalitní českou cibuli na uskladnění, cena 17 Kč/
kg. Tel.: 720 102 472.

Koupím byt 2+1, 3+1 (nebo i pronájem). Tel.: 
739 901 135.
Koupíme velký byt (min. 3+1, příp. s možností 
rozšíření – půdní vestavba apod.), jakýkoliv stav. 
Jsme mladá rodina z NMnM. Prosíme nabídněte. 
Tel.: 775 646 769.
Trenér ragbistů RC Titáni 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. Děkuji. 
Mít Jiří, tel. 731 680 524, e-mail: mitjiri@seznam.
cz.
Prodám kombin. chladničku zn. LG, st. 4 roky, 
vzhled nerez, cena 7 500 Kč. Tel.: 607 925 512.
Koupím pozemek s možností výstavby RD nebo 
RD v Novém Městě na Moravě. Prosím nabídně-
te. Ne RK. Tel.: 777 688 031, email: lukasjuda@
centrum.cz.
Prodám matrace, 2kusy: 190 x 80, cena dohodou. 
Tel.: 731 462 495.

Kdo tě znal, vzpomene, 
kdo tě měl rád, nikdy 
nezapomene. Dne 22. 
prosince 2015 uplyne 5 
let od úmrtí paní Marie 
Němečkové z Nového 

Města na Moravě.
 S láskou a úctou stále 
vzpomínají dcera Lenka, 

syn Jiří s rodinou a neteř Zdenka s rodinou.

Vzpomínka
Kdo lásku a dobro 
rozdával, ten neodešel, v 
našich srdcích žije dál. 
Dne 24. prosince 2015 
uplyne již 7 let, co nás 
navždy opustil milovaný 
tatínek, dědeček a manžel, 

pan Miloš Růžička.
 S láskou vzpomínají 

manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

A lesy stále šumí, které jsi 
měl tolik rád. Tvůj hlas  
se ztratil, úsměv vítr vzal ... 
Dne 17. 12. 2015 jsou 
tomu již 3 roky, co od nás 

odešel Eduard Stojar. 
Jsi stále v našich srdcích! 

Manželka Helena a 
děti Andrea a Hynek 

s rodinami

Vzpomínka

Víčky od PET lahví můžete pomoci 4letému 
Ríšovi z Obyčtova. Sběrný box najdete v su-
permarketu Billa. Chlapec trpí spinální sva-
lovou atrofií II. typu Werdnig-Hoffmann a 
pomoci mu může léčba experimentální terapií 
kmenových buněk. A protože se v ČR nepro-
vádí, je nutné léčbu absolvovat v izraelském 
Tel Avivu. Zastupitelé obce Obyčtov navíc pro 
účely sbírky zřídili transparentní účet u Ko-
merční banky č. 115-1123100217/0100.  -svj-

Pomozte sběrem 
víček!

Vánoční prodej ryb bude zahájen v sobotu 19. 
prosince od 8:00 do 16:00 hodin v areálu sádek 
v Novém Městě. O den později se kádě přesunou 
také na náměstí. Nedělní prodej potrvá od 8:00 
do 12:00 hodin. Další termíny: pondělí 21. pro-
since od 8:00 do 16:00 na náměstí a od 8:00 do 
16:00 na sádkách, dále pak úterý 22. prosince od 
8:00 do 16:00 na náměstí a od 8:00 do 16:00 na 
sádkách. Posledním dnem bude středa 23. pro-
since, kdy se budou ryby prodávat na sádkách 
od 8:00 do 12:00. V nabídce bude výběrový kapr 
chovaný v novoměstských rybnících.  -mah-

Vánoční prodej 
ryb • Naše tradiční benefice „Jsme na jedné lodi“, tentokrát s podtitulem „Musíme si pomáhat...“, 

přilákala 15. října do novoměstského kulturního domu na 600 zájemců. Zájem nás těší a máme 
radost i z výtěžku, který přesáhl 60 tisíc korun a umožní nám nabídnout školám na Novoměstsku 
dalších deset zážitkových preventivních programů, které připravuje Centrum prevence CéPéčko. 

• V Portimo se v podzimním čase věnujeme všem sociálním službám a programům, které nabízíme. 
Pokračuje také několik projektů, dva z nich se blíží k závěru: projekt Cesta z pasti III, realizovaný 
Občanskou poradnou a zaměřený na dluhovou problematiku, a projekt Rozumět riziku včas, kte-
rý probíhal po celý rok prostřednictvím EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Centra 
prevence CéPéčko. V plném běhu je také projekt Škola (nemusí být) nuda ?!, o který je velký zájem.  

• Po úspěchu Čtyř dohod chystá Portimo na pondělí 29. února 2016 benefiční představení Pátá 
dohoda & Jaroslav Dušek. Předprodej zahájíme v neděli 29.11.2015 u stánku Portimo na Ad-
ventním dobročinném jarmarku u novoměstského evangelického kostela, další vstupenky 
bude možné zakoupit na obvyklých předprodejních místech od 1.prosince. Děkujeme za vaši 
přízeň, přejeme krásné Vánoce a dobrou cestu rokem 2016.  Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Zprávy z Portima

Zastávka MHD Jede pouze 28. – 31. 12. 2015
Masarykova 9:30 11:40 13:30 15:40 17:50
Dopravní terminál 9:31 11:41 13:31 15:41 17:51
Holubka 9:33 11:43 13:33 15:43 17:53
Maršovská 9:35 11:45 13:35 15:45 17:55
Katolický hřbitov 9:38 11:48 13:38 15:48 17:58
Bělisko 9:40 11:50 13:40 15:50 18:00
Dukelská 9:42 11:52 13:42 15:52 18:02
Pod nemocnicí 9:43 11:53 13:43 15:53 18:03
Nemocnice 9:44 11:54 13:44 15:54 18:04
Tyršova ulice 9:47 11:57 13:47 15:57 18:07
Masarykova 9:49 11:59 13:49 15:59 18:09
Doba v lázních 10:00 – 11:30 14:00 - 15:30 a 16:10 -17:40

1

Prázdninová doprava do lázní zdarma.  
Jede denně od 28. do 31. 12.

Blahopřání
Kulturní a společenská komise společně s 
vedením města přeje vše nejlepší ke 100. 
narozeninám paní Marii Novotné z Maršovic, 
která toto úžasné jubileum oslaví začátkem 
prosince. Přejeme mnoho zdraví, dostatek 
energie a radostí v každodenním životě. 
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Městská knihovna upozorňuje   
návštěvníky knihovny  na provoz 

během vánočních svátků
Středa 23. 12. 2015 
9.00 - 11.00  12.30 - 17.00
24.12.2015 - 3.1.2016 Zavřeno 
Pondělí 4. 1. 2016 12.30 - 17.00
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NOVOMĚSTSKO
Dvojkoncert kapel Zrní a Poletíme? 
Koncert dvou oblíbených kapel, které znáte  
z minulých Nova Civitas, můžete navštívit v 
adventním období v kulturním domě. Pořada-
telé vsadili na zaručenou kvalitu a pozvali An-
dělem ověnčenou kapelu Zrní. Poetické, veselé 
i neveselé, lehce vulgární texty zase přiveze br-
něnská kapela Poletíme?. Obě kapely vyrážejí  
v tomto období na turné s jinými kapelami. Zrní 
si vybralo slovenské Korben Dallas, zatímco 
Poletíme? úspěšně vyprodávají kluby s mladou 
brněnskou kapelou Mucha. Máte tedy o důvod 

víc vyrazit v sobotu 12. prosince od 20 hodin 
na tento zcela unikátní dvojkoncert. Určitě se 
vyplatí zakoupit si vstupenky v předprodeji, kde 
je seženete za 250 Kč, na místě si totiž o 50 ko-
run připlatíte. Pro ty z vás, kteří stále ještě vá-
hají, zde je malé shrnutí, co můžete od skupin 
očekávat. Poletíme? kladou důraz na vtipné, 
poetické a současně přímočaré texty. Odlehče-
nou formou vypráví o složitých nebo smutných 
věcech, přesto však dýchají barevnou a veselou 
náladou a jsou plné svižné rytmiky. Na koncertu 

se budete smát, tančit nebo vám možná přeběh-
ne mráz po zádech, když v písni pojmenují váš 
problém. Pokud bychom chtěli zaškatulkovat 
kapelu Zrní, tak sami sebe označují jako něžný 
artbrut nebo kladenskej uhelnej zen. Bez okol-
ků však můžeme prohlásit, že se jedná o špičku 
české hudební scény. Jakmile je uslyšíte naživo, 
dostanou vás. Jejich projev je stejný jako jejich 
muzika: osobitý, hypnotický, hutný, energický, 
uvěřitelný. Ačkoliv zpívají česky, jsou světoví

-kuku-, -NKZ-

Více informací o kultuře najdete na stránkách nkz.nmnm.cz.

Rok Jana Štursy se chýlí ke konci a Novému 
Městu se důstojným způsobem podařilo připo-

menout našeho rodáka a významného českého 
sochaře. Je úžasné, že se podařila i velkolepá 
akce, jako je odhalení další ze Štursových soch 
a obohacení novoměstské galerie pod širým 
nebem. Během letní sezóny si obyvatelé i turis-
té mohli život a dílo Jana Štursy připomenout 
na panelové výstavě před sochařovým rodným 
domem a právě na tu volně navazuje i vzdělá-
vací aplikace, na které v současné chvíli pracuje 
Studio Artzoom. „Vzdělávací aplikaci tvoříme 
ve spolupráci s  Horáckým muzeem a Horác-
kou galerií, pojednává o životě Janu Štursy a 
jeho soše Raněný ve 3D. Počítačová aplikace 
obsahuje koordinovaný audio příběh s auten-

tickou výpovědí a společně s trojrozměrným 
modelem přináší zajímavý studijní zážitek,“ 
vysvětluje její účel MgA. Josef Záruba. Aby 
mohla aplikace vzniknout, bylo třeba naske-
novat sádrový originál sochy Raněný z  expo-
zice HG. Byl zvolen šetrný způsob založený na 
metodě optického skenování, které je bezdo-
tykové a bezlaserové. Následná vizualizace a 
zpracovaná animace navíc odráží dokonalost 
zachyceného virtuálního modelu, a divák tak 
může sledovat dílo i z  reálně nepřístupných 
úhlů. Aplikace bude volně ke stažení již začát-
kem příštího roku na platformě Windows Store. 

-kuku-

Socha Raněný se dočká vzdělávací aplikace

Richard Nedvěd - hvězda plesu Medinu, nemocnice  
a Nového Města na Moravě
Richard Nedvěd, profesionální komik, kouzelník 
a příležitostný herec, bude hlavní hvězdou společ-
ného plesu firmy Medin, novoměstské nemocnice 
a města, který se uskuteční 22. ledna 2016. Berte 
tedy rozhovor s ním jako pozvánku na příjemné 
setkání v kulturním domě. Ples bude zahájen 
v 19.30 hodin. Lístky si můžete koupit už nyní v 
Informačním centru na Vratislavově náměstí a v 
restauraci 
 K club v kulturním domě. Cena vstupenky je 200 
Kč . 

Richarde, vy jste autorem pojmu trapnomagie, 
jakožto označení toho, čím jste se proslavil 
v soutěži ČeskoSlovensko má talent. Co vás 
vedlo k tomu, že budete předvádět právě 
trapnomagii?

Tato otázka mě těší. To, že jsem se rozhodl v sou-
těži předvést trapnomagii, bylo zaviněno tím, že 
nic jiného neumím. Mám štěstí, že trapnomagie 
byla a je něco jiného. A v takové soutěži prostě 
musíte přijít s něčím jiným.

Jak dlouho trvá příprava na jedno kouzelnic-
ké vystoupení?

Na akcích mi trvá příprava programu přibližně 
třicet minut. Pokud máme více vystoupení za 
den, je nutné se připravit někdy i do deseti minut. 
To je však nic proti tomu, jak dlouho mi trvalo 
celý program poskládat dohromady. Tam se to 
počítá na roky.

Hraje ve vašich vystoupeních nějakou roli 
improvizace?

Ano. Většinou tehdy, když si na jeviště vezmu 
(ne)dobrovolníka z publika. Každý se na jevišti 

chová jinak a já se mu musím tak trošku přizpů-
sobit. Občas tedy vznikají neplánované situace, 
kouzla a tím i improvizace.

Kde sháníte rekvizity? 

Kouzlit se dá s různými předměty, které najdete 
třeba v kuchyni nebo i na WC. Přímo kouzel-
nické rekvizity se dají i kupovat. Mám to tak půl 
napůl. Občas si i něco sám vyrobím, protože 
jsem šikovný a taky krásný. (smích)

Blíží se Vánoce. Nakupujete už dárky, nebo 
patříte k té části populace, která shání dárky 
na poslední chvíli?

Máte pravdu, už se to blíží. Ano, patřím do 
té části populace, která shání dárky spíše na 
poslední chvíli. Popravdě už začínám patřit do té 
části populace, která dárky neshání vůbec. Nějak 
si spíše myslím, že to není o dárcích, ale spíše o 
tom být všichni pospolu. Dárky se podle mého 
názoru mají dávat průběžně po celý rok a na 
Vánoce už jíst jenom cukroví.

-Medin-

Do 6. prosince si v Horáckém muzeu můžete 
prohlédnout výstavu Novoměstské ulice, kde 
najdete  fotografie ze současnosti od účastníků 
fotosoutěže a také zajímavé historické snímky 
dokumentující stavební vývoj města. V sobotu 
5. prosince se můžete těšit na tradiční mikuláš-
skou nadílku – muzeum se opět změní v nebe 
plné andělů s Mikulášem v čele. Zpytovat svě-
domí a zajít si pro odměnu mohou děti od 14 do 
18 hodin. Na čtvrtek 10. prosince je připravena 
vernisáž Vánoční výstava, kterou jsme letos při-
pravili společně s mateřskými školkami. V pátek 
11. prosince se potom můžete těšit na vánoční 
jarmark. Nejenže zde nakoupíte spoustu krás-
ných tradičních dárků, jako jsou ozdoby ze šustí, 
perníčky, modrotisk nebo vyřezávané betlémy, 
ale můžete obdivovat i řemeslné dovednosti je-
jich tvůrců, případně si sami něco vyrobit. -red-

Prosinec v muzeu
Tak začíná jedna adventní píseň a pokračuje: „…
ten čas divu převelkého, také my chcem zas a 
zas oslavovat Mistra svého.“ A kdo lépe oslavo-
val svého Mistra Ježíše jako sv. Mikuláš? On ho 
totiž oslavoval svým životem. Pro svoji víru byl 
i několik let vězněn za pronásledování křesťanů 
císařem Diokleciánem. V  roce 313, po vydání 
milánského ediktu císařem Konstantinem, byl 
propuštěn a nadále se věnoval své bohulibé 
činnosti, která může být příkladem i pro nás. 
Obdarovával potřebné, a to anonymně, svoje 

dary dával většinou do oken. Později se v  den 
jeho svátku stalo zvykem obdarovávat zvláště 
děti. Není to tedy nějaký vymyšlený děda Mráz 
nebo Santa Claus, ale skutečný člověk, který 
žil náš život. Díky tomu přežila jeho památka 
již sedmnáct století, proto věříme, že bude žít i 
dále. Do novoměstského katolického kostela 
zavítá sv. Mikuláš v sobotu 5. prosince v 16 ho-
din. Přijďte, milí rodiče, s dětmi připomenout si 
tradičního Mikuláše, jak ho znáte ze svého mládí. 

Václav Okurka 

„Adventu již nastal čas…“

Městský úřad ozdobila díla sochařky a restau-
rátorky MgA. Miroslavy Špačkové z Moravce. 
Při vyřizování úředních záležitostí si tak může-
te prohlédnout například působivou plastiku 
s názvem Zanni, vytvořenou z kamene, drátu, 
kovových prvků, sádry, powertexu a tyrkenitu, 
plastika je umístěna ve 4. patře, nebo patinova-
ný sádrový odlitek Studie ke křížové cestě. Nej-
větší sochou je 196 cm vysoká Primavera z li-
pového dřeva. Přivítá vás ve vstupním prostoru 
úřadu. Dalšími díly jsou Vlnění, Nekonečný cy-
klus ... na vidličku a Zrod spravedlnosti. Měs-
to si plastiky zapůjčilo od autorky zdarma na 
dobu jednoho kalendářního roku. Jak se vám 
nová výzdoba líbí? Napište nám do redakce
 -svj-

Úřad zdobí plastiky Miroslavy Špačkové

První adventní neděle 29. listopadu bude letos 
už pojedenácté příležitostí sejít se při Advent-
ním dobročinném jarmarku. Ten se bude konat 
od 14 do 17 hodin v presbyterně a parku u evan-
gelického kostela a najdete zde stánky nezisko-
vých organizací, rukodělné výrobky, dobroty 
k  jídlu i pití, fair-trade zboží, dětskou tržnici a 
také dvě sbírky po děti v nouzi s názvy Krabice 
od bot a Hračka do krosny. Výtěžek podpoří čin-
nost zúčastněných organizací a projekt Adopce 
na dálku. V  neděli 13. prosince v  17 hodin se 
v  evangelickém kostele představí při advent-
ním koncertu orchestr s  příznačným názvem 
Příliš mnoho saxofonů. Zazní hudba klasická 

i swingová, a tak se můžete těšit na netradiční 
repertoár i zvuk. Vstupné pro dospělé je 150 Kč, 
pro děti a studenty 100 Kč. Koncert je benefič-
ní, jeho výtěžek podpoří neziskové organizace 
Lékaři bez hranic, Diakonie ČCE – Rolnička 
Soběslav a Úsměváčci Bystřice nad Pernštej-
nem. Na Štědrý den zveme děti i dospělé na 
dětskou vánoční hru, letos nazvanou Vánoce 
na pumpě. Vánoční příběh ze současnosti, do-
provázený hudbou a zpěvem, začíná v  15:30 
hodin, vstupné je dobrovolné. Více informací 
najdete na webových stránkách http://nove-

-mesto-na-morave.evangnet.cz/ a na Facebooku. 
Zdeněk Šorm, evangelický farář 

Adventní program v evangelickém 
kostele je tu pro všechny

Nové Město se může pochlubit bohatou his-
torií a právě toho využívají komentované 
prohlídky města. Během nich se dozvíte zají-
mavosti od roku 1250 až do současnosti, se-
známíte se s domy a mnohdy neprávem přehlí-
ženými drobnostmi, které nás v centru města 
obklopují. O tom, že je o čem mluvit a na co 
se dívat, svědčí i délka prohlídky. Málokdy se 

ji podaří zvládnout za méně než dvě hodiny. 
Součástí je návštěva dvou historických sklepů 
a interiéru domu čp. 119.  Projít si centrum 
města s průvodcem můžete v pravidelně vy-
psaných termínech nebo na objednání. První 
prohlídka se uskutečnila v červenci 2014 a do 
prosince jich proběhlo celkem deset s 98 pla-
tícími zájemci. V letošním roce už jejich počet 

stoupl na 182. A to do této statistiky nejsou za-
počítáni ti, kteří využili Dne otevřených dveří 
památek, během kterých je prohlídka nabízena 
zdarma. Těší nás, že řada účastníků přichází 
opakovaně. Velmi si toho ceníme. Pokud máte 
zájem zúčastnit se poslední letošní prohlíd-
ky, těšíme se na vás 13. prosince ve 13 hodin. 

-svj-

Komentované prohlídky města přivítají 300. účastníka
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Zmizelé Nové Město : Jednotný klub pracujících

Příště: 
Malá ulice 

Vážení čtenáři, milovníci historie,

už tři roky s  námi objevujete zmizelou tvář no-
voměstských ulic a domů. První dva roky jsme 
se věnovali jednotlivým ulicím, které jsme při-
bližovali krátkým historickým exkurzem a vzpo-
mínkami pamětníků. Tento rok jsme se zaměřili 
na zmizelé domy a dali větší prostor pamětní-
kům. K naší velké radosti se nám daří stále na-
lézat další a další obyvatele již zbořených domů 
ochotných zavzpomínat, a uchovat tak trvalou 

památku na zmizelá místa Nového Města. Naše 
putování po zmizelých domech začalo na Ko-
menského náměstí a pokračovalo Masarykovou 
ulicí. Jelikož jde o ulici nejvíce zasažené asanací, 
byl náš postup sice poměrně pomalý, zato velmi 
objevný. V hledání zmizelého budeme pokračo-
vat i v  roce 2016. Pro začátek mohu prozradit, 
že z Masarykovy nejprve zahneme na Malou uli-
ci. Počítáme však i s jednou změnou, nebudeme 
se už striktně držet jen zmizelých domů, ale rádi 
bychom zavítali i do domů stále stojících. I z nich 

totiž zmizeli jejich obyvatelé, živící se řemeslem 
nebo provozující obchod. Několik vzpomínek 
na zaniklá řemesla a živnosti už k nám dorazilo, 
nebo je slíbeno, a tak bychom vás o ně neradi 
připravili. Do nového roku tak vstoupíme i s no-
vým názvem – Zmizelé domy, řemesla a živnosti.

Za všechny uličníky vám příjemné počtení 
 a vše dobré do nového roku přeje

Vít Křesadlo

Procházíte-li se po Masarykově ulici kolem v 
současné době neprovozovaného kina, otevře 
se vám za ním pohled na prostranství s parkují-
cími automobily. Na tomto místě stál ještě před 
třemi lety „Jednotný klub pracujících“ (JKP). 
Zajímavý byl osud této budovy. V roce 1889 
buduje stavitel Sadílek, na místě starého domu 
čp. 200 „U Matějíčků“ a dvou dalších domů, 
rozsáhlé reprezentační sídlo včetně obytného 
jednopatrového domu, který stojí dodnes. Za 
ním byl dvůr uprostřed s lípou a zahradou, kte-
rá končila v místě nynější MŠ na ulici Drobného. 
Dvůr tehdy uzavíraly směrem k zahradě stodola 
a chlévy. A právě tuto stodolu čekal v budoucnu 
osud v podobě novoměstského kulturního stán-
ku. Sice malého, ale v určitou dobu pro město 
důležitého a velmi prospěšného. Převzal totiž 
po chátrající a v roce 1971 zbourané sokolovně 
úlohu společenského domu. Ale po pořádku. 

V roce 1935, kdy zemřel stavitel Sadílek, muž, 
který pro Nové Město vykonal mnoho, koupila 
čp. 200 s přilehlými pozemky a stavbami Jedno-

ta československého Orla. Jednota přistavěla k 
tomuto domu v roce 1937 Lidový dům s diva-
delním a společenským sálem s příslušenstvím 
sloužícím i jako kino. Dnes bychom řekli, že se 
jednalo o multifunkční objekt. Dříve uvedená 
stodola byla přebudována na tělocvičnu se šat-
nami. Při všech pracích ochotně pomáhali lidé 
nejen z Nového Města, ale také širokého okolí. 
Průjezdem mezi tělocvičnou a garážemi, dříve 
chlévy, byl volný přístup na velkou zahradu se 
dvěma sportovními kurty. Zde se konaly řadu let 
taneční zábavy, dožínkové slavnosti atd. Během 
2. světové války sloužila tělocvična jako ubytov-
na pro vojsko při pořádání lyžařských kurzů. 

Po válce v roce 1945 byl ustanoven  „Spolek 
pro stavbu  Lidového domu“. Jejím předsedou 
se stal páter Matěj Müller, jednatelem Ludvík 
Staněk. Tělocvična začala sloužit opět veřejnos-
ti. Po roce 1949 byl Orlu celý komplex státem 
odebrán a jeho vlastníkem se stal n.p. Chirana. 
Tělocvična od tohoto data nesla název „Jed-
notný klub pracujících“ ( JKP ). Další stavební 
úpravy byly provedeny v letech 1952 až 1954, 
kdy byly zbourány garáže a místo nich přista-
věna kancelář a další místnost. Provedena byla 
také nástavba 1. patra, kde vznikl malý sál s 
možností hraní loutkového divadla. Krátký čas 
posloužil JKP i jako ubytovna pro četu vojínů 
PTP, kteří pracovali v okolí Nového Města. V 
dalších letech se zde konaly schůze, oslavy vý-
ročí, hrál se volejbal. Zde také vedla učitelka hu-
dební školy Vlasta Smíšková rytmiku pro malé 
děti. V roce 1959 po Ladislavu Kubíkovi se stal 
ředitelem JKP Leopold Novák. V následujících 

letech bylo přistavěno malé divadelní jeviště s 
vlastním vchodem ze dvora. V JKP měl zázemí i 
orchestr n.p. Chirana. Konaly se plesy, koncerty, 
módní přehlídky, různé podnikové akce, krouž-
ky cizích jazyků, autoškola. V roce 1963 zde 
byla uskutečněna 1. výstava Československého 
svazu chovatelů drobného zvířectva, vznikla hu-
dební skupina „Oktet KPF“ pod vedením Luď-
ka Kirchnera, své přehrávky zde měl také Josef 
Kučera se svým „Dixi 61“ , později orchestrem 

„Studio K  10“ , nyní Tatabandem. Konaly se 
kontrolní přehrávky hudebních skupin v rámci 
okresu. Dobře si vedl Klub mladých pod vede-
ním Jiřího Janíčka s divadlem malých forem. 
Spolu s Oktetem KPF pořádal odpolední taneč-
ní čaje pro mládež a estrádní vystoupení i mimo 
město. V roce 1967 se konalo slavnostní shro-
máždění k 700. výročí Nového Města na Moravě. 

V roce 1968 bylo JKP svědkem mimořádných 
shromáždění občanů k srpnovým událostem. 
Na scéně JKP zkoušel v roce 1970 nově vznik-
lý dramatický studentský soubor „D klub“ pod 

Splněná úloha malého stánku kultury

vedením Marie Hamžové. Následovala úspěš-
ná divadelní představení „Na tý louce zelený“, 

„Podskalák“ a „Muziky, muziky“ lidoveckého 
spolku pod režijním vedením Otakara Smetany. 
Při pohádce pro děti „Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký“ vyhořely reostaty staré elektrické 
rozvodny a dohrávalo se při svitu jedné žá-
rovky. Velmi vděčně přijali občané v prosin-
ci 1970, v režii opět Marie Hamžové,   pásmo 
vánoční poezie. V květnu téhož roku se 
uskutečnila výstava skautského střediska.  
Poněvadž se s výstavbou nového kulturního 
domu začalo až v červenci 1972, plnil JKP i 
nadále svoji úlohu v novoměstské kultuře. Své 
první přehrávky měla country skupina Rabbits  
(Králíci), jejichž vedoucím byl Ladislav Moš-
ner, která byla v dalších letech velmi populární 
mezi mládeží i dospělými. Konaly se zde taneční 
hodiny. Budova  dočasně posloužila i městské 
knihovně v době její rekonstrukce. V roce 1973 
využíval prostory Automotoklub Svazarmu, 
který později pořádal 1. závody automobilů do 
vrchu, a to v rámci kraje za účasti 100 jezdců. 

Na podzim 1976, po otevření nového kulturní-
ho domu, si zde v uvolněných prostorách sku-
pina studentů z gymnázia vytvořila opět Klub 
mladých. Mívali pravidelné schůzky, konaly se 
koncerty skupiny Králíci, probíhaly nedělní dis-
kotéky. Tento klub měl statut Okresního klubu 
mladých až do roku 1980, kdy byl převeden do 
Žďáru nad Sázavou. V této době se zde organi-
zovaly podnikové akce, kroužky výuky cizích 
jazyků a   výstavy výtvarníků z Vysočiny. Poně-
vadž nový kulturní dům již splňoval všechny 
požadavky na novoměstskou kulturu, dosavad-
ní JKP ztrácel na významu. V roce 1996 požá-
dala Jednota Orel o vrácení svého původního 
majetku, ale ve věci JKP nebyla úspěšná. Tento 
klub byl totiž již dříve převeden Jednotě Velké 
Meziříčí, která v něm zřídila prodejnu nábytku. 
V druhé části přízemí však úspěšně vyvíjel čin-
nost klub „Středozem“ pod vedením Tomáše 
Blažka. Klub byl součástí spolku „Sluníčko“. 

Pořádal  přednášky, besedy, koncerty a výstavy 
pro širší veřejnost. Součástí byl i malý obchů-
dek s čaji. V horním sále   sídlila prodejna kol 
a později také počítačového softwaru firmy 
Neumann. Stav budovy se během dalších let 
změnil tak, že bylo rozhodnuto o její demolici. 
Roli zde sehrála také nutnost rozšíření parko-
višť. Poslední velmi úspěšnou akcí v bývalém 
JKP byla na podzim v roce 2009 celostátní sou-
těž Svojsíkova závodu, kterou bylo pověřeno 
místní středisko Junáka Bílý štít. Jeho interi-
ér velmi dobře posloužil pro plnění různých 
úkolů včetně soutěžních maleb na jeho zdech.
Demolice JKP proběhla v březnu roku 2012. 
Až někdy budete parkovat za kinem nebo vaše 
děti či vnuci si budou hrát   v rozšířené zahra-
dě mateřské školy, možná si vzpomenete na 
malý stánek kultury, který byl během 72 let 
součástí života nejen novoměstských občanů. 

Jiří Janíček 

Prostory JKP využíval i místní Svaz chovatelů 
drobného zvířectva. Jeden z posledních pamět-
níků tehdejších začátků, dlouholetý předseda 
novoměstské organizace chovatelů, chovatel 
králíků Miloš Mička, který dodnes vykonává 
funkci pokladníka organizace vzpomíná: „Jed-
nou z mnoha činností chovatelů drobného zví-
řectva bylo i pořádání výstav, ale nebylo kde. 
Naskytla se příležitost využít k pořádání výstav 
zahradu za JKP. Byla velmi zanedbaná, nevyu-
žívaná. Záměru chovatelů byl příslušný správce 
JKP Leopold Novák velmi vstřícný. Chovatelé 
museli zahradu nejprve pracně vyčistit i upravit 
a 17. a 18. srpna 1963 se již uskutečnila prv-
ní výstava. Ve velkém sále v budově současně 
probíhala výstava Kara Hlinsko. Kara Hlinsko 
zpracovávala produkty chovatelů králíků, mimo 
jiné i vlnu z angorských králíků, kteří se tehdy 
hodně chovali. Proto tyto dvě akce v JKP pro-
bíhaly souběžně. Vstupné na chovatelskou vý-
stavu bylo pro dospělé 3,- Kčs a mládež platila 
1,- Kčs. Ve stejném rozsahu byla uspořádána i 

druhá výstava v r. 1964. Poté byla zahrada ur-
čena pro výstavbu mateřské školy, ale chovatelé 
mohli dále občas využívat velkého sálu v příze-
mí budovy JKP, hlavně ke schůzové a vzdělávací 
přednáškové činnosti.“ V r. 1969 uspořádalo 
několik nadšených chovatelů exotů 1. malou sa-
mostatnou propagační výstavu exotického ptac-
tva v sále prvního poschodí JKP. Vzpomenu J. 
Plocka z Maršovic, Karla Špinara a bratry Boja-
novské, dnes jediné pamětníky z tehdejších čtyř 
nadšenců, kteří vystavovali. Pro Nové Město 
to bylo něco nového a neobvyklého v dosavad-
ním využívání JKP. V roce 1977 byla ve dnech  
+18. - 20. listopadu dokonce uspořádána 1. 
okresní výstava exotů. Jak již název napovídá, 
vystavovatelé byli nejen z Nového Města, ale 
hlavně ze Žďáru nad Sázavou a okolních obcí. 
Velký sál v přízemí poskytoval ty nejlepší pod-
mínky jak pro pořadatele, tak pro veřejnost. V 
pátek výstavu navštěvovaly novoměstské zá-
kladní školy, vstup měly zdarma. Nové Město 
se stalo pořadatelem okresních výstav v JKP i 

v dalších letech. Při té příležitosti nemohu ne-
vzpomenout na vzácného člověka, chovatele 
Aleše Zeleného, který měl jako tehdejší před-
seda ZO chovatelů nemalý podíl na úspěšné 
činnosti nejen v JKP. Vždy usměvavý a ochotný 
pomoci radou i prací. Navrácení Hotelu Panský 
dům v restituci se již nedočkal. Zemřel nece-
lé dva roky po odchodu do důchodu v r. 1989. 
Vzpomínám, jak jsem s ním přišel v neděli 27. 
září 1981 v 8 hodin do JKP otevřít vchod na 
3. okresní výstavu exotů. Sedíme, čekáme, ni-
kde ani živáčka. Teprve pak nám došlo, že byla 
změna letního času a musíme si na návštěvní-
ky hodinu počkat. Změna času byla zavedena 
teprve v roce 1979 a neměli jsme to ještě vžité.

Otakar Německý

Chovatelé v JKP
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Děkan Müller a kaplan Staněk s biřmovan-
ci před JKP v roce 1949 Na tý louce zelený 1970

Klub mladých 1964 - Pohádky pro děti

Hudební skupina Oktet KPF v roce 1964

Taneční studentů gymnázia v roce 1975

Výstava malířů - amatérů v roce 1979
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Děkujeme všem svým obchodním 
partnerům, zákazníkům a zaměstnancům 

za dosavadní spolupráci a přejeme 
všem radostné prožití vánočních svátků, 

mnoho zdraví, štěstí a úspěchů 
v novém roce 2015.

Sv te se do rukou
realitního maklé e roku

2014  kancelá e REMAX Pro
 733 679 932 lenka.madericova@re-max.cz

www.lenkamadericova.cz

Lenka
MAD I OVÁ

Pro
Chcete PRODAT
i PRONAJMOUT

Vaši nemovitost?

KOUPÍM
rodinný dům či byt

nebo i starší chalupu

mobil: 608 444 424

PLATÍM HOTOVĚ!
(exekuce i zástavy vyplatím)

Možnost zálohy
100 000 Kč!

KVALITNÍ ROZNOS vašich letáků kdekoliv v regionu 
i po celé ČR. NAVRHNEME, VYTISKNEME • www.letakyzdar.cz 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
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Uzávěrka dalšího Novoměstska 
je 14. 12. 2015.

novomestskoinzerce@seznam.cz
tel.: 602 740 881

KOSMETIKA, VIZÁŽISTIKA
KADEŘNICTVÍ, SOLÁRIUM

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, dětské

MODELÁŽ NEHTŮ, MANIKÚRA
PEDIKÚRA

Sá ky Kamzík

3 barvy

úložný box

Nosnost 80kg
Sleva20%

399,-

499,-

M
ozaiková

stínohra

Sleva80%

Svícen ze skla

99,-
19,90

6 druh

Nové M sto na Morav

Ukázka z letáku Vánoce

4 kus
y 39,90

Sleva25%

Sví ky adventní

80

ekejte ve schránkách

M
ozaiková

stínohra

Fotoalbum šité

s pop
iskou

Ceny platné 18.11. 31.12.2015

facebook.com/papirhrackynmnm

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

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

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:

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

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.

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

Nejnovější generace úsporných 
motorů

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

MOBILITA

PLUS

V případě financování 
se ŠKODA Finance

Největší zavazadlový prostor 
v dané třídě (530 l/1395 l)

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

prosinec výstava J. Zezula - výběr z tvorby; P. Čech - Tajná přání; Jindřich Boška Horácká galerie
prosinec výstava Hlavičky - výtvarný obor ZUŠ Caffé Stone
prosinec výstava Moje nejoblíbenější pohádka; Vánoce s knihou; Kouzlo Vánoc městská knihovna

29.11. 14:00 trh Adventní dobročinný jarmark evangelický kostel
30.11. 19:00 divadlo Vztahy na úrovni kulturní dům
1.12.    9:30 ostatní Kavárnička pro seniory: Význam fair trade evangelický kostel
1.12.  20:00 film Slow West; Akční / Western; VB / Nový Zéland, 2015, 84 min. kulturní dům
3.12.  17:00 koncert Adventní koncert ZUŠ Jana Štursy evagelický kostel
4.12.  19:00 tanec Závěrečný věneček tanečního kurzu kulturní dům
5.12.  14:00 pro děti Mikulášské čertohrátky HM a HG

do 6.12. výstava Novoměstské ulice Horácké muzeum
6.12. 16:00 pro děti O čertovi - divadelní představení na motivy pohádky P. Čecha Horácká galerie
6.12. 17:00 koncert O Vánocích zpívám - Adventní rozjímání nejen s koledami evangelický kostel
7.12. 17:00 pro děti Keramický kurz pro rodiče a děti DDM kulturní dům
7.12. 18:00 vzdělání Radek Jaroš - Moje cesta za Korunou Himaláje kulturní dům

10.12. 16:00 vernisáž Vánoční výstava Horácké muzeum
10.12. 17:00 koncert Vánoční dech, koncert souboru Z-Ušáci a Asaf kulturní dům

11.12.   8:00 trh Zimní komerční trh Vratislavovo náměstí
11.12.   9:00 trh Vánoční jarmark Horácké muzeum
12.12.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
12.12. 10:00 gastro Rybí hody Tur. chata Studnice
12.12. 20:00 koncert Dvojkoncert Poletíme? a Zrní kulturní dům
13.12. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města informační centrum
13.12. 16:00 pro děti Zimní pohádka - dětské divadlo kulturní dům
13.12. 17:00 koncert Příliš mnoho saxofonů - benefiční koncert evangelický kostel
15.12.   9:30 ostatní Kavárnička pro seniory: Adventní a vánoční lidové zvyky evangelický kostel
15.12. 19:00 koncert Vladimír Hron - One Man Show kulturní dům
18.12. 19:00 koncert Tomáš Kočko & Orchestr kulturní dům
19.12. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
20.12. 16:00 film Mimoni; Animovaný / Komedie / Rodinný; USA, 2015, 91 min. kulturní dům
20.12. 17:00 koncert Vánoční koncert sboru Gaudeamus Brno Horácká galerie
22.12. 20:00 film Popelka; Dobrodružný / Rodinný; USA / VB, 2015, 114 min. kulturní dům
23.12. 18:00 ostatní Betlémské světlo                             / také 24.12. od 9:00 v DPS/ Vratislavovo náměstí
24.12. 15:30 pro děti Vánoce na pumpě - dětská vánoční hra evangelický kostel
24.12. 16:00 ostatní Vánoční vigilie, troubení koled z věže kostela katolický kostel
31.12. 18:00 ostatní Silvestrovský večer                                     /nutná rezervace/ Penzion Vrchovina
31.12. 19:00 ostatní Silvestrovský večer                                     /nutná rezervace/ Hotel Horní Dvůr

Koncert Věry Martinové 6. 1. 2016 od 19:00 v kulturním domě. Vstupné: 200 Kč v předprodeji v IC /230 Kč na místě.


