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MS horských kol: skvělý úspěch!
Skvělý úspěch, nejlepší mistrov-
ství, úžasný zážitek. Tak hodnotí 
fanoušci i sportovci MS horských 
kol, které začátkem července 
hostila Vysočina Arena v Novém 
Městě.

Tisíce fanoušků ženou vpřed jezdce, kteří ze sebe 
na trati vydávají maximum. Čeští bikeři jsou 
v čele. Jaroslav Kulhavý dojíždí za burácení davu 
jako druhý, jeho parťák Ondřej Cink obsazuje 
čtvrtou pozici. Na trati nechal vše. Své umístění 
komentuje jednou větou: „Nejlepší zážitek na 
kole, co jsem měl.“

S  podobnými pocity opouští mistrovství 
světa naprostá většina účastníků i  diváků. 
Slib, který organizátoři světové cyklistické 
veřejnosti dali, tedy že uspořádají nejlepší 
mistrovství vůbec, zdá se, skutečně dodrželi. 
„Ohlasy byly skvělé, myslím, že to, čeho jsme 
chtěli dosáhnout, se povedlo. Mistrovství po-
tvrdilo, dokonce překonalo skvělou atmosféru 
z minulých let. Závodníci si velmi pochvalovali 
podporu fanoušků a kulisu, kterou dokázali 
udělat. Myslím, že někteří to ještě nezažili a ani 
možná už nezažijí,“ říká šéf organizačního vý-
boru Petr Vaněk.

Podobný názor má i starosta Nového Města 
Michal Šmarda. „Myslím, že ta akce byla per-
fektně zvládnuta. Přestože pět posledních zá-
vodů Světového poháru v Novém Městě bylo 

vždycky vyhodnoceno jako nejlepší v  celém 
seriálu, měli jsme strach, že se něco nepovede 
nebo zanedbá. Jsem moc rád, že se nezanedbalo 
vůbec nic,“ pochvaluje si Šmarda.

Mistrovství i hudební 
festival
Na mistrovství se přišlo podívat celkem 57 tisíc 
lidí. Kromě adrenalinem nabitých závodů, kde 
se představili ti nejlepší bikeři všech kategorií, je 
čekala spousta zábavy a doprovodný program, za 

který by se nemusel stydět leckterý velký festival. 
Každý večer na velikém pódiu přímo uprostřed 
Vysočina Areny vystupovaly přední české kapely 
a fanoušci se mohli skvěle bavit.

„Myslím si, že myšlenka udělat z MS zároveň 
festival se podařila, návštěvníci si to užili. Všich-
ni, se kterými jsem mluvil, říkali, že se chtějí 
vrátit a že něco tak báječného nezažili. Vím, že 
lidi z Nového Města to částečně zatížilo, protože 
museli dlouho do noci poslouchat hluk z kon-
certů, a chtěl bych se všem Novoměšťákům, 
které mistrovství nějak zatížilo nebo rušilo, za 
organizátory omluvit,“ říká starosta Šmarda.

Naopak ve městě samotném nebyla existence 
závodů téměř vidět. Parkoviště, kemp i zázemí 
mistrovství umístili organizátoři do okolí Vy-
sočina Areny. Nebýt hloučků fanoušků, kteří se 
občas objevili na náměstí, nebylo poznat, že se 
tak velká akce za městem vůbec koná.

Na co se můžeme těšit dál
Mistrovstvím horských kol ale zajímavé sportovní 
akce v Novém Městě zdaleka nekončí. Už v říjnu 
bude hostit mistrovství světa psích závodů, tzv. 
canicross. A Novoměstsko získalo informace, že 
zástupci Mezinárodní cyklistické unie začali ještě 
před ukončením šampionátu neformálně jednat 
o tom, že by do Nového Města mohlo být přiděleno 
jedno z dalších mistrovství světa. -kb-
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Tři kříže
Až kolem Míchovských rybníků potkáte skupinku studentů z Mendelovy 
univerzity se zápisníky, bude to znamení, že začal velký projekt, jehož 
cílem je celou oblast kolem Tří křížů zkvalitnit a zatraktivnit.
Cílem smlouvy, kterou zastupitelstvo města 
uzavřelo se Zahradnickou fakultou Mendelovy 
univerzity, je vypracovat čtyři varianty toho, jak 
by bylo možné lokalitu kolem Tří křížů upravit. 
Celkem 28 studentů bude 14 dní pracovat přímo 
na místě v terénu, potom se přesunou do ateliérů. 
Jejich studie by měly jasně říct, jak je možné do 
lokality zasáhnout a jaké úpravy jsou vhodné. 
Studie samozřejmě musí ctít všechny pozemkové 
a přírodně ochranářské předpisy.

„Město se už lokalitou Tří křížů zabývá něko-
lik let, v minulosti došlo k odlesnění, vznikla tu 
naučná stezka,“ říká Dana Wurzelová z odboru 
investic a správy majetku. „Je ale třeba upozornit 
na to, že současný projekt se netýká pouze Třech 
křížů samotných. Zahrnuje celou oblast kolem 
Míchovských rybníků až k aleji Cizendorf,“ do-
dává Wurzelová. Město by chtělo navázat na 
tradiční význam této lokality v bezprostředním 
sousedství města jako cíle rodinných výletů 
a víkendových pikniků Novoměšťáků.

Zajímavá 
historie kopce 
Kaplisko

Oblast je díky své 
malebnosti a nebeským 
rybníkům unikátní 
z  krajinářského hledis-
ka, ale má také velmi 
zajímavou historii, jak 
potvrzuje historička Ka-
teřina Kučerová z  Ho-
ráckého muzea. „Oblast 
kolem kopce Kaplisko 
je velmi úzce spojena 
s historií města. Údajně 
zde již v roce 1483 stála 
dřevěná kaple jako podě-
kování obyvatel města za 
ochranu před morovou ranou,“ říká Kučerová. 
V  17. století byly místo kaple postaveny tři 
dřevěné kříže, které byly postupně obnovová-
ny. „V roce 1831 se k městu blížila epidemie 
cholery a tehdejší římskokatolický děkan Le-
opold Pausa navrhl, aby na místě dřevěných 
křížů byly postaveny kamenné. Slavnostně byly 
vysvěceny 23. září 1832. K události odkazuje 
i nápis na prostředním z křížů. Na stavbu se slo-
žilo množství Novoměšťáků a jejich seznam byl 

spolu s dokumenty o epidemii vložen do základů 
prostředního kříže,“ říká Kučerová. Tři kříže 
přitahovaly pozornost místních ještě dlouho 
poté. Po první světové válce zde byla například 
vysázena Alej osvobození – 80 stromů na počest 
novoměstských padlých, českých matek, vojínů, 
legionářů a prezidenta Masaryka.

Původním záměrem města bylo Tři kříže jako 
výraznou dominantu co nejvíce odlesnit, tomu 
ale brání zákonné překážky. „Celé území je ve-
deno jako lesní půda, a tudíž není možné zde 
kácet. Dokonce bude pravděpodobně nutné část 
již vykácené plochy znovu osázet,“ říká Dana 
Wurzelová.

Míchovské rybníky
Více možností pro revitalizaci nabízí okolí Mí-
chovských rybníků, které leží hned za Třemi kří-
ži. V minulosti tu stávala ves, podle které mají 
rybníky jméno. Podle bývalého děkana Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Ladi-

slava Slonka, který studentskou delegaci kraji-
nářů do Nového Města pozval, má zdejší okolí 
ohromný potenciál jak pro místní, tak pro turisty. 
„Chtěli bychom celou tu lokalitu sladit a nějak 
komplexně zpracovat. My si ani neuvědomuje, 
jak cenná lokalita to je. Nechme ty mladé kraji-
náře pracovat a já věřím, že určitě přinesou nové 
a neotřelé nápady,“ říká Slonek. V lokalitě by tak 
mohla vzniknout naučná stezka centrální Vyso-
činy, arboretum nebo třeba i přírodní skanzen. 

„Myslím, že v Novém Městě v budoucnu těžko 
vznikne nějaké nové průmyslové odvětví, kte-
ré by zaměstnalo zdejší lidi. Město má ale jiné 
přednosti, krásnou přírodu, čistý vzduch. Mělo 
by se proto orientovat na lehkou turistiku. Právě 
nově pojatá lokalita kolem Tří křížů by mohla 
být pro turisty novým lákadlem. Je to projekt, 
který ovlivní charakter města na dlouhou dobu,“ 
dodává Slonek. Práce studentů musí být hotovy 
do února 2017 a poté budou vystaveny veřejnosti.

Zapojit se může 
i veřejnost
Krajináři ale nebudou jediní, kdo se 
bude smět k budoucí podobě loka-
lity vyjádřit. Ke slovu se dostanou 
i Novoměšťáci samotní. „V současné 
době jsme ve fázi sběru informací 
o tom, co by se zde dalo dělat. Byli 
bychom rádi, kdyby se podíleli i ob-
čané města,“ říká Žofie Řádková 
z odboru školství, cestovního ruchu, 
kultury a sociálních věcí. „Na web 
města jsme proto umístili výzvu, 
aby nám lidé do 20. srpna posílali 
své náměty a návrhy toho, jak by 
lokalita mohla vypadat, nebo třeba 
i vzpomínky s  touto lokalitou spo-
jené. Stojíme také o staré fotografie 

a obrázky,“ dodává Řádková. Materiály spolu 
se studiemi z Mendelovy univerzity pomohou 
později zastupitelstvu při rozhodování. Poslou-
ží také jako podklady pro výstavu věnovanou 
Třem křížům, která se bude konat během le-
tošního září.  -kb-
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Ptali jsme se zastupitelů: Jak by podle vás mohla vypadat 
lokalita Tři kríže? 

Helena Šustrová /KDU-ČSL/ 
Pro spoustu občanů našeho města včetně mě jsou Tři kříže místem s jedinečnou 
atmosférou. Ovšem okolí této památky bylo zejména v minulých letech v dosti 
neutěšeném stavu. Jsem ráda, že se díky postupnému odlešňování staly opět jednou 
z dominant Nového Města a oblíbeným cílem nejen nedělních procházek. Přesto 
práce na zvelebení této lokality jsou na samém počátku. Sama si netroufám říct, 
jak by měla vypadat druhová skladba zeleně v okolí Třech křížů. Věřím, že bylo 
správným krokem obrátit se na odborníky, a doufám, že se nám ve spolupráci 
se zástupci Mendelovy univerzity podaří navrátit důstojný vzhled této památce.

Zdeněk Kadlec /ANO 2011/ 
Tři kříže jako dominanta města a okolí by měly být viděny ze všech stran. Tak tomu 
bylo celou dobu jejich existence až do 40. až 50. let minulého století, jak je doloženo  
v 1. a 2. vojenském mapování ze 17. a 18. století, později na dobových fotografiích 
a v pamětech starších generací. Žádné průhledy zelení, ale redukce zeleně celého 
vrcholu s ozeleněním nízkou klečí či keři v dostatečné vzdálenosti od vrcholu, aby 
nebylo bráněno pohledu na vrchol kopce a kříže. V noci by měl být vrchol nasvícen. 

Na cestu od evangelického hřbitova by měla navazovat cyklostezka směrem ke dvoru a další směrem 
k Cinzendorfu. Celé území i s rybníky by mělo sloužit k odpočinku a relaxaci. Historickým záměrem 
a ideou je, aby památník byl skutečnou dominantou nad městem viděnou odkudkoliv.   

Jaroslav Lempera /ČSSD/ 
Kopec Kaplisko a památné Tři kříže mají pro Novoměšťáky velký význam, a to 
nejen historický. V minulosti bývala tato oblast místem výletů a setkávání. V po-
sledních letech se daří tuto oblast opět kultivovat a postupně měnit k lepšímu. Byl 
bych rád, kdyby se podařilo postupovat koncepčně. Proto mne potěšilo schválení 
záměru vytvořit ucelené řešení společně s odborníky. Věřím, že se podaří využít 
jejich potenciál k nalezení odvážných, neotřelých a ekologicky citlivých námětů, 
vedoucích k dlouhodobě udržitelnému řešení mimořádně cenného místa. Těším 
se také na to, že se do akce zapojí co nejvíce novoměšťáků.

Novoměstský masér 
pomáhal Jaroslavu 
Kulhavému
Mistrovství světa horských kol 2016 v našem 
městě opět přineslo několik NEJ. K úspěšnému 
vystoupení přispěl také novoměstský masér Jan 
Bulva, kterého požádal manažer našeho nejlepší-
ho cyklisty, aby pomohl Jaroslavu Kulhavému 
s regeneračními masážemi během závodů. Pro 
novoměstského maséra to byla velká pocta a byl 
velmi rád, že mohl naší cyklistické jedničce po-
moci. S masírováním profesionálních sportovců 
má již řadu zkušeností. Dva roky spolupracoval 
například s rakouským týmem Skinfit, který se 
zaměřoval na dálkové běhy na lyžích a jehož 
členem byl například i Martin Koukal. V sou-
časnosti se stará o regeneraci extraligového týmu 
házené Sokol Nové Veselí.  Adéla Boudíková

Střípky z mistrovství světa
MS horských kol: minimum 
problémů 

 Největší návštěvu přinesl závěrečný den. Ne-
dělní bitva o titul v mužské kategorii přiláka-
la 23 300 diváků. Přes velký nápor fanoušků 
hodnotí policie šampionát jako bezproblémový. 
Policisté sice byli připraveni, zároveň však ne-
museli řešit žádné mimořádné události. Na 
pořádek dohlíželi členové pořádkové, dopravní, 
cizinecké a kriminální policie. Nasazeni byli také 
policejní kynologové a využito bylo i speciální 
monitorovací vozidlo. Zvládnout se podařilo i 
situaci na silnicích v závěrečný den. „Řidiči byli 
trpěliví a ukáznění, a tak jsme ani v podvečer po-
sledního dne nemuseli vyjíždět k žádné dopravní 
nehodě ani jiné mimořádné události,“ doplňuje 
krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
  -mah-

Děti se setkaly s hvězdami 
šampionátu

Za celoroční aktivitu byly některé z našich dětí 
odměněny již tradiční účastí na slavnostním 
ceremoniálu předávání startovních čísel při 
mezinárodních cyklistických závodech. Letos 
přímo MS horských kol. Děti z ŠSK byly připra-
veny v hojném počtu, proto je potěšila účast celé 
české špičky. Všichni tři čeští zástupci (Katka, 
Ondra i Jarda) byli milí a vstřícní a při čekání 
v zákulisí nám poskytli i malou soukromou au-
togramiádu. Věříme, že oplátkou jim byl příděl 
mladé svěží energie našich malých sportovců, 
která jim pak v závodech pomohla k tak úžasným 
výsledkům. Povzbuzeni jejich skvělými výkony 
tak pokračujeme v našem snažení a nabíráme 
síly na příští školní rok. 
 Za trenérky Tereza Červinková

Každý svého zdraví strůjcem

Akce se bude konat dnech 9.–10. 9. 2016 
na Vratislavově náměstí v  Novém Městě 
na Moravě. V nabídce bude výstava a sou-
těže Ligy proti rakovině, dále vyšetřovna, 
kde vás lékaři, specialisté na dermatologii, 
zdarma vyšetří a poradí vám. Nebude chybět 
ani řada dalších zajímavostí týkajících se 
zdraví člověka. Akci bude doprovázet bo-
hatý kulturní program žáků ZUŠ J. Štursy 
Nové Město na Moravě, DDM Nové Město 
na Moravě a ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Svatováclavské slavnosti
V sobotu 24. 9. 2016 se budou na Vra-
tislavově náměstí konat Svatováclavské 
slavnosti s bohatým dobovým programem, 
historickým jarmarkem a farmářským trhem.

Den otevřených dveří památek
V sobotu 10. 9. 2016 bude v Novém Městě 
probíhat již tradiční akce „Den otevřených 
dveří památek“, která je zaměřena na pro-
pagaci památek a pamětihodností města. 
Vstupy do památek budou zdarma. V parku 
bude k dispozici nabídka produktů farmář-
ských trhů.
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Co dělá město proti úbytku obyvatel?
O  tom, že se Nové Město na Moravě potýká 
s úbytkem obyvatel, jsme psali už v minulém čísle. 
Je to trend, který trvá již několik let. Co s tím chce 
vedení města udělat a je vůbec možné ho zvrátit?
 
Počet obyvatel Nového Města na Moravě po-
malu, ale jistě klesá k hranici deseti tisíc. To 
s  sebou nese celou řadu negativ, mimo jiné 
i to, že město přichází o nemalé peníze, které 
by mohlo využít ke svému rozvoji. „Na jednoho 
trvale přihlášeného město dostává z vybraných 
daní asi 8 500 Kč. Spolu s poplatky za komunální 
odpad a dalšími příspěvky tak přichází o 10 000 
Kč ročně za každého, kdo se rozhodne odejít, 
nebo si zřídí trvalé bydliště někde jinde,“ říká 
Tomáš Vlček z odboru financí.

Podle některých zastupitelů lidi k odchodu 
nutí okolnosti. „Myslím, že je to tím, že lidé hle-
dají ubytování blízko místa, kde pracují, a tam, 
kde je dobré zázemí pro jejich děti,“ říká zastu-
pitel Dan Sokolíček. Zatímco s druhým bodem 
se podle něj dá pracovat, není reálné očekávat, 
že v dohledné době se na Novoměstsku nějak 
razantně zvýší počet pracovních míst. Rozhodně 

ne tak, aby měl vliv na množství lidí s trvalým 
bydlištěm. Stejný názor má i Lubomír Buchta, 
podle kterého v regionu chybí průmysl, který 
by vytvořil pracovní místa, a který by tak dal 
městům nástroj, jak si své obyvatele udržet.

„Je to běh na dlouhou trať,“ přiznává starosta 
Michal Šmarda. „Snažíme se přesvědčit rodiny 
s dětmi, že se tady dá dobře žít a že má smysl 
tady děti vychovávat. Soustředíme se proto na 
zdejší školky a školy, stejně jako na dětská hři-
ště, podporu kultury, sportovních a zájmových 
oddílů a podobně.“ To, že v Novém Městě je 
omezený počet pracovních příležitostí, si vedení 
města prý uvědomuje. Největším zaměstnava-
telem je nemocnice a firmy MEDIN a Sporten. 
„Nemyslím si, bychom se měli spoléhat na pří-
chod nějakého zázračného velkého investora. 
Musíme se snažit podporovat ty podnikatele, 
kteří tady jsou, a neházet jim klacky pod nohy, 
je zde řada firem, která má slušný růstový poten-
ciál,“ dodává Šmarda. Podle Dana Sokolíčka by 
odlivu lidí z města pomohla i lepší dostupnost 
do zaměstnání. Lidé, kteří by mohli za prací po-
hodlně dojíždět, by neměli potřebu se stěhovat. 

S tím souhlasí i starosta Šmarda. „Na Vyso-
čině vždycky půjde o to, aby dobře fungovala 
dopravní infrastruktura, společně s kolegy ze 
Žďáru nad Sázavou se teď snažíme, aby v tamější 
průmyslové zóně vznikla městská autobusová 
zastávka,“ říká Šmarda.

Kde ale město výrazně pokulhává, jsou nové 
byty. V poslední době se v Novém Městě totiž 
staví pouze rodinné domy a ty jsou pro mnoho 
lidí finančně nedostupné. Ti, kdo si takovou 
investici nemohou dovolit a dali by přednost 
bytu, nebo placení nájemného, se proto musí 
poohlížet jinde. Bytové domy přitom město 
nestaví vůbec.

„Já doufám, že se podaří zajistit, aby tady 
v budoucnu vznikl nějaký bytový dům, nebo 
alespoň nové bytové jednotky. Lokality ke 
stavění, poskytované většinou soukromými 
developery, jsou v lokalitě na Brožkově kopci, 
Nad Městem u zahradnictví a v místních částech 
v  Pohledci a  ve Slavkovicích. Do budoucna 
doufám, že budou další nové příležitosti,“ do-
dává Šmarda.

 -kb-

Veřejné projednání územního plánu města
Občané mají možnost seznámit se s upraveným 
návrhem nového územního plánu města. Doku-
mentace je k nahlédnutí na odboru stavebním 
a životního prostředí MěÚ Nové Město na Mo-
ravě na Vratislavově náměstí. Kontaktními oso-
bami v této věci jsou Lenka Jamborová a Josef 
Cacek. Návrh bude vystaven v době od 1. srpna do 
12. září. Jeho veřejné projednání plánu, spojené 
s odborným výkladem, se uskuteční v pondělí 

5. září od 16 hod. ve velkém sále Kulturního domu 
v Novém Městě. Nejpozději do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání, tedy do pondělí 12. září 
včetně tohoto dne, pak mohou občané uplatnit 
písemně připomínky, případně námitky u poři-
zovatele. Připomínky je třeba doručit na adresu 
MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební 
a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 
592 31 Nové Město na Moravě.  -mah-

Rozšíření úředních hodin
Radnice od 1. 7. 2016 rozšířila úřední hodiny 
každé pondělí od 17 hod. do 18 hod. Úřední 
hodiny radnice jsou tedy: Po 8–18 hod., St 
8–17 hod., Čt 8–14 hod. Zbývající dny Út, 
Pá jsou pak zpravidla využívány ke zpra-
covávání žádostí, místním šetřením, kont-
rolám, školením apod., a je tak proto vhodné 
se dopředu dohodnout na návštěvě radnice, 
a to v provozní době Út 7:30–15:00 hod. a Pá 
7:30–13:00 hod. -red-

Nová posila městských strážníků 
Na začátku července posílil řady strážníků 
asistent prevence kriminality. Tuto pozi-
ci bude vykonávat rok za podpory Úřadu 
práce. „Jeho hlavní pracovní náplní je do-
hled nad veřejným pořádkem, pořádkem 
ve veřejných budovách a budovách města 
či řešení záležitostí  souvisejících s naru-
šováním občanského soužití,“ říká velitel 
novoměstských strážníků Jiří Hradil. Další 
práce mu přibude během školního roku, 
kdy bude dohlížet na bezpečný příchod dětí 
do škol. Městská policie nadále počítá také 
se zapojením současných bezpečnostních 
asistentů  -mah-

Na kole pro děti
I letos desítky cyklistů šlápnou do pedálů, aby pod-
pořily děti s onkologickým onemocněním. 

Benefiční jízda začne 13. 8. v 9:30 ve Žďáru nad 
Sázavou u Pilské nádrže. Účastnit se může kaž-
dý, kdo má kolo a chuť pomoci dětem. Princip 
pomoci popisuje organizátor Aleš Wasserbauer. 
„Během závodu se bude vybírat dobrovolné star-
tovné. Všechny peníze potom poputují do Na-
dačního fondu Krtek, který pomáhá onkologicky 
nemocným dětem. 

Vloni se jízdy zúčastnilo téměř tři sta lidí a 
vybralo se přes 300 tisíc korun. „ Úžasné je, že 
Nadační fond Krtek letos pořádá v Milovech pro 
děti letní tábor, který začíná právě v den naší jízdy. 

Počítáme proto s tím, že tábor navštívíme. Dělá-
me to totiž právě pro ty děti, které tam budou,“ 
říká Wasserbauer. -kb-
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Premiér Bohuslav 
Sobotka navštívil Nové 
Město na Moravě
Premiér přijel 2. července na pozvání starosty Mi-
chala Šmardy.
Do města ho přivezl historický parní vlak, který 
vyjel ze Žďáru nad Sázavou v rámci Slavností 
pernštejnského panství. Bohuslav Sobotka také 
navštívil Vysočina Arenu, kde se odehrávalo MS 
horských kol. -kb-

Jaká je voda na Koupališti?
Odpověď na tuto otázku zajímá v létě každého, 
kdo k rybníku Koupaliště zavítá. Nově se ji dozví-
me díky měření krajských hygieniků.

Odborníci z Krajské hygienické stanice měří 
kvalitu vody v rybníku Koupaliště po celou letní 
sezónu každých čtrnáct dní. „Údaje z měření 
jsou k  dispozici na tabulce přímo u  rybníka 
nebo na stránkách krajské hygieny,“ říká Mi-
loš Hemza z  odboru investic a  správy maje-
tku. Rybník byl totiž letos poprvé zařazen do 
databáze sledovaných koupacích ploch. „Byl 
to náš dlouhodobý cíl, o který jsme se snažili 
už delší dobu. Obecně je totiž tendence počet 
sledovaných vodních ploch snižovat,“ dodává 
Hemza. Měření je totiž poměrně nákladné a kraj 
se snaží peníze investovat účelně. „Přesvědčili 
jsme je tím argumentem, že Nové Město je turis-

tické a sportovní centrum, které v létě navštěvují 
tisíce lidí,“ vysvětluje Hemza.

Hygienici po získání odběru určí, jak kvalitní 
voda pro koupání v rybníku je. Škála se pohybuje 
od jedné do pěti s tím, že jednička je nejlepší. 
„Pro sledování jsme se rozhodli kvůli dotazům 
lidí na to, jaká kvalita vody v rybníku Koupaliště 
je. To jsme samozřejmě nevěděli, sami si testy 
dělat nemůžeme. Jsem proto velmi rád, že se 
nám podařilo zařadit mezi sledované koupací 
plochy.

Podle údajů Krajské hygienické stanice byla 
v době uzávěrky Novoměstska voda v Koupališti 
„vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově 
postižitelnými vlastnostmi, lehce nazelenalá 
vlivem zvýšeného množství chlorofylu, což má 
za následek sníženou průhlednost na 0,8 m. 
Teplota vody 24,5 °C“.  -kb-

Sraz po 30 letech

Jsme rádi, že nás, bývalé spolužáky, i nadále pojí 
pevné přátelství. Má na tom obrovský podíl náš 
třídní profesor Karel Švanda neboli náš Karel. 

Jeho pochopení studentského života, 
smysl pro fair-play a především jeho 
lidská slušnost totiž proměnila naše 
studium na místním Gymnáziu Vin-
cence Makovského ze základů vzdě-
lání na životní lekci. Vděčíme mu za 
to, že i po tolika letech stále držíme 
při sobě. Originální tablo ve výloze 
knihkupectví, společná prohlídka 
gymnázia, prezence do třídní kni-
hy, zpěv třídní znělky v lavicích naší 
původní třídy a slavnostní večer, tak 

to byl a bude jeden z mnoha nezapomenutelných 
okamžiků naší třídy. Díky za něj.
 IV.A

Hasiči oslavili 110 let
Dne 25. června přijelo do Maršovic 18 sborů hasičů, kteří 
s námi oslavili 110. výročí založení sboru.

13 z nich bylo z okrsku Nového Města na Moravě 
a 5 sborů bylo takzvaně spřátelených. Byl to SDH 
Krásné, Kuklík, Odranec, Věcov a Jimramov. 
Všechny sbory dostaly jako upomínku pohár 
a almanach posledních 10 let sboru v Maršovi-
cích. Po uvítání hostů a slavnostních projevech 
se celý průvod v čele s vlajkonoši a za hudebního 
doprovodu skupiny Bobrůvanka vydal na hřiště, 
kde proběhla ukázka požárního útoku místních 
Soptíků a vystoupení dívek z aerobic teamu Míši 
Hradilové. Po celé odpoledne mezi návštěvníky 
projížděly modely hasičských aut na dálkové ovlá-

dání, jejichž vybavení bylo 
plně funkční. Nejedno zvě-
davé dítko se tak dočkalo 
studené sprchy. Kapelu 
Bobrůvanka ve večerních 
hodinách vystřídalo duo 
Kazan. Almanach po-
sledních 10 let SDH Mar-
šovice je k dostání v Infor-
mačním centru v  Novém 
Městě na Moravě.
 SDH Maršovice
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Z muzejních sbírek: Tak trochu 
záhadné madony
V seriálu o zajímavostech depo-
zitáře Horáckého muzea pokra-
čujeme kapitolou o dvou dřevěných 
madonách.

Tu první možná znáte z naší expozice. 130 cm vy-
soká madona s Ježíškem na ruce je jednou z nej-
starších památek v muzeu. Zapsaná je v první 
přírůstkové knize pod číslem 3889 a patří do tzv. 
staré sbírky. To znamená, že byla součástí sbírky 
po založení muzea v roce 1892, kdy se předměty 
darované občany shromažďovaly v budově ško-
ly. První expozice byla otevřena až v roce 1908 
a muzeum bylo v péči dobrovolníků, prvním ofi -
ciálním zaměstnancem se stala až v 60. letech 
Věra Večeřová.

Není tedy divu, že informace o  nejstarších 
přírůstcích často úplně chybí. To je také případ 
madony ve světnici muzea. Před dvaceti lety byla 
restaurována, zbavena pozdějších nátěrů a da-
tována na konec 16. století. Z její dlouhé histo-
rie se už bohužel nedozvíme nic, ani kdo ji před 
sto lety do muzea věnoval. Druhá madona se do 
sbírek dostala teprve letos na jaře. Původně byla 

umístěna v kapličce 
v Jiříkovicích a pak si 
ji vzal z bezpečnost-
ních důvodů do péče 
pan Vališ. Jedná se 
o nejstarší památku 
obce, proto se roz-
hodl svěřit ji do péče 
Horáckého muzea.

50 cm vysoká ma-
dona s  Ježíškem je 
krásná lidová práce, 
kterou je poměrně 
obtížné datovat, 
vznik odhadujeme 
na 19. století. V sou-
časné době je uložena 
v depozitáři, chystá-
me se odebrat vzorky 
pro restaurátory, ne-
chat zrestaurovat, co 
bude třeba, a doufá-
me, že se s  ní budete 
moci brzy setkat v připravované nové stálé expozici 
muzea, kde by měla být součástí expozice o historii 
města. Alice Hradilová

Madona z Jiříkovic

Nové Město 
bez bariér 2016
V rámci projektu Podpora zapojování seniorů 
do aktivního života pořádají Novoměstské so-
ciální služby plavání seniorů v Městských láz-
ních v Novém Městě na Moravě. Akce se koná 
ve čtvrtek dne 25. srpna 2016. Sraz zájemců, 
seniorů, je v 11 hodin před hlavním vstupem 
do budovy bazénu. Vstupné na jednu hodinu 
pro všechny účastníky je hrazeno z projektu 
města Nového Města na Moravě podpořené-
ho Krajem Vysočina.

Rekondiční pobyt Svazu 
tělesně postižených
OV Svazu tělesně postižených nabízí členům 
MO STP v termínu od 26. září do 2. října 
dotační rekondiční pobyt v Hotelu Svratka.
Bližší informace na tel. 722 968 001. Zájemci 
hlaste se co nejdříve na uvedené telefonní 
číslo, nejdéle však do 20. srpna.

Noční obloha
„Málokde v naší republice je tak luxusní tma, jako 
v srdci Žďárských vrchů,“ říká nadšený amatérský 
astronom Karel Daněk.

Hvězdy pozoruje nejraději při toulkách zdejší kra-
jinou. Uspořádal již několik výstav svých fotografi í 
noční oblohy a napsal i knihu o tom, jak a proč 
sledovat objekty hlubokého vesmíru pomocí tu-
ristického binokuláru.

„Centrální partie Žďárských vrchů jsou pro ně 
výjimečné zejména tím, že noční oblohu tu ne-
znečišťuje světelný smog z větších měst. Nejbližší 
jižně položená větší města jsou Žďár, Nové Město 
a Bystřice,“ říká Daněk. Podle map, které za tímto 
účelem zveřejňují hvězdárny, najdeme u nás tak-
to přepychovou tmu pouze na několika místech, 
například na Šumavě.

Zatímco zanícení amatérští astronomové mají 
většinou dalekohledy, které podle kombinace času 
a GPS souřadnic dokáží najít hledaný objekt au-
tomatizovaně, rekreační astronomové si musí po-
radit jinak. „Nejjednodušší a současně nejdobro-
družnější metodou je takzvaný „star hopping“, 
skákání po hvězdách. Spojnice jasných hvězd sou-
hvězdí stačí mnohdy jen vhodně prodloužit, a tak 

se dostanete snadno a do blízkého okolí hledaného 
objektu. Konkrétní „cesty“ si snadno připravíte 
doma na mapách hvězdné oblohy dohledatelných 
na internetu,“ říká Daněk. Tímto způsobem lze 
najít nejen planety a hvězdy, ale také mlhoviny, 
hvězdokupy a nakonec i vzdálené galaxie. Světlo 

galaxií k nám putuje doslova z hlubin času. „Je 
fascinující, když si člověk uvědomí, že se dívá na 
galaxii, ze které k nám letí světlo staré miliony let. 
Že vlastně vidíme obraz, který vznikl před miliony 
let. A stačí nám k tomu pouhý turistický daleko-
hled,“ dodává Daněk. Planety poznáme tak, že 
jejich svit je klidný. Hvězdy lehce poblikávají. „Na 
noční obloze ale můžeme pozorovat celou řadu 
jiných objektů, které jsou velmi zajímavé. Spoustu 
jich nalezneme v souhvězdí Střelce, které je právě 
dobře viditelné v červenci a srpnu. Je zde množ-
ství hvězdokup, mlhovin, úžasných seskupení 
hvězd,“ vysvětluje Daněk. Na rozdíl od hvězd se 
tyto objekty v turistickém binokuláru jeví jako malé 
mlhavé kuličky nebo skvrnky. S běžným triedrem 
s průměrem objektivů 50 milimetrů dokážeme 
zřetelně rozpoznat objekty, které jsou vzdálené 
více než deset milionů světelných let!

„Myslím, že stojí za to se občas zastavit, podívat 
se na noční oblohu. I když jsou objekty vzdálené-
ho vesmíru nepředstavitelně daleko, jsou vlastně 
naším okolím. Záleží pouze na tom, jak slovo 
okolí defi nujeme. Nevidím důvod, proč by naše 
pozorování mělo končit tam, kde je obzor. Proč 
se nepodívat dál?“ dodává astronom Daněk.  -kb-
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Delší prázdniny
Připomínáme rodičům a žákům ZŠ Leandra 
Čecha, že školní rok z důvodů rekonstrukce 
a stavby spojovacího krčku pro ně začíná až 
5. září.

Hodně štěstí, milí deváťáci!
Poslední červnové dny bývají ve školách za-
svěceny rozdávání vysvědčení a  loučení žáků 
se svými učiteli před odchodem na dva měsíce 
letních prázdnin. Dojemné chvíle při loučení 
zažívají především žáci 9. ročníků, pro které za-
klapnutím dveří základní školy končí důležitá 
etapa jejich života. Na I. ZŠ se proto již tradičně 
loučí s vycházejícími žáky slavnostním 
vyřazováním ve velkém sále kulturní-
ho domu. V průběhu večera nechybí 
pestrá vystoupení, videoprojekce a za-
jímavosti ze zákulisí jednotlivých tříd, 
milá slova starosty Michala Šmardy 
a ředitele školy Otto Ondráčka. Z ru-
kou hostů a třídních učitelů žáci ob-
drží nejen zasloužená vysvědčení, ale 
i šerpy, pamětní listy a dárek. Všichni 
si najednou uvědomují vážnost chvíle 

a v očích žáků, rodičů i učitelů se mnohdy objeví 
nejedna slza.

Věříme, že deváťáci, kteří se rozletí do světa, 
si občas vzpomenou na těch krásných devět let 
svého života na základní škole, na své spolužáky 
a učitele. Přejeme svým absolventům, aby se 
jejich život ubíral tím správným směrem.  I. ZŠ

Vážení rodiče,
v našich mateřských školách je ještě několik 
volných míst. Bližší informace vám podá ředi-
telka školy Ivana Buchtová, tel.: 739 095 712.

Školní časopis slaví další úspěch!
Po šesti letech od našeho vítězství v celostát-
ní soutěži Školní časopis roku, kterou pořádá 
Asociace středoškolských klubů ČR, se redakce 
školního časopisu Puclík rozhodla, že se letos 
této soutěže opět zúčastní. Zaslali jsme tedy 
do soutěže požadované podklady a materiály 
a čekali na výrok poroty. Bylo pro nás milým 
překvapením, když nám bylo oznámeno, že se 
Puclík stal vítězem v krajském kole, a zaujal tak 
post nejlepšího školního časopisu Kraje Vyso-

čina pro rok 2016 v kategorii časopisů pro 1. 
a 2. stupeň ZŠ.

Zástupci redakce se vydali do Pelhřimova, kde se 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 
soutěže. Vyhráli jsme nejen 1. místo v kategorii časopi-
sů pro žáky I. a II. stupně, ale také v kategorii nejlepší 
titulní strana školního časopisu. Teď už budeme jen 
čekat, jak dopadne Puclík v celostátním kole, jehož 
výsledky budeme znát až na podzim letošního roku. 
Držte nám palce! Redakce školního časopisu I. ZŠ

Oslava 70. výročí 
předškolního vzdělávání
U příležitosti 70. výročí předškolního vzdě-
lávání v Novém Městě na Moravě se bude 
konat 19. 10. 2016 v kulturním domě oslava 
s doprovodným programem. Návštěvníci si 
budou moci prohlédnout současné i histo-
rické fotografie, výstavu výtvarných prací 
dětí z MŠ a zhlédnout vystoupení malých 
školkáčků. Na závěr programu bude pro děti 
připraveno překvapení.

Nová zahrada MŠ Drobného

V malém jezírku, obrostlém rákosinami, se pro-
hánějí ryby. Kočka, která jde okolo, je chvíli mlsně 
pozoruje. Nová zahrada mateřské školy působí 
skutečně idylickým dojmem.

Práce na zahradě začaly před více než rokem. 
Dětem se slavnostně otevřela na konci školního 
roku, a až se vrátí z prázdnin, mají se rozhodně 
na co těšit. „Je tu jezírko, kde mohou pozorovat 
vodní živočichy, zahrádka s bylinkami, o které 
se spolu s učitelkami mohou starat, prolézačky, 

klouzačka, ale také třeba zvonkohra nebo hmyzí 
domeček, kde je možné pozorovat jeho obyvate-
le,“ říká ředitelka mateřské školy Ivana Buchtová. 
Zahrada vznikla zejména kvůli tomu, že v MŠ 
Drobného přibyly tři třídy dětí, které se sem v roce 
2014 přestěhovaly ze zrušené školky v Tyršově 
ulici. „Krásnou zahradu jsme měli i tam, některé 
prvky jsme proto nechali přestěhovat. Většina 
věcí je tu ale nových,“ říká Buchtová.

Takzvaná přírodní zahrada je podle ní trend 
současnosti. Na rozdíl od klasického hřiště tu 
totiž děti mají mnohem více příležitostí, jak se 
zabavit. Najdou tady nejen prolézačky, mohou se 
třeba projít po speciálním hmatovém chodníku 
a snažit se hádat, na jakém materiálu zrovna 
stojí. Dominantním povrchem je tráva a vše je 
z přírodních materiálů.

Na zahradě nechybí samozřejmě ani pískoviště 
a různá zákoutí, kde se mohou děti schovat. Zá-
jem o zahradu je mezi nimi veliký.

  -kb-

Reportáž ze slavnostního 
otevření zahrady v MŠ
V úterý 21. 6. v odpoledních hodinách ožila zahra-
da u MŠ Drobného cvrkotem dětí i dospělých. Ko-
nala se zde Zahradní slavnost pořádaná Spolkem 
rodičů Čtyřlístek ve spolupráci se zaměstnanci 
MŠ. Děti při příchodu obdržely kartičky s klíči, kte-
ré byly hned využity při úvodní hledací hře. Pak už 
děti svými klíčky symbolicky odemkly bránu k nové 
zahradě a mohly se vrhnout na její průzkum. 
Na závěr se představila slečna Ivana Zdražilová 
se svým pěveckým vystoupením. 

Velké díky zaslouží město Nové Město na 
Moravě, které se finančně podílelo na celkovém 
záměru, Zahradnictví Nové Město na Moravě, 
jmenovitě paní Milena Jirčíková zajistila přestě-
hování zahrady z MŠ Tyršova do nových prostor 
na MŠ Drobného. Velké díky patří rovněž panu 
Milanu Novotnému za celkové dotvoření zahrady. 
Není možné zapomenout na zaměstnance MŠ. 
Také děkujeme starostovi Zubří Jiřímu Havlíč-
kovi za sponzorský dar . 

Ing. Jarmila Pospíchalová,  redakčně upraveno
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Všestrannost je důležitá
Rozhovor s ředitelem ZŠ Leand-
ra Čecha Janem Krakovičem 
o  Školním sportovním klubu 
(ŠSK) a  rozvoji méně známých 
sportů v Novém Městě
Jsme uprostřed léta, kdy budou moci děti opět 
zajít sportovat do Školního sportovního klubu?
Školní sportovní klub jede dále i přes prázdniny. 
Měli jsme už soustředění cyklistické a lezecké na 
Blatinách a chystáme ještě plavecké. Sehnali jsme 
trenéra, specialistu na plavání. Budeme mít pro-
najatý bazén a zájem je poměrně veliký.

Jak ŠSK funguje?
Je to školské zařízení, které se řídí vyhláškou o zá-
jmovém vzdělávání, jako například školní družina. 
Je zaměřen na všestrannou sportovní přípravu, 
není nijak specializován na jeden konkrétní sport. 
Chceme, aby se děti dostaly k velké škále spor-
tů, aby si osahaly, co je baví a v čem mohou být 
dobré. Chceme, aby si zkusily lyže v zimě, aby se 
naučily správně plavat, zvládly kolečkové brusle, 
ping pong, badminton, basketbal, horolezectví 
a postupně si vyhlédly ten sport, který je osloví.

Kdo sporty trénuje?
Hlavou ŠSK je učitelka a trenérka paní Vlasta Ho-
lubová. Podařilo se nám v rámci projektu OPVK 
v minulých letech proškolit další pedagogy ve 
specializovaných činnostech. Mají v  podstatě 
základní trenérské kurzy. Samozřejmě nemáme 
licence a prostředky, abychom se mohli účastnit 
nějakých vrcholových klání. Spolupracujeme ale se 
sportovními oddíly a kluby ve městě, jejichž trenéři 
do ŠSK docházejí, pomáhají a zároveň vybírají 
talenty. Máme dobrou spolupráci s trenéry biatlo-
nu, běžeckého lyžování, atletiky, rýsuje se spolu-
práce s trenéry rugby, spolupracujeme i s trenéry 
plavání, máme cvičitele na lezení, moderní gym-
nastiku. Je toho hodně.

Kolik má Školní sportovní klub v současnosti 
členů?
Je jich kolem 120, ale hodně se to mění. Děti se 

mohou přihlásit kdykoliv během školního roku.

Pro koho je klub určen? Mohou do něj vstou-
pit i děti, které nechodí k vám do ZŠ Leandra 
Čecha?
Sportovní klub je otevřen pro všechny. Pokud se 
ale stane, že se naplní kapacita, mají přednost 
samozřejmě děti z naší školy. Zatím volná místa 
jsou a můžeme brát i studenty z jiných škol. Členy 
ŠSK jsou i žáci ZŠ z Vratislavova náměstí a Gym-
názia v Novém Městě.

Jak se dětem v klubu líbí?
Zájem je veliký, proto se také snažíme neustále 
rozšiřovat nabídku sportů. Vše je závislé na fi-
nančních možnostech. V soutěžích, které jsou 
určené pro školy, máme velmi dobré výsledky. 
Dostáváme se do republikových finále. Mnoho 
našich žáků, kteří navázali spolupráci se spor-
tovními oddíly, dnes reprezentují město na mi-
strovské úrovni.

Co dětem klub nabízí, jaké máte vybavení?
Jsme schopni je na konkrétní sport poměrně dob-
ře vybavit. Děti si vybavení mohou půjčit. To je 
myslím velká výhoda. Dovedu si představit, že pro 
nějakou rodinu je problém koupit dítěti kolečkové 
brusle, když ví, že mu za rok vyroste noha. A to 
se samozřejmě netýká pouze bruslí. Máme sklad 
sportovního vybavení, kde jsou lyže, tretry, hůlky, 
vosky na lyže, lezecké vybavení atd.

Jaký má Školní sportovní klub harmonogram? 
Kdy jsou jaké tréninky?
Řídíme se samozřejmě podle ročních období. 
Děti jsou ve skupinách, které jednotlivé sporty 
postupně střídají. Záleží také na tom, jak mají 
trenéři čas. Snažíme se využít veškeré možnosti 
nabídky, které Nové Město nabízí. Ta je myslím 
na velmi dobré úrovni.

Osobně jste se zasazoval o stavbu lezecké stěny. 
Je nabídka sportů v Novém Městě dostatečně 
pestrá? Využívá město všechny možnosti?
Důležitý impuls rozvoji města dala Vysočina Are-
na. Ze skomírajícího běžeckého lyžování se spor-
tovní nabídka díky tomu úžasně rozšířila a zkva-

litnila. Jsou tu singletracky, trasy na kolečkové 
brusle, bazén, dobře vybavené atletické hřiště, 
střelnice a hlavně krásná příroda. V budoucnu 
bude nová hala a to je také velké plus. Rád bych 
tady ještě viděl hřiště na plážový volejbal.

Menšinové sporty tedy mají ve městě dostatek 
prostoru?
Samozřejmě že tu stále dominují velké sporty, fot-
bal, atletika a lyžování, ale postupně se to mění 
a objevují se sporty nové. To je dobře. Důležitá je 
právě ta všestrannost. Děti by se neměly od mala 
zaměřovat jenom na jeden sport. To nemá v našich 
podmínkách velký smysl. Pokud rodiče chtějí, aby 
byl z dítěte špičkový tenista, tak se musí odstě-
hovat někam, kde jsou špičkové školy a trenéři – do 
velkých měst nebo často i do zahraničí. To samé ale 
platí o fotbalu a vlastně jakémkoliv sportu. Myslím, 
že nejlepší je, když se dítě pro konkrétní sport roz-
hodne až v pozdějším věku. Dobrým příkladem je 
atlet Jára Jílek. Chodil v Novém Městě do sportovní 
třídy a specializovat se začal později. Momentálně 
je v tréninkové skupině Jana Železného a byl na 
posledním ME v atletice desátý. Sám v jednom 
rozhovoru zmiňoval, že je vděčný za všestrannost, 
kterou získal právě jako člen sportovní skupiny na 
naší škole. Že se mu to nyní velmi hodí.

Nebojíte se toho, že nové sporty ve městě budou 
klubu konkurovat?
Naopak, já to vidím jako příležitost. Rádi s nimi 
budeme spolupracovat, a rozšíříme tak naši na-
bídku.

Jak často sportujete?
Vždy jsem měl moc rád volejbal. Zdraví mi však 
nedovoluje se mu dál aktivně věnovat. Chodím 
plavat, občas lezu po skalách, jezdím na koleč-
kových bruslích. Když je sníh, jdu na lyže. Každý 
den se snažím něco dělat.

Byl jste se podívat na MS horských kol?
Nemám moc rád masové akce, takže jsem to 
vynechal. Myslím ale, že takové akce jsou pro 
město velmi důležité, Nové Město na Moravě je 
díky Vysočina Areně poměrně známé a jezdí sem 
za sportem lidé z celé republiky.  -kb-

Jiří Žák na stupních vítězů
V sobotu 9. července se u Previedze uskutečnil 
horský běh z  Kamence pod Vtáčníkom na 
Vtáčník. Na závodníky čekalo 11 km s převýšením 
1 140 m. Na start závodu, který byl zařazen do 
Slovenského poháru v horských bězích, se po-
stavil i novoměstský atlet Jiří Žák. Zároveň šlo 
o jediný nominační závod slovenských běžců na 

MS v horských bězích, které se uskuteční v září 
v Bulharsku. Jiří Žák se ve stočlenném poli běžců 
neztratil. V celkovém pořadí vybojoval 3. místo. 
Od stříbra jej přitom dělila jedna vteřina. Věkovou 
kategorii nad 40 let s přehledem vyhrál. Absolut-
ním vítězem byl slovenský běžec Jozef Hlavačka.

 -red-

Cyklistický závod 
VYSOČINA 2016
Ve dnech 4.–7. srpna se pojede 20. ročník 
mezinárodního cyklistického etapového zá-
vodu mužů VYSOČINA 2016. Naplánovány 
jsou čtyři etapy o celkové délce 478,8 km. Zá-
vodu se zúčastní muži „U23" a „Elite".-red-
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Nový ročník divize D
Soutěžní ročník 2016/2017 divize D je 
rozlosován. Naši fotbalisté budou začínat 
novou sezonu s číslem 1. Ve svém prvním 
utkání narazí na nováčka TJ Slovan Bzenec. 
I druhý zápas odehrají před domácími fa-
noušky, kdy se utkají s týmem MSK Břec-
lav. Ve 3. kole odcestují do Polné. Dalšími 
nováčky v soutěži jsou Slavičín, Holešov, 
Brumov a Velká Bíteš. -mah-

Kateřina Pulgretová je 
mistryní republiky
Novoměstská atletka Kateřina Pulgretová 
se může pyšnit titulem mistryně republiky. 
Vybojovala jej na MČR dorostu v atletice, 
které se konalo na konci června v Třinci. Zá-
vod v běhu na 1 500 m zvládla takticky. Od 
začátku vedla a díky skvělému finiši vyhrá-
la v čase 4:47,41. Navázala tím na úspěchy 
předcházejících členek atletického oddílu 
a potvrdila vynikající trenérskou práci rodiny 
Hubáčkových. V Třinci se dařilo i ostatním 
členům novoměstského atletického oddílu. 
Karel Kulíšek doběhl na 6. místě v závodě na 
800 m, na 7. místě skončila ve skoku o tyči 
Vendula Šírová, v  hodu oštěpem brala 9. 
místo Eliška Forchtsamová. 
 -red-

Horská kola dětí
V Novém Městě vznikl v červnu oddíl MTB – 
horská kola.

Má kolem 10 členů, trenérem dětí je Mar-
tin Holek mladší, bývalý skvělý triatlonista, 
reprezentant České republiky. Tréninky dětí 
jsou hlavně o víkendu.

První závody absolvují závodníci Batt 
NMNM uprostřed závodní sezony, na 
těžkých terénních tratích Drahanské Vr-
choviny. Naštěstí naše odvážné závodníky ne-
odradil ani těžký terén, ani letité zkušenosti 
soupeřů. Kluci závodili s  nadšením a  ve-
likým nasazením, za což jim moc děkujeme. 
Samozřejmě, chce to ještě potrénovat, ale 
závodnické zkušenosti se sbírají jen a jen při 
závodě. Hezky krůček po krůčku a půjde to!
Reprezentovali: Petr Zítka, Jakub Zítka, Voj-
těch Jelínek, Radek Žák a Filip Konečný. Dě-
kujeme MÚ, že fandí nově vzniklému klubu 
a dětem, které chtějí reprezentovat NMNM 
na horských kolech.
 Vlasta Holubová

Finále v atletickém čtyřboji škol
Žákyně ZŠ L. Čecha si vybojovaly účast na MČR 
školních družstev v atletickém čtyřboji, kde repre-
zentovaly Kraj Vysočina.
V Břeclavi bojovalo 14 nejlepších škol – vítězů 
jednotlivých krajů.
Škola Leandra Čecha byla opět skvělá, pro-
tože děvčata skončila v republikovém finále na 
krásném 5. místě! Musely zvládnout sprint na 
60 m, skok do výšky – skok do dálky, vrh koulí – 
hod míčkem a běh na 800 m.

Nejvšestrannější atletkou v  ČR byla vyhlá-
šena naše Sára Zámečníková. Reprezentovala 
tato děvčata: Sára Zámečníková, Barbora Fel-
cmanová, Marta Slonková, Anna Šanderová 
a Lucie Peňázová.
 Vlasta Holubová – ZŠ L. Čecha NMNM

Na fotografii jsou závodnice: Slonková, Šande-
rová, Felcmanová, Peňázová a Zámečníková.

RC Titáni slaví první výročí
Rugbyový klub Titáni v červenci oslavil první rok od 
svého založení. Hráči za sebou mají celou řadu pří-
pravných zápasů a také první úspěchy. Na podzim 
tým oficiálně vstupuje do rugbyové ligy.

V současné době má oddíl 49 členů. 27 mužů, 15 
žáků, 2 ženy a 5 funkcionářů. První rok Titánů 
byl ve znamení přátelských zápasů s rugbyovými 
celky po celé ČR. Výsledky nebyly nijak oslnivé. Ty 
ale ani nikdo z vedení týmu neočekával. „Rugby je 
velmi komplexní hra a trvá to poměrně dlouho, než 
si hráči osvojí základní návyky, než se tým sehraje. 
V Titánech také doplácíme na to, že v manšaftu 
není nikdo zkušený, všichni hráči jsou nováčci,“ 
říká o svých svěřencích trenér Jiří Mít. Titáni ale 
bojovali a několikrát se jim podařilo s mnohem 
zkušenějšími soupeři uhrát sympatický výsledek. 
Největší úspěchy v loňské sezoně překvapivě skli-
dili žáci kategorie U 14. V červnu se zúčastnili 
MČR U14 v Přelouči, kde hostovali v místním 
týmu. Spolu s ním vybojovali 4. místo, přičemž 
účast malých Titánů v týmu Přelouče nebyla nijak 
zanedbatelná. Hrálo zde 7 žáků z Nového Města 
na Moravě. „Je nutné poděkovat Josefu Svobodovi 

a rodičům žáků, kteří jezdili svými auty na tyto 
turnaje bez nároků na zaplacení cestovného,“ 
dodává Mít.

Rugby je v České republice stále menšinovým 
sportem, a tak se Titáni přičiňují i o jeho propagaci. 
Účastnili se Dnů Žďáru nad Sázavou, Nova Civitas 
a uspořádali také sportovní den pro studenty SOŠ 
v Petrovicích. V současné době Titáni zvelebují své 
hřiště, které si pronajímají v Petrovicích. „Budeme 
stavět branky na rugby a budou probíhat úpravy 
hřiště a okolí. Děkujeme také řediteli SOŠ Teplému 
a také panu Buchtovi a Sedláčkovi, kteří nám jsou 
v tomto nápomocni,“ dodává Mít.

Podzimní sezona bude pro Titány první mi-
strovskou. Zahajují ve 2. lize – A skupině. Potkají 
se zde s mnohem zkušenějšími celky z Ostravy, 
Dragonu Brno B, se Spartou Praha B, Iuridi-
cou Praha a celkem z Kralup nad Labem. „Jsem 
samozřejmě pln očekávání, jak se nám povede. 
Nezapomeňme ale na to, co je v našem sportu nej-
důležitější – četnost, nadšení, soudržnost, disciplí-
na a respekt. Ale především přátelství, vzájemná 
pomoc a úcta,“ dodává trenér rugbystů. Držme 
jim proto v jejich zkoušce ohněm palce!  -kb-

Skvělá jízda E.ON Junior Cupem
Fotbalová přípravka má za sebou veleúspěšné 
vystoupení na kvalifikačním turnaji E.ON Junior 
Cup, který se v neděli 19. června konal v Humpolci. 
Jde o turnaj pro fotbalisty do 10 let. Finalisté kva-
lifikačních turnajů postupují do celostátního finá-
le, kde již mají účast zajištěnou mládežnické týmy 
AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FK Plzeň a také 
některé zahraniční týmy. Novoměstské fotbalové 
naděje skončily v základní skupině na 2. místě, 
čímž si zajistily postup do dalších bojů, ve kte-

rých se utkaly s prvními týmy ze všech základních 
skupin. Tým postoupil do semifinále, kde se utkal 
se soupeřem ze Žďáru nad Sázavou. I jemu jsme 
po těsném vítězství vystavili stopku. Tím jsme si 
zajistili postup do finále. „Ani největší optimista 
by nečekal, že budeme moci změřit síly s reno-
movanými kluby,“ říká vedoucí přípravek SFK 
Vrchovina Ivan Hudák. Ve finále sice přípravka 
nestačila na tým z Vlašimi, ale celkové 2. místo 
představuje obrovský úspěch.  -red-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

Letní kino v KD

narozené děti
 23. 6. Sára Janoušková
 27. 6. Matěj Ondráček
 2. 7. David Drdlík
 4. 7. Viktorie Jurmanová
 4. 7. Tomáš Sobotka
 6. 7.  Adéla Marková
 8. 7. Miloš Effenberger
jubilanti
 15. 7.  Vlasta Rousková 95
 4. 8.  Josef Janček 89
 9. 8.  Marie Došlová 75
 13. 8. Anna Volná 80
 13. 8. Antonín Špinar 75
 17. 8. Marie Petrová 85 
 21. 8. Břetislav Koláček 75
 29. 8. Jarmila Lukešová 75
 manželství
 25. 6.  Adéla Čermáková, Milan Dvořák
 25. 6.  Marie Měcháčková, Vojtěch Kaštyl
 25. 6.  Lenka Gončarová, Jiří Ondra 
 2. 7.  Lucie Šauerová, Martin Straka
 9. 7. Denisa Horváthová, Martin Obr
 9. 7.  Lucie Harvánková, Zdeněk Králíček
úmrtí 
 21. 6. Jiřinka  Šenkyříková (Zubří 1925)
 27. 6. Věra Sochorová (Nové Město 1956)
 10. 7. Stanislav Chlubna (Nové Město 1931)
 10. 7. Ludvík Homola (Nové Město 1932)
 16. 7. Jindřich Kaštánek (Nové Město 1934) 
 19. 7. Pavla Plevová (Nové Město 1937) 
 19. 7. Ivan Juránek (Nové Město 1937) 

Noční saunování, cvičení, plavání 
6. a 27. srpna otevřeno do 24:00
víkendy a svátky od 10:00
srpnová novinka:
barmská masáž
baby friendly saunování: 
sauny pro rodiny s dětmi – v sobotu od 
10:00 do 13:00
míchané koktejly, limonády, sluneční 
terasa

4. 8. 1871 narodil se v NMnM Josef Kalda, spisovatel, 
145. výročí narození
10. 8. 1876 narodil se v Bačově u Boskovic Anto-
nín Málek, dlouholetý ředitel školy v NMnM 
(1919–1936), významný kulturní pracovník – 
přednášky, články do Horáckých listů, zasloužil 
se o pamětní desku Janu Štursovi, pomník TGM, 
140. výročí narození
15. 8. 1951 zemřel v NMnM děkan Matěj Müller, zalo-
žil farní galerii, iniciátor sgrafitové výzdoby na 
kostele v NMnM 
19. 8. 1936 zemřel v NMnM Ing. Josef Ludvík, technik 
– geometr, vrchní stavební rada na Ministerstvu 
železnic v Bělehradě 
26. 8. 2001 zemřel v Praze prof. Ing. Zdeněk Bažant ml., 
prof ČVUT v Praze, významný odborník v oboru 
zakládání staveb

6. 8. Mudr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 775 479 
595
7. 8. MDDr. Jitka Langová, Nová Říše 624/2, 566 
523 796
13. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 605 151 
774
14. 8. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 131
20. 8. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63, 
Žďár nad Sázavou, 774 084 064
21. 8. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 232
27. 8. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Benešovo 
nám. 123, Křižanov, 566 522 218
28. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 552 332

Aktuální rozpis služeb najdete na stránkách novo-
městské nemocnice www.nnm.cz.

Poděkování

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, A. 
Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda – výběr z díla
Zámecký kabinet

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Václav Hradecký – Introspektiva
(do 28. srpna 2016)
Jan Vičar – Afrika (do 4. září 2016)
František Vízner – Sklo /Miroslav Matoušek – Foto-
grafie (do 25. září 2016)
Karel Pokorný – Karel IV. (do 30. října 2016)
Ivan Kříž – Pře hřebíků přeje hře (do 30. říj-
na 2016)
Antonín Kašpar – Strážci (do 28. října 2017)
VERNISÁŽE A AKCE:
čtvrtek 4. srpna 2016 v 18 hodin
Martin Zálešák – Kresby (4. srpna – 16. říj-
na 2016)
Pro Martina Zálešáka je charakteristická 
hluboká láska k přírodě odrážející se i v jeho 
dokonalých kresbách.
čtvrtek 4. srpna 2016 v 19:30
Kontrasty – koncert
 Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 75Kč. V pří-
padě špatného počasí se koncert uskuteční 
v podkroví HG.
čtvrtek 25. srpna 2016 v 17 hodin
Dobrodružné cesty Františka Vladimíra Foita – 
přednáška
Československý sochař v Africe
Letní kreativní dílny
Úterý 16. 8. 2016 v 10 a 14 hodin
Není socha jako socha
Hravá animační dílna k exteriérové výstavě 
soch Antonína Kašpara
Středa 17. 8. 2016 v10 a 14 hodin
Do plenéru s Oldřichem Blažíčkem
Krajinářská plenérová dílna pro malé i velké 
zájemce.
Čtvrtek 18. 8. 2016 v 10 a 14 hodin
Inspiruj se Afrikou, ryj a tiskni!
Linorytová dílna pro všechny zájemce od 12 let.

9. 8. 21:00
Kung Fu Panda 3 – animovaná komedie, vstup: 30 Kč
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na 
světě se vrací a v jejím čele nestojí nikdo jiný než 
slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky 
urostlý panda Po

23. 8. 20:30 
Wilsonov – komedie ČR, vstup: 40 Kč
První světová válka právě skončila a v jednom 
zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná 
primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje při-
pojení města ke Spojeným státům americkým a 
přejmenování na Wilsonov (na počest svého pří-
tele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, 
až na jeden nepříjemný problém! Ve městě prý 
řádí tajemný vrah.

Ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. 
Pavlu Blahákovi, MUDr. Juraji Sekorovi, dále 
lékařům a personálu Nemocnice v Novém Městě 
na Moravě za dlouhodobou a všestrannou péči o 
mého manžela Stanislava Chlubnu. Dík patří též 
Domácímu hospici Vysočina za obětavou pomoc 
a morální podporu v posledních týdnech jeho 
života. Manželka s rodinou

Blahopřání

75. narozeniny oslavil Miloslav Dvořák, býva-
lý úspěšný kronikář města, pedagog, výtvarník 
kulturního domu, Horáckého muzea a městské 
knihovny, jeden ze zakladatelů Novoměstského 
zpravodaje a Novoměstska, kinoamatér, v mládí 
reprezentant v běhu na lyžích a fotbalu. Hodně 
zdraví a optimismu do dalších let přeje rodina 
a kamarádi.

noviny.nmnm.cz
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Prodám samostatnou pod-
sklepenou vilu 6+1 s garáží, za-
hradou v Novém Městě, Tyršova 
ulice. Cena dohodou: 606 382 
380, 775 745 750.

Kupuji staré peřiny a bílé 
nedrané peří. Tel.: 721 469 234.

Prodám zahradu s chatkou v 
zahrádkářské osadě Bezděkov 
u Nového Města na Moravě. 
Informace na tel. č. 777 734 
930.

Prodám eliptický trenažér "in 
SPORTline" velmi málo použí-
vaný. PC 6 000 Kč NC 2 000 Kč. 
Informace na tel.č. 774 182 622.

Prodám válendu s úložným 
prostorem, málo používaná. 
Cena 1 000 Kč. Dále prodám 
skříňkový šlapací šicí stroj za 
200 Kč. Tel.: 776 621 705.

Daruji dvouletou kastrovanou 
mourovatou kočičku. Zvyklá 
chodit na kočičí záchod. Tel.: 
605 849 488.

Hledáme k pronájmu zahrádku 
s chatičkou. Lokalita Obora v 
Novém Městě na Moravě. 
Možnost pozdějšího odkupu. 
Tel.: 606 787 258.

Prodám houpací křeslo. Tel.: 
732 265 559 P. Hlaváček.

Poptávám pronájem bytu v 
Novém Městě na Moravě s 
možností nastěhování se za-
čátkem září či koncem srpna. 
Děkuji za jakékoliv nabídky. 
Tel.:777 831 899.

Vyfotografuji svatby a rodinné 
oslavy. Levně. Tel.: 720 243 863.

Prodám česnek – modrý pali-
čák. Tel.: 720 102 472.

Prodám nebo vyměním RD 
v klidném místě v Jimramově 
se zahradou (topení plyn, tuhá 
paliva) za menší byt v Novém 
Městě na Moravě. Značka: stáří. 
Tel.: 731 939 206.

Prodám dětskou postýlku a 
cestovní postýlku. Tel.: 732 
204 624.

Pronajmu byt 3+kk na ulici 
Luční. Cena 10 000 Kč/měsíčně 
včetně poplatků. Tel.: 734 899 
611.

Koupím byt 2+1 v osobním 
vlastnictví s výtahem v Novém 
Městě na Moravě. Tel.: 739 721 
664.

Prodám šrotovník kamenný 
a dva motory 3 kW. Cena do-
hodou. Tel.: 606 787 233.

Prodáme angrešt 1 kg za 30 
Kč v Novém Městě, tel: 736 
144 122.

Sháním podnájem v menším 
bytě. Volejte nebo pište na 774 
716 455.

Prodám nepoužité eternitové 
tašky. Cena 1 Kč / ks. Prosím 
SMS na tel.: 737 344 567, za-
volám.

Minibazar

Městská policie informuje

V ranních hodinách dne 5. 6. 2016 odchy-
tili strážníci v Novém Městě na Moravě tři 
feny maltézského psíka. I přes veškerou sna-
hu strážníků se napodařilo najít jejich maji-
tele a pejsci museli být převezeni do útulku 
ve Žďáru nad Sázavou. Dne 5. 6. 2016 bylo 
strážníkům oznámeno personálem Nemocni-
ce v Novém Městě na Moravě, že přistihli na 
jednom z pokojů pacienta při krádeži finanční 
hotovosti. Prověřením totožnosti a trestní 
minulosti podezřelého vyšlo najevo, že byl již 
v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou 
činnost, a věc tak byla předána PČR k dalšímu 
opatření. Dne 10. 6. 2016 bylo na služebnu MP 
oznmeno, že v jednom z bytových domů se zase-
kl výtah, ve kterém se nacházela nezletilá oso-
ba. Strážníci ihned kontaktovali odpovědnou 

firmu, která zajistila otevření výtahových dveří 
a vyproštění osoby. Ve večerních hodinách dne 
11. 6. 2016 bylo provozovatelem restaurace 
v obci Studnice oznámeno, že došlo z místního 
výběhu k útěku několika kusů skotu. Strážníci 
kontaktovali odpovědnou osobu, která zajisti-
la jejich návrat zpět do výběhu. Ve dnech 16. 
a 17.6. 2016 bylo strážníkům oznámeno, že 
v Novém Městě na Moravě došlo k volnému 
pobíhání psů. V obou případech se strážníkům 
podařilo zjistit majitele a nalezené psy jim pře-
dat i s patřičným postihem za porušení vyhlášky 
města.Dne 18. 6. 2016 v ranních hodinách bylo 
oznámeno, že dochází k rušení nočního klidu na 
ul. Masarykova podnapilými osobami. Strážníci 
ihned vyrazili na místo, kde se jim podařilo tyto 
osoby přistihnout a věc s nimi vyřešit na místě. 

Blahopřání

Paní Ludmila Hlaváčová se 21. srpna 2016 doží-
vá 70. narozenin. Všechno nejlepší jí přejí děti 
s rodinami.

den
otevřených
dveří

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVE 
SPOLEČNOST MEDIN, a.s.

Vlachovická 619 
Nové Město na Moravě
www.medin.cz

3. září 2016
9–12 hodin

Upozorňujeme čtenáře, že městská knihovna má 
až do konce srpna PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. Více 
informací najdete na webu knihovna.nmnm.cz.

Komentované prohlídky výroby (od 9:30, 
10:00, 10:30, 11:00),

Showroom s ukázkou sortimentu,

Možnost zakoupení vybraných výrobků,

Občerstvení a mnoho dalšího …
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Bláznivý Petříček
Jednou z nejvýznamnějších kulturních událostí letošního podzimu bude představení Bláznivý Petříček s Ta-
tianou Vilhelmovou a Vojtěchem Dykem v hlavní roli. Vstupenky jsou v předprodeji od 1. 8. v IC. 

Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová, to jsou dvě hlavní postavy zcela úspěšné 
inscenace Bláznivý Petříček pod režijní taktovkou Petera Serge Butka na 
motivy filmu legendy francouzské kinematografie Jeana Luka Godarda. In-
scenace vychází ze zmíněného stejnojmenného francouzského filmu z roku 
1965, ve kterém hlavní role ztvárnili Jean Paul Belmondo a Ana Karina. 
„Mně se ten film napoprvé nelíbil, ale vrátil jsem se k němu, protože ve 
mně zanechal neklid. Je to příběh čisté lásky namočené ve špíně, to mě 
při psaní scénáře přitahovalo,“ vysvětlil výběr námětu režisér a autor scé-

náře Peter Serge Butko. Výprava představení, kterou připravil scénograf 
Adam Novák, je koncipována jako starý filmový ateliér, kterému dominuje 
automobil. Scénu doplní ještě zadní retro projekce, které Butko natáčel 
v Maroku. Hudbu k představení složil Roman Holý z J.A.R. a to bylo také 
jedním z důvodů, proč na roli kývl Vojtěch Dyk. Tatianu Vilhelmovou jako 
svoji divadelní partnerku si vybral sám. Představení vzniklo v roce 2010. 
 -red-

Rozhovor s Vojtou Dykem a Tatianou Vilhelmovou

Otázky pro Tatianu 
Vilhelmovou

Když vám přišla nabídka na postavu Maria-
ny v Bláznivém Petříčkovi, prý jste ji nejprve 
odmítla. Proč?
Produkce mi nabídla moc nízký honorař za celý 
servis, který po mně chtěla. Pak ale sehnali Ri-
charda Balouse (ředitele divadla La Fabrika), 
největšího frajera a mecenáše v Praze, a tak jsem 
nabídku přijala.

Hercům se často stává, že spolu na jevišti tvoří 
milenecký pár, ale ne všichni se při zkouškách 
sblíží tak, jako právě vy dva a stane se z nich 
pár i v soukromí. Čím vás Vojta tak upoutal?
Tohle se mi stává opravdu často, většinou s her-
ci, co hrají titulní roli, třeba Idiot (Pavel Liška) 
z filmu Návrat idiota a nebo Kájínek, takže Pet-
říček byl na řadě.

Hraje se vám spolu teď jinak, když spolu žijete 
jako partneři? Je to podle vás výhoda?
Je to velká výhoda, protože například v Petříč-
kovi máme spolu spoustu milostných scén, které 
někdy můžete zkrátit, někdy zrychlit, zpomalit 
a někdy taky úplně přeskočit (když vás doma 
naštval) a tvářit se, že jste omylem přeskočila 
stránku v textu. 

Už čtyři měsíce po porodu vašeho společného 
syna Lojzíka jste se vrátila na jeviště. Máte 
i další pracovní aktivity, nebo jste je v sou-
časnosti při mateřské omezila?
Neomezuji se vůbec v ničem. Prostě co je dobré, 
to beru. I když teď spíš mluvím o jídle. 

Kromě Lojzíka máte i dva starší syny. Jak zvlá-
dáte starat se o tři děti? Pomáhá vám i Vojta?

Pomáhají všichni, kdo mají ruce a chuť zažívat 
nevšední zážitky. A že jich je!

Vojtěch Dyk je nejen mimořádně obsazovaný 
herec, ale také velmi oblíbený u mnoha mla-
dých žen. Jak se s tím vyrovnáváte?
Jsem královna všech šeredek, mám silné vojsko 
a je nás víc! Takže se ohrožení nebojím.

Otázky pro Vojtu Dyka
Když vás režisér Peter Serge Butko v roce 
2010 obsadil do hry Bláznivý Petříček, prý jste 
si vyžádal za partnerku Tatianu Vilhelmovou. 
Co vás k tomu vedlo?
Je to prostě skvělá herečka. A navíc měla hodně 
peněz…

Hercům se často stává, že hrají na jevišti mi-
lenecké páry, ale ne všichni se při zkouškách 

sblíží tak, jako vy dva v této hře. Čím vás Ta-
tiana upoutala?
No, hlavně těmi penězi a pak svým hereckým 
projevem. 

Hraje se vám spolu teď jinak, když žijete jako 
partneři? Je to podle vás výhoda?
Herecký projev se lepší, ale peníze ubývají. 

Na dnešní poměry jste se poměrně mlád stál 
otcem. Změnila vás nějak tato úloha?
Určitě ano. Začíná mi růst otcovský pupek a čím 
dál tím víc mě baví fotbal. A jinak, když se ne-
cháte dítětem inspirovat, stáváte se automaticky 
lepším člověkem.

Máte čas při svých pracovních povinnostech 
pomáhat také doma?
Jsem nejrychlejší a nejkvalitnější věšeč prádla, 
který kdy pod tímto sluncem existoval. 
 text distributora
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František Vladimír Foit : 
československý sochař v Africe
„Černý kontinent“ vždy lákal dobrodruhy, cestovatele i vědce. S jedním 
z nich se můžete seznámit v Horácké galerii

Když se hovoří o Africe, na mysli vám jistě vy-
tanou první objevné výpravy 19. století. David 
Livingstone putoval vzhůru po toku řeky Zambezi 
až k velkolepým vodopádům, jež nazval Viktorii-
ny, a pokusil se najít pramen Nilu. Český etnograf 
Emil Holub v Africe mapoval domorodé kmeny 
a sbíral etnografické předměty. Automobily 20. 
století v mnohém usnadnily cesty za poznáním. 
Expedice Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda 
do Afriky z roku 1947 vozem Tatra T 87 je dnes 
již legendární. Některá jména průzkumníků af-
rického kontinentu však zůstala pozapomenuta, 
ačkoli jejich dobrodružství, objevy a poznatky 
jsou rovněž hodny pozornosti.

Jedním z těch, na které se tak trochu zapo-
mnělo, byl sochař František Vladimír Foit, rodák 
z Tábora. V roce 1931 projel společně s entomo-
logem Jiřím Baumem ve voze Tatra 12 Afriku 
z Egypta až do Jihoafrické republiky. Jednalo 
se o první československý přejezd přes Afriku 
vůbec a  také o první přejezd s dvouválcovým 
motorem chlazeným vzduchem. Na druhou 

cestu se vydal František Vladimír Foit v  roce 
1947 s manželkou Irenou. Z plánovaných osmi 
měsíců se cesta protáhla na 24 let. Jednou z pří-
čin byl incident, při němž byli manželé Foitovi 
obviněni z kanibalismu. Svou roli sehrála také 
změna politických poměrů v Československu. 
Vyměřený čas v Africe využil sochař bezezbytku. 
Sbíral etnografické předměty, nahrával zvukové 
záznamy tradičních písní a rytmů. Věnoval se 
sochařství a později se dokonce stal profesorem 
univerzity v Nairobi. Do Evropy se Foit vrátil 
v roce 1971. Krátce po návratu bohužel tragicky 
zahynul při autonehodě ve Slovinsku. Pokud Vás 
osud českého sochaře v Africe zaujal, přijďte se 
dozvědět víc na přednášku doktorky Adély Jůnové 
Mackové, která bude doplněna bohatým foto-
grafickým materiálem. Uskuteční se v Horácké 
galerii ve čtvrtek 25. srpna v 17:00 hod. V rámci 
výstavy „Afrika“ v podkroví Horácké galerie si 
také do konce léta můžete prohlédnout některé 
z předmětů etnografické sbírky, již Foit pečlivě 
nashromáždil.  HG

Nádvoří galerie rozezní alpský roh
Návštěvníci Horácké galerie zažijí zajímavý koncert na zámeckém ná-
dvoří, na němž uslyší originální kompozice napsané pro netradiční 
souznění nástrojů.
Jen stěží si lze představit, jak bude znít zvuk 
historické desetisborové loutny, čtrnáctisborové 
arciloutny, moderního koncertního akordeonu 
v kombinaci s alpským rohem. Na vystoupení 
s názvem Kontrasty se představí Jindřich Macek 
a Jitka Baštová. Tato akordeonistka studovala 
na Konzervatoři v Pardubicích a na Vysoké ško-
le múzických umění v Bratislavě. Během svých 
studií se také skvěle umísťovala na několika mezi-
národních soutěžích, stejně jako historicky první 
absolvent oboru loutna na Akademii staré hudby 
Jindřich Macek. Dvojici hudebníků, kterou zná 
novoměstské publikum z dřívějška, doplní Lisa 
Stoll ze Švýcarska. Rodačka z regionu Schaffhau-
sen hrála již od svých šesti let na flétnu. Za dva 
roky nato začala studovat hru na kornet a trubku, 
v níž excelovala v jedenácti letech. Tehdy vyhrála 
ve své kategorii hudební soutěž. Když později ob-
držela alpský roh jako dar od svého obdivovatele, 

naučila se na něj hrát a hned o rok později obdr-
žela první cenu v soutěži lidové hudby. Kromě 
své rodné země koncertovala i v Rakousku, Ně-
mecku, Velké Británii, Dubaji, Kuvajtu a Číně. 
Pravidelně také vystupuje ve švýcarské televizi. 
V roce 2015 se poprvé představila v České repub-
lice po boku výše zmíněných umělců. V jejich 
společném projektu předvede své výjimečné na-
dání právě ve hře na alpský roh.

V úpravě pro sólovou loutnu, akordeon i alpský 
roh a v ojedinělých kombinacích těchto nástrojů 
zazní skladby autorů, jako byl John Dowland, 
Giovanni Zamboni, Claude Debussy nebo Lasse 
Pihlajamaa. Koncert se bude konat 4. srpna 2016 
v 19:30 hod. Vstupenky bude možné zakoupit 
v pokladně galerie za 100 Kč, studenti a senio-
ři 75 Kč. V případě špatného počasí se koncert 
uskuteční v podkroví HG, kde je kapacita míst 
omezena. Těšíme se na vás.  HG Lisa Stoll

Zahájení tanečního kurzu pro začátečníky, 
čtvrtek 15. 9. 2016 v 16:00 hodin.

Obec FRYŠAVA pod Žákovou horou vás zve 
na výstavu FRYŠAVA 2016

Helena Puchýřová: Vysočina v obrazech

Výstavu v Kulturním domě ve Fryšavě do-
plní obrazy členů Ateliéru Puchýř a figurální 
keramika Ladislavy Břečkové. Přístupná 
bude denně kromě pondělí v době 10–12 a 
14–17 hodin. Výstava potrvá do 28. 8. 2016.
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Zmizelé Nové Město
Z historie domu čp. 71 a ze života jeho obyvatel

Části Žďárské ulice od mostu směrem k dnešní 
nemocnici se od nepaměti říkalo Blatiny. Blátivý 
původ názvu se tu přímo nabízí. O zkušenostech 
s vodou, která kdysi prašnou cestu měnívala v blá-
tivou stezku, by zdejší obyvatelé mohli vyprávět. 
Někteří ještě pamatují velkou povodeň v roce 
1952, malé povodně pak zažívají pravidelně při 
každém přívalovém dešti. Dnešní dům čp. 71 
však začal psát svou historii v době, která své 
pamětníky dávno nemá. Na sklonku roku 1752 
totiž dostal Karel Wagner od městské rady povo-
lení, „by na pustým obecním místě na Blatinách 
u obecní pazderně vedle souseda Šimona Jeřábka 
na svůj náklad byt vystavěl“. Novostavba slou-
žila původně jako podružský domek, žily v něm 
rodiny podruhů (nájemců pracujících pro maji-
tele domku). Mezi „sousedské domky“ povznesl 
stavbu v roce 1771 Václav Dvořák, který domek 
koupil od svého tchána Karla Wagnera. K domku 
Dvořák získal i místo pro postavení stodoly a kus 
pole na Svárově.

V roce 1771 se poprvé číslovaly domy a náš 
domek získal číslo 62, které bylo v roce 1813 
změněno na čp. 71. V rodině Dvořáků zůstal do-
mek ještě jednu generaci, v roce 1795 ho zdědil 
Václavův syn František, který se živil jako švec. 
Během 19. století se tu vystřídalo několik maji-
telů, mezi kterými najdeme především tkalce. 
V roce 1893 koupil domek čp. 71 od Antonie 
Svobodové řezník Josef Žák. I dalším majitelem 
se stal řezník. Od roku 1925 domek vlastnil Fran-
tišek Grošof (1895–1966) s manželkou Marií 
(1897–1976), praprarodiče současné majitelky. 
František Grošof byl rodákem ze Tří Studní a svou 
řeznickou živnost provozoval na Žďárské ulici 
už od roku 1921, ale nejprve v domech čp. 55 
a 74. Sešlý přízemní domek čp. 71 se štítem do 
ulice hned po koupi v roce 1925 přestavěl. Nová 
sedlová střecha pak měla štít do boku. Další pře-
stavbou prošel dům v létě roku 1939, kdy bylo 
přistavěno patro. František Grošof svou živnost 

úředně ukončil v dubnu 1941. Dodnes má rodina 
uschována velmi zachovalý vývěsní štít s nápisem 
FRANTIŠEK GROŠOF ŘEZNÍK.

V domě čp. 71 si v roce 1929 otevřela krá-
mek Františkova manželka Marie, pocháze-
jící z Vlachovic. Tehdy získala oprávnění pro 
„kramářství s  vyloučením prodeje předmětů, 
jejichž prodej je vázán na průkaz způsobilosti“, 
od roku 1930 rozšířené o „prodej cukrovinek po 
trhovecku“. Marie Grošofová tak v domě čp. 71 
založila novou tradici, a to obchodní. Jejím pokra-
čovatelem se stal syn František (1922–2003), 
který se v letech 1936–1939 vyučil v obchodě 
své matky obchodním příručím. Než se z něj stal 
obchodník, čekala ho dramatická etapa života. 
František Grošof ml. byl v  dobách okupace, 
podobně jako řada mladých lidí, nasazen na práci 
do Říše, odkud v roce 1943 uprchl a skrýval se na 
Novoměstsku. Zapojil se do činnosti ilegální or-
ganizace Odboj československé mládeže, byl však 
prozrazen a na podzim 1944 zatčen gestapem. 
Po výsleších v Jihlavě a nechvalně proslulých 
brněnských Kounicových kolejích se stal věz-
něm koncentračního tábora ve Flossenbürgu. 
Přežil útrapy věznění i pochod smrti a dočkal se 
osvobození americkou armádou. Domů se vrátil 
přesně na Den matek, a dal tak své mamince 
nejkrásnější dárek.
Z vězeňského kabátu uši-
la maminka pro Františ-
kovu sestru Marii lyžařské 
kalhoty – golfky, se který-
mi dokonce závodila jako 
členka národního týmu. 
Golfky s vězeňským číslem 
na rubu dodnes opatruje 
Mariina dcera Jitka. Fran-
tišek Grošof se stejně jako 
jeho sestra věnoval sportu, 
oba byli členy novoměst-
ského Sokola. František 
také lyžoval, byl členem 
místního fotbalového týmu, 
ale věnoval se i dalším spor-
tům – atletice, volejbalu. Ro-
dina stále opatruje jeho diplomy za vybojovaná 
vítězství. Rád k dobru dával historku, jak se při 
závodech na skokanském můstku na Harusově 
kopci srazil při dopadu se srnkou.

Po válce si ještě musel „odkroutit“ vojenskou 
službu, a tak se obchodu začal znovu věnovat 
až v  roce 1946. Nejprve měl jeho obchod se 
smíšeným zbožím stanoviště ve Vlachovicích 
čp. 8. Od roku 1947 už žil se svou manželkou 

Růženou (1922–2006) a dcerami Ivou a Blankou 
na Žďárské ulici čp. 71. Situace po únoru 1948 
soukromému podnikání nepřála, a tak byla ro-
dina Grošofova, stejně jako mnoho dalších, nu-
cena svůj obchod zavřít. Iva Chlubnová, vnučka 
Marie Grošofové, vzpomíná, že jako dítě chodila 
do zavřeného krámku, kde ještě mnoho let její 
babička schovávala zboží, vybavení prodejny, 
výstavní předměty a dózy. Paní Grošofová zde 
žila až do své smrti v roce 1976, kdy se původní 
přízemní obchod změnil na byt, ve kterém až 
do roku 1992 bydleli Iva a Lubomír Chlubnovi 
s dcerami Martinou a Ivou.

Po dlouhých 45 letech na rodinnou tradi-
ci navázala pravnučka Marie Grošofové – Iva 
Dostálová, roz. Chlubnová (*1974). Tři roky po 
sametové revoluci se ve svých 18 letech rozhodla 
jít ve šlépějích prarodičů a 18. 8. 1993 otevře-
la obchod s názvem Papírnictví, nyní PAPÍR – 
HRAČKY pod nemocnicí. Při otevření obchodu 
mnozí pamětníci vzpomínali na původní obchod 
Marie Grošofové. Hlavní vchod do prodejny zů-
stal na stejném místě jako za jejích dob, pou-
ze dřevěné prkenice, které se na noc zavíraly, 
vystřídaly plastové dveře. Původní první schod 
do obchodu z roku 1925 byl v roce 1993 usazen 
na stejné místo. Za pultem jsou také vystaveny 
původní tabulky s různými nápisy – např. „Na 

dluh nedáváme, hádka z toho vzniká, ztratíme 
nejen zboží, ale i zákazníka.“ V roce 1999 byl dům 
nastaven o podkroví, ve kterém bydlí Iva a Petr 
Dostálovi se synem Adamem a dcerou Adélou. 
Více jak dvousetleté stáří domu připomíná pů-
vodní kamenný sklep s krásnou klenbou. Zůstaly 
také zachovány některé předměty z původního 
kramářství Marie Grošofové.
 Iva a Petr Dostálovi za přispění Víta Křesadla

Dům čp. 71 po přestavbě v roce 1925 s majiteli 
Marií a Františkem Grošofem a jejich 

 stejnojmennými dětmi

Před domem čp. 71 pózují v roce 1947 zleva František Grošof se sestrou 
Marií v sokolském kroji, v pozadí stojí jejich rodiče František a Marie 

a skupinu doplňují členové rodiny Žákovy.
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Příště: Zasranec

Dům čp. 71 ve vzpomínkách pamětníků
Dům čp. 71 byl vlastnictvím Josefa 
Žáka. Všeobecně se říkalo „u Koňáků“, 
neboť Josef Žák býval dříve koňským 
řezníkem. Živnost však neprovozoval, 
neměl k tomu ani dostatek provozních 
prostředků. A tak krámek, v němž kdy-
si koňské maso vysekával, pronajal 
koňskému řezníkovu Koroptvičkovi, 
jemuž přenechal také jednu obytnou 
místnost za krámkem. Sám pak bydlel 
se svou manželkou a 11 dětmi v zadní 
části domku v naprosto nevyhovujících 
a nezdravých místnostech.

V rodině Žákově bylo mnoho bídy. 
Z malého výdělku nemohli manželé 
tak četnou rodinu vyživiti, a tak celá 
rodina, zvláště děti, trpěla podvýživou. 
To všechno nemohlo zůstat bez vlivu 
na zdravotní stav rodiny, zvláště dětí, z nichž jed-
na třetina zemřela na různé nemoci. Především 
tuberkulóza v rodině velmi řádila. Děti, jakmile 
trochu odrostly, odcházely z domu do služby, hoši 
do učení. Některé však i později po vyučení na 
tuberkulózu umíraly. Všechny zbylé děti Žákovy 
odešly do světa a Josef Žák, když ovdověl, zůstal 
úplně sám a po první světové válce prodal domek 
v naprosto sešlém stavu manželům Grošofovým. 

Ti domek zčásti zbořili a postavili nový domek 
přízemní. Za několik let vybudovali nad příze-
mím ještě jedno patro. Tolik sepsal můj dědeček 
Karel Smejkal v letech 1976–1978 v Historickém 
průvodci Novým Městem na Moravě.

Já už si můžu pamatovat pouze nový domek 
Grošofových, kde byl malý krámek, v  němž 
prodávala stará paní Grošofová. Mívala na 
pultu třílitrovou sklenici nakládaných rajčat, 

které jsme se sestrou milovaly, a jak 
to šlo, chodily jsme si je koupit. Paní 
Grošofová měla přehled, kolik jsme 
jich tak mohly sníst, a když naznala, 
že jich bylo dost, tak schovala sklenici 
pod pult a řekla, že už nejsou. Moje 
maminka tam chodila kupovat mar-
meládu, kterou paní Grošofová sama 
vařila. Nebyl to velký krámek, takový 
koloniál, kde prozíravá „paní vedou-
cí“ věděla, co hospodyně potřebují – 
cukr, mouku, kvasnice a podobně. Na 
polici stály kulaté sklenice, ve kte-
rých byly sladkosti jako mejdlíčka, 
cukrkandl a nějaké bonbony. Bylo to 
těsně po druhé světové válce, a tak 
výběr nebyl velký.Mě, tehdy tříletou 
holčičku, tenhle krámek tak učaroval, 

že jsme si s mojí menší sestrou později postavily 
lavičku před naším domem, který s Grošofový-
mi sousedí, vyložily na ni knoflíky, kamínky 
a různé „zboží“, které jsme nabízely kolemjdou-
cím. Ti se usmívali, chválili, jak pěkně si umíme 
hrát, a někteří u nás dokonce i nakoupili.

 Vlasta Dvořáková

Pohled do Žďárské ulice v roce 1943 směrem od nemocnice. První zleva
dům čp. 71. V zatáčce v pozadí dosud stojí dům Vyplašilových čp. 82,

zničený při bombardování v květnu 1945. Většina domů po pravé straně
byla zbořena a na jejich místě byl postaven Dům s pečovatelskou službou.

Výjimečný portrét
Znamenitý novoměstský fotograf Jindřich Grepl 
(též ředitel HG, divadelní režisér a pěvec) pořídil 
v roce 1966 snímek letitého bělovlasého muže 
s bílým plnovousem. Stalo se tak náhodně, když 
procházel koncem Žďárské ulice k železniční za-
stávce. Ten muž byl vstřícný a s fotografováním 
souhlasil. Na pozadí tmavé místnosti vyniká 
v kontrastu jeho tvář zbrázděná četnými vráskami 
prožitého života. Zdobí ji prameny bílých vlasů 
a mohutný vous. Odpolední slunce napomohlo 
zvýraznit celkový obraz.

Jednalo se o pana Cyrila Alta, který prožíval 
v domě čp. 67 až do roku 1969 poslední roky své-
ho života. V našem městě se narodil 5. 3. 1885. 
Jeho otec František dělal na kostelíčku hrobníka, 
matka Františka byla rozená Šmídová. Pan Cyril 
procestoval během svého života při různých za-
městnáních značnou část Moravy. V roce 1932 
se oženil s Františkou Sekaninovou z Jehnic. 
Po pobytu ve Šrefelsdorfu, nyní Zálesí v okrese 
Znojmo, se ještě před 2. světovou válkou pře-
stěhovali zpět do Nového Města na Moravě. 
Měli šest synů a jednu dceru. Ve zdejším městě 
pracoval jako povozník a se svou rodinou bydlel 
za jatkami (nyní firma VIKTOR) v upraveném 
železničním vagonu. Ten rozšířil později jeho 

syn Bohumil o zděnou přístavbu. Pan Cyril měl 
koníka, kterého zapřahal do malého čtyřkolové-
ho vozu, a s ním rozvážel z místního nádraží 
lidem uhlí. Byl hodně znám a oblíben pro svou 
upřímnou povahu. Při návratech z práce, jak 
vzpomíná jeho vnučka Anna Mrázová, dětem 
vždy něco dobrého přivezl. Oni se pak museli 
postarat o koníka a občas s ním jít na vykoupání 
do blízkého rybníka Zichovce – Líbaláku. Ško-
da, že ten je již dlouhá léta bez vody a zarostlý 
bujným porostem keřů. Paní Františka Altová 
byla rázné povahy. Není divu, když vychovávala 
tolik dětí, které obklopeny krásnou přírodou 
u říčky Bobrůvky a Kubovskými rybníčky si dět-
ských let řádně užívaly. Po její smrti se rodina 
odstěhovala v roce 1957 na konec Žďárské ulice 
do tří starých domků. Lidé jdoucí do zaměstnání 
do podniku Chirana, dnes Medinu, anebo ti, 
kteří cestovali ze železniční zastávky, pak mohli 
občas zahlédnout v krajním domě u okna tvář 
muže přemýšlejícího, kam asi cestují. Možná, 
že někam na jižní Moravu. Jiří Janíček

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2016 15

HISTORIE



Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace, Tyršova 1001

tel.: 566 598 780, mobil: 777 822 611, email: ddm@nmnm.cz

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
pro školní rok 2016-2017

HUDEBNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

BICÍ pro začátečníky Vede: Jiří Jež 10-14 let 1 000,-

BICÍ pro pokročilé Vede: Jiří Jež 14-18 let 1 000,-

HRA NA KEYBOARD Vede: Lucie Jakubcová od 7 let 800,-

HRAVÁ FLÉTNIČKA Vede: Markéta Kamarádová od 5 let 700,-

HUDEBNÍ SKUPINA Vede: Jiří Jež od 10 let 700,-

KYTARA Vede: Alan Koller od 6 let 800,-

PERKUSE Vede: Jiří Jež od 10 let 900,-

VÝTVARNÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

KERAMIKA S ALČOU Vede: Alena Sobotková od 7 let 1 000,-

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ

TECHNIKY

Vedou: Alena Sobotková

          Leona Marcinko
od 8 let 1 000,-

TVOŘÍNEK Vede: Leona Marcinko 3-8 let 800,-
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TANEČNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

AEROBIC pro děti Vede: Dagmar Kadlecová 6-9 let 700,-/pol.

AEROBIC pro náctileté Vede: Dagmar Kadlecová 10-14 let 700,-/pol.

MAŽORETKY Vede: Lenka Dolníčková a kol. od 6 let 1 500,-/pol.

STREET DANCE Vede: Lucie Palečková od 7 let 1 000,-

SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

AIRSOFT Vede: Roman Žák od 9 let 900,-

BADMINTON Vede: Anita Benešová od 8 let 800,-

DĚTSKÁ JÓGA Vede: Pavla Nešťáková od 7 let 800,-

FLORBAL PRO mladší Vede: Roman Žák 6-11 let 800,-

FLORBAL PRO starší Vede: Roman Žák 11-15 let 800,-

HORSKÁ KOLA - MTB Vede: Martin Holek ml. 6-10 let 600,-/pol.

JUDO A BABY JUDO Vede: René Pintera od 5 let 900,-

KICKBOX Vede: Josef Peňáz od 12 let 900,-

LEZECTVÍ Vede: Petr Koubek od 8 let 1 500,-/pol.

MÍČOVÉ A POHYBOVÉ HRY Vede: Roman Žák od 7 let 600,-

NERF Vede: Roman Žák od 9 let 800,-

ORIENTAČNÍ SPORTY Vedou: Marečkovi, Dvořáčkovi od 6 let 700,-

STOLNÍ TENIS Vede: Roman Žák od 7 let 600,-

SQUASH Vede: Václav Sváček od 6 let 1 500,- 1x týdně

VOLEJBAL Vedou: Roman Žák, Jiří Ryšavý od 6 let 600,-
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OSTATNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY

JÁ A PES Vede: Lenka Doláková od 10 let 800,-

HOKUS POKUS Vede: Alena Klimešová od 6 let 900,-

HRAVÉ CVIČENÍ S HUDBOU

začátečníci
Vede: Marcela Bizoňová od 5 let 700,-

HRAVÉ CVIČENÍ S HUDBOU

pokročilí
Vede: Marcela Bizoňová od 7 let 700,-

KOUZELNÁ VAČEČKA

začátečníci
Vede: Pavlína Bulvová od 9 let 700,-

KOUZELNÁ VAČEČKA

pokročilí
Vede: Pavlína Bulvová od 9 let 700,-

ŽONGLOVÁNÍ Vede: Dita Novotná od 9 let 800,-

VÍCE INFORMACÍ O ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH NALEZNETE NA:

WWW.DDM.NMNM.CZ
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INFORMACE PRO RODIČE:

Přihlásit se na zájmové útvary můžete online na

webu DDM - od 22. srpna 2016. Informační dny

se budou konat 13. a 14. září 2016 od 16:00 do

18:00 v kulturním domě, místnost  K1.  Můžete

zde uhradit zápisné na zájmové útvary a získáte

konkrétní údaje od jednotlivých pedagogů.

Dítě  se  stává  členem  zájmového  útvaru  při

odevzdání  přihlášky  a  zaplacení  zápisného  na

zájmový útvary.  Platba za zájmové útvar musí

být  provedena  nejpozději  do  31.10.  2016

bankovním převodem nebo v hotovosti.

Kde  je  definováno  zájmové  vzdělávání?

V  zákoně  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním

základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů,  a podrobněji  v  prováděcím právním

předpisu  -  vyhlášce  č.  74/2005  Sb.,

o  zájmovém  vzdělávání,  ve  znění  vyhlášky  č.  109/2011  Sb.  Zájmové  útvary

probíhají  od 1.10.  2016 do 30.5.  2017,  vyjma školních prázdnin a  státních

svátků, pokud není uvedeno jinak.

Při  předčasném  ukončení  docházky  dítěte  do

zájmového útvaru se zápisné nevrací  –  pouze

při výjimečných případech – zdravotní a sociální

důvody. Předčasné ukončení musí být písemně

sepsáno  s  podpisem  zákonného  zástupce.

Veškeré změny je zákonný zástupce je povinen

nahlásit do 3 pracovních dnů. V případě hrubého porušení řádu DDM (účastníci se

s  řádem  seznámí  při  první  hodině  zájmového  útvaru)  bude  dítě  vyloučeno

z činnosti DDM bez možnosti vrácení úhrady zápisného. 
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K DOSTÁNÍ 
OD ČERVNA 2016

NA PRODEJNĚ 
DÁRKY NEDOMA 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN 
CENTRU KOCIÁNKA BŘEZEJC
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 733 679 932 lenka.madericova@re-max.cz

www.lenkamadericova.cz

Pro

Lenka Mad i ová
realitní maklé

Do 30. zárí 2016 ke kazdé
uzavrené smlouve prodávajícím 

jako dárek mobil.

AKCE

‹‹

‹ ‹
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Spotřeba od 5 l/100 km

Ohromný zavazadlový prostor 488 l*

7 airbagů a klimatizace v základní výbavě

od 369 000 Kč

Plná záruka

            
     5 let

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.

www.auto-auto.cz
AUTO … s.r.o. Nádražní 67, Žďár nad Sázavou, Tel.: 605 298 195
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srpen výstava Tajnosti moravských hradů a zámků městská knihovna

srpen výstava Karafiátovi Broučci – práce dětí z družiny ZŠ městská knihovna

srpen výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

srpen výstava František Vízner – Sklo / Miroslav Matoušek – Fotografie Horácká galerie

srpen výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

srpen výstava Jan Vičar – Afrika Horácká galerie

srpen výstava Ivan Kříž – Pře hřebíků přeje hře Horácká galerie

srpen výstava Václav Hradecký – Introspektiva Horácká galerie

4. 8.     18:00 vernisáž Martín Zálešák – kresby Horácká galerie

4. 8.     19:30 koncert Kontrasty – koncert netradičních nástrojů Horácká galerie

5. 8.     18:00 koncert Varhany a viola – koncert vážné hudby evangelický kostel

9. 8.     21:00 kino Kung Fu Panda 3 – letní kino, dětské kulturní dům

13. 8.   13:30 sport Na kole Žďárskými vrchy – benefiční jízda Vratislavovo náměstí

13. 8.     8:00 výstava Horácká výstava chovatelů chovatelský areál

14. 8.     9:00 trh Řemeslný jarmark u katolického hřbitova

14. 8.            pouť Pouť na kostelíčku kostelíček, u katolického hřbitova

14. 8.     8:00 výstava Horácká výstava chovatelů chovatelský areál

16. 8.   14:00 workshop Letní kreativní dny – Není socha jako socha Horácká galerie

17. 8.   10:00 workshop Letní kreativní dny – Do plenéru s Oldřichem Blažíčkem Horácká galerie

17. 8.   14:00 workshop Letní kreativní dny – Do plenéru s Oldřichem Blažíčkem Horácká galerie

18. 8.   10:00 workshop Letní kreativní dny – Inspiruj se Afrikou, ryj a tiskni! Horácká galerie

18. 8.   14:00 workshop Letní kreativní dny – Inspiruj se Afrikou, ryj a tiskni! Horácká galerie

23. 8.   20:30 kino Wilsonov – letní kino, komedie ČR kulturní dům

25. 8.   17:00 vzdělání Dobrodružné cesty F. V. Foita – český sochař v Africe Horácká galerie

27. 8.     8:00 slavnosti Novoměstské Medové slavnosti Vratislavovo náměstí

28. 8.   14:00 koncert Setkání harmonikářů Penzion Vrchovina

Změna programu vyhrazena.
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