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Nový školní rok začíná
Je tu konec prázdnin a s ním nový 
školní rok. Na ten se kromě žáků 
každoročně připravují i samotné 
školy. Žáky a studenty novoměst-
ských škol tak čeká řada novinek.
Společným jmenovatelem přípravy na novou 
školní sezónu jsou letos v Novém Městě stavební 
práce. Vrtalo se, bouralo a stavělo v každé škole. 
Rozsáhlou rekonstrukci přízemí má za sebou 
například Gymnázium Vincence Makovského. 
„Bylo to docela složité. Rekonstrukce se týkala 
poloviny budovy, tu druhou stihneme až příští 
rok. Byla to veliká zakázka, a protože dodavatel 
má mnoho subdodavatelů, tak to trochu vázne 
a máme skluz,“ říká ředitel Jiří Maděra. Stavební 
komplikace jsou také tím důvodem, proč studen-
ti gymnázia zasednou do lavic až 5. září. Práce 
se komplikují, protože se jedná o starou budovu. 
„V přízemí budovy byly dřevěné podlahy bez izo-
lace, současně s tím začaly problémy s odpady, 
takže se dělá rekonstrukce jak vodoinstalace, tak 
elektroinstalace včetně internetového připojení. 
Je to skutečně velmi rozsáhlé,“ popisuje prá-
ce Maděra. Rekonstrukci hradí Kraj Vysočina 
a vysoutěžená cena byla zhruba 16 milionů bez 
DPH. „Objevily se problémy. Projekt nepočítal 
s řadou překvapení, která rekonstrukce takto 
staré budovy přináší. Tyto nesrovnalosti řešíme 

za pochodu a to nás zdržuje,“ uzavírá Maděra.
Do oprav se pustili i na I. ZŠ na Vratislavově 

náměstí. „Jednou z nich byla rekonstrukce elek-
troinstalace 3. podlaží hlavní budovy, jehož sou-
částí, kromě nových rozvodů elektra, datových 
sítí apod., bylo i zabudování vzduchotechniky 
v kreslírně, která škole slouží jako aula. Pro 
zkvalitnění výuky jsme současně zmodernizova-
li odborné učebny výpočetní techniky. Další 
rozsáhlou akcí byla komplexní rekonstrukce 
ústředního topení -výměna radiátorů, rozvo-
dů apod. - na Tyršově ulici,“ říká ředitel Otto 
Ondráček. Ve zrekonstruovaných třídách to 
skutečně vypadá jako na moderním pracovišti. 
V každé třídě jsou ze stropu vyvedeny kabely 
na projektory, všude je spousta přípojek na in-
ternet i dostatečné množství zásuvek na note-
booky a jinou elektroniku. „Budova naší školy 
je historická zvenku a velmi moderní zevnitř,“ 
pochvaluje si výsledky práce Ondráček.

Spojovací krček
Největší stavební akce letos ale čekala ZŠ 

Leandra Čecha. Takzvaný spojovací krček 
propojil budovu školy s jídelnou a gymnáziem. 
Studenti tak nebudou muset chodit na obědy 
venkem, což přijde vhod zejména v zimě nebo za 
deštivého počasí. Krček také přehradil prostor 
mezi hlavní budovou a jídelnou, a vzniklo tak 
příjemné atrium, kde budou moci žáci trávit 
volný čas. „Finišuje se, pracuje se i v sobotu, 

měli bychom to stihnout,“ říká ředitel Jan Kra-
kovič. Radnice také pro školu zajistila od Kraje 
Vysočina prostředky na úpravu nově vzniklého 
atria.  „Studenti tu tak budou mít k dispozici 
basketbalový koš, ochranné sítě, pískoviště, 
bude tu také speciálně upravený povrch pro 
různé sportovní aktivity,“ dodává Krakovič.

SOŠ rekonstruuje truhlářskou dílnu
Ani SOŠ Bělisko nezůstala během prázdnin 

v nečinnosti. Vznikla tu například nová relaxační 
třída, vybavená pohodlným nábytkem i boxova-
cím pytlem. Podle ředitele Iva Teplého bude 
sloužit studentům i kantorům. „Kromě odpo-
činku se zde budou vyučovat i některé předmě-
ty,“ říká Teplý. Největší letošní investice ale 
školu zřizovanou Krajem Vysočina ještě teprve 
čeká. „Během září, října budeme rekonstruovat 
truhlářské dílny. Dáme tam nové stroje a vše 
potřené tak, aby vzniklo moderní pracoviště, se 
kterým se budou naši žáci setkávat v budoucnu 
i ve firmách,“ dodává Teplý.

Aktivitu ve školách si pochvaluje také sta-
rosta Michal Šmarda. „Letošní rok je rokem 
masivních investic do základních škol, ať je to 
elektroinstalace nebo stavba krčku, všechny 
tyto práce vytvoří dětem výborné zázemí. Obě 
základní školy mají připravené pěkné projekty 
pro zajištění praktické výuky a zvýšení počíta-
čové gramotnosti. O granty na ně budou žádat 
v tomto školním roce.“   -kb-
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Ladislava Kachlíkova /ČSSD/
I letošní prazdniny školy věnovaly opravám, rekonstrukcím apod. Já se obzvlášť 
těším na možnost chodit na oběd spojovací chodbou. Odpadá tím především 
zdlouhavé přezouvání u nejmenších dětí nebo čekání venku v chladnějším počasí. 
Škola na ul. L.Čecha také nechala vymalovat první patro, takže mne konkrétně 
čeká krásná, čistá třída. Školy se určitě také zaměřily na dovybavení tříd a kabine-
tů. Nezbývá tedy než popřát zaměstnancům všech škol úspěšný nový školní rok.

Ptali jsme se zastupitelů: Jak je Nové Město 
připravené na nový školní rok?

Stavba začala
Na Žďárské ulici v blízkosti nemocnice bude stát 
Komunitní dům pro seniory, takzvaný KODUS. 
Na přihlášky je zatím ale ještě brzy. Stavba bude 
hotova v říjnu 2017.
Cíl stavby je jednoznačný, pomoci seniorům 
v Novém Městě a okolí tím že jim město umožní 
pohodlné nájemní bydlení. V novém Komunit-
ním domě bude 22 bytů pro jednu nebo dvě oso-
by a společenské prostory, aby se měli nájemníci 
kde scházet. Budova bude samozřejmě absolutně 
bezbariérová. Bydlení v KODUSu je určené pro se-
niory starší 60 let, kteří jsou v podstatě soběstační. 
Pobyt v  Komunitním domě by jim měl pouze 
umožnit žít kvalitní a důstojný život ve společnosti 
svých vrstevníků. Nájemníci nicméně budou mít 
možnost objednat si terénní sociální službu, kte-
rá zdejším obyvatelům vypomůže s péčí o jejich 
osobu, pomůže v domácnosti, doprovodí k lékaři, 
nakoupí nebo jim doveze jídlo. „Potřebu takového 
zařízení sledujeme dlouhodobě zejména z infor-
mací, které mají zaměstnanci Novoměstských 
sociálních služeb,“ říká starosta Michal Šmarda 
a dodává, že dům je určen především pro lidi 
z Nového Města a okolí.
Další výhodou stavby je, že stávající nájemní 
byty města, které v současnosti někteří poten-
cionální nájemníci KODUSu obývají, bude 
pak možné nabídnout čekatelům a zájemcům 

o bydlení, nebo občanům, kteří zakládají ro-
diny. „Senioři se často ocitají v těžké situaci. 
Vybudovali zázemí pro rodinu ve větších by-
tech a dnes v nich žijí sami. Starost o velký byt 
s sebou nese také velké fi nanční náklady, což 
může být pro lidi žijící ze starobního důchodu 
problém. Nájem bytu v Komunitním domě pro 
ně může být příjemným řešením,“ říká starosta 
Michal Šmarda. Podmínkou stavby od začátku 
bylo získání dotace vypsané Ministerstvem pro 
místní rozvoj v loňském roce. Dotaci, o kterou 
město žádalo v lednu 2016, se nakonec podařilo 
získat. Ministerstvo na stavbu přispělo částkou 
12 596 524 Kč. Celková vysoutěžená cena stavby 
je 23 969 000 Kč bez DPH. Zbylé peníze, tedy více 
než 11 milionů, uhradí město ze svého. -kb-.

Každý svého zdraví 
strůjcem
Akce se bude konat 9.–10. 9. 2016 na Vrati-
slavově náměstí v Novém Městě na Moravě. 
Návštěvníky čeká výstava a soutěže Ligy pro-
ti rakovině, dále vyšetřovna, kde vás lékaři, 
specialisté na dermatologii, zdarma vyšetří. 
 -red-

Cvičení Ample Strike
Od 30.  8. do 20.  9. se v  ČR odehraje 

vojenské letecké cvičení Ample Strike. Na 
cvičení se kromě českých letců budou po-
dílet i jednotky spojeneckých zemí NATO. 
Bojové letouny budou startovat z 21. základ-
ny taktického letectva v Čáslavi a z Vícenic 
u Náměště nad Oslavou. Přelety letadel se 
proto nevyhnou ani nebi nad Novým Městem 
na Moravě. Podle pořadatelů se dá očekávat 
zvýšená hlučnost. Letošního ročníku se zú-
častní okolo 1 300 cvičících, z toho jsou ne-
celé tři stovky ze zahraničních armád.
Účast potvrdilo 16 zemí. K  vidění bu-
dou L-159 ALCA, L-39 Albatros a JAS-39 
Gripen, vrtulníky Mil Mi-24/35 a Mi-171, 
účast také přislíbily litevské L-39, německé 
PC-9, LearJet a Tornado, polské Su-22, ma-
ďarské JAS-39 a slovinské PC-9. Spojené 
státy americké potvrdily zapojení vrtulníků 
AH-64 Apache a letounů B-1 a B-52, které 
budou vzlétat ze základny ve Velké Británii. 
 -kb-

Petr Hubáček /TOP 09/
Myslím, že Nové Město je připravené dobře. Sice trochu se zpožděním, protože 
stavební práce v gymnáziu se protahují, ale celkově myslím, že změny budou po-
zitivní. Spojovací krček přinese komfort pro žáky i učitele gymnázia i II. základní 
školy. Různé práce ve školách se musí dělat každé prázdniny, ale letošní rok je  
výjimečný tím, že investice do oprav jsou vyšší, než je obvyklé.  

Libor Černý /ANO 2011/
 Město je připravené, protože již po desetiletí začíná školní rok stejně.  Děti se do 

škol vozí a již v devět hodin chodí po městě, protože ve škole je pustí příliš brzy - k 
velké radosti rodičů, kteří již většinou nemají dovolenou, a školní jídelny první den 
školy nevaří. To, že jsou opravené přechody, děti nezajímá, protože chodit po nich je 
zbytečná zacházka. Jako každý rok školy nikdy neposkytnou seznamy pomůcek  včas 
a každý učitel přitom vyžaduje jiný sešit. Normované formáty učebnic jsou dnes 

už přežitek a obaly na ně nepasují. Ředitelé škol marně věří, že dodavatelské fi rmy dokončí všechny 
stavební práce včas.  Nakonec to ale vždycky dobře dopadne.   Takže ano. Město je dobře připravené.

Tři kříže
Do Nového Města přijedou 19. září studenti  a 
vědečtí pracovníci z Mendelovy univerzity, aby celý 
týden detailně zkoumali lokalitu kolem Tří křížů.
Jejich návštěva je součástí dlouhodobé snahy 
města celou oblast zatraktivnit. Studenti mají za 
úkol vypracovat návrhy, které by mohly vedení 
města naznačit, jaké možnosti při úpravě lokality 
má. Cílem radnice je ale do debaty zapojit také 
občany. Lidé, kteří mají ke Třem křížům vztah, 
budou mít možnost podělit se o své názory, vzpo-
mínky či představy s vedením města, ale také se 
studenty a vědeckými pracovníky na společné 
schůzce, která se uskuteční u Třech křížů v úterý 
20. 9. od 17 do 19 hodin.

V souvislosti s projektem začne také 3. 10. 
v 17:00 v Kulturním domě v Novém Městě vý-
stava, která zmapuje lokalitu kolem Tří křížů 
v jejich historickém kontextu. K vidění budou 
velkoformátové fotografi e z archivu Novoměš-
ťáků, dobové obrazy a mapy Kapliska a okolí, 
které ukáží, jak se lokalita měnila během let. -kb-
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Literární klíček
5. října se v kulturním domě koná slavnostní 
vyhlášení literární soutěže. Porota vybírala 
z celkem 111 textů, které jste do soutěže po-
slali. Zasedli v ní Věra Rudolfová, Gabriela 
Sittová a Vojtěch Zikmund. „Jsme rádi, že se 
sešlo tolik prací. Jsou mezi nimi skutečně in-
spirativní texty,“ říká organizátorka literární-
ho klání Kateřina Šteidlová. Na slavnost-
ním večeru budou oceněni vítězové všech 
13 kategorií a samozřejmě nebude chybět 
ani autorské čtení ukázek vítězných prací. 
Nahlédnout bude možné i do ostatních textů. 
 -kb-

Prodej bytu
Město nabízí k prodeji byt o výměře 50,63 
m². Nemovitost se nachází v bytovém domě 
na Hornické ulici. Minimální cena je stano-
vena na 550 tis. Kč. Prohlídka je ve středu 
31. 8. od 15 do 15:15 hod a 5. 9. v době od 
15. 15. Kontaktní osobou je Renata Chalupo-
vá z RK Pamex. Bližší informace na tel. čísle 
775 778 802.  -mah-

Nové Město má nové webové stránky
Nové Město na Moravě má nové webové stránky. 
Zcela se změnila nejen vizuální podoba, ale také 
jejich struktura.
Kritici starému webu nejčastěji vyčítali, že je ne-
přehledný a hledání potřebných informací zabe-
re příliš mnoho času. Nové stránky by to měly 
změnit. Po zadání adresy nmnm.cz návštěvníka 
přivítají čtyři články o tom, co se ve městě zrov-
na odehrává zajímavého. Pro orientaci a vyhle-
dávání na webu je ale důležitá zejména hlavní 
lišta na horním okraji stránek. Obsah webu je zde 
rozdělen do devíti základních oddělení. V rubrice 
„Město a úřad“ jsou všechny informace, formulá-
ře a on line služby městského úřadu a radnice. Zá-
ložka „Otevřené město“ skrývá veřejně dostupné 
údaje o fungování samosprávy města, jako jsou 
transparentní účty, klikací rozpočet, informace 
o veřejných zakázkách a podobně. Pod hlavičkou 
„Školství“ jsou zprávy o novoměstských ško-
lách, ale také přímo jejich vlastní webové stránky. 
Stejně je tomu i v záložce „Sociální oblast“, kde 
najdete stránky NSS i Centra Zdislava. Pokud 
vás zajímá, co se děje na kulturním poli, je pro 
vás ideální rubrika „Kultura“. Pod ní se skrývají 
kompletní informace a články o všech kulturních 
akcích a zajímavostech, které se ve městě konají, 
konaly, nebo konat budou. Najdete tu i odkazy 
na stránky Horáckého muzea, Horácké galerie, 

městské knihovny či kulturního domu. Stejný 
princip platí i u rubriky „Sport“ a „Turistika“. 
„Tvůrci stránek vycházeli z toho, že není důležité, 
která organizace konkrétní akci pořádá, ale co 
se děje. To znamená, že lidé spíše hledají podle 
typu akce, ne podle toho, kam patří její pořadatel. 
Informace na webu jsou proto řazeny tematicky,“ 
vysvětluje fi lozofi i stránek starosta Šmarda.

Pro jednodušší orientaci v tom, kdy se ve městě 
která akce koná, slouží rubrika „Kalendář akcí“, 
kde jsou všechny události řazeny chronologicky. 
Velkou výhodou nových stránek je i  to, že do 
kalendáře mohou zadávat své akce nejen městské 
organizace, ale i samostatné spolky a sdružení. 
„Samozřejmě že mnoho akcí, které se v Novém 
Městě odehrávají, pořádá někdo cizí. Radnice ne-
organizuje vše, co se ve městě děje. V kalendáři 
najdete téměř všechno, co se ve městě koná, ale 

zároveň je tam vždy také ta informace, kdo akci 
pořádá,“ vysvětluje Šmarda.
Kdo by neměl čas prohlížet celý web a zajímá ho, 
čím zrovna Nové Město žije, může otevřít rubriku 
„Noviny“, kde najde výběr těch nejzajímavějších 
článků ze života města. Tady je také k dispozi-
ci elektronická verze měsíčníku Novoměstsko.
Nové stránky mají také takzvaný responzivní 
design, to znamená, že se dokáží samy přizpůso-
bit rozměrům displeje, a jsou proto velmi dobře 
použitelné i v mobilních telefonech nebo tabletech. 
Mnoho času návštěvníkům jistě ušetří i jedno-
duché vyhledávání, kdy stačí napsat hledané 
slovo a systém vygeneruje všechny články, které 
se zadaným slovem souvisí. Pokud byste měli sami 
zájem zveřejnit článek nebo nějakou zajímavost 
na stránkách města, pište na adresu zpravodaj@
nmnm.cz.  -kb-

Co rozhoduje o tom, kde chceme 
žít?
Na ulicích Nového Města na Moravě se koncem 
srpna objevily plakáty upozorňující na problém 
úbytku obyvatel.

Cílem kampaně je upozornit občany na 
problém, se kterým se město dlouhodobě 
potýká. Stejně jako u celé řady měst v České 
republice se snižuje počet lidí, kteří mají ve 
městě trvalé bydliště. Problém sice není tak 
dramatický jako v okolních městech, přesto jej 
novoměstská radnice nechce podcenit. Součástí 
problému je například i to, že ve městě žije celá 
řada lidí, kteří mají trvalé bydliště nahlášené 
někde jinde. Pro rozhodování o tom, kde budou 
lidé žít, je však důležitá celá řada faktorů, ať 
už je to množství, kvalita a cena pozemků pro 
bydlení, nová bytová výstavba, pracovní pří-
ležitosti, dopravní infrastruktura a jiné. Řadu 
z těchto věcí může ovlivnit investiční politika 
města. Proto je důležité, aby radní znali názory 
obyvatel na to, co je pro ně podstatné. Cílem 
kampaně je vyvolat diskuzi na téma, co lidem 
v našem městě chybí a co ovlivňuje jejich roz-
hodnutí, zda ve městě chtějí trvale žít. „Star-

tovní fáze kampaně měla zaujmout a přimět 
lidi k přemýšlení o svém městě. To se myslím 
podařilo,” vysvětluje autor kampaně Kryštof 
Benoni z Novoměstských kulturních zařízení.
 -red-
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Pozvánka
Zveme vás na setkání u příležitosti 20. výročí 
poskytování terénní pečovatelské služby na 
území Nového Města na Moravě.
Novoměstské sociální služby si vás v rámci 
projektu Podpory zapojování seniorů do ak-
tivního života – Nové Město bez bariér 2016 
dovolují pozvat na společenské setkání senio-
rů a jejich rodinných příslušníků.
Setkání se uskuteční v sobotu 1. 10. 2016 ve 
14.00 hod. v Domě s pečovatelskou službou, 
Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
Ke slavnostní náladě nebude chybět harmo-
nikář a drobné občerstvení.
Bližší informace najdete na nss.nmnm.cz.

Změna půjčovní doby
Městská knihovna oznamuje změnu půjčovní 
doby od 1. září 2016.

Pondělí: –------------    12.00 – 17.00
Středa:  9.00 – 11.00  12.00 – 18.00
Pátek:    9.00 – 11.00  12.00 – 17.00
Sobota: 9.00 – 11.00 /pouze dospělé od-

dělení a internetová studovna/
V sobotu nevyřizujeme požadavky ze skladu! 
Jestliže máte zájem o sobotní půjčení knihy 
ze skladu, můžete si ji objednat do pátku do 
17.00 hodin na tel. č. 566 598 730 nebo na 
e-mailu: mvs@mk.nmnm.cz. Skladová kniha 
bude pak připravena k vyzvednutí.

Už jste se přihlásili?
Dům dětí a mládeže Nové Město na Mo-
ravě připravil nabídku zájmových kroužků 
na školní rok 2016–2017. Novinky letošní-
ho školního roku: žonglování, horská kola 
a  nerf. Nové jsou i  webové stránky a  při-
hlašování v sytému Domeček. Podrobnosti 
najdete na webových stránkách www.ddm.
nmnm. cz.

SDH Maršovice vás srdečně zve na víkend soutěží 
v požárním sportu. V sobotu 3. 9. se od 13 hod. 
uskuteční 10. kolo Žďárské ligy a v neděli 4. 9. od 
13 hod. 5. kolo Novoměstského poháru Soptíků.
 Felcmanová Eva

Z muzejních sbírek
V  muzejních sbírkách se setkáváme i  s  velmi 
bizarními předměty.
Tento měsíc bych se ráda věnovala muzejním třís-
kám. Ne ovšem těm, které odpadávají ze střechy 
muzea, ale skutečným sbírkovým předmětům. 
Opravdu se v depozitáři v jedné nenápadné obál-
ce s nápisem POZOR!!! ukrývají dva dřevěné 
úlomky. Ty už by dávno v muzeu nebyly, kdyby je 
nedoprovázel krátký text: „Tyto zlomky odštěpil 
osobně můj synovec Ota Hobotický, továrník 
z Benešova, v Brüxenu (Brixenu) ze schodiště, 
po němž Havlíček sestupoval do svého vězení. 
Jaromír Hobotický. “Nehledě k tomu, že text po-
dává důkaz o vandalismu v severoitalském městě 
(myšleno s nadsázkou), jedná se o krásný příklad, 
kdy příběh zhodnocuje a utváří sbírkový předmět.

Na Karla Havlíčka Borovského uchovává 
muzeum i další památky. Jednou z nich je Bo-

rovského tkaná podobizna od tkalce samouka 
Jana Machka z Krucemburku. Předmět darova-
la slečna Kristina Letovská, učitelka na obecné 
a měšťanské škole, jejíž soukromé sbírky se staly 
základem budoucího muzea. Kateřina Kučerová

Žena s klasy bude jako nová
Po mnoha letech se soše z hořického pískovce od 
Vincence Makovského dostane restaurátorské 
péče.
Díky cestovatelskému rodokmenu sochy Žena 
s klasy, kdy putovala po Brně, je její stav havarijní 
a restaurování přišlo v poslední chvíli.

Sochu obestoupilo lešení. Někteří návštěvníci 
novoměstské nemocnice kupodivu až nyní zjis-
tili, že socha je zde instalovaná. Od vchodu má 
dokonalé maskování vzrostlými rododendrony 
a příchozím je odepřen ten nekrásnější pohled 
od vstupu do nemocnice.

Sbírkový předmět byl získán převodem z Mo-
ravské galerie Brno v roce 2003 a z prostorových 
důvodů bylo rozhodnuto o jejím umístění v areálu 
nemocnice.

Restaurátorské práce budou probíhat až do 
konce září. Po odstranění lešení budou moci ná-

vštěvníci vidět sochu v plné kráse, pokud ovšem 
dojde k redukci rododendronového porostu.

 Text a foto Mirka Špačková

Aktuální informace o dění v Novém Městě na Moravě najdete
 na webu noviny.nmnm.cz.

ZUŠ ve školním roce 2016
V letošním školním roce bude naším hlavním 
úkolem spolupráce na projektování rekonstrukce 
budovy VZP na novou ZUŠ. Na podzim chys-
táme adventní koncerty, v únoru nás čeká již 8. 
zuškový ples. Jaro patří tradičně absolventským 
vystoupením všech čtyř oborů a nebude chybět 
ani tradiční koncert učitelů. Jako každoročně se 
budou naši žáci účastnit celostátních uměleckých 

soutěží. V hudebním oboru letos budou soutěžit 
kytaristé, klavíristé a smyčcové nástroje, možnost 
změřit své kvality dostane dechový orchestr 
a ostatní hudební skupiny. Pozadu nezůstanou 
ani výtvarníci. Literárně dramatický obor se bude 
připravovat na Dětskou scénu a Wolkrův Prostě-
jov. Účastnit se budeme i městských akcích. 
 Eva Mošnerová, ředitelka
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Zimní semestr VU3V
Čím dál oblíbenější kurzy Virtuální Univerzi-
ty třetího věku se dočkají v našem městě 
pokračování. Zimní semestr odstartuje v září. 
Přednášky jsou naplánovány do prosince. 
Tématy budou astronomie, dějiny oděvní 
kultury a etika. Místem výuky bude spole-
čenská místnost Domu s  pečovatelskou 
službou. Kurzy jsou určeny pro důchodce, 
invalidní důchodce bez rozdílu věku, osoby 
starší padesáti let a nezaměstnané. Poplatek 
činí 300 Kč, kurz astronomie je o polovinu 
levnější. Více informací je zveřejněno na 
webu NSS. Zájemcům je také sdělí pracovni-
ce DPS.  -mah-

Město podpořilo výstavu  
Do Nového Města zamíří výstava, která 
představuje utrpení lidí v koncentračních 
táborech. Konání výstavy nazvané Místa 
utrpení, smrti a hrdinství podpořilo naše 
město finanční částkou. Výstava začíná v 
kulturním domě 1. října.   -mah-

Taneční 2016
Kurz společenského tance a chování pro mlá-
dež bude zahájen dne15. 9. v 16:00 hod. v 
kulturním domě.

Klub seniorů -  září 2016
5. 9. po Zahájení nové sezony, informace o 
programech, chvilka s harmonikou. 
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
13. 9. út Výlet autobusem do Sněžného a na 
Blatiny. Odjezd ze st. centrum v 9.10 hod., od 
nádraží ČSD v 9.15 hod. Návrat asi v 17 hod.
19. 9. po Naše zážitky z letních prázdnin.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
29. 9. čt Zájezd do Velkého Meziříčí a Tře-
bíče. Odjezd od KD v 8 hod. Návrat asi v 18 
hod. 
Cena pro členy Klubu seniorů 150 Kč, hosté 
200 Kč
Na říjen a listopad připravujeme zájezdy do 
divadel. Bližší informace na vývěskách a ak-
cích Klubu seniorů.   

Hasiči dostanou nové auto
Nový devítimístný automobil dostanou členové 
SDH Studnice na konci listopadu.
Radní Nového Města na Moravě, pod nějž 
Studnice spadají, už schválili zahájení výběrové-
ho řízení na jeho nákup. „Částka za požární do-
pravní automobil pro hasiče ze Studnic by neměla 
přesáhnout devět set tisíc korun. A termín dodání 
byl stanoven na 30. listopadu,“ informoval novo-
městský místostarosta Stanislav Marek.

Dobrovolní hasiči ze Studnic obdrželi jako 
jediný sbor z pěti přihlášených z Nového Města 
na Moravě dotaci z Ministerstva vnitra a z Kraje 
Vysočina. „Letos to bylo poprvé, kdy se mohly 
přihlásit také sbory z místních částí. Hasičům ze 
Studnic se podařilo získat čtyři sta padesát tisíc 
korun státní dotaci a tři sta tisíc korun z kraje. 
Město dokryje potřebnou částku sto padesáti 
tisíci korunami,“ uvedl Stanislav Marek.

Vzhledem k tomu, že mohou místní části Nové-

ho Města na Moravě hospodařit s rozdělenými 
rozpočty, musí Studnice zaplatit zmíněných sto 
padesát tisíc korun ze své kasy. „Jejich rozpočet 
není nijak vysoký, proto museli trochu přehodno-
tit priority. Nakonec se Studničtí rozhodli poza-
stavit druhou fázi rekonstrukce požární zbrojnice 
a investovat raději do nového auta. Získání dotace 
byla jedinečná příležitost, jak si hasičský automo-
bil pořídit,“ podotkl Stanislav Marek.

Studničtí hasiči se zatím museli jak na sou-
těže, tak i na výročí sborů, schůze a další akce 
dopravovat vlastními prostředky. “Transportní 
vozidlo je pro hasiče velmi důležité. Studnice jsou 
naší nejmenší místní částí a hasiči tvoří základ 
spolkového i kulturního života obce. Proto jim fa-
ndím a město je všemožně podporuje.” zhodnotil 
práci členů Sboru dobrovolných hasičů Studnice 
novoměstský starosta Michal Šmarda.   
 -hzk-

Ladislav Kozderka se vrátil do Rokytna
V Rokytně byla odhalena pamětní socha věnovaná 
hudebnímu skladateli a  dirigentu Ladislavu 
Kozderkovi. Nachází se v místě, které umělec rád 
navštěvoval a jež mu bylo velkou inspirací.

„On miloval Vysočinu a chtěl být po své smrti 
rozprášen z letadla nad Vysočinou. To ale nebylo 
reálné, proto jsme přemýšleli, jak ho na jeho oblí-
bená místa vrátit. Nakonec jsme vymysleli pamět-
ní sochu,“ vysvětlila rodinný počin Květoslava 
Navrátilová, druhá žena Ladislava Kozderky.

Místo, kde byla socha umístěna, přirostlo 
slavnému dirigentu a skladateli k srdci. Pamět-
ní socha je společným dílem sochaře Jaroslava 
Koléška a jeho studentů Ostravské univerzity 
v Ostravě. „Devadesát osm procent práce udělali 
mí studenti, já jsem jen dohlížel na výslednou 

podobu,“ uvedl věc na pravou míru Jaroslav 
Koléšek. 

 -hzk-

Počasí Rokytenské harmonice nepřálo

Už poosmé se do Rokytna sjeli harmonikáři 
a heligonkáři z celé republiky, aby si společně 

zahráli a zazpívali a potěšili diváky 
a posluchače, kteří je přišli podpo-
řit uznalým potleskem.
Ačkoliv počasí tentokrát tradiční 
akci moc nepřálo, hosté i místní 
si i  letos přišli na své. Na roky-
tenských prknech, jež znamenají 
svět, se vystřídali nejen staří známí, 
ale objevily se i nové tváře.
K  dobré náladě nemálo přispě-
li také členové místního sboru 
dobrovolných hasičů, kteří se po-

starali o občerstvení a celou akci organizovali. 
 -hzk-
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Plním si cestovatelský sen
Radek Jaroš vyráží na další vrchol, 
nejvyšší horu Evropy Elbrus. Před 
cestou stihl dát rozhovor Novo-
městsku. 
Máte za sebou výstup na Denali, nejvyšší horu 
Aljašky. Ta má zhruba o dva tisíce metrů méně, 
než jste byl doposud zvyklý. Je to velký rozdíl? 

Je, protože to je něco, jako když člověk běhá ma-
raton a pak jde na střední tratě. Ta výkonost je 
potom jiná. Je to jiná disciplína. Když jsme ale 
přistáli pod úpatím Denali, tak jsme byli ve výšce 
2 300 metrů a nad námi se tyčila 4km stěna Dena-
li. To nemají ani Himaláje. Je tam také překvapivě 
hodně mrazivé a větrné počasí. Museli jsme si 
tam také veškeré vybavení donést sami. 

Jaký je rozdíl, když lezete v Himalájích, kde 
jsou rozvojové země jako Nepál, proti lezení v 
Severní Americe?
Je to jedno, v těch horách to nemá žádný vliv. 
Osobně jsem třeba byl zklamaný z obchodů v 
Americe s outdoorovým vybavením. Káthmándú 
v Nepálu je na tom v současné době podstatně 
lépe. 

Vy jste se rozhodl, že si výstupy na hory Koruny 
planety vždy něčím zpestříte. Je to tak?
Ano. Na Aljašce jsem tři týdny cestoval za med-
vědy, na kajaku  za velrybami. Proto jsem se roz-
hodl, že na současnou expedici na Elbrus jedeme 
na kolech. Čeká nás tři tisíce kilometrů po vlastní 
ose, tisíc kilometrů plavby po Černém moři. Chci 
to pojmout trošku cestovatelsky.

Z vás se tedy tímto stává i cyklista? 
Já jsem na kole jezdil vždy. Je ale pravda, že na El-
brus jsem musel trénovat. Byl jsem kvůli tomu na 
tři týdny ve Španělsku v Pyrenejích. Až se vydám 
na nejvyšší horu Austrálie, účastním se tam také 
závodu na horských kolech Crocodile Trophy. 

Když jste jezdil do Himálají, tak jste takovou 
volnost neměl? 
Ty země jsem samozřejmě poznal, byl jsem tam 
pětadvacetkrát, tak to člověk vidí ledacos, ale 
expedice na osmitisícovku trvá měsíc až dva. 
To není mnoho času a naším primárním cílem 
vždycky bylo dostat se do nějakého výchozího 
bodu a co nejrychleji k hoře. Po několikatýdenním 
pobytu v osmi tisících jsme se zase vždy snažili 
dostat se co nejrychleji od hory, na letiště a domů. 

Který z vrcholů Koruny planety je nejtěžší? 
Řekl bych, že ty dvě nejtěžší mám za sebou – 
Mount Everest a Denali. Ale jsou to hory a říci 
třeba o nějaké sedmitisícovce, že je lehká, to je 

velká drzost. A Koruna planety má jiná specifika. 
Až pojedu na Antarktidu, tak to bude výzva sama 
o sobě. 

Na první horu z Koruny planety jste vystoupil 
před 18 lety, byl to Mount Everest. Jak se od 
té doby proměnilo výškové horolezectví jako 
sport?
Materiály jdou dál, jsou lehčí, tepelně lepší, ale 
pořád jsou to hory. Jakmile zavládne špatné poča-
sí, tak i s nejnovějším hitechem  jste na ně krátcí. 
Viz moje předposlední hora, na které jsem omrzl. 
Jako nováčkovi se mi to nestalo a jako zkušenému 
vlkovi ano. A nepodcenil jsem přitom vůbec nic. 
Velký rozdíl ale je v tom, že je všude čím dál více 
lidí. Tento fakt lezení ovlivňuje, jdete třeba i proti 
své vůli za někým, kdo vám vyšlapává cestu. Jsou 
expedice, které s tím počítají a schválně chodí 
takto v závětří. 

Máte se ještě v horolezectví co učit? 
Určitě ano, budu se znova učit lézt na skalkách. 
Což jsem kdysi uměl hodně dobře, a teď to neu-
mím vůbec.

Stejně jako třeba vojáci se ocitáte ve stresových 
situacích, kdy jde o holý život. Vojáci se často 
po návratu do normálu potýkají s takzvaným 
posttraumatickým stresem, nejsou schopni 
si zvyknout na obyčejný život. Nemáte něco 
podobného? 
Trochu ano. Na mé nejosamělejší expedici na 
Lhoce, kde jsem zažil největší osamění, jsem sle-
doval film Hurt Locker o vojenském pyrotech-
nikovi. Tam je scéna, kdy si na dovolené není 
schopen poradit v situaci, kdy má nakoupit ku-
kuřičné lupínky. Úplně jsem to chápal. Člověk se 
vrátí z těch hor jiný. Zatímco v Himalájích řeším 
pouze základní potřeby, po návratu do civilizace 
chci také žít takový obyčejný, jednoduchý život, 
ale ono to nejde. Je to všechno najednou velmi 

složité. 

Co vás na horolezení 
baví nejvíc? 
Mě na tom baví svo-
boda. I proto jsem 
to začal kdysi dělat. 
Za komunistů vám 
dávalo horolezectví 
právo jít ve Vysokých 
Tatrách tam, kam 
nikdo jiný nemohl. 
Vzpomínám, jak jsme 
brzy ráno vždy vyrazi-
li do hor, to tam ještě 
nebyli turisté. Během 
dne, kdy tam proudily 
davy lidí, jsme už vise-

li někde ve stěně a vraceli se večer, když už byli 
turisté opět pryč. To byla nádhera. A je to pohyb 
venku, v nejkrásnějších koutech zeměkoule.

Jak se vám daří shánět peníze na expedice?
Teď už je to lepší, protože mám jméno. Ale i tak 
je to práce v podstatě nonstop. Ty expedice jsou 
vrcholem ledovce. Ta spousta práce a času, který 
jsem musel věnovat tomu, aby se uskutečnila, 
není vidět. Ale je to krásné, protože to byla moje 
volba a můj sen. 

Další expedice je za dveřmi, jak se těšíte na 
Elbrus? 
Těším se moc. Elbrus leží nad hřebenem Kavka-
zu. Jedeme na kolech, vyrazíme tři. Start je 3. září 
v 11:00 hod. z Vysočina Areny a budeme rádi, 
když se k nám připojí lidé, třeba jen na kouskem 
cesty. Konec první etapy je v Mikulově. Pojedeme 
po Dunajské cyklostezce, která vede z Passau až 
k Černému moři. Na Ukrajině nastoupíme na 
trajekt a pojedeme přes moře do Gruzie. 

V Novém Městě bude nová horolezecká stěna, 
budete tam chodit trénovat?
Určitě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se  za její 
postavení zasadili. Je také dobré, že na příštích 
olympijských hrách se lezení představí jako nový 
olympijský sport. Myslím, že pro město bude 
stěna přínosem a rád budu novoměstskou stěnu 
propagovat a podílet se na aktivitách s lezeckou 
stěnou spojených.  -kb-

Více na nmnm.cz
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Rugbyová sezona začíná
Rugbysté zahajují svoji první sezónu utkáním 
v Petrovicích. Střetnou se s týmem Disk Říčany 
v neděli 25. 9. od 16:00 hodin.
„Chtěli bychom srdečně pozvat všechy mi-
lovníky sportu z  Nového Města, aby nás na 
naší premiéře přišli podpořit,“ říká trenér Jiří 
Mít. Utkání se koná v areálu SOŠ v Petrovi-
cíh, kde koncem srpna vzniklo zbrusu nové 
rugbyové hřiště. Oddíl zde upravil trávník 
a vybudoval rugbyová háčka, aby se zde mohly 
konat mistrovské zápasy. Titáni letos nastupují 
do druhé rugbyové ligy, kde je jako nováčky 
čeká silná konkurence. „Říčany jsou silnější 
celek a doufám, že s nimi uhrajeme solidní vý-
sledek. Každopádně to bude skvělá podívaná, 
a kdo rugby ještě neviděl naživo, neměl by si 

utkání nechat ujít. Pro návštěvníky zajistíme 
i občerstvení, aby si mohli zápas pěkně užít,“ 
dodává trenér. Titáni už se představili rugbyové 
veřejnosti v olympijské sedmičlenné variantě 
rugby. Na turnaji v Kralupech nad Vltavou vy-
bojovali 2. - 3. místo. Jestli se jim bude dařit 
i v klasickém formátu 15 hráčů, ukáže násle-
dující sezóna. 

Mistrovské zápasy čekají také hráče U14 
a U16, kteří budou hostovat v brněnském od-
díle RC Dragon. Titáni stále nabírají nové členy 
všech věkových kategorií. Tréninky probíhají 
dvakrát týdně v út a čt od 17 hodin v Petrovicích.

V případě zájmu kontaktujte vedení oddílu na 
e-mailu ragby.nmnm.2015@seznam.cz, nebo 
na tel. 731 680 524.  -kb-

Nábor hráčů
Po celý rok, ale hlavně v září se mohou hlásit nové 
tváře do florbalového oddílu.
Nejmladší hráči, které bychom mohli vzít do řad 
elévů, jsou narozeni v roce 2007, případně 2008. 
Mladší hráče bude s radostí trénovat DDM. Horní 
limit věku hráčů není pak omezen.
Tréninky probíhají v tělocvičně gymnázia. Po-
drobné informace lze najít na našem facebooku  
či webu orelnmnm.cz v sekci Florbal – Rozpis 
tréninků. Můžete nás také kontaktovat na e-mailu 
florbal@orelnmnm.cz.

Největším „trhákem“ by měla být 1. liga do-
rostenců (nejvyšší celostátní soutěž). Dorostenci 
navíc budou hrát i Orelskou ligu (B tým). V ČFbU 
nás budou reprezentovat v krajské soutěži muži 
a starší žáci. Orelskou ligu pak budou ještě hrát 
muži „B“, mladší žáci a elévové. Celkem nás tedy 
bude reprezentovat 7 týmů.

Přidejte se do našeho kolektivu, rádi vás od 
září budeme pravidelně vídat.  Tomáš MrázekNové Město hostí ME v canicrossu

Mistrovství Evropy v individuálních musherských 
disciplínách canicrossu, bikejöringu a scooteru 
pořádané klubem TJ Sokol Maxičky se bude konat 
ve dnech 14. – 16. 10. 2016 ve Vysočina Areně 
v Novém Městě na Moravě.
Tyto závody lidí a psů jsou v posledních třech 
letech na vzestupu. Tomuto sportu se začíná vě-
novat čím dál více lidí, a to nikoliv pouze v České 
republice, ale v celé Evropě. Individuální disciplí-
ny vznikly již v 80. letech, a to ve Francii a v Belgii. 
U nás se poprvé objevily v roce 1987.

Disciplíny, ve kterých se bude v rámci ME 
závodit, jsou canicross, bikejöring a scooter 1. 

Závodní limit je 
zcela naplněn – 
650 závodníků 
z  celé Evropy. 
Předpokládá se 
přibližně 10 000 
diváků. Závodní-
ci jsou rozděleni 
do věkových ka-
tegorií, které začínají již dětmi od 7 let a končí 
veteránskými kategoriemi nad 60 let.

Podrobnosti přineseme v dalším čísle Novo-
městska. Sledujte také web nmnm.cz.  -red-

Světový pohár 
bude delší
Na základě požadavků televizních společností 
se program třetího kola Světového poháru v bi-
atlonu protáhne o jeden den. Na fanoušky tak 
čeká čtyřdenní porce závodů. Původní páteční 
program byl totiž rozdělen do dvou dnů. Třetí 
kolo zahájí už ve čtvrtek 15. prosince sprinty 
mužů na 10 km. Ženy se postaví na start 7,5km 
závodu se dvěma střeleckými položkami v pá-
tek. „Jako pořadatelé jsme do této změny nemohli 
nijak zasáhnout, pouze ji můžeme akceptovat,“ 
říká šéf organizačního výboru Jiří Hamza. Cílem 
organizátorů je, aby ze změny profitoval fanoušek 
biatlonu. „Vstupenky, které si už diváci zakoupili 
na původní páteční program se dvěma sprinty, 
zůstávají v platnosti i na čtvrteční závody,“ do-
plňuje Hamza. Nově si však zájemci mohou za-
koupit i vstupenky na oba dny jednotlivě. Vstu-
penky na trať se začnou prodávat od podzimu. 
Víkendový program přitom zůstal beze změn. 
V sobotu se uskuteční stíhací závody a v neděli 
závody hromadným startem.  -mah-

Vrchovina musí 
zabrat
Novoměstským fotbalistům nevyšel vstup do 
sezony. V úvodních dvou utkáních vyšli bodově 
naprázdno. Sprchou bylo především první 
utkání, kdy před domácím publikem utrpě-
li drtivou porážku od nováčka soutěže, týmu 
z Bzence. O výsledku 1:6 rozhodla druhá půle, 
kdy bzenečtí nasázeli 4 góly. Zatímco Vrchovi-
na tápala, Bzenci vyšlo všechno. Po utkání si 
nebral servítky místopředseda klubu Roman 
Wolker, který vystoupení Vrchoviny označil za 
nejhorší na domácí půdě v historii divize. Chuť si 
naši fotbalisté chtěli spravit v druhém domácím 
zápase proti týmu z Břeclavi. Zápas se dlouho 
vyvíjel jako remízový. Pak přišel výpad Břeclavi 
a gól kanonýra Petra Musila. V dalších kolech 
se Vrchovina střetne s Polnou, Pelhřimovem, 
Slavičínem, Rosicemi, Velkou Bíteší, Bystřicí 
a Hodonínem.  -mah-

Cyklistický oddíl Batt pořádá náborový závod 
pro nové členy. Závod se bude konat 23. 9. 
v 16 hodin u buněk ve Vysočina Areně a je 
určen pro děti od 6 do 9 let. Bližší informace 
na tel. 731 927 072.

Kompletní 
kádr
S osmnáctičlenným kádrem vstoupila Vrchovi-
na do podzimní sezony divize D. Z týmu odešli 
Lukáš Komínek a Ondřej Šandera, kteří posílili 
Novou Ves. Do Radešínské Svratky přestoupil 
Martin Drdla, hostování z Pomezí skončilo Janu 
Nespěšnému. Vrchovina hlásí také čtyři posily. 
„Vsadili jsme na stabilizaci kádru. Na přestup 
jsme získali hráče, kteří za nás hráli už na jaře. 
Po zranění se vrací záložníci Michal Mazel 
a hlavně Kamil Skalník, který by měl pomoci 
svými zkušenostmi a přístupem. Chtěl jsem 
získat kvalitního stopera, což se v případě On-
dřeje Víchy podařilo,“ pochvaloval si slovenský 
kouč Ladislav Libuša. Do A týmu byl z rezervy 
přeřazen Jakub Skryja, do kádru přibyl také 
dorostenec Vojtěch Bárta.  -mah-
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12. - 18. září  - zavřeno, sezónní odstávka
19. září - vítáme vás po odstávce , pro kaž-
dého návštěvníka káva nebo iontový nápoj 
zdarma.
24. září - noční dožínkové lázně - do 24:00
otevřeny sauny, bazén i fitness

Přijímáme přihlášky na říjnové zahájení  
pravidelných lekcí cvičení a plavání. 

Více na lazne.nmnm.cz

Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

kino v KD

narozené děti
 10. 7. Radek Novotný
 15. 7. Lucie Procházková
 26. 7. Václav Bublák
 28. 7. Petra Mičíková
   2. 8. Michal Vala
   5. 8. Tomáš Jambor
   4. 8. Emílie Laštovicová
   5. 8. Ema Němcová
   5. 8. Lucie Švandová
   8. 8. Adéla Přichystalová
 10.8. Matyáš Nejedlý

jubilanti
 21.8. Marie Kovářová  88 
   1.9.  Bohuslav Pulgret  85 
   5.9. Mgr. Bohumila Bohanesová  85
 16.9. Květoslava Dvořáková  87 
 23.9. Ludmila Popelková  80 
 26.9. Jana Havelková  75
 28.9.  Božena Vyplašilová  80 

manželství
 16.7. Nikola Trojánková, Jakub Franta
 23.7. Erika Cacková, Miroslav Prudký
 30.7.  Kateřina Horká, Jan Hrůza
 6.8.  Marcela Kratochvílová, Aleš Popelka
 6.8.  Martina Nagyová, Petr Kinc
 6.8.  Ivana Kadlecová, Jan Motyčka 
 13.8. Dita Bojanová, Michal Soukup
 13.8.  Daria Horová, Ondřej Kunc
  13.8.  Jarmila Vranková, Jaroslav Svoboda

úmrtí 
  22.7. František Šimon (Jimramov 1953)
 25.7. Milada Machová (Nové Město 1923)
 30.7. Antonie Dostálová (Nové Město 1924)
 30.7. Tomáš Harant (Nové Město 1952)
 2.8. Jiří Havelka(Nové Město 1934) 
  6.8. Ladislav Filipi (Maršovice 1947)
 10.8. Jaroslava Fuksová (Slavkovice 1932)

4.9.1881 narodil se ve Vídni Ing. Volfgang 
Flek, absolvent novoměstské reálky, básník-hu-
morista, technik,135. výročí narození
5.9. 1981 zemřel v Uherském Hradišti Jan Bla-
žek, akademický malíř, 35. výročí úmrtí
12.9.1896 narodil se v NMnM MUDr. Jaroslav 
Procházka, docent pediatrie KU v Praze, autor 
prací o infekčních chorobách,120. výročí

3. 9. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní 
středisko, 566 543 287
4.9. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě, 566 524 615
10.9. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 
7, 566 690 123
11. 9. MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
17. 9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 092
18. 9. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, 
Svratka, 608 069 430
24. 9. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 
303, 566 536 712
25. 9. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Mezi-
říčí, 566 524 275
 28. 9. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 
223, Velká Bíteš, 566 533 092
Termíny služeb se mohou měnit, aktuální informace 
najdete na stránkách novoměstské nemocnice nnm.cz

6. 9. 20:00 Učitelka
Film ČR. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlíže-
jící učitelka manipuluje prostřednictvím svých 
žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. 
Vstup 50 Kč
18. 9. 16:00 Tučňáci z Madagaskaru
Dětský animovaný film.
Vstup 40 Kč

20. 9. 20:00 REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný oskarový snímek z USA. Děj se 
odehrává v Jižní Dakotě roku 1823. To je místo 
a čas s hodně relativní hodnotou lidského života.
Vstup 50 Kč

Chceme moc poděkovat MuDr. Libuši Kubíkové, 
MuDr.Kristýně Malé a celému personálu oddě-
lení Interny 1 pod vedením Dany Handschuhové 
za skvělou a obětavou péči, která byla poskytnu-
ta panu Bořivoji Polnickému po dobu léčení. 
S díky a úctou manželka s rodinou

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:
Jan Vičar - Afrika (do 4. září 2016)
František Vízner - Sklo /Miroslav Matoušek - Fotografie 
(do 25. září 2016)
Martin Zálešák – Kresby (do 16. října 2016)
Karel Pokorný – Karel IV. (do 30. října 2016)
Ivan Kříž – Pře hřebíků přeje hře (do 30. října 2016)
Antonín Kašpar - Strážci (do 28. října 2017)
Exteriérová výstava pražského akademického 
sochaře Antonína Kašpara (*1954), kterou se 
Horácká galerie téměř po roce opět otevřela i do 
prostor novoměstského parku a bezprostředního 
okolí zámku. Monumentální díla, jako například 
„Cesta“ či „Pocta pro Josepha Beyuse“, budou 
provázána také se zámeckým nádvořím s  in-
stalovanou „Poslední večeří“.

VERNISÁŽE A AKCE: 
čtvrtek 1. září 2016 v 17:00
Miroslav Štolfa - Malý formát 
Vernisáž brněnského výtvarníka Miroslav Štolfa. 
Tentokrát se představí s cyklem drobných ko-
morních kreseb.
sobota 10. září 2016 v 16:00
Václav Malina - Od imprese k abstrakci 
Výstava plzeňského malíře Václava Maliny 
(*1950) je reprízou výstavy z Galerie výtvarného 
umění v Náchodě a představuje autorovo dílo za 
posledních 20 let. 
sobota 10. září 2016 v 17:30
Jakub Pustina a jeho hosté
Již jedenáctý ročník projektu s názvem „Jakub 
Pustina a jeho hosté“ je turné 7 celovečerních 
koncertů Jakuba Pustiny a mladých zahraničních 
umělců za doprovodu klavíru. V termínu 30. 
8.–14. 9. budou hosty festivalu panamský teno-
rista Juan Pomares a japonská sopranistka Ma-
sumi Ishii. Na klavír je doprovodí Doc. JAMU 
Marta Vašková. Na koncertech zazní nejen díla 
vrcholných autorů operní tvorby, ale také po-
pulární světové, české i tradiční písně z rodných 
zemí našich hostů (Japonsko, Panama). V sobotu 
10. září 2016 vystoupí tito umělci i v podkroví 
Horácké galerie.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 75 Kč. Koncert 
se uskuteční v podkroví HG.

Těšíme se na vás v Horácké galerii! 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 
na FB: horackagalerie.nmnm
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Pronajmu byt 3+kk na ulici Luční. Cena 10 000 
Kč/měsíčně včetně poplatků. Tel.: 734 899 611.
Sháním podnájem v menším bytě. Volejte nebo 
pište na 774 716 455. Prodám samostatnou pod-
sklepenou vilu 6+1 s garáží, zahradou v Novém 
Městě na Moravě, Tyršova ulice. Cena dohodou. 
Tel.: 775 745 750, 606 382 380. Pronajmu garáž 
u Jelínkova mlýna. Tel.: 606 886 151. Doučím 
anglický jazyk žáky a studenty. Tel.: 720 243 863.
Prodám český česnek - modrý paličák. Tel.: 
720 102 472. Kupuji staré peřiny a bílé nedrané 

peří. Tel.: 721 469 234. Nabízím individuální 
nebo skupinovou výuku angličtiny pro začá-
tečníky až pokročilé. Doučování, konverzace, pří-
prava k jazykovým zkouškám. Tel. 605 376 662. 
Pronajmu přízemí RD v rekonstrukci. Možnost 
prohlídky od října, možnost nastěhování od 
půlky ledna 2016. Tel.: 602 888 914. Hledám 
pronájem bytu 2+1 nebo menší v NMnM. Spě-
chá. Tel.:736 245 304. Vyměním zrenovovaný 
byt v os. vlastnictví v centru Nového Města vel. 
3+kk (55 m²) s  garáží a  2 sklepy za byt 3+1 

a větší také v Novém Městě a v os. vlastnictví. 
Tel.: 604 935 776. Hudebníci ze skupiny BENN 
hledají sólového kytaristu. Hrajeme rockovou 
a populární taneční hudbu na rodinných i fi-
remních oslavách, zahradních párty a  svat-
bách, kde se snažíme rozdávat radost a poho-
du. Tel.: 739 826 282. Koupím roubenku. Tel.: 
774 025 334. Prodám Auto Pegueot 307 SW 
ve výborném stavu. Najeto 139 000 km. Benzin 
2l, 100 kw, Nové Město na Moravě, "Nemoc". 
Tel.:736 728 637.

Minibazar

Městská policie informuje

V  nočních hodinách dne 5.  7.  2016 spatřili 
strážníci osobní motorové vozidlo, jehož řidič 
nerespektoval dopravní značení a vjel se svým 
vozidlem do zákazu vjezdu. Strážníci vozidlo za-
stavili a vzhledem k tomu, že řidič jevil známky 
podnapilosti, byla na místo přivolána hlídka PČR. 
Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo 
řidiči naměřeno 2,54 promile alkoholu v dechu. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, že řidič vozidla 
má vysloven zákaz řízení až do roku 2019.
V  dopoledních hodinách 8.  7.  2016 bylo 
strážníkům prostřednictvím tísňové linky 158 
oznámeno, že na autobusovém nádraží došlo 
k napadení ostrahy objektu. Na místě strážníci 
zjistili, že k napadení došlo silně podnapilou 
osobou, u  které bylo provedenou orientační 

dechovou zkouškou naměřeno 5,8 promile 
alkoholu v dechu. Věc byla následně předána 
PČR, která převezla podezřelého do PZS Jihlava 
k vystřízlivění. Dne 16. 7. 2016 bylo strážníkům 
oznámeno, že na vyhrazeném parkovišti ne-
oprávněně stojí cizí vozidlo a oprávněný maji-
tel zde nemůže zaparkovat. Než se strážníkům 
podařilo přivolat odtahovou službu, dostavil 
se k vozidlu jeho majitel, se kterým byla věc 
na místě vyřešena blokovou pokutou. Dne 
20.  7.  2016 strážníci prováděli odchyt hada 
(užovky) na jedné z místních zahrad, kde uvízla 
v betonové šachtě. Užovku se strážníkům po-
dařilo vyprostit a vypustit v pořádku ve volné 
přírodě. Dne 23. 7. 2016 prováděli strážníci 
asistenci SDH NMNM při otevírání bytu na 

ul. Drobného, kde si majitelka bytu nedopat-
řením zabouchla dveře. Dne 28. 7. 2016 byl 
strážníkům předán pes, který se volně pohy-
boval mezi Koupalištěm a obcí Rokytno. Přes 
veškerou snahu strážníků se nedařilo zjistit jeho 
majitele. Když už to vypadalo, že bude převezen 
do útulku, ozval se jeho majitel, kterému byl pes 
předán i s patřičným postihem za porušení vy-
hlášky města. Dne 29. 7. 2016 bylo strážníkům 
z jednoho místního pohostinství oznámeno, že 
se zde nachází podnapilá osoba, která obtěžuje 
ostatní hosty a chová se agresivně. Strážníci 
MP ve spolupráci s hlídkou PČR podnapilého 
a  agresivního muže převezli na PZS Jihlava 
k vystřízlivění. Celá věc byla následně vyřešena 
uložením blokové pokuty.

Vzpomínka

Čtyři dlouhé roky se nám 
stýská po Jirkovi Čmoudovi 
Sýkorovi...7.9. 2012. Hou-
mík se stále otáčí za každou 
zetkou (ČZ), která kolem 
projede. My jsme nezapo-
mněli. Holky Svobodovy (Sý-
korovy), Houmík a kamarádi

Poděkování

Moc děkujeme veškerému personálu novoměst-
ské nemocnice, především oddělení ARO vedené 
primářem Dušanem Machem, za dlouhodobou a 
láskyplnou péči o pana Františka Šimona. Slova 
díků nestačí. Přejeme všem pevné zdraví a sil v 
životě a práci. 
 Manželka, syn František, dcera Monika.

Vzpomínka

Dne 22. 8. 2016 uplynulo 20 
let, co nás navždy opustil náš 
drahý tatínek a dědeček Jan 
Oppelt z Nového Města na 
Moravě. Stále vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Tvoje smrt přišla jako blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a vzpomínky na Tebe, 
naše drahá maminko. 

Dne 13. září vzpomeneme 1. 
smutné výročí, kdy nás ne-
čekaně opustila maminka, 

manželka, babička, prababička, paní Otilie 
Dostálová z Nového Města na Moravě. 

Dne 19. září by se dožila 75 let. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají 
manžel, dcery s rodinami, syn s rodinou, vnou-
čata a pravnoučata i ostatní příbuzní.

Vzpomínka

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

se zapomenout.
Dne 2. září 2016 vzpomeneme 4. výročí, co nás 
opustil náš milovaný syn, bratr a kamarád, pan 
Toník Beránek z Nového Města na Moravě. S lás-
kou a stálou bolestí v srdci vzpomínají maminka, 
sestry, strýc Petr s rodinou a jeho přátelé. Děkuje-
me za tichou vzpomínku.

Dne 12. 9. 2016 uplyne 10 
let od odchodu našeho mi-
lovaného manžela, tatínka a 
dědečka Josefa Krondráfa. 
Nikdy nezapomenou jeho 
nejbližší a ti, kteří ho měli 
rádi.

Vzpomínka

noviny.nmnm.cz
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JÍZDNÍ ŘÁD NOVOMĚSTSKÉ DOPRAVY

Nové Město na Moravě PRACOVNÍ DNY

Masarykova

Katolický hřbitov

Dukelská

Nemocnice

Petrovice

Centrum

Tč

- 7š9B Začátekéjízdy
0 9š7B Konecéjízdy
6

možnostépokračovatélinkouéč.é1ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é2ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é3ébezépřestupu

NM
NM JEDENemocnice Zastávka,énaékterééstojíte

7 možnostépokračovatélinkouéč.é4ébezépřestupu

Linka č3 7 2 B79-.7
-
0
6
7
9
p
í
B
d

-.
--
-0
-6
-7 Dopravní terminál

pš09
pš0p

pš0B
pš6.

pš60
pš69

pš6í
pš6d

pš7p
pš7B

pš9.
pš96

pš99
pš9í

6

-pš7B

-pš90

-pš9í

-íš.p

-íš-.

-íš-9

možnost pokračovat linkou č.

Centrum

Dopravní terminál

Bělisko

Pod nemocnicí

Masarykova

Petrovice les3 učiliště

Budovaczem3cdružstva

pš09

pš0B

pš60

pš6í

pš7p

pš9.

pš99

Linka č3 9 2 B79-.9
-
0
6
7
9
p
í

Dopravní terminál
Sporten
Pohledec8 Jednota
Pohledec
Pohledec8 Jednota
Sporten
Dopravní terminál

-6š7B
-6š9.
-6š90
-6š96
-6š99
-6š9í
-6š9d

-íš.9
-íš.í
-íš.d
-íš-.
-íš-0
-íš-7
-íš-p

6

možnost pokračovat linkou č3

d.
d-

nejedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16
nejedeéodé18.7.16édoé29.7.16,ééodé27.12.16édoé31.12.16

90

90

9 možnostépokračovatélinkouéč.é5ébezépřestupu

d6 jedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16

Platí od -3 září 0.-p
 do 6-3 prosince 0.-p
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JÍZDNÍ ŘÁD NOVOMĚSTSKÉ DOPRAVY

Nové Město na Moravě PRACOVNÍ DNY

Dopravní terminál
Katolický hřbitov Ey44 Eyd~ ~ydu By4~ 9dy4~ 96y4u 9Ey4~

Ey4u EydL
Dukelská Ey4E Ey6u ~yd~ By9u 9dy9u 96y4~ 9Ey9u
Pod nemocnicí Ey4~ Ey66 ~ydL
Nemocnice Ey4L Ey6I ~y69 By9I 9dy9I 96y99 9Ey9I
MEDIN Ey99 ~ ~ ~ ~

Nemocnice Ey9u ~y69 By9I 9dy9I 96y9I 9Ey9I

BILLA
Centrum
Masarykova
Dopravní terminál

9
Dopravní terminálu
Kulturní důmd
Pod nemocnicí6
NemocniceE

Tyršova ulice
I

Centrum
Masarykova
Dopravní terminál

Tč

Bělisko

9 6yEB Začátekéjízdy
u Ey6B Konecéjízdy
d

možnostépokračovatélinkouéč.é1ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é2ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é3ébezépřestupu

NM
NM JEDENemocnice Zastávka,énaékterééstojíte

6 možnostépokračovatélinkouéč.é4ébezépřestupu

L4

L9

L4L9

Dopravní terminál
Holubka
Maršovská
Dopravní terminál

5 možnostépokračovatélinkouéč.é5ébezépřestupu

Iydu

Iyd~

Iy69

Iy69

LdLd

Ld

Palackého náměstí

Linka č8 9 2 B6E949
9
u
d
6
E
I
~
B
L

94
99
9u
9d
96

V nemocnici

V nemocnici

možnost pokračovat linkou č.

možnost pokračovat linkou č.

možnost pokračovat linkou č.

Linka č8 u 2 B6E94u
9
u
d
6
E
I
~
B
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Linka č8 d 2 B6E94d
9
u
d
6

IyuE
IyuI
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Iy6u
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IyE4
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~y6u
~y6E
~y6B
~yE4
~yEu
~yE6
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Byu4
Byud
ByuE
Byu~
ByuL

9dyu4 96yu4 9Eyu4

9dyuE 96yuE 9EyuE

9dyuL 96yuL 9EyuL
u u u u

Ey9d
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Ey9B
Eyu4
Eyuu

~

~y94
~y9d
~y9I
~y9B
~y9L
~yuu
~yu6
~yuI
~yuB

Byd4
Bydd
BydI
BydB
BydL
By6u
By66
By6I
By6B

Lyd4 94yd4 99yd4

99y4E
99y4~
99y4L
99y9u
99y96
99y9I

99y9I
99y9~
99yu4
99yud
99yuE
99yu~
99yuL

94y4E
94y4~
94y4L
94y9u
94y96
94y9I

94y9I
94y9~
94yu4
94yud
94yuE
94yu~
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u

~
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9uyd4 9dyd4 96yd4 9Eyd4 9Iy6E
9uydd 9dydd 96ydd 9Eydd

LydI 94ydI 99ydI 9uydI 9dydI 96ydI 9EydI
LydB 94ydB 99ydB 9uydB 9dydB 96ydB 9EydB
LydL 94ydL 99ydL 9uydL 9dydL 96ydL 9EydL
Ly6u 94y6u 99y6u 9uy6u 9dy6u 96y6u 9Ey6u
Ly66 94y66 99y66 9uy66 9dy66 96y66 9Ey66
Ly6I 94y6I 99y6I 9uy6I 9dy6I 96y6I 9Ey6I
Ly6B 94y6B 99y6B 9uy6B 9dy6B 96y6B 9Ey6B

9Iy6B
9IyE9
9IyEd

9IyE~
9IyEL
9~y49
9~y4u
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d d d d d Ea E
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9dy4E 96y44 9Ey4E

9dy4L 96y46 9Ey4L

9dy96 96y4L

~ ~96y9d
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96yud
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9Eyud
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9dy9~

9dyud

9dyu~

u
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EyuB
Eyd4
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~y44
~y4u
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~y4B

~yEE
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~yEL
By4d
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94yEu
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9dyE4 9EyE4
9dyEu
9dyE6
9dyEB

9EyEu
9EyE6
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L9 L4

9 9 9u

9

~yd4

1

1

Iy4E
Iy4B
Iy94

EydE

Ey6B

u

nejedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16
nejedeéodé18.7.16édoé29.7.16,ééodé27.12.16édoé31.12.16

jedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,é
odé26.10.16édoé27.10.16,éodé23.12.16édoé31.12.16Ld

Platí od 98 září u49I
 do d98 prosince u49I

By4E

By4L

By96

~yd6

Iyd4

Iyd6

IydL

L9
6yE4
6yE9
6yEd
6yE~

6yEB

9
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Minuty se vrací na česká pódia
Slavná kapela Mínus123 minut vstala z mrtvých 
a na podzim 2016 přichystala velký comeback. 
„Minuty“ si nenechají ujít ani Nové Město na 
Moravě.
Na přelomu tisíciletí se o  nich mluvilo jako 
o velké naději české hudební scény. Kapela Mí-
nus123 minut to potvrzovala skvělým hráčským 
uměním i nápaditými skladbami. V roce 2000 
dostaly „Minuty“ zaslouženě Anděla v kategorii 
Objev roku.

Po devíti úspěšných letech se ale kapela roz-
padla. Jak se dali muzikanti znovu dohroma-
dy, popsal pro iDNES.cz jeden ze členů kapely 
Zdeněk Bína. „Asi před čtyřmi měsíci jsem se 
probudil a cítil, že v sobě nemám ani zrníčko 
negativní energie. Napadlo mě, že přes všech-
no, co se před sedmi lety stalo, k sobě máme 

spíš blíž než dál. Začal 
jsem v tom spatřovat 
krásný příběh dvou 
rozumných chlapů.“ 
Na následující schůz-
ce se muzikanti, kteří 
byli v poslední sestavě 
kapely, dohodli na 
tom, že budou pokra-
čovat.

„Minuty“ zkouší od 
dubna letošního roku 
a na festivalu Votvírák 
v Milovicích členové kapely poprvé opět vystou-
pili společně. V sestavě Zděněk Bína, Fredrik 
Ptáček a Daniel Šoltis se představí i v Novém 
Městě. Vstupenky v předprodeji v IC a K CLU-

BU stojí 200 Kč, na místě 250 Kč. Koncert za-
číná 30. 9. ve 20:00 hod. v kulturním domě. 
Spolu s Minus123 minut vystoupí kapela Funky 
Chicken. -kb-

Hanky Panky show
25. 10. do Nového Města zavítá pestrobarevná 
skupina mužů v dámském oblečení.
Své umění zde předvede travesti skupina Hanky 
Panky. Spolu se zakládající členkou Stefany, která 
zazářila v posledním ročníku talentové soutěže 
Česko Slovensko má talent či v reality show Big 
Brother, tvoří soubor dvojice dam z povolání, 
které předešlých 17 let působily v pravděpodobně 
nejznámější české travesti skupině Screamers. 
Díky imitátorskému umění Nadji tak na mnohá 
představení zavítají např. Halina Pawlowská, 
Věra Chytilová apod. Živým zpěvem jako jediná 
v oboru potěší Valerie, které nechybí ani profe-
sionální taneční průprava. A protože jak známo, 
není techtlí bez mechtlí, ani Hanky Panky by ne-
byli/y kompletní bez Jennifer, která díky vlast-
nímu jevištnímu charismatu okouzlí v podstatě 
kohokoliv. Show začíná v 19. hodin. Vstupné 180 
Kč v předprodeji, 200 Kč na místě. -red-

„Den otevřených dveří památek  aneb Dny evropského dědictví“

sobota 10.9.
 9:00 – 16:00  Horácké muzeum – vstup zdarma, prohlídka expozic a výstav
 9:00 – 17:00  Horácká galerie – vstup zdarma, komentované prohlídky expozic a výstav
13:00 – 15:00 Komentovaná prohlídka města a památek, sraz u Horáckého muzea
                Průvodce: E. Benediktová
15:30 Komentovaná prohlídka hřbitovního kostela Nanebevzetí P. Marie a hrobů slavných     
osobností města, sraz u hlavní brány katolického hřbitova
                 Průvodce: Ing. J. Černý
16:00 Horácká galerie - vernisáž výstavy malíře Václava Maliny „ Od imprese k abstrakci“
16:30 Evangelický kostel, komentovaná prohlídka, sraz na Komenského náměstí 
               Průvodce: Mgr. J. Černá
17:30 Horácká galerie - koncert Jakuba Pustiny a jeho hostů

neděle 11.9.
14:00 – 18:00 „ Po stopách zaniklých skláren Novoměstska (České Milovy)“ – odjezd z autobu-
sového nádraží v Novém Městě na Moravě ve 14:00 hod., autobusový zájezd zdarma (přihlášky 
přijímá Horácké muzeum na tel. čísle: 566 598 762 do naplnění autobusu)
Průvodce: Mgr. M. Lopaur

Zábava i poučení v knihovně
Zaměstnanci městské knihovny na 
září připravili hned dvě zajímavé 
akce.
První z nich je přednáška autora literatury faktu 
Milana Zachy Kučery, která představí neznámou 
část historie II. světové války.

Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se 
válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od 
té chvíle začínají obrovské podzemní práce v ob-
lasti nedaleko Náchoda, ovšem již na dnešním 

polském území. Třetí největší polský zámek 
Ksiaž je přebudováván na poslední hlavní stan 
Hitlera a jsou v něm provedeny obří podzemní 
práce –jen hlavní výtahová šachta na centrálním 
nádvoří zámku měla rozměry ústí 20x25 metrů!

V blízkých Sovích horách je pak v šesti horách 
vyvrtáno šest podzemních komplexů, z nichž 
některé jsou tak velké, že se na nich dá plout na 
lodích. V přednášce budou představeny všech-
ny tyto objekty a reálie i legendy spojené s ob-
jevováním této, pro Čechy skryté části historie.

Devadesáti minutová přednáška, která bude 

obsahovat i dva krátké filmy, se uskuteční v úterý 
6. září 2016 v 18.00 hod. Druhá akce je určena 
těm, kdo se ještě nesetkali s žádnou literární 
postavou. Ty totiž čekají návštěvníky novoměst-
ské knihovny ve čtvrtek 15. září 2016 od 8.00 
do 16.00 hodin. Připravují den plný soutěží, 
zábavy a odměn. 

Za hezkého počasí se na vás těší na parkovišti 
za kulturním domem a v městské knihovně. Za 
nepříznivého počasí na předsálí kulturního 
domu a v knihovně. 

 městská knihovna
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Co nás v září čeká v Horáckém muzeu
V září zahájíme v Horáckém muzeu dvě výstavy, 

a to 8. 9. v 16:00 spolu s Domácím hospicem Vy-
sočina velkoformátové fotografie Jarmily Horá-
kové ve vestibulu muzea, 15. 9. zveme v 16:30 
na vernisáž výstavy Nové Město za císaře pána 
věnovanou 100. výročí smrti Františka Josefa I.

Fotografie a dokumenty vás přenesou do doby 
mezi roky 1848-1916 v našem městě, chybět ne-
budou ani ukázky zbraní a vojenského materiálu 

z prusko-rakouské a první světové války. Verni-
sáž doprovodí dobové písně a přednáška o zají-
mavostech ze života šlechty za Františka Josefa I. 
Mgr. Stanislava Mikule ze žďárského muzea s 
podtitulem Povídání o šlechtických hodnostech 
za stařičkého mocnáře.

Po velkém úspěchu výpravy za zaniklými že-
lezárnami Novoměstska se letos v rámci Dne 
památek můžete v neděli 11. 9. ve 14:00 hodin 

vypravit po stopách skláren na Českých Milovech. 
Průvodcem bude opět Mgr. Miloš Lopaur a býva-
lým glasmajstrovským domem nás osobně prove-
de jeho nynější majitel pan Kysilka, který před-
staví své plány na oživení minulosti nejslavnějších 
skláren na Novoměstsku. Kapacita autobusu je 
omezena, hlásit se můžete přímo v muzeu nebo 
na tel. 566 598 762. 

 Alice Hradilová

Na jedné lodi, ve vlnách života
Na pátek 7. října chystá Portimo, o.p.s. v novoměstském kulturním 
domě další ročník tradiční podzimní benefice.

Celodenní program pamatuje na děti i dospělé 
a jeho pojítkem je čas a jeho proměny v běhu 
života.

VEPSÁNO DO VRÁSEK – to je název vý-
stavy fotografií Jindřicha Štreita, kterou mů-
žete zhlédnout od 10 do 23 hodin. Ve stejném 
čase bude otevřena i benefiční KAFÁRNA a v ní 
spousta dobrot k jídlu i pití, kavárenské posezení 
navíc od 17 do 19 hodin zpestří živá hudba.

Děti zve po celý den, od 10 do 18 hodin, 
benefiční galerie – OBRAZÁRNA, kde mohou 
malovat a vystavit obrázky na téma „Až bude-
me staří“. Lákadlem určitě bude také HRAČ-
KOVIŠTĚ - letos chystá nejedno překvapení. 

Přijďte s dětmi vyzkoušet originální herní panely, 
speciální didaktické hračky nebo maxi deskové 
hry!

Kdo přijde odpoledne, neměl by si nechat ujít 
ŽIVÉ SOUSOŠÍ, které od 15 do 17 hodin ožije 
s každým cinknutím mince.

K  beneficím Portimo neodmyslitelně patří 
dobré divadlo, letos hned dvakrát: napínavá po-
hádka MOMO (uvede ji v 9 a 11 hodin Studio 
Damúza a je určena dětem od 6 let) a večerní 
představení BOŽSKÁ SARAH (Divadlo Kalich, 
v hlavní roli Iva Janžurová), kterým benefiční 
program vyvrcholí. Předprodej vstupenek na 
večerní představení (cena 360 Kč) probíhá od 

22. 8. v informačním centru a knihkupectví. Výtě-
žek benefice podpoří sociální služby a programy 
Portimo. Ruth Šormová, Portimo, o.p.s.

Galerie otvírá dětský ateliér
Výtvarné umění provází člověka již od pravěku. Po-
mocí jeskynních maleb či sošky z hlíny přes malby ve 
starověkých chrámech, nebo vitráže středověkých 
katedrál snaží se člověk zachytit své vidění tohoto 
světa.
Také současné, mnohdy těžko uchopitelné umě-
ní přispívá k vývoji našeho estetického vnímání. 
Zorientovat se na poli uměleckých směrů není 
tedy jednoduché ani pro dospělého. Co teprve 
pak pro ty nejmenší? Z toho důvodu otvírá Ho-
rácká galerie v prvním pololetí nového školního 
roku 2016/2017 Dětský ateliér. Malí zájemci si 
vyslechnou příběh vývoje uměleckých směrů 
a naučí se zde rozličné výtvarné techniky. Pomo-
cí experimentování, hry i skrze vlastní tvorbu si 
vyzkouší, jak tvořili pravěcí lovci, odhalí tajem-
ství, jež v sobě ukrývaly pyramidy, či zjistí, kdo 
objevil Agamemnónovu zlatou masku. V průbě-
hu pololetí se děti stanou například sochařem, 
středověkým iluminátorem, impresionistou 
a nahlédnou pod pokličku současného umění. 

Během jednotlivých setkání budou mladí umělci 
tvořit nejen s hlínou, sádrou či různými druhy 
barev, ale rovněž se seznámí s grafickými tech-
nikami suché jehly i linorytu. Vyrobí si vlastní 
cameru obscuru nebo zjistí, jak se dělá animace. 
Na závěr pololetního kurzu proběhne skutečná 

vernisáž výtvorů, 
které budou vy-
staveny v prosto-
ru galerie. Ate-
liér chce hlavně 
v dětech probudit 
touhu k poznávání 
a  tvoření. Vítáni 
jsou tedy všichni, 
žádné výtvarné 
n a d á n í  n e n í 
nutné, jen chuť 
zkusit něco nové-
ho. Kurzy, které 
budou probíhat 

každý čtvrtek od 14 hodin, jsou vhodné pro děti  
od 7 do11 let. Informační schůzka pro zájemce 
proběhne v úterý 13. září 2016 v 17 hodin v HG. 
Více informací získáte na www.horackagalerie.
cz  
 Pavel Haluza
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Zmizelé Nové Město
Jak mohla Jánská k Zasranci přijít

Ulice dostala jméno po kapličce se sochou sv. Jana 
Nepomuckého, která stojí nad vodním pramenem 
v její nejvyšší poloze. Ulici se také říkalo Svatoján-
ská, nebo také Svatojánka. Oficiální názvy nesou 
ulice od roku 1857, kdy to nařídil císař pán. Na 
mapě z roku 1910 nese ulice název „sv. Janská“, 
dnes je to ulice Jánská. Kaplička nad pramenem 
je takovou novoměstskou záhadou. Na jejím por-
tále je sice uveden letopočet 1810, ale to je vše. 
Písemné zmínky o její stavbě chybí, prý tam už 
dříve nějaká stavba stála.

Největší věhlas ale přináší Jánské ulici název 
sice neoficiální, ale zato pozornost na všechny 
světové strany budící „Zasranec“. Před svou 
takřka pravidelnou návštěvou Nového Města se 
mi jednou Jiří Brady ozval a vyslovil přání. Prosil 
o zajištění průvodce po Novém Městě v jazyce ang-
lickém, protože ho bude doprovázet člověk, kte-
rého si velice váží. Podařilo se mi přemluvit svou 
dceru, aby se této služby ujala. Ujišťoval jsem ji, že 
to bude jen rutinní záležitost. Také to tak zpočátku 
vypadalo. Začali jsme před čp. 13, kde rodina Bra-

dy bydlela, a pokračovali 
po Palackého náměstí 
horní cestou kolem čp. 97 
k  Vratislavovu náměstí. 
Nad sochou Palackého 
se ale Jiří zastavil, ukázal 
dolů ulicí Nečasovou, roz-
máchnul se rukou doleva 
a prohlásil: „Tam dole je 
Zasranec!“ To byl pravý ci-
mrmanovský tlumočnický 
„šrapnel“, který průvod-
kyni zaskočil. Při vysvět-
lování, jak jdou rance za 
sebou v jazyce anglickém, 
se zapotila nejen na zá-
dech, ale i o něco níž. Od 

té doby už sice uplynulo více let, ale kdykoliv při-
jde řeč na Zasranec, tak mi dcera pokaždé vyčte, 
jaký tlumočnický šrapnel jsem pro ni připravil!

Jak vlastně ulice Jánská k takovému pseudony-
mu mohla přijít, jaký mohl být motiv k takovému 
pojmenování? Lidová etymologie vznik názvu 
spojuje s motivem rance. Bývalo tu prý mnoho 
tkalců, a když odnášeli svá díla k faktorovi, tak 
každý nesl na zádech velký ranec plátna. A tak, 
když přišel čas práci odevzdat, sunul se Jánskou 
ulicí jeden velký ranec, za ním šel další ranec a za 
ním zas ranec a zas ranec. Pro tento výklad ale 
pochopení nemám. Větší pravděpodobnost dává 
původní název ulice, podle polohy se tam totiž 
říkalo Pod strání. Na jedné staré pohlednici jsem 
dokonce viděl připsáno „ulice Podstranná“. Když 
vyslovíte rychle několikrát za sebou jeden z těchto 
názvů, tak každé ucho uslyší to, co by nemělo. Tak 
se zrodil Zasranec. Co ale mohlo být motivem 
takto ulici nazvat?

Helena Zelená Křížová v  internetovém ma-
gazínu Žďárské vrchy uvádí, že inspirací k to-

muto hanlivému názvu mohly být nepředvídané 
účinky vody ze svatojánské studánky. Také s tímto 
motivem nesouhlasím, prameny na Jánské ulici 
sloužily po dlouhou dobu jako zdroj pitné vody 
pro celou ulici. Svatý Jan Nepomucký je patro-
nem všeho, co se vody týká, jeho sochy stávají na 
mostech i u pramenů, kterým se mnohdy přisu-
zuje i léčebná moc.

Nápis na portále kapličky hlásá, že byla ve své 
současné podobě postavena v roce 1810. Na tento 
rok ale žádné kulaté jubileum Jana Nepomuckého 
nepřipadá. Jednalo se tak zřejmě o soukromou 
donaci. Nějaký zbožný katolík se ve svých modlit-
bách obracel ke sv. Janu Nepomuckému s prosbou 
o pomoc a slíbil postavit novou kapličku nad pra-
menem na ulici Pod strání. Prosba byla vyslyšena 
a on svůj slib splnil. Tehdy se asi začalo ulici říkat 
Svatojánská.

To se stalo v roce 1810. Bylo to pouhých třicet 
let po vydání tolerančního patentu a všechny křiv-
dy a ústrky byly stále živé. Vztahy mezi konfesemi, 
v Novém Městě konkrétně mezi katolíky a helvety, 
byly idyle na míle vzdáleny. Také se říkalo, že sva-
tořečením Jana Nepomuckého chtěli jezuité vytěs-
nit Čechům z hlavy vzpomínky na jejich Jana, na 
mistra Jana Husa. Městská vrchnost, Mariánská 
školská nadace, byla ortodoxně katolická, stejně 
jako magistrát, který byl určitě se stavbou sva-
tojánské kapličky srozuměn. Protestantům stavba 
kapličky a s ní spojený název ulice vadily, a tak se 
jejich odpor nakonec ukryl do hanlivého názvu. 
Tak asi přišla Jánská ulice ke svému druhému, 
hojně používanému názvu, který se ujal tak dobře, 
že jako relikt mezikonfesní řevnivosti přežívá už 
dobrých 200 let a bude tomu tak i nadále.

Ono to tak ale vůbec nemuselo být, mohla v tom 
být jen sousedská škodolibost, protože naši před-
kové uměli být jízliví! Jaromír Černý

Naše vzpomínka na kovárnu na Jánské
Kovářské řemeslo provázelo rod Benešů již od 
roku 1585, na kovárně na Jánské ulici čp. 258 od 
roku 1836. My pamatujeme kováře Josefa Bene-
še – Jožku, našeho strýce. Jeho rodiči byli Marie 
Benešová, rozená Jelínková, a Josef Beneš, naše 
babička a děda. Ti měli čtyři syny - nejstaršího 
Jožku, Karla, Rudolfa a nejmladšího Jarka. Ten 
zůstal v Novém Městě, Karel založil rodinu v Brně 
a Rudolf, náš tatínek, se oženil v Říčanech u Prahy. 
Tam jsme se narodili a stále žijeme i my.

Jako menší děti jsme jezdili s rodiči za babič-
kou, děda zemřel již v roce 1923, toho jsme ne-
znali. Rádi jsme pozorovali Jožku při jeho práci 
v kovárně, v její dolní části u kovadliny a výhně, 
nebo v horní části, když pracoval u strojů. Práce 
měl vždy dostatek, však všechny byly provedeny ve 
výborné kvalitě, a to jak v kovárně, tak při kování 
koní. Sledovali jsme ho při práci z lavičky před 
kovárnou u plotu zámecké zahrady. Ale zápach 
při přikládání rozžhavených kopyt nám nevoněl. 
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Příště: Zasranec 
pokračování

To vše bylo vlastně v době, kdy jsme jako školáci 
přijížděli na kovárnu na letní prázdniny. V domě 
byla velká kuchyň, v rohu kachlová kam-
na, pod okny do dvora stála velká lavice 
a před ní stůl. Z kuchyně byl vchod do 
malého pokojíka babičky a Jožky. Ve ved-
lejším větším pokoji jsme byli při našem 
pobytu my.

Po smrti babičky v dubnu 1956 zůstal 
Jožka v domě sám. O domácnost se mu 
potom starala paní Žofie Nováková. Byla 
pracovitá, z části dvorku vybudovala za-
hradu se zeleninou. Veškerou zeleninu, 
ovoce i  lesní plody uměla zpracovat. 
V  době prázdninového pobytu jsme 
i my s maminkou chodili pravidelně do 
Michov na maliny. Pilně jsme sbírali 
a plnili malé konvičky, aby po jejich vysypání byla 
plechovka od marmelády, hit tehdejší doby, brzy 
plná. V kuchyni se potom maliny zpracovaly na 
džem, nebo se rozmačkaly a přes látkový pytlík 
se nechala šťáva vykapat. Byla výborná a vypili 
jsme jí dost. Když jsme ale dostali peníze a mohli 
si dojít do vedlejší hospůdky U Růžičků – dnes 

Za Vodou – pro lahev citronky či malinovky, byl 
to pro nás svátek.

Strýc Jožka vždy pilně pracoval nejen v kovárně, 
ale i jako dlouholetý velitel hasičů tehdejšího okre-
su Nové Město na Moravě. Na zdraví „si nestihl“ 
nikdy stěžovat. Když 18. června 1957 náhle zemřel 
na cestě z Michov k Zelenému kříži, bylo to pro 
rodinu i zdejší občany velmi smutné překvapení. 
Kovadliny se na jeho počest rozezněly při velkém 

pohřbu 21. června, cestou na hřbitov nás provázely 
kapky deště a sirény hasičských aut všech sborů 

okresu. Bylo to smutné loučení 
s dobrým člověkem a posledním 
kovářem rodu Benešů.

Ale kovárna neutichla. Hned 
v den pohřbu se přihlásil Jožkův 
učeň Alois Mrkvička. Ten se s ro-
dinou do kovárny nastěhoval, 
a  dokud mu zdraví dovolilo, 
v kovárně pro veterinární správu 
pracoval. V té době jsme my, při 
pobytu na kovárně, žili v malém 
pokojíčku v podkroví domu.

Mnoho let již kovárna není. Za 
plotem v zahrádce stále stojí ka-
menná boží muka. Nám zůstaly 

na kovárnu krásné vzpomínky. Nové Město jsme 
ale neopustili. Stále se při pobytu díváme na věž 
katolického kostela z naší chalupy, bývalého domu 
ševce Harouska na Zasranci. Jsme tomu moc rádi, 
je tady krásně a máme hodné sousedy.

 Sourozenci Věra Pecháčková Benešová a 
 Rudolf Beneš

„Novoměstská“ Boží muka

„Boží muka“, zřejmě z období pozdní gotiky, se 
také zachovala v Novém Městě na Moravě. Proč 
a kdy byla postavena, se již dnes dá velmi těžko 
zjistit. Byla jistě svědectvím dávno zapomenuté 
a pro novoměstské obyvatele důležité příhody. Ze 
zachovalé zprávy v městském archivu můžeme 
alespoň zjistit, kde asi „Boží muka“ původně stála. 

Z Ditrichštejnského privilegia z roku 1635 se doví-
dáme, že město mělo vydat novému držiteli panství 
pozemek k Hornímu dvoru od „Božích muk“. Tím 
se tehdy stala určitým hraničním sloupem, dělícím 
městské pozemky od panských, a pravděpodobně 
stála v dolní části Brněnské ulice.

Z dalšího zápisu se můžeme dozvědět, že v roce 
1724 prodala obec „pusté místo za panskou za-
hradou vedle Božích muk nad noveskou cestou 
Andesovi Sedlákovi“. Ten si zde – jak praví zápis – 
postavil již před osmi léty, tedy roku 1716 domek, 
který dodnes stojí na kraji Jánské ulice a má dnes 
číslo popisné 258. Je třeba blíže připomenout uve-
dený výraz „nad noveskou cestou“. Tehdy se totiž 
jezdilo do Nové Vsi po dnešní Jánské ulici a potom 
dále vývozem nahoru. Uvedený zápis znovu po-
tvrzuje, že „Boží muka“ se původně nacházela 
v dolní části ještě nezastavěné Brněnské, tak také 
Jánské ulice. S určitostí víme, že zde stál jen dům 
čp. 258, který v roce 1789 koupil řeznický mistr 
Karel Sadílek a přikoupil k němu od obce další 
pozemek na zahradu. Dá se tedy předpokládat, 
že „Boží muka“ potom stála na zahradě Sadílkova 
domu. Při dalším sledování lze zjistit, že Sadílkův 
syn, rovněž Karel, prodal dům v roce 1806 Jaku-
bu Fialovi a ten jej přenechal roku 1812 Filipu 
Borovičkovi. Roku 1832 koupil dům č. 258 i se 
zahradou obecní hostinský Karel Schwaneke, ale 
následujícího roku jej prodal Antonínu Benešovi. 
Tento jej v roce 1835 přenechal svému staršímu 
bratrovi Floriánovi, který si zde zřídil kovářství, 

které se zde udrželo v Benešově rodině až do roku 
1957, tedy po celých stodvacetdva let.

Těmto jediným novoměstským „Božím 
mukám“, nacházejícím se u domu č. 258, nebyla 
věnována v průběhu dlouhých let vůbec žádná 
odborná péče. Teprve v roce 1935 se je rozhodl 
kovář Josef Beneš opravit a zrestaurovat. Pevně 
sesadil její jednotlivé části k sobě a umístil je tam, 
kde se nachází dodnes.

Podle všech znaků zůstávají tato „Boží muka“ 
předně jako typická památka lidového výtvarné-
ho projevu. Byla zřejmě vytesána dovedným ka-
meníkem ze žuly a skládala se ze tří částí. Základ 
tvoří osmihranný sloup, který byl jistě původně po-
staven na vyšším podstavci, jenž se již nezachoval. 
Na sloup je posazena lucerna, rovněž vysekaná 
z jednoho balvanu žuly. Je otevřená ze tří stran, 
v níž rozhodně byla umístěna malá soška. Nad 
lucernou je upevněn žulový křížek s primitivně 
reliéfně pojednanou postavou Krista. To vše svědčí 
o tom, že celé dílo provedl prostý, ale v tehdejší 
době dovedný kameník. Těžko čitelný, v kameni 
vtesaný letopočet (asi 1713) datuje více méně 
dobu, kdy byla tato „Boží muka“ přenesena blíže 
k dnešnímu jejímu umístění. Jiří Šebek

(zkrácená verze článku otištěného v Novoměst-
sku v roce 1991)

Linoryt Jiřího Šebka věnovaný kovářům z rodu 
Benešů. 
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SLEDUJTE  WWW.DPSTAVEBNINY.CZ - KAŽDÝ TÝDEN NOVÉ ZBOŽÍ VE VÝPRODEJI!

Nové stavebniny na známém míste

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 17.8.2016 do 7.9.2016 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

Dlažba vegeta ní 
60x40x8 cm     

48,–ks

79,90

22,50 ks

23,30 ks

28,00 ks

33,00 ks

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

Ztracené 
bedn ní 

37,50

41,10

47,20

56,90

s

s

s

s

s

s

Dlažba Praktik
šedá
40x40x4 cm              

198,–m²

301,–

k

²

k

   
² 50x50x5 cm              

209,–m²

319,–

PD 50x5x20 cm        

23,50 ks

35,20

200,–ks

290,–

27,10

20,30

PORFIX 7,5” 
50x25x7,5 cm 
bílá

10,30 bm

13,80 bm

16,50 bm

20,80 bm

pr m r 50   

pr m r 65  

pr m r 80   

pr m r 100  

Trubka drenážní

14,90

20,20

25,20

27,50

Geotextilie
ZEMTEX

11,50 m²

14,50 m²

22,70 m²

23,50 m²

150 g

200 g

300 g

400 g

16,20

20,40

28,90

39,00
Bielbet žlab 
z um lé hmoty 
A15 
pozinkovaný rošt 
1000x130x105 mm
zat. do 1,5 t

Bielbet geiger
erný plast

zat. do 1,5 t
Bielbet nádvorní 
jímka A15
erná, 250x250x250 mm

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

26,50 m²

33,90

295,–ks

544,–

242,– ks

165,– ks

353,– ks

239,– ks

485,– ks

330,– ks

Ø4 mm 100x100 mm   

Ø4 mm 150x150 mm   

Ø5 mm 100x100 mm   

Ø5 mm 150x150 mm   

Ø6 mm 100x100 mm  
Ø6 mm 150x150 mm  

Kari sít  2x3 

274,–

188,–

399,–

278,–

574,–

393,–

44,– ks

63,– ks

96,– ks

Ø8 mm      

Ø10 mm

Ø12 mm       

56,00

83,30

120,00

Roxor 

Obrubník zahradní 
PD 100x5x20 cm        

41,50 ks

66,–

y 

m

be
p
om

Bielb
erný 

zat. do

162,–ks

254,–

e
B
j

erer

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2016 17



 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
‹‹

‹ ‹

PLAZMOVÉ ZDROJE KJELLBERG

www.kjellberg.cz | 774 499 388

LASEREM
PLAZMOU

Soškova 1563

Rádi Vám 
dodáme 

ŠPANĚLŠTINA
individuální i skupinové kurzy v úrovních A1-B2

www.spanelstinaonline.com • tel.: 776 890 330 • email: onlinespanelstina@gmail.comnewww.span

Uzávěrka
dalšího vydání 
Novoměstska 

je 14. 9. 2016 
novomestskoinzerce@seznam.cz

602 740 881
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ABY VÁŠ FORD Z STAL FORDEM

AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67, 591 01  Ž ár nad Sázavou 
Tel: 566 624 949, ford@auto-auto.cz
www.auto-auto.cz

FORD MOTORCRAFT SPOLEHLIVÝ POZÁRU NÍ SERVIS ZA SKV LÉ CENY

· Komplexní prohlídka stavu vozidla 
· Vým na oleje a olejového  ltru 
· Vým na vzduchového  ltru

OSOBNÍ VOZY      2 700 K

UŽITKOVÉ VOZY  2 904 K

POZÁRU NÍ SERVIS

· Široká nabídka pneumatik pro r zné modelové ady 
· 195/50 R15 pro FORD FIESTA 
· Cena zahrnuje zimní pneu v etn  montáže* 1 400 K

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Nap íklad: vým na p edních brzdových desti ek
· pro FORD KA, FORD FIESTA, FORD FUSION, FORD B-MAX 
· ástka zahrnuje cenu náhradního dílu v etn  práce.

FREKVENTOVANÉ OPRAVY

· Zkontrolujeme zda vozidlo plní všechny normy technické kontroly
· Poskytneme vám 20% slevu na náhradní díly
· Na vyžádání zajistíme STK za vás. ZDARMA**

PROHLÍDKA P ED STK

2 400 K

*Nabídka je platná do vyprodání zásob dealera. Cena nezahrnuje kalibraci sníma  tlaku v pneu.
**Prohlídka p ed STK je zdarma v p ípad , že celou STK zajiš uje na p ání zákazníka dealer Ford. V jiném p ípad  stojí prohlídka 500 K .
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září výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

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

září výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

září výstava Ivan Kříž – Pře hřebíků přeje hře Horácká galerie

září výstava Martin Zálešák – kresby Horácká galerie

září výstava Nové Město na Moravě očima dětí Horácká galerie

září výstava Nejen pověsti z Novoměstska městská knihovna

1. 9.  17:00 vernisáž Miroslav Štolfa – Malý formát městská knihovna

3. 9.   9:00 vzdělání Den otevřených dveří MEDIN Horácká galerie

3. 9. 13:00 sport 3. kolo Žďárské ligy – požární sport MEDIN

4. 9. 13:00 sport Pohár Soptíků – požární sport Maršovice

6. 9. 18:00 vzdělání Největší tajemství Třetí říše Maršovice

6. 9. 20:00 kino Učitelka – film ČR městská knihovna

8. 9. 16:00 vernisáž Domácí hospic - Cesta k sobě kulturní dům

10. 9.   8:00 trh Farmářský trh Horácké muzeum

10.9.     9:00 vzdělání Den otevřených dveří památek Vratislavovo náměstí

10.9. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

10.9. 17:30 koncert Jakub Pustina a jeho hosté Vratislavovo náměstí

10.9   16:00 vernisáž Václav Malina – Od imprese k abstrakci Horácká galerie

11.9. 14:00 vzdělání Po stopách zaniklých skláren Novoměstska – naučná exkurze Horácká galerie

15.9.   8:00 dětské Zábavný den s knihovnou – zábava pro děti Horácké muzeum

15. 9. 16:00  vzdělání Kurz tance a společenské výchovy městská knihovna

15. 9.   16:30 vernisáž Nové Město za císaře pána – přednáška Mgr. S. Mikule kulturní dům

18. 9.  16:00 kino Tučňáci z Madagaskaru – dětský animovaný kulturní dům

20.9. 18:30 sport Jóga pro radost a pohodu – začátek sportovních kurzů Horácké muzeum

20.9. 20:00 kino REVENANT Zmrtvýchvstání – oskarový film USA I. ZŠ

21. 9. 15:00 zábava Portimo street mix – prezentace aktivit nízkoprahových klubů kulturní dům

24.9.   9:45 slavnosti Svatováclavské slavnosti

24. 9.  8:00 trh Farmářský trh – prezentace Regionální potravina Vratislavovo náměstí

25.9. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

25.9. 16:00 sport RC Titání vs. Disk Říčany – utkání rugbyové ligy Areál SOŠ, Petrovice

29. 9. 16:00 vzdělání Kurz tance a společenské výchovy kulturní dům

30. 9. 20:00 koncert Minus132minut – koncert populární kapely kulturní dům

1. 10. 18:00  divadlo Jak utopit doktora Mráčka – benefice pro Domácí hospic kulturní dům

1. 10. 18:00  divadlo Jak utopit doktora Mráčka – benefice pro Domácí hospic kulturní dům

Změna programu vyhrazena.
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