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Nové Město má magnetickou rezonanci
Novoměstská nemocnice už vy-
šetřuje pacienty na magnetické 
rezonanci. Spuštění špičkového 
zařízení je potvrzením dobré 
práce a vysoké úrovně zdejších 
lékařů.

Ve čtvrtek 15. září byla ministrem zdravotnictví 
Svatoplukem Němečkem před novým traktem 
rentgenologického oddělení slavnostně přestři-
žena páska, která pacientům symbolicky otevře-
la cestu ke kvalitnějšímu vyšetření. Magnetická 
rezonance výrazně zkvalitní a zjednoduší život 
pacientům a umožní jim vyšetření, kvůli kte-
rým museli v minulosti dojíždět do Brna nebo 
Jihlavy. „Pořízením magnetické rezonance 
se pacientům nejen ze spádové oblasti novo-
městské nemocnice výrazně zlepší dostupnost 
šetrnější a modernější diagnostiky. Výrazně to 
urychlí jejich léčbu,“ říká ředitelka novoměst-
ské nemocnice Věra Palečková. Podle ministra 
zdravotnictví Svatopluka Němečka je rezonance 
skvělou vizitkou pro celou nemocnici. „Já si 
myslím, že je to obrovský úspěch, protože je to 
druhá nemocnice v kraji po Jihlavě, která takové 
zařízení má. Podle mě to vypovídá i o kvalitě 
zdejšího lékařského týmu, který tam je a který 
je připraven s tím zařízením pracovat.“

Nemocnice o  magnetickou rezonanci usi-
lovala deset let, jak vzpomíná tehdejší ředitel 
Zdeněk Kadlec. „Snažili jsme se to prosadit, ab-
solvovali jsme ministerskou komisi, která nám 
rezonanci odsouhlasila, dostala ji ale tehdy jako 
první v kraji Jihlava.“ Podle Kadlece mohla mít 
nemocnice rezonanci i tak dříve. „Každopádně je 
dobře, že tu ten přístroj konečně máme,“ dodává 
bývalý ředitel nemocnice.

Magnetická rezonance slouží lékařům k di-
agnóze. Nepracuje na principu rentgenového 
záření, ale využívá silného magnetického pole. 
Jedná se o bezpečné vyšetření bez potenciálně 
škodlivého ionizujícího záření užívaného při 
RTG a CT vyšetřeních. Díky rozdílné intenzitě 
signálu různých tkání 
je zobrazení orgánů 
mnohem podrobnější 
a  zřetelnější než u  ji-
ných metod. Lékař díky 
rezonanci v  podstatě 
„vidí“ do těla pacienta 
a může lépe určit, kde je 
problém. „Před deseti 
lety byla magnetická 
rezonance skutečně 
unikátní a využívala se 
velmi omezeně. Dnes 
už se stává standardem. 
Myslím, že to je důkaz 
toho, že řeči, jak je na 

tom naše zdravotnictví špatně, nejsou pravda. 
Nemáme se za co stydět a na Vysočině je to vi-
dět,“ dodává Němeček.

Jeden z  nejmodernějších přístrojů svého 
druhu v ČR stál 44 milionů. Ty částečně uhradí 
Kraj Vysočina částečně evropské dotace. Podle 
starosty Nového Města Michala Šmardy je to 
jasný signál, že kraj do budoucna s novoměst-
skou nemocnicí počítá. „Jsem rád, že Nemocni-
ce v Novém Městě je na tak vysoké úrovni. Ve 
chvíli, kdy je člověk nemocný, teprve pozná, 
jaká je výhoda mít nemocnici doslova za ro-
hem. Myslím, že by to také mohlo hrát svoji 
roli v tom, když se lidé rozhodují, zda v Novém 
Městě bydlet, nebo ne.“  -kb-
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Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí



Ptali jsme se zastupitelů: Jaký je váš názor na výsledky 
ankety? 

Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Úpravy v okolí bydliště bývají často velmi citlivým tématem, proto jsme se snažili 
přistupovat ke změnám na Tyršově ulici zodpovědně. Jak se ukázalo i z osobních 
pohovorů, občanům z této lokality rekonstrukce příliš nevadí. Rovněž se potvrdila 
moje domněnka, že je nutné snížit zde rychlost, někteří řidiči jezdí jako závodníci, 
což bývá nebezpečné zejména v ranních hodinách, když jdou děti do školy, anebo 
když se snaží starší člověk přejít přes přechod. Se stavbou Sportovní haly je nutné 
zajistit občanům a sportovním nadšencům dostatek parkovacích míst, ale zachovat 
co nejvíce zelených ploch.

Občané jsou pro více parkovacích míst
Je rozhodnuto. Obyvatelé Tyršovy ulice se ve ve-
řejné anketě vyslovili pro novou podobu ulice, která 
přinese více parkovacích míst. Stavební práce by 
mohly začít už v roce 2018.

V Tyršově ulici se každý den snaží zaparkovat 
své vozy desítky lidí, kteří bydlí v okolních domech. 
Často marně. Místo pohodlného parkování před 
vchodem je čeká dlouhé hledání volného místa, 
a to často v okolních ulicích, daleko od domu. Ve-
dení Nového Města na Moravě si tento problém 
uvědomuje a nechalo vypracovat projekt, který by 
měl problém s parkováním jednou provždy vyřešit. 
Obyvatelé mohli o návrhu hlasovat do poloviny 
srpna ve veřejné anketě. Většina z nich se v hla-
sování vyjádřila pro městem navržené řešení.

„Je vidět, že lidi z Tyršovy ulice téma zaujalo, 
a myslím, že nám to dalo hezký obrázek na to, 
jaký mají názor,“ říká starosta Michal Šmarda. 
Vyslyšeny však prý budou i kritické připomínky 
k plánovanému projektu. Projekt město představi-
lo veřejnosti v červnu v kulturním domě. „Diskuze 
se rozjela i na téma, jestli omezit rychlost, nebo  vy-
budovat retardéry na ulici, jak zasahovat do zeleně. 
Rozhodně nechceme, aby se naplnily obavy těch 
lidí, kteří se bojí, že budou žít jako na parkovišti. 
Nyní, když známe výsledky ankety, bychom měli 
projekt upravit a zahrnout věcné připomínky. Po-

čítáme s tím, že stavět budeme moci na jaře v roce 
2018,“ dodává Šmarda.

I upravený projekt rekonstrukce Tyršovy ulice 
každopádně výrazně změní podobu této části 
města. „Změny se budou týkat úseku mezi mod-
rým a červeným věžákem a ulicí Malou,“ říká Lu-
bomír Kubík z odboru investic a správy majetku. 
Šířka vozovky zůstane stejná. Bude se pohybovat 
mezi 6–6,2 metrů. Nový chodník bude na stejné 
straně ulice, jako je ten současný, a bude mít 
konstantní šířku 3 metry. O kousek se posune, 
protože mezi chodníkem a vozovkou vzniknou 

nová stání pro auta. „Po celém úseku ulice tak 
vznikne nových 52 kolmých parkovacích míst,“ 
doplňuje Kubík. Místo na stání nebude před pří-
jezdy k jednotlivým domům, aby se k nim mohli 
dostat záchranáři nebo hasiči. Projekt počítá 
i s nezbytně nutným kácením srtomů, výsadbou 
nové kvalitní zeleně, a to nejen stromů. Přibudou 
i okrasné keře, které odcloní ruch z ulice. V praxi 
to znamená, že budou pokáceny pouze kulovité 
javory. Většina stromů, které v současnosti stojí 
blízko u domů, zůstane nedotčena a přibudou 
k nim nové. -kb-

MěÚ Nové Město na Moravě informuje fyzické 
a právnické osoby, že ve dnech 20.-21.10.2016 
bude úřad z provozních důvodů uzavřen.  
 Děkujeme za pochopení.  

Věra Buchtová /KSČM/
Byla jsem na diskuzi v KD k připravované rekonstrukci Tyršovy ul. a připadalo mi, 
že diskutovaný problém zajímá hodně občanů. Mrzí mne proto, že se v anketě ne-
vyjádřilo více lidí z uvedené oblasti. Jinak souhlasím s výsledkem ankety a názorem 
občanů: počet parkovacích míst je přiměřený, městská zeleň - návrh je přiměřený,
omezení rychlosti na ul. Tyršova - podporuji.

Martin Junek /ČSSD/
Jsem rád, že se v našem městě opravuje a buduje. Zejména si myslím, že Tyršova 
ulice si určitě zaslouží pozornost. Z ankety vyplývá, že občané, kteří odevzdali 
hlasovací lístky, jsou více či méně spokojeni s projektovaným množstvím parkova-
cích míst a také se jim líbí množství zamýšlené zeleně. Se snížením rychlosti také 
souhlasí většina dotazovaných a osobně se k němu rovněž přikláním. Ulice je velmi 
frekventovaná,v její bezprostřední blízkosti se nachází 3 školská zařízení a několik 
přechodů pro chodce. Snížení rychlosti by tedy přispělo ke zvýšení bezpečnosti.

Výsledky ankety 
Parkovací místa 
je jich potřeba ještě více   25 
navržený počet je přiměřený   28
je jich navrženo zbytečně moc  14
není potřeba budovat nová   19

Městská zeleň
je jí potřeba ještě více   41
návrh je přiměřený    40
je jí navrženo zbytečně moc   2

Omezení rychlosti 
podporuji    69
nepodporuji    15 

Anketní lístky obsahovaly ještě jeden bod, ve 
kterém mohli občané napsat konkrétní připo-
mínky. Ty budou posouzeny ze strany radnice 
a případně zohledněny při rekonstrukci ulice.
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Bezpečná cesta do školy
Nová parkovací místa, méně aut, bezpečnější 
provoz. To je recept města, jak zpříjemnit dětem 
cestu do školy. 
Každé ráno je kolem Gymnázia V. Makovského a 
ZŠ Leandra Čecha husto. Rodiče, děti i učitelé, 
kteří přijíždějí autem, se snaží dojet a zaparkovat. 
Ti, kteří chodí pěšky, pak chtějí bezpečně dojít a 
nenechat se přejet. Obě skupiny s tím ale mají 
problém. Může za to těsné sousedství obou škol 
a málo prostoru kolem nich. 
Ulice Sportovní mezi školou a atletickým stadio-
nem i ulice Leandra Čecha pod gymnáziem mají 
nedostatek parkovacích míst a nejsou na každo-
denní ranní provoz uzpůsobeny. Město se poku-
silo situaci zlepšit změnou dopravního značení, 
které platí od 1. září 2016. Před gymnáziem je 
zákaz stání od 6:00-9:00 hod., aby mohli rodiče 
vezoucí děti do školy zastavit, vyložit je a odjet. 
Kvůli zvýšení bezpečnosti platí i zákaz otáčení 
před základní školou.  Jak ale říká starosta Mi-
chal Šmarda, jsou to jen kosmetické úpravy, které 
problém jako takový mírní, ale nevyřeší. „Důleži-
tější budou až stavební úpravy a vytvoření nových 
parkovacích míst. Na projektu intenzivně pracuje-

me,“ říká Šmarda a dodává, že na papíře už jsou 
plány hotové. 
Nejvíce práce budou mít stavaři v ulici Sportovní. 
„Projekt vznikl z potřeby parkování a zlepšení bez-
pečnosti. Podle studií, které jsme nechali vypra-
covat, vyšlo jako ideální řešení 12 parkovacích míst 
u základní školy pod tělocvičnou. To se bude řešit 
zářezem do svahu,“ říká Lubomír Kubík z odboru 
investic a správy majetku. Dalších 6 míst vznikne 
na druhé straně ulice přímo u budovy školy. Šířka 
silnice zůstane stejná a projekt navíc počítá také 
s přechodem pro děti mezi školou a atletickým 
areálem.  Nová místa na stání vzniknou i mezi 
stromy podél atletického stadionu. Řada lidí zde 
svá auta parkuje i nyní a ničí přitom kořenový sys-
tém stromů. Tomu by mělo vytvoření parkovacích 
ploch zabránit. Pohodlně zaparkovat bude možné 
i u gymnázia, kde vznikne ještě další přechod. Ten 
by měl také výrazně zpomalit provoz v celé ulici. 
Dvacet šest parkovacích míst vznikne za kulturním 
domem.„Chceme, aby se situace kolem obou škol 
vyřešila co nejdříve. Práce by proto mohly začít 
už příští rok,“ dodává starosta Michal Šmarda.
 -kb-

Setkání u Tří křížů

V úterý 20. září se na Třech křížích sešli lidé, aby 
debatovali o tom, jak by měla lokalita kolem novo-
městské dominanty vypadat a k čemu by měla slou-
žit. Své názory tu prezentovali zastupitelé města, 
Novoměšťáci i odborníci z Mendelovy univerzity. 
Nové Město zadalo odborníkům a studentům z 
Mendelovy univerzity úkol, aby vypracovali ná-
vrhy, které napoví, jak nejvhodněji v budoucnu 
upravit lokalitu kolem Tří křížů. Zářijové veřejné 
setkání mělo sloužit jako jeden z podkladů pro 
jejich práci. 
Debata se vedla zejména o tom, jestli lokali-
ta kolem Tří křížů a Míchovských rybníků má 
sloužit k rekreaci místních obyvatel, nebo jako 
atraktivní oblast pro turisty. Se svými náměty a 
zkušenostmi vystoupila celá řada Novoměšťáků 
a názory se různily. Pro klidovou zónu bez turistů 
argumentoval například Jaromír Černý. „Myslím, 
že  oblast pro turisty už máme kolem Vysočina 
Areny a Ochozy. Tři kříže byly v minulosti vždy 

místem, kam chodili lidé z města na pocházky 
a odpočívat. Bylo by dobré, kdyby to tak zůstalo 
i v budoucnu.“ Studenty také zajímalo, jestli by 
lidé chtěli využívat tamější nebeské rybníky ke 
koupání. Podle zastupitele města Petra Hubáčka 
by to bylo zbytečné. „Máme krásné Městské lázně 
a lidé se chodí koupat tam. Myslím, že bychom 
Míchovské rybníky měli nechat přírodě a neza-
sahovat do jejich prostředí.“ 
Studenti v Novém Městě pracovali celý týden 
od 19. do 23. září. Během podzimu budou zpra-
covávat nashromážděné poznatky a na konci roku 
veřejnosti představí své návrhy. „Studenti tady s 
námi žili, zažívali Nové Město, povídali si s lidmi. 
Já se těším, až přijdou s návrhy, jak tuto oblast 
nově uchopit, navázat na historii, a ukážou nám, 
jakým směrem by bylo možné jít do budoucna,“ 
říká starosta Michal Šmarda. Město se dlouhodo-
bě o vývoj lokality zajímá a chce celou oblast v 
budoucnu lépe zpřístupnit a zatraktivnit.  -kb-

Ulice krášlí nové 
záhony
Zahradníci nezahálí ani na podzim. Ti z Nového 
Města na Moravě měli donedávna plné ruce práce s 
městskými záhony. Teď je čekají údržbářské práce.

„Před dvěma týdny jsme dokončili náročnou 
úpravu sedmi záhonů v ulicích města. Na zá-
honech byly vysázeny tulipány, které brzy od-
kvétají. Záhony je pak třeba plet, to je ekono-
micky velmi náročné. Rozhodli jsme se je proto 
upravit tak, aby hezky vypadaly a nevyžadovaly 
tolik práce,“ říká správce městské zeleně Zdeněk 
Krejčí. Zahradníci záhony pokryli kůrou a místo 
letniček nasázeli do půdy trvalky. Novou podobu 
tak získaly záhony na Mírové ulici, u kulturního 
domu a několik záhonů v městském arboretu. „V 
současné době je městská zeleň bez problémů a 
čekají nás už jen pouze údržbové práce,“dodává 
Krejčí.   -kb-

Záhon v Mírové ulici před úpravou ... 

... a po úpravě. 

Více informací najdete na webu nmnm.cz. 
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Seminář pro podnikatele
Město Nové Město na Moravě pořádá ve spolupráci 
s agenturou CzechInvest seminář pro podnikatele, 
který bude zaměřen na dotační příležitosti pro 
podnikatelskou sféru.  
Datum konání a zahájení semináře: 1. listopa-
du 2016, od 9:00 hodin
Místo konání: přednášková místnost v  KD, 
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
Program semináře:
1/ 8:30 – 9:00 hod. prezence účastníků
2/ 9:00 hod. představení dotačních programů 
určených pro podnikatele:
- program Nemovitosti, program určený na re-
konstrukce zchátralých a technicky nevyhovu-
jících objektů
- program Úspory energií, program určený na 

aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby 
energií 
- program Technologie, program na pořízení 
nových strojů, technologických zařízení a vy-
bavení
- program Inovace, program určený pro firmy 
věnující se výzkumu a vývoji
3/ 11:30–13:00 hod. diskuse, osobní konzul-
tace nad jednotlivými připravovanými záměry 
i projekty, coffee break, závěr
Seminář, který je pořádán pod záštitou starosty 
města Michala Šmardy, je bezplatný a je určen 
všem zájemcům z řad podnikatelského sektoru. 
V případě zájmu potvrďte účast (jméno, název 
firmy) elektronicky na e-mail andrea.krama-
rova@meu.nmmn.cz.  -red-

Nabídka pronájmu
Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr 
města pronajmout prostory sloužící k podnikání: 
v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 
S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,

1) v č.p. 301 I. NP o celkové výměře podlahové 
plochy 29,8 m² v Novém Městě na Moravě na 
ulici Drobného, za minimální roční nájem 1 300 
Kč/m²/rok, tj. 38 740 Kč bez DPH. Prostory slou-
žící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 
1. 12. 2016.

Dispozice nebytových prostor: $1
Místnost 25,2 m²
Sociální zařízení - nájemce 2,2 m²
Sociální zařízení - zákazníci 2,4 m²

Bližší informace zájemcům o nabízené prosto-
ry poskytne RK Pamex, Masarykova 216, Nové 
Město na Moravě, mob. 775 778 802. Zájemci se 
mohou se stavem nabízených prostor seznámit 
při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí 
telefonické domluvě.

Nová služba pro ty, kteří se potýkají se 
závislostí
V říjnu 2016 vznikne ve Žďáru nad Sázavou te-
rapeutická skupina pro osoby, které se potýkají 
se závislostí.
Její zaměření je velmi široké a zahrnuje v podstatě 
všechny možné závislosti. „Počítáme s tím, že 
možnost skupiny využijí jak lidé, kteří se potýkají 
se závislostí na alkoholu, tak i automatech, lécích, 
nelegálních návykových látkách nebo i hrách a 
sociálních sítích,“ říká  adiktoložka ambulance 
Spektrum Veronika Svobodová.

Účast ve skupině bude bezplatná. Skupina je 
plánována na 12 měsíců a setkání budou probíhat 
1x týdně po dobu 90 minut. Přesný čas a den 
setkávání bude stanoven po vstupních rozhovo-
rech se zájemci.

Adiktoložka Svobodová vysvětluje, v čem 
může být skupina pro člověka přínosná. „Během 
společných setkání bude mít každý možnost zjis-
tit, že terapeutická skupina přirozeně podporuje 

pozitivní změny, které se člověku samotnému 
nedaří. Na základě sdílení své zkušenosti a se-
tkání se zkušeností druhých může člověk získat 
naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací.“

Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk 
nad 18 let, abstinence a chuť na sobě pracovat 
za podpory odborníků. Účelem je udržení si 
abstinence a získání náhledu na svá trápení. 
„Zájemce o účast ve skupině by měl do 30. 
září 2016 kontaktovat Veroniku Svobodovou 
na telefonu 731 653 585 či e-mailu veronika.
svobodova@kolping.cz. Následně proběhne 
osobní setkání, kde by se vzájemně vyjasnila 
očekávání a možnosti spolupráce,“ upřesňuje 
podrobnosti vedoucí Adiktologické ambulance 
Mgr. Josef Soukal.

Aktivita byla podpořena v  rámci projektu 
Mozaika, který je financován z  operačního 
programu Zaměstnanost. -red-

Rekonstrukce střechy 
začala

Začala rekonstrukce střechy Horáckého muzea. 
Specializovaná firma zde vymění staré šindele, 
které už přestaly plnit svoji funkci. Rekonstrukce 
by měla být hotova do poloviny listopadu.  -kb-

Setkání padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě a 
okolí narození v roce 1966, Kulturní a spole-
čenská komise Rady města Nového Města na 
Moravě připravuje na 22. 10. tradiční setkání 
rodáků a přátel našeho města – padesátníků. 
Zváni jsou všichni – nejen ti, kteří se v Novém 
Městě v roce 1966 narodili, někdy studova-
li nebo zde dnes žijí a pracují, ale i ti, kteří 
mají k našemu městu třeba jen blízký vztah. 
Pokud patříte mezi ně, ozvěte se prosím do 
10. 10. na tel: 566 598 425 nebo na e-mail: 
rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. Děkujeme.
Kulturní a společenská komise

Novoměšťáci ve volbách
6. a 7. října 2016 se uskuteční volby do Zastu-
pitelstva Kraje Vysočina . V pátek je možno 
volit od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 
od 8:00 hod. do 14:00 hod. 

Na kandidátkách některých politických 
stran a hnutí najdeme i kandidáty z Nového 
Města na Moravě. Jsou to: Bronislava Zigo-
vá – Pravý blok, Miroslav Skalník – ODS, 
Zdeňka Marková – Starostové pro Vysočinu, 
Radka Maděrová – ČSSD, Michal Šmarda – 
ČSSD, Miloš Srnský – KSČM, Věra Buchtová 
– KSČM, Lenka Holková – Úsvit - Národní 
koalice, Marek Salaquarda – Strana svo-
bodných občanů, Ondřej Krčál – TOP 09 
a Strana zelených, Roman Žák – Pirátská 
strana.  - red- 

Svaz tělesně postižených
pořádá ve dne 20. října 2016 v 16:00 hodin 
v KD, klubovna č.2. přednášku Zdraví máš 
ve svých rukou.
Přednášet bude MUDr. Pavel Pávek.
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina 
Starosta města Nové Město na Moravě podle 
ust. § 15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o  volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina 
proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016, a to v pá-
tek 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v 
sobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v přízemí Domu s pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na Mo-
ravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, 
Vlachovická, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72, 
74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722, 723, 990), 
ve volebním okrsku č. 2 
volební místnost v Základní škole Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár 
nad Sázavou (I. ZŠ), pro voliče, kteří jsou přihlá-
šeni k trvalému pobytu v ulici Blažíčkova, Brněn-
ská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenské-
ho nám., Nečasova, Němcova, Německého, 
Palackého nám., Petrovická, Podlouckého, Pod 
Novoveskou silnicí, Vratislavovo nám., Žďárská  
(č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 57, 83, 84, 85, 308, 332)
ve volebním okrsku č. 3 
volební místnost v Základní škole Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár 
nad Sázavou (I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124, 
Nové Město na Moravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova 
ve volebním okrsku č. 4 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město 
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Mo-
ravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v ulici Čapkova, Hájkova, Karníkova (mimo 
č.p. 981, 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, 
Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, 
Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)
ve volebním okrsku č. 5 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město 
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Mo-
ravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá 
(č.p. 173, 181, 182, 186, 188, 189, 856), Mírová, 
Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6 
volební místnost v Základní škole Nové 
Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár 
nad Sázavou (II. ZŠ), Leandra Čecha 860, Nové 

Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová, 
Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Modřínová, 
Nad Městem, Na Výsluní, Polní, Radnická, Smr-
ková, Sportovní, Šimkova, Školní, Štursova, 
U Jatek, Veslařská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město 
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Mo-
ravě  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v ulici Křenkova, Malá (č.p. 153, 156, 157, 
158, 159, 161, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 
747), Monseova, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8 
volební místnost v přízemí budovy Základní ško-
ly Pohledec 43, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9 
volební místnost v obecním domě Maršovice, 
Maršovice 80, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v ulici Bezručova,  Karníkova (č.p. 981, 982, 
983, 1118), Maršovská, Wolkerova (č.p. 1116, 
1117) a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10 
volební místnost v patře obecního domu 
Rokytno, Rokytno 49, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v místních částech Rokytno a Studnice
ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v patře obecního domu Jiří-
kovice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové 
Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12 
volební místnost v přízemí Kulturního domu 
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město na Mo-
ravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13 
volební místnost v  přízemí obecního domu 
Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14 
volební místnost v obecním domě Petrovice, Pet-
rovice 71 (KD), Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní částí Petrovice
ve volebním okrsku č. 15 
volební místnost v budově hasičské zbrojnice 
v Olešné, Olešná 81, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu v místní části Olešná

3. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není 
přípustné. Voličem je státní občan České repub-
liky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 
Kraje Vysočina.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili 
do volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti proká-
že svou totožnost a státní občanství České repub-
liky. Totožnost a státní občanství prokáže volič 
občanským průkazem nebo cestovním pasem 
České republiky.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdr-
ží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 
volební komise dodá za chybějící, škrtaný nebo 
jinak označený hlasovací lístek jiný.
6. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu 
voličů a který prokáže své právo hlasovat ve vo-
lebním okrsku, okrsková volební komise dopíše 
do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu 
hlasování.
7. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.
8. Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. 
9. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
10. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva kraje má být zvoleno. 
Volič může na hlasovacím lístku zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič 
dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více 
než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací 
lístek ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se 
však nepřihlíží.
11. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru ur-
čeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.
12. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumožní.
13. Pokyny předsedy okrskové volební komi-
se k zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro 
všechny přítomné.

NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN  2016 5

ZPRAVODAJSTVÍ



Bazárek dětského 
oblečení, hraček a 
sportovního vybavení
V sobotu 1. října 2016 od 9:00 - 12:00 hod. 
v přísálí KD.
Cena za prodejní plochu je 50 Kč.
Přihlášky k prodeji posílejte na adresu leona.
marcinko@nmnm.cz. Případné dotazy odpo-
víme na mob. čísle 777 768 152. Novinkou 
bude i Bazárek oblečení pro ženy a dívky.

Moštování
Přichází podzim a s ním také sklizeň jablek a 
moštování. V Novém Městě vám už více než 40 let  
zmoštují padavky pod nemocnicí. 

Malá místnost má jednoduché vybavení. Dva 
stoly, lis a několik velkých nádob. Z vůně jablek 
a hromady vylisovaných zbytků dužiny je patrné, 
že moštovací sezóna začala. „Dneska už máme 
500 litrů a to je teprve deset hodin dopoledne.“ 
pochvaluje si zájem zákazníků Václav Ožana, kte-
rý v moštárně pracuje. Zařízení, které obsluhuje, 
je v provozu od šedesátých let, kdy byla moštárna 
postavena. Nic modernějšího ale není potřeba,  
mošt se tu lisuje tradičním způsobem. Jablka 
se rozdrtí v drtiči a v hydraulickém lisu se z drti 
vylisuje šťáva. „Každému, kdo přinese jablka, 
mošt rádi uděláme. Ovoce by ale nemělo být na-
hnilé nebo nějak zašpiněné. Mošt v lednici vydrží 
poživatelný až 14 dní, protože jablka obsahují 
přírodní konzervant pektin. Můžete ho ale také 
mrazit,“ vysvětluje Ožana. Pro zvýraznění chuti 
si někdo prý do jablečné drti přidává křen nebo 
tmavé jeřabiny. 

V moštárně vás obslouží v těchto termínech:
17. 9., 24.9., 1. 10., 8. 10., 15. 10., 22. 10., 28. 
10. vždy od 7:30 do 12:00. V případě zájmu také 
od 13:00 do 17:00.
Cena za litr moštu je 5 Kč. Pro členy ZO ČZS 
NMnM 4 Kč. Vlastní nádoby s sebou. Tel.: 731 
258 984. -kb-

Mateřská škola slaví 70 let ...
Nové Město má svoji mateřskou 
školu už od roku 1946. Letošní 
úctyhodné jubileum se proto roz-
hodli v MŠ náležitě oslavit. Dobře  
bavit by se měly především děti. 

Oslavy proběhnou 19. 10. v kul-
turním domě. Program pro ve-
řejnost začne už dopoledne. V 
přísálí budou k vidění ukázky 
práce učitelek s dětmi, projekce 
ze života mateřské školy, výstava 
dětských prací a workshopy. 
Chybět nebude ani občerstvení. 
Návštěvníci získají zajímavé 
informace z historie školky. 
„K tomuto účelu jsme vydali i bulletin. Zajímavá 
určitě bude i výstava historických fotografií, na 
nichž nebudou chybět snímky ze života školky 
po celou dobu její existence. Bude určitě zají-
mavé sledovat, jak se naše MŠ vyvíjela,“ říká 
učitelka Iva Daňková.

Odpoledne začne ve velkém sále kulturního 
domu zábava pro děti z mateřské školy a jejich 
rodiče. „Chtěli jsme udělat takový program, ze 
kterého budou mít něco především naše děti,“ 
dodává Iva Daňková. Vystoupí tak například 
Michal Nesvadba, ale také děti, které už pilně 
připravují svoje vystoupení.  -kb-

 ... a přijímá i dvouleté děti
Mateřinka v Novém Městě na Moravě se snaží vyjít 
vstříc požadavkům rodičů. Bude proto přijímat už 
dvouleté děti. 

Od prvního září nastoupí do MŠ více než 300 
dětí. Osmnácti z nich jsou dva roky. „V minulosti 
jsme přijímali pouze tříleté a starší děti, ale v 
Novém Městě chybí jesle a rodiče potřebovali 
umístit i děti dvouleté,“ říká ředitelka MŠ Ivana 
Buchtová, která se podle svých slov snaží vyjít 
rodičům maximálně vstříc. Nově přijaté dvouleté 
děti budou zatím chodit do smíšených tříd se 
staršími kamarády. Počet dětí určuje vyhláška 
o předškolním vzdělávání, která stanovuje 24 
dětí na třídu.
Od roku 2020  bude možné snížit počet dětí 
na třídu v případě, že do třídy bude zařazeno 
dvouleté dítě. Za každé  
takovéto dítě  se počet  
sníží o 2 děti. Poptávka 
o umístění dvouletých 
dětí do školky je v 
Novém Městě veliká, 
proto ve školce uva-
žují  od následujícího 
školního roku zřídit tří-
du batolat. „Při počtu, 
kdy máme i 28 dětí ve 
třídě, by nebylo možné  
se  malým dětem  řádně 
věnovat. Třída pro malé 
děti bude speciálně 
upravena, bude tam 

vhodný nábytek, hračky i přebalovací pult,“ říká 
Buchtová. Třída by mohla začít fungovat od za-
čátku příštího školního roku. Jestli ale skutečně 
vznikne, záleží na tom, zda bude zájem rodičů 
trvat. „Zápis pro školní rok 2017/2018 bude od 2. 
- 16. května. Když se ukáže, že dvouletých dětí je 
více, třídu pro ně otevřeme. Mateřská škola chce 
také využít dotačních programů Ministerstva 
školství a zaměstnat profesionální chůvy, které by  
pomohly s péčí o malé děti. Při vzdělávání dvou-
letých dětí jsou učitelky v řízených činnostech 
aktivnější, musí podněcovat zájem dětí a být jim 
vzorem.
 „Je velmi důležité, jak se dítě ve škole cítí, co 
prožívá a jaké vzpomínky si vezme do života. 
Proto se vždy snažíme zajistit dětem ty nejlepší 
podmínky,“ dodává ředitelka Buchtová.   -kb-
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Setkání po sedmdesáti letech
V sobotu 13. srpna 2016 se v 
Hotelu Artis sešla skupinka čtyř 
starších lidí. Jejich společný oběd 
se konal při příležitosti 70. výročí 
složení maturity na Českém učitel-
ském ústavu v Jihlavě.

 Odpověď, proč se sešli v Novém Městě na Mo-
ravě, je třeba hledat v historii, a to v období II. 
světové války. 

V roce 1942 čistě německá Jihlava odmítla na 
svém území definitivně vše české. Učitelský ústav 
měl být zrušen a mnoho mladých lidí by přišlo o 
možnost vzdělání. Naštěstí bylo rozhodnuto, že 
ústav bude přeložen do Nového Města, do budovy 
tehdejší reálky. Při mnoha pozdějších příleži-

tostech vzpomínali absolventi ústavu na vstřícné 
přijetí, které se jim dostalo nejen od ředitele re-
álky Ladislava Staňka, ale od celého profesorské-
ho sboru. Oceňovali i ochotu obyvatel Nového 
Města, které poskytlo ubytování studentům ze 
vzdálenějšího okolí. Se studenty reálky se mladí 
lidé spřátelili brzy. Zejména vzpomínali na chvíle 
společných setkání v aule za účasti profesorů 
Dokulila, Housky, dr. Mikulce a Rovenského. Zde 
besedovali o literatuře, společně zpívali a hráli na 

hudební nástroje. V těžkých dobách války patřily 
tyto chvíle zpěvu a hudby k nezapomenutelným 
zážitkům. Větší část studia prožili studenti ústavu 
v Novém Městě, není tedy divu, že je považují za 
místo svých středoškolských studií. 

Paní Marie Horáková-Mifková vzpomíná, 
že iniciátorem každoročních setkávání jejich 
ročníku byl před mnoha lety spolužák Jaroslav 
Vališ z Jiříkovic, který v té době pracoval na 
Ministerstvu školství. Po dlouhá léta se s ním 
scházeli vždy v sobotu před Poutí na kostelíčku. 
Letošního jubilejního setkání se Jaroslav Vališ 
už nedočkal. Když se toto setkání připravovalo, 
projevila Květoslava Žilková-Trojanová přání, 
aby se o vděčnosti městu a střední škole dozvě-
děla i novoměstská veřejnost. Plním tedy tímto 
článkem přání Květy Žilkové. Ani ona se tohoto 
setkání nedožila, zemřela v loňském roce. 

 Jana Černá

Za peníze z kraje obnovili Rokytenští areál
Kulturně-sportovní areál v Rokytně se renovuje. 
Díky Projektu mládežnické iniciativy, který letos 
vyhlásil Kraj Vysočina, získali iniciátoři obnovy 
peníze na výrobu nových laviček i opravu tanečního 
parketu. 
„Mohli se přihlásit mladí lidé od patnácti do dva-
ceti šesti let. Projekty musely být zaměřené na 
vylepšení života místních obyvatel, například na 
pořádání kulturních akcí nebo zvelebení prostře-
dí. Mezi návrhy byly například majálesy, dětské 
dny a podobně. My jsme se zaměřili na obnovu 
rokytenského areálu Obůrka, kde se pořádají 
akce pro veřejnost,“ vysvětlila vedoucí projektu 
Lucie Ondrová.

Peníze na projekty přerozdělovala Rada Kraje 

Vysočina. „V letošním roce byla v rozpočtu schvá-
lena částka 400 tisíc korun na činnost Rady dětí 
a mládeže v Kraji Vysočina, tato částka zahrnuje 
podporu celoročních aktivit, do kterých mimo 
jiné spadá i Regionální velká výměna zkušenos-
tí, zajištění mediálních kampaní Volný čas není 
nuda a Letní tábory a podpora projektů nefor-
málních skupin Mládež kraji,“ potvrdila krajská 
mluvčí Jitka Svatošová. 

Do Rokytna letos putovalo třicet tisíc korun. 
Cesta k jejich získání ovšem nebyla nijak jedno-
duchá. Po úspěšné registraci projektu museli 
Rokytenští absolvovat třídenní školení. „Nejprve 
jsme vyplnili krátký dotazník. Pokud splňoval 
veškerá potřebná kritéria, tak jsme byli pozváni 

na školení, kde jsme projekt kompletně dotvořili. 
Musím říct, že nám to hodně dalo, bez tohoto 
školení by náš projekt asi neuspěl,“ přiznala 
Lucie Ondrová. 

Samotný projekt pak musel být zrealizován. Do 
práce se kromě mládeže zapojili také dobrovolní 
hasiči. „Museli jsme odstranit staré a popraskané 
betonové díly tanečního parketu a nahradit je 
novým betonem, což nebylo právě jednoduché. 
Opravujeme také lavičky, natíráme zábradlí. Cí-
lem projektu není nákup nových věcí, musíme se 
sami zapojit. Jsme rádi, že nám hasiči pomáhají, 
bez nich by to bylo mnohem náročnější,“ po-
chválila ochotu, s níž se do práce zapojili další 
dobrovolníci, Lucie Ondrová.  -hzk-

Zprávy z DDM
Dům dětí a mládeže nezahálí a dětem v Novém 
Městě na Moravě zpříjemňuje život, co mu síly 
stačí. Co díky zaměstnancům děti zažily a co je 
čeká nového?
Dům dětí a mládeže v NMnM pořádal 30. srpna 
odpoledne v areálu Koupaliště II. ročník akce 
Setkání s romskou kulturou. Společně jsme si 
poslechli romskou tradiční hudbu. Pro děti byla 
připravena výtvarná dílna skládání papírových 
růží a dekorativní malování na obličej podle 
jejich přání.Příjemnou záležitostí bylo opékání 
špekáčků a plánování dalších aktivit. Do budouc-
na připravujeme taneční odpoledne s tanečnicí 
Džamilou, na které se už teď všichni moc těší-
me. Za spolupráci děkujeme Portimu, o.p.s. a 

panu Šustrovi.Akci jsme realizovali 
za finanční podpory města Nového 
Města na Moravě.

 Zároveň bychom rádi pozvali 
děti a rodiče na tradiční Koloběžki-
ádu. Ta se koná 8. října od 15:00 na 
dopravním hřišti u Klečkovského 
rybníka. Odpoledne zahájíme vy-
stoupením mažoretek, nachystána 
bude jízda zručnosti, pracovníci 
Besipu připraví dopravní testy pro 
děti i rodiče, městský policista bude 
dohlížet na správné chování na do-
pravním hřišti.Na děti čekají drobné dárky, malé 
občerstvení bude zajištěno. Vezměte si s sebou 

koloběžky, kola, trojkolky i odrážedla. Těšíme se 
na vás a vaše děti! -red-
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Annamaet ME v canicrossu
V říjnu se v Novém Městě na Moravě můžeme tě-
šit na další mistrovský turnaj. Ve dnech 15. - 16. 
října tu o titul mistra Evropy budou soupeřit lidé 
i psi. Organizátorka závodu Kamila Šrolerová 
Novoměstsku vysvětlila, v čem spočívají jednotlivé 
disciplíny a proč je třeba při návštěvě závodů ne-
chat své pejsky doma. 
V Novém Městě se koná ME v canicrossu, 
bikejöringu a scooteru. Co ty názvy znamena-
jí?

To jsou takzvané individuální musherské dis-
ciplíny. Jedná se vlastně o závody psů a lidí. Pes 
táhne a člověk běží, to je canicross, nebo jede na 
kole – bikejöring, na koloběžce - scooter.  Prapů-
vod těchto disciplín je v Evropě – především ve 
Francii a Belgii. Bikejöring prý údajně vznikl u 
nás v 80. letech. Inspirací při jejich vzniku určitě 
byly klasické závody psích spřežení. Na rozdíl 
od nich je ale tento sport mnohem dostupnější. 

Na závody psích spřežení jsou šlechtěna spe-
ciální psí plemena. Je to tak i u individuálních 
disciplín?

Běhat můžete s jakýmkoli pejskem, když 
už ale mluvíme o mistrovství Evropy, tak tam 
už většinou závodí speciálně vyšlechtění psi. 
Říká se jim evropští saňoví psi. Je to kombi-
nace ohařovitých a severských psů. Oficiálně 
toto plemeno není uznané, protože nesplňuje 
chovatelské standardy, ale existují chovatelé, 
kteří je chovají. Závodů se mohou účastnit i jiná 
plemena, ale myslím, že na mistrovství budou 
většinou evropští saňoví. Závodníkům jde o ví-
tězství a málokterý pes je tak výkonný. 

V čem závody spočívají?
Jedná se o klasický běh po trati na čas. Tratě 

jsou dlouhé do šesti kilometrů a psi musí se 
svým páníčkem běžet co nejrychleji. Samozřej-
mě to není nic jednoduchého a chce to mnoho 
trénování. Psi dokáží běžet s canicrossařem 
průměrnou rychlostí 20 km/h, což je dost. Na 
kole je to více než 30 km/h. Běžec proto musí 
se psem umět vybírat správně zatáčky, musíte 
ho naučit řadu povelů.  A tratě budou velmi 
technické a profilově náročné.  

Jak je závod náročný pro běžce či jezdce? 
Nakolik se nechávají táhnout psem? 

Běžec má psa přivázaného na popruhu kolem 
pasu. Když pes běží rychle, musí být běžec vel-
mi dobře trénovaný, aby mu stačil. Jakmile se 
odstartuje, mají pejsci v hlavě jenom běh a moc 
nečekají na to, že za sebou potáhnou někoho, 
kdo je bude brzdit. Pokud tedy nejste trénovaný 
atlet, může to být problém a dochází ke zraně-
ním. To samé na kole. Zvláště v zatáčkách jsou 
potřeba zkušenosti, protože jízda je opravdu 
rychlá. 

Kde se bude mistrovství odehrávat a jak ná-
ročné tratě na závodníky čekají?
Závody se konají ve Vysočina Areně a v lese Ocho-
za. Tratě budou dobře označeny a ohraničeny, pro-
tože není možné, aby diváci do tratí vstupovali. 

Platí pro diváky během závodů nějaká jiná 
omezení?

Moc prosíme, aby lidé, kteří na závody při-
jdou, nechali své pejsky doma. To je opravdu 
velmi důležité! Závodní psi jsou během turnaje 
vyhecováni, plni adrenalinu a mohlo by to vyvo-
lat opravdu vážné problémy, kdyby na ně během 
závodu poštěkával cizí psík z publika. Milovníci 
psů si ale přijdou na své. Závodní pejsci většinou 
odpočívají venku, takže bude možné si je v kli-
du prohlédnout. Je však třeba dbát základních 
bezpečnostních opatření, nepouštět k pejskům 
děti, nehladit je a podobně. Každý návštěvník 
dostane po příchodu manuál, jak se během zá-
vodů chovat. Diváci ale mohou v rámci víkendu, 
koupit svým psím miláčkům za to, že je nechali 
doma, nějakou odměnu, neboť stánků pro pejs-
kaře tam bude dost. 

Mistrovství Evropy se u nás koná poprvé? 
Už tu bylo v roce 2001 a 2008. Letos je to 

tedy potřetí. Každý ročník ale nabírá větší grády. 
Čeští sportovci mají obrovské šance, protože 
Česká republika je v těchto disciplínách velmi 
úspěšná. Jednoznačně máme medailové ambice 
ve všech třech disciplínách. 

Podle čeho jste vybírali místo pro letošní mi-
strovství?

Nebudu zastírat, že když se řekne Vysočina 
Arena, tak to má prestiž. To bylo určitě jedno z 
kritérií. A tím druhým jsou krásné tratě, dosta-
tek místa, hezké okolí. To všechno Vysočina Are-
na splňuje. Vzhledem k tomu, že se mistrovství 

koná u nás, v centru Evropy, tak čekáme také 
mnoho návštěvníků ze zahraničí.
Je něco, co byste chtěla vzkázat divákům? 

Určitě přijďte, i když bude říjen a je možné, že 
bude chladněji. V pátek vás čeká oficiální zahájení, 
kdy se pejsci se závodníky představují v oficiálním 
průvodu. Také je ve vyjednávání veřejné promítání 
jednoho nádherného „psího“ dokumentu. Během 
víkendu čeká diváky i vedlejší program od našich 
partnerů a v neděli se mohou těšit na autogrami-
ádu cyklisty Ondřeje Cinka, který zároveň bude 
předávat vítězům medaile. Slavnostní předávání, 
proběhne 16. října od 17 hodiny na Vratislavově 
náměstí.   -kb-

Biatlonové mládí  
Odchovanci SK Nové Město na Moravě 
Anna Tkadlecová a Jan Burian zazářili na 
juniorském mistrovství v biatlonu na koleč-
kových lyžích. Zvítězili v závodě smíšených 
štafet, kterým odstartoval program mistrov-
ství v estonském Otepää.                       -mah-

Vrchovině chybí body 
Po sedmi kolech fotbalistům patří poslední 
příčka v tabulce. Prozatím mají na kontě 
1 bod za remízu s Pelhřimovem. SFK Vr-
chovina příliš inkasuje, zatímco branky ne-
přicházejí. „Bohužel nám v současné době 
chybí fotbalová kvalita. Děláme vzadu zby-
tečné chyby,“ říká trenér Vrchoviny Ladislav 
Libuša. V říjnu nastoupí Vrchovina proti 
týmům ze Staré Říše, Žďáru či Holešova.  
 -mah-
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Rugbyová reprezentace 
v Petrovicích
Na hřišti novoměstského rugbyového klubu 
RC Titáni v areálu SOŠ Petrovice se konalo 
11. 9. soustředění reprezentace ČR v kategorii 
U18. Trenéři zde vybírali z 80 mladých hrá-
čů do širší nominace pro reprezentační tým. 
Titáni tak symbolicky pokřtili nové hřiště. Na 
ploše, která patří SOŠ Nové Město na Moravě, 
vybudovali rugbyové branky - háčka, upravili 
a srovnali terén. „Velké díky patří řediteli SOŠ 
Ivo Teplému, který nám velkoryse vychází v 
stříc a podporuje náš oddíl a sport jako takový" 
říká trenér rugbystů Jiří Mít. RC Titáni stále 
nebírají nové členy. Tréninky jsou každé út a 
čt v areálu SOŠ Petrovice od 17:00.
Kontakt: ragby.nmnm.2015@seznam.cz

Startují tradiční běhy 
Novoměstský atletický oddíl pořádá v neděli 
9. října již 31. ročník podzimního přespolní-
ho běhu. Závod se poběží v několika katego-
riích a jeho účastníci se sejdou v 9.30 hod. 
v areálu Koupaliště. Start hlavního závodu 
na 6 km je naplánován na 11.20 hod. O tý-
den později, v sobotu 15. října, se uskuteční 
další ročník Memoriálu Cyrila Musila. Sraz je 
v 9.30 hod. u Turistické chaty na Studnicích. 
Hlavní závod bude odstartován v 11.20 hod. 
Dalším závodem pak bude běh na Kaplisko, 
a to v pátek 21. října. První závodníci tohoto 
závodu vyběhnou na trať v 16.00 hod. Trasa 
vede od evangelického hřbitova na vrchol 
ke Třem křížům. Bližší informace na tel. 
776 046 260.  -mah-

Nové silniční okruhy pro cyklisty
Dobrá zpráva pro cyklisty. V Novém Městě a okolí 
jsou nově značené silniční okruhy. Milovníci kol tak 
mohou pohodlně projet desítky kilometrů.

Silniční okruhy doplňují oblíbené singletracky 
v lese Ochoza. Zatímco ty jsou primárně určeny 
pro terénní kola, silniční okruhy jsou ideální pro 
rychlou jízdu na tenkých galuskách.

Všechny okruhy jsou jednosměrné a mají vý-
chozí a cílový bod ve Vysočina Areně v Novém 
Městě na Moravě, kde jsou pro cyklisty připra-
veny veškeré rozšiřující služby, jako je servis 
kol, test centrum, možnost koupě příslušenství, 
občerstvení nebo umytí kola po vyjížďce. Samo-
zřejmostí je zázemí s dostatečnými parkovacími 
kapacitami přímo v centru.

Mapy jednotlivých tras si můžete vytisknout 
nebo stáhnout do svých cyklo navigací ze stránek 
http://www.vysocina.bike/silnicni-okruhy/
okruhy/. Fyzicky vyznačeno je 200 km tras, které 

jsou rozděleny do čtyř okruhů podle různých 
stupňů fyzické náročnosti a délky:
Tři Studně 25,6 km, Pikárecký okruh 51 km, He-
rálec a Křižánky 61 km, Bystřice a Svratka 68 km

Trasy jsou značeny modře a vychází vizuálně 
z konceptu značení singletracků, aby orientace 
cyklistů byla co nejjednodušší. 

 -red-

Biatlon bezpečnější 
Kraj Vysočina finančně podpoří konání závodů 
Světového poháru v biatlonu. Ty se ve Vysočina 
Areně uskoteční v termínu 12. - 18. prosince a 
třímilionová dotace půjde do technického za-
jištění závodů a také do bezpečnostních opatření. 

Neúspěchem naopak pro Nové Město skončilo 
vyjednávání o místě konání mistrovství světa v 
roce 2021. Stalo se jím ruské město Ťumeň, čímž 
se rozplynuly naděje našeho města zopakovat 
tolik úspěšné mistrovství z roku 2013. Rozhodli 
o tom delegáti kongresu Mezinárodní biatlonové 
federace (IBU), který se konal v Kišiněvě. I přes 

varování Mezinárodního olympijského výboru 
zvítězil drtivou převahou 25 hlasů ruský zástup-
ce. Našemu městu tak nezbývá než čekat na další 
volby, kdy se bude rozhodovat o pořadateli pro 
rok 2023. 

Novému Městu přitom na místě drželi palce 
úřadující vítězka Světového poháru Gabriela 
Soukalová, trojnásobný olympijský medailis-
ta Ondřej Moravec a šéftrenér reprezentace 
Ondřej Rybář. Letos v prosinci se ve Vysočina 
Areně pojedou čtyřdenní závody SP v biatlonu.  
 -mah-

Léto orientačního běžce
Po květnových a červnových závodech celostátních 
žebříčků a MČR ve sprintu a na krátké trati nastal 
orientačními běžci oblíbený čas prázdninových 
vícedenních závodů.
 Členové SK orientační sporty NMnM tedy vy-
razili podle chuti a časových možností do různých 
končin. V červenci mnozí začali na „domácích“ 
závodech H.S.H. Vysočina cup, letos pořádaných 
v blízkosti Třebíče. Zájemci o něco náročnějšího 
vyrazili na závody např. do atypických krasových 
terénů Silické a Plešivecké planiny na Slovensku 
při závodech Karst cup či na pomezí Rakouska, 
Itálie a Slovinska na oblíbené závody OO cup. 
V srpnu pak následovaly v rychlém sledu Rumcaj-
sovy míle v Českém ráji, Česká Kanada ve Zvůli, 
Pěkné prázdniny v Malé Skále u Turnova a zá-
věrečná Cena východních Čech v Radvanicích. 

Každé závody nabídly mimo mnohdy nesděli-
telných silných zážitků v lese i množství dojmů 
turistických a taky mnoho příjemně stráveného 
času s kamarády a známými. Zkrátka ideální 
dovolená. Mnoho dalších možností zůstalo přes 
uvedený záběr nevyužito.

V září a říjnu již nastává opět čas na vážnější 
závody. Čeká nás závěr závodů dlouhodobých 
soutěží, MČR v klasice v blízké Pusté Rybné a 
MČR štafet a družstev v Lužických horách. Zá-
věr sezony pro nás pak znamená oběhat několik 
závodů Ligy Vysočiny a taky jeden závod LV 
uspořádat, a to 22.10.2016 s centrem na penzi-
onu Gaudeamus na Milovech.  -bw-

Redakčně zkráceno, celý text naleznete na 
sport.nmnm.cz. 

Bronzové medaile pro  
novoměstské atletky 
Atletky vybojovaly dvě medaile na MČR v ka-
tegorii do 22 let, které se v poslední srpnový 
víkend konalo na atletické dráze kladenského 
stadionu. V běhu na 1 500 m finišovala na 3. 
místě Kateřina Pulgretová. Závod dokončila 
v čase 4:39,05, čímž si vytvořila nový osobní 
rekord. Bronzovou radost měla také Hana 
Homolková, která na dvojnásobné trati s pře-
kážkami zaběhla čas 11:28,38. Obě závodni-
ce jsou odchovankyně Gymnázia Vincence 
Makovského. „Obě potvrdily smysluplnost 
sportovních tříd na gymnáziu a trenérsky 
kvalitně vedenou atletiku v Novém Městě,“ 
řekl k jejich výkonům trenér Petr Hubáček.         
 -mah-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

Kino v KD

narozené děti
 22.8. David Šajner
 16.8. Amy Jurmanová
 27.8.  Tereza Janošcová
 29.8.  Elena Krčilová
   9.9.  Jan Smetana
jubilanti
 1.10.  Zdenka Skalníková  87
 2.10. Otilie Procházková  85
 5.10. Jaroslav Jenerál  90
 6.10. Jaromír Čejka  85
 7.10.  Rudolfa Vrbecká  92 
 10.10. Zdeňka Bělehradová 91 
 14.10.  Anežka Tenglová 93 
 16.10. Anežka Škarková 87
 30.10. Miloslava Bělohlávková 87 
manželství
 13. 8.  Jarmila Vranková, Jaroslav Svoboda
 26. 8.  Nikola Melicharová, Roman Lukášek
 27. 8. Lucie Brožová, Jan Černý
 27. 8. Žaneta Staňková, Jaroslav Konečný  
      3. 9.  Zuzana Šindelková, Martin Mach
      3. 9. Marie Kuchtová, Tomáš Mrázek
      3. 9.  Jana Janová, Petr Ehrenberger
 3. 9.  Lucie Vintrlíková, Vojtěch Zikmund
 9. 9.  Lucie Neumanová, Ondřej Štěpán
 10. 9. Olga Inochovská, Petr Štorek
 10. 9.  Veronika Stehlíková, Jakub Topinka
úmrtí 
 15.8. Libuše Dvořáková (Nové Město 1944)
 23.8. Marie Žáková (R. Svratka1928)
 27.8. Josef Filip (Řečice 1947)
 28.8. Marie Šišková (R. Svratka 1938)
 6.9. Josef Musil (Nové Město 1942)

1.10. Seniorům káva zdrama
6.10.  Běžecká škola - každý čt od 16:30
7.-10. 10. Dny duševního zdraví
15.10. Noční lázně - otevřeno do 24:00
16.10. Světový den páteře - 10% sleva na    
              masáž a CML zaměřené na držení          
              těla. Fitness od 10:00
26.-30. 10. Podzimní prázdniny - zážitkový 
program v bazénové hale 

5.10.1906 narodil se v NMnM Leoš Stehlík,
lyžařský reprezentant, 110. výročí narození 
12.10.1911 narodil se ve Zlatkově Alois Lukášek, 
akademický malíř, 105. výročí narození
14.10.1861 narodil se v Jimramově Alois Mrštík, učitel, 
spisovatel, 155. výročí narození
27.10.1871 narodil se v NMnM Karel Šír, stavitel, 145. 
výročí narození 
31.10.1926 zemřel v  Rokytně Bohumil Šín, malíř-kra-
jinář, samouk, 90. výročí úmrtí 

1. 10. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
2. 10. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
8. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9. 10. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
15. 10. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, 
Nové Město na Mor., 722 410 010
16. 10. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
22. 10. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80, 566 
567 332
23. 10. MDDr. Sylvie Konečná, Masarykovo 
nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
28. 10.MDDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Mezi-
říčí, 566 524 275
29. 10. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 
7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
30. 10. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
Služby stomatologů se mohou měnit! Aktuální infor-
mace najdete na webu novoměstské nemocnice: 
www.nnm.cz.

4.10. 20:00 / Polednice - film ČR
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací 
do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila 
o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji 
tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, 
která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního 
dávného neštěstí. Vstup 50 Kč

16. 10. 16:00 / Kniha džunglí - film USA
Adaptace slavného románu. Vstup 40 Kč

17.10. 20:00 / Limonádový Joe - film ČR
Slavná kovbojská komedie. Vstup 40 Kč

18.10. 20:00 / Captain America: občanská válka
Film USA na motivy populárního komiksu.
Vstup 50 Kč

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

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:

Martin Zálešák – Kresby (do 16. října 2016)
Výstava akademického malíře Martina Zálešáka, 
pro něhož je charakteristická hluboká láska k 
přírodě.
Karel Pokorný – Karel IV. (do 30. října 2016)
Výstava k 700. výročí narození Karla IV. z vlast-
ních sbírek Horácké galerie.
 Miroslav Štolfa - Malý formát (do 30. října 2016) 
Brněnský výtvarník Miroslav Štolfa se v Horácké 
galerii tentokrát představí s cyklem drobných 
komorních kreseb. 
Václav Malina - Od imprese k abstrakci (do 11. prosin-
ce 2016) 
Výstava je reprízou výstavy z Galerie výtvarného 
umění v Náchodě a představuje autorovo dílo za 
posledních dvacet let. 
Antonín Kašpar - Strážci (do 28. října 2017)
Exteriérová výstava pražského akademického 
sochaře.

VERNISÁŽE A AKCE: 

čtvrtek 6. října 2016 v 17:00
Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů 

čtvrtek 20. října 2016 v 16:00
Jiří Stach – Natura Magica 

čtvrtek 20. října 2016 v 17:00
Flautas de Colores -  Pall Mall

Mateřské centrum Lístek

Zveme rodiče s dětmi do 4 let do našeho MC 
Lístek v Domě dětí a mládeže v Kulturním domě 
v NMnM.
Pondělky – otevřené herny s volným programem
Úterky – s různorodým programem
první úterý v měsíci - Keramika s Álou, vede Alena 
Klimešová
druhé úterý v měsíci - Tvoření se Zorkou, vede 
Zora Janebová
třetí úterý v měsíci - Hrajeme si s Peťou, vede  
Petra Čejková
čtvrté úterý v měsíci - Hudební hrátky, hledáme 
maminku, která program povede
Čtvrtky – s metodicky zpracovaným programem 
Trdlohrátky, vede Martina Vejpustková
1. skupina:  pro děti od 4 – 18 měsíců, začátek v 
8.30 hod. 
2. skupina:  pro děti od 18 – 36 měsíců, začátek 
10.00 hod.
Ukázková hodina proběhne ve čtvrtek 6.10. v 
Lístku. Pokud budete mít zájem, hlaste se na 
trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel. 605 
876 601.
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Vyměním zrenovovaný byt v os. vlastnictví v 
centru N. 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.
Prodám výbavu na motorku - komplet kalhoty + 
bunda - cordura - výška 179 cm. Boty vel. 40-41, 
2x nové rukavice, odklápěcí helma. Vše v dobrém 
stavu.Cena dohodou. Tel.: 603 708 774. 
Prodám válendu s úložným prostorem, málo po-
užívaná. Cena 1 000 Kč. Dále prodám skříňkový 
šlapací šicí stroj za 200 Kč. Tel.: 776 621 705.
Prodám mrazák 50 litrů Zanussi ZVF 50. Cena 
500 Kč. Tel.: 608 574 068.
Prodám auto Ford Focus Ghia combi, 2.0 TDCI, 

rok výroby 2007 v dobrém stavu. Motor 100 kW, 
najeto 240 000 kilometrů. Klimatizace, nové tur-
bo, nová baterie. Cena 56 000. Sleva možná. Tel.: 
732 871 389.
Prodáme štěňátka - čínský chovatelský pes - 
naháček bez PP. Odběr koncem října, cena do-
hodou. Tel.: 737 052 583. 
Prodám CITROEN - C4 - 1,6 HDI - kupé - čer-
vený, garážovaný - nutno vidět. Cena dohodou. 
Tel.: 602 957 774.
Prodám skútr Generic XOR 50, najeto 11 000 
km, bezporuchový, servisovaný v autorizovaném 
servisu, který je v Novém Městě na Moravě. Cena 
16 000 Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 608 

822 562.
Nabízím doučování matematiky a angličtiny pro 
základní, střední školu nebo i při problémech z 
matematiky na vysoké škole. Tel.: 723 357 959.
Prodám obracák za koně na orání. Cena do-
hodou. Tel.: 722 130 048.
Koupím chalupu, nejlépe roubenku. Tel.: 774 
025 334.
Hledám pronájem - úložné prostory minimálně 
5m2 pro potřeby sportovního oddílu. Tel.: 724 
950 242.
Angličtina, individuální výuka, všechny úrovně, 
jednotlivci, páry, firemní výuka. Docházím. Tel.: 
732 871 389.

Minibazar

Městská policie informuje

Ve večerních hodinách dne 4.8.2016 řešili 
strážníci slovní a fyzické napadení mezi manželi 
v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že 
věc nebylo možno vyřešit na místě, strážníci po 
provedení všech nezbytných úkonů  věc předali  
k projednání příslušnému správnímu orgánu. 
Dne 6.8.2016 byl strážníkům předán pes, který 
se volně pohyboval po ul. Masarykova. Díky 
evidenční známce, kterou měl na obojku, nebyl 
problém zjistit majitele a psa mu předat.
V nočních hodinách dne 12.8.2016 prováděli 
strážníci asistenci ve spolupráci s PČR na HU  

DUO, kde se měla v jednom z bytů nacházet 
osoba, která vyhrožovala sebevraždou. Na místo 
se následně dostavily ostatní složky IZS. Vše 
skončilo převezením osoby do Nemocnice v 
Novém Městě na Moravě.
Dne 13.8.2016 ve večerních hodinách prová-
děli strážníci asistenci při převozu agresivní 
pacientky do PZS Jihlava.  
Dne 21.8.2016 bylo oznámeno z tísňové linky, 
že se v náhonu za mlýnem na ul. Nečasova 
nachází pes. Při příjezdu na místo byl již pes 
vyproštěn HZS Kraje Vysočina. Strážníci pod-

chlazeného psa následně předali majitelce.
Dne 22.8.2016 strážníci asistovali při dopravní 
nehodě na křižovatce ul. Tyršova – Drobného, 
kde prováděli usměrňování dopravy. 
Dne 25.8.2016 řešili strážníci případ, kdy volně 
pobíhající pes napadl jiného psa, kterého měla 
majitelka na vodítku. Když se je snažila od sebe 
odtrhnout, tak jí pobíhající pes způsobil poraně-
ní, které si vyžádalo lékařské ošetření. Věc tak 
bude dále projednávat příslušný správní orgán 
při MěÚ v Novém Městě na Moravě. 

Vzpomínka

Loučení žádné, nezbyl ti čas, jen velkou bolest 
zanechal jsi v nás.
Vzpomínky na tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi 
tě měli, tak jako mi stále vzpomínají.
Dne 1. října 2016 uplynou dva roky od, chvíle, kdy 
nás navždy oputstil náš drahý tatínek a dědeček 
Ladislav Halámek. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 
Dcery a syn s rodinami

3.10. Slavíme Mezinárodní den seniorů.
 Jídelna DPS 15 – 17 hod. 
10.10. Malý výlet Vysočinou
Autobusem na Tři Studně, procházka křížovou 
cestou a pěšky nebo autobusem do Nového 
Města. Odjezd autobusu z centra v 9:30 hod. Od 
nemocnice v 9:33 hod. Odjezd zpět ze zastávky 
Tři Studně v 15:05 hod. 
7.10. Beseda s pí Popelkovou z MěÚ o třídění 
odpadu. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
24.10. Cestopisné video. Jídelna DPS 15 – 17 
hod.
31.10. Stůl plný dobrot z našich zahrádek.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v srdci 
zůstává dál.

Dne 16. srpna 2016 
uplynulo 10 let, co nás 
opustil tatínek a děde-
ček, pan František Kozák 
z Pohledce.

Dne 16. června 2016 
uplynulo 9 let, co nás 
opustila maminka a ba-
bička, paní Alena Kozá-
ková  z Pohledce.

S láskou a bolestí v srdci 
vzpomínají dcery s rodi-
nami a ostatní příbuzní.

Klub seniorů

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje 
sbírku použitého ošacení

Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dět-
ské),lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony. Látky (minimálně 1m2, nedávejte 
nám prosím odřezky a zbytky látek), domácí 
potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše 
nepoškozené. Vatované a péřové přikrývky, 
polštáře a deky, veškerou nepoškozenou 
obuv, hračky – nepoškozené a kompletní.

Věci, které vzít nemůžeme:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektro-
niku, matrace, koberce – z ekologických dů-
vodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, 
(ty se transportem znehodnotí), znečištěný 
a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční:
5. a 6. října 2016 od 10.00 do 18.00 hodin v 
budově Tělovýchovného střediska, Tyršova 
323. Věci prosím zabalte do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem. 
Děkujeme za vaši pomoc.
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Za jeden provaz
Kapely Nebe a Mirai táhnou za je-
den provaz a uspořádaly společné 
turné . V Novém Městě se na ně 
můžeme těšit 8. října od 20:00.

Hudební podzim v Novém Městě ozdobí hned dvě 
hvězdy najednou. Kapely Nebe a Mirai nejsou na 
hudební scéně žádnými nováčky. Mají za sebou 
nespočet živých vystoupení, zkušenosti z velkých 
i menších pódií, řadu úspěšných singlů, které se 
několikrát probojovaly na přední příčky hitparád, 
či milionová zhlédnutí videoklipů na YouTube. 
Spojuje je ale mnohem více. Obě kapely pocházejí 
z hudebně plodného podhoubí Moravskoslezské-
ho kraje (Nebe – Havířov, Mirai – Nový Jičín) a 
vyrostly téměř vedle sebe. 

„S Mirai se známe už hodně dlouho, vlastně 
od našich kapelních počátků. Když řeknu, že 
jsme skoro jako jedna velká rodina, tak myslím, 
že mi dají za pravdu, že nepřeháním. Vlastně 
jsme s myšlenkou společného turné už něja-
kou dobu koketovali,“ vysvětluje Petr Harazin, 
frontman kapely Nebe. „Fanouškům nabídneme 

jedinečný zážitek, na pódiu se budeme prolínat, 
doplňovat, všichni musíme jet na dvě stě procent 
a táhnout za jeden provaz, aby to fungovalo,“ 
odtajňuje první dramaturgické plány zpěvák 

Mirai Navrátil. Fanoušci obou kapel se tak mají 
rozhodně na co těšit. Lístky jsou v předprodeji v 
IC a K CLUBU za 160 Kč, na místě za vstupenku 
zaplatíte 200 Kč.   -kb-

Týden knihoven od 3. do 9. října
V letošním roce proběhne ve dnech 3.-9. října 
jubilejní 20. ročník Týden knihoven.
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků. Novo-
městská knihovna se do letošního ročníku za-
pojuje opět bohatým programem. Nově regis-
trované čtenáře potěšíme v Týdnu knihoven 
registrací zdarma. Úterý 4. října bude patřit 
„Podzimnímu malování“. Za hezkého počasí 
vás přivítáme na parkovišti za kulturním do-

mem a za nepříznivého počasí v přísálí kul-
turního domu. Ve středu 5. října se bude konat 
Den otevřených dveří, kdy vás provedeme kni-
hovnickou prací a ukážeme neznámé prostory. 
Své znalosti z literatury si budou moci vyzkoušet 
děti a mládež na dětském oddělení v literárních 
kvízech. Vyrobit a umístit sovičku na Soví strom 
bude jistě pro všechny zručné výtvarníky hrač-
kou. Strom bude umístěný v čítárně. Těšíme se 
na vás!  -red-

Ve dnech 3. a 4. listopadu bude informační 
centrum a Horácké muzeum uzavřeno z důvodu 
inventury.

Říjen v Horáckém muzeu 
Výměna šindelů na střeše muzea je v plném prou-
du, přesto můžete až do listopadu navštívit dvě 
zajímavé výstavy. 
Ve vestibulu výstavu fotografií Jarmily Horákové, 
které fotografování pomáhá vyrovnat se s těžkým 
životním handicapem, nazvanou příznačně Cesta 
k sobě. Ve výstavním sále můžete zhlédnout ex-
ponáty z depozitáře, historické fotografie, mapy 
a dokumenty z období panování Františka Josefa 
I. Výstava má název Nové Město za císaře pána. 

Její součástí bude přednáška Mgr. Miroslava 
Skalníka Zbraně a armáda v době Františka Jose-
fa I., která se bude konat 15. září v 16:30 hod.  
8. - 9. října si nenechte ujít houbovou výstavu, 
kterou opět pořádáme s Chaloupky o.p.s. Její 
součástí bude již tradičně mykologická poradna, 
tvořivá dílna a kvíz. Pokud byste nám chtěli po-
moci se sběrem hub, doneste je v pátek 7. října 
během dne do muzea. Těšíme se na vaši návštěvu.

 Alice Hradilová

Více informací o kulturním dění najdete na webu nmnm.cz.

NKZ vás zvou  do KD
15. 11. od 19:00 na koncert Jakuba Smolíka 
s kapelou a 25. 11. od 19:00 na koncert Karla 
Kahovce se skupinou George & Beatovens. 
Lístky jsou v předprodeji.

Základy genealogie aneb 
Jak sestavit rodokmen
Městská knihovna vás zve na osmidílný cyklus 
přednášek pořádaný ve spolupráci s Moravskou 
genealogickou a heraldickou společností v Brně.
11. 10. Úvod do genealogie
18. 10. Zpracování rodokmenu či rodinné 
              kroniky
  8. 11. Původ osobních jmen a příjmení
22. 11. Matriky - dějiny a vývoj
  6. 12. Písmo, jeho vývoj a používání v gen. zá 
              pisech
20. 12. Mimomatriční prameny
   3.   1. Rodopisný výzkum
  17. 1. Možná úskalí badatelské práce 
Přednáší Ing. Jan Kos
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Literární večer
Nové Město na Moravě a ZUŠ J. Štursy Nové 
Město na Moravě vás zvou v rámci Roku lite-
rátů dne 5. října 2016 v 17:00 hodin do KD  v 
Novém Městě na Moravě na Literární večer.
Program: čtení ukázek vítězných prací z li-
terární soutěže „Literární klíček“, slavnostní 
vyhlášení výsledků literární soutěže a předání 
cen.  -red-

Spolubál
S květinou či bez můžete dorazit na letošní 
Spolubál, ples neziskových organizací a jejich 
přátel, který se koná v sobotu 12. listopadu 
od 19:30 v KD v Novém Městě. K tanci hraje 
tradičně Big Band Chrudim, do skoku žďár-
ská kapela Letrourou. Čeká vás bohatý do-
provodý program včetně květinové výzdoby, 
soutěže o ceny, fotokoutek a stylové kavárny 
s živou muzikou. Vstupné v předprodeji 180 
Kč na místě 200 Kč.   -red-

Malý svět
Na prázdninový pátek 28. října připravují NKZ 
první ročník rodinného festivalu Malý svět. Malý 
svět však není určen pouze rodičům a dětem.

 Chystáme jej pro všechny, kteří si rádi hrají, 
baví se a setkávají s podobně naladěnými lidmi. 
Doufáme, že osloví všechny, kteří s dětmi pracují 
ve školách i školkách, a že zde najdou něco, co 
je inspiruje.  

Malý svět bude festival celodenní. Od 9.00 do 
17.00 bude probíhat „tržiště“ – do kulturního 
domu jsme pozvali prodejce i výrobce origi-
nálních hraček, knížek a věcí, které se doma 
vždy hodí. Někteří prodejci také umožní, abyste 
si jejich výrobky vyzkoušeli. Jiní nabídnou vý-
tvarné dílny. Zároveň s tržištěm bude probíhat 
program Úžasného Divadla Fyziky (ÚDiF). 
ÚDiF je zárukou inteligentní zábavy, kde se u 
stanovišť a experimentů zabaví malí i velcí. Svůj 
program během dne třikrát obmění. Těšit se mů-
žete na ledovou show i člověka ve vakuu. Sami 
si vyzkoušíte rychlost vašich reakcí a mnoho 
dalšího.

Vrchol celého dne bude kulturní. V loutkovém 
představení ožije klasický příběh Dva střevíčky 
pro Popelku. První ročník festivalu ukončí na-

šlápnutý a energický koncert pro děti kapely 
Nedloubej se v nose, který začne v 18.00 hod. 

Prostor pro odpočívání a vstřebávání všech 
vjemů z nabitého dne bude ve stylové kavárně i K 
CLUBU. Vstup je během dne zdarma. Drobnými 
částkami budou zpoplatněny některé tvořivé 
dílny. Na divadlo bude vstupné dobrovolné. 
Regulérní vstupné se bude platit pouze na 
koncert, ale i to bude příznivé.  -

 -red-

Na jedné lodi, VE VLNÁCH ŽIVOTA
Portimo, o.p.s. vás zve na tradiční benefici. 
Akce se koná 7. října v KD v Novém Městě 
na Moravě od 9:00. Divadelní představení 
Božská Sarah v hlavní roli s Ivou Janžurovou 
začíná v 19:00 ve velkém sále KD. -red-

Bláznivý Petříček
Novoměstská kulturní zařízení vás zvou 
na úspěšnou divadelní inscenaci na motivy 
slavného filmu s J. P. Belmondem. V hlavních 
rolích se představí Vojtěch Dyk s Tatianou 
Vilhelmovou. 
Představení se koná 12.10. od 19:30 ve 
velkém sále Kulturního domu v Novém Městě 
na Moravě. Lístky jsou v předprodeji v IC a K 
CLUBU za 350 Kč, na místě za 400 Kč.  -red-

Flautas de Colores zahrají Pall Mall

Předposlední říjnový čtvrtek vystoupí v Horácké 
galerii opět zajímavé hudební seskupení. Bude se 
jednat o kvarteto zobcových fléten. 

Flétna je tradičně nástrojem koncertním, lze na 
ni interpretovat skladby s vysokou technickou 
úrovni a je součástí profesionálních orchestrů. 
Že nejde jen o řeči, nám dokáže čtveřice pů-
vabných dam souboru s názvem Flautas de 
Colores.

„Název souboru znamená v překladu barevné 
flétny a odkazuje na to, že se snažíme, aby hud-
ba, kterou hrajeme, byla pestrá, zajímavá a 

přinášela posluchačům zážitky plné 
různých nálad i barev,“ říká umělecká 
vedoucí souboru Martina Komínková. 
Martina studovala na Akademii staré 
hudby v Brně, posléze na Akademii 
Muzyczne v Krakowě. Hudebně po-
stupně působila v Hamburku, Kra-
kowě i Linzi. Společně s ní jsou člen-
kami seskupení Pavla Ryšavá, Helena 
Smékalová a Anna Todorová. Kvarteto 
vystoupilo v rámci Bachova varhanní-
ho podzimu 2014 a také v rámci cyklu 
koncertů staré hudby v dubnu 2015, 
které uvádí Barbara Maria Willi. Ze 
zahraničních zkušeností nelze opo-

menout koncertní turné do Nizozemí, Rakouska 
nebo sérii koncertů v německém Weimaru. 

V roce 2014 natočilo kvarteto CD s názvem 
Pall Mall. Jeho vydání přineslo neočekávaně 
velký ohlas jak u hudebních kritiků, tak u pu-
blika u nás a v zahraničí. Program koncertu je 
určen malým i dospělým posluchačům. Zazní na 
něm originální skladby určené pro zobcové flét-
ny z období renesance, baroka, 20. a 21. století 
či řada neotřelých aranží. 

Koncert proběhne 20. října 2016 v 17 hodin 
v podkroví Horácké galerie. Nenechte si jej ujít.

 -HG-

Tři kříže v kontrastu času
Výstava fotografií, map i ilustrací z Horácké-
ho muzea a archivů Novoměšťáků. Vernisáž 
se koná 3. října od 17:00 v Kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě.
Výstava mapuje vývoj lokality Tři kříže v čase 
a materiály budou sloužit mimo jiné i jako 
podklad pro návrhy úpravy celé lokality.  -kb-
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Ještě několik slov k názvu Zasranec

Jako obyvatelka Jánské ulice v letech 1945-1998 
i jako muzejnice reaguji na zářijový článek Jaromí-
ra Černého „Jak mohla Jánská k Zasranci přijít“ 
o původu přezdívky Zasranec.
Současní patrioti se nestačí divit, jaká významová 
spojení vyvolává jejich návrat ke svérázné přez-
dívce ulice.

Zdánlivě neslušnému pojmenování se dřívější 
starousedlíci vyhýbali a ulici se říkalo Svatojánka 
(úředně od minulého režimu Jánská, místo dřívější 
Svatojanské). Souvislost s tkalci nesoucími „zas 
ranec“ blíže vysvětlila paní Karla Kroupová z čp. 
273 (1894-1986). Z jejích osobních vzpomínek 
na faktora Zeleného a tkalce se dá vyvodit, že po-
jmenování vzniklo během 2. poloviny 19. století 
(první tkalcovské faktorství existovalo ve městě 
od roku 1851). Práce pro podnikatele zprostřed-
kovávaná faktorem byla v historické části ulice 
rozšířená téměř v polovině chalup (Novoměst-
sko, listopad 2013). K nezbytnému koloritu ulice 
tak patřil tkadlec s rancem na zádech (na uličním 
znaku mu paní Marta Mužátková dala kvůli vý-
tvarnému vyznění odlišnou podobu). K úpadku 
tkalcovství došlo po 1. světové válce.

Vazba na tkalce autora článku neuspokojuje 
a nabízí jinou alternativu. Jeho jazyková konstruk-
ce vychází z nejstaršího názvu ulice podle polohy 
zástavby pod strání. Odvolává se na pohlednici 
s připsaným názvem ulice Podstranná (jde o pod-
lepený tisk z dodatečným nápisem Pod – straná 
ulice). O odvození jím „vylepšené“ přezdívky podle 
starého názvu ulice by bezpochyby věděli pamětní-
ci narození koncem 19. století (i syn tkalce Řehoře 
a poslední regionální tkadlec Jan Koutník žijící 
v letech 1892-1977 ji spojovali s tkalcovstvím).

Na místě je autorův odmítavý postoj k  pří-
spěvku v internetovém magazínu, který spekuluje 
o vztahu Zasrance a projímavého účinku vody. 
Svatojanskou kapličku „Pod strání“ zařadil ba-
datel J. F. Svoboda mezi stavby nad studánkami 
horských pramenů, kterým lid připisoval léčivou 
moc. O tom se za mého dětství již nevyprávělo, 
ale výbornou vodou jsme při hraní u Jáníčka hasili 
žízeň a u nás doma se používala na bezinku a k na-

kládání vajec.
Letopočet 1810 na fasádě kapličky se ne-

vztahuje k době její stavby, jinak by se v okresním 
archivu nenašla zmínka z roku 1782 o postavení 
chalupy vedle kapličky sv. Jana (dnes čp. 274). 
Uvedený rok se v přednášce Josefa Fialy uvádí jako 
datum stavby kapličky. Autorova představa, že by 
za touto přezdívkou mohla stát averze místních 
protestantů ke svatému Janu Nepomuckému, je 
mimo diskuzi (ve městě jich roku 1840 bylo z 1786 
osob jen 121 a v tehdejší atmosféře si nemohli 
dovolit provokovat).

 Zdenka Chocholáčová

Zmizelé Nové Město

Dvě vzpomínky na 
čp. 274
Pamatuji si, že za našeho dětství bydlela v čp. 274 
žena, které se říkalo Tribulka. Jako malé holky 
jsme z ní měly notně nahnáno.
 Hubená babka ve starodávném černém oblečení 
nosila šátek a kacabajku nebo jupku s dlouhou 
sukní, kterou zametala zem. Mám dojem, že 
věčně šmejdila s koštětem u Jáníčka. Její chalu-
pa byla vzadu zasazená do stráně a tehdy ještě 
neměla plot. Velice nás lákala a ani zahrádka plná 
kopřiv nám nebránila nakukovat tajně dovnitř 
bočním okénkem u země. Tribulka nám hrozívala 
hůlkou nebo pometlem, takže jsme musely mít 
oči na stopkách, aby nás nepřetáhla.

S přistěhováním početné Hubáčkovy rodiny 
do čp. 274 nám přibyli kamarádi Jirka a Petr 
(dodnes mu říkáme Joba). Spolu se starším 
Pavlem zdědili literární nadání po matce Jindřiš-
ce. V této nenápadné vysoké ženě se skrýval stu-
dijní talent s mimořádnou mechanickou pamětí. 
Ráda besedovala, navzdory špatnému zraku 
krásně háčkovala, četla a skládala básně. Měla 
jsem ji ráda pro její nezáludnou, nezávistivou 
povahu i svéráznou mluvu se zajímavými slovní-
mi obraty (např. o seznámení s manželem řekla 
„táta se vytýčil“). Pan Hubáček nám naklepá-
val srp a kosu, opravoval různé věci a natíral 
plechovou střechu chalupy. Ochotně pomáhal 
všem a při pohřbu to farář připomenul krásnými 
pravdivými slovy. Z práce chodíval pan Hubáček 
s konvičkou mléka a pecnem chleba pod paží. 
Své rozumování prokládal slovy „ínu, ínu“. Má 
sestra občas připomíná jeho prognózu, že v 21. 
století bude svět plný bláznů, lidé se budou zabí-
jet na potkání a ona se toho ještě dožije.

 Zdenka Chocholáčová

Dobří lidé vždy žili
Od kapličky sv. Jana až k hospodě u Růžičků 
vede ulice Jánská. Úzká cesta mezi domy rozdě-
luje domky neurčitého věku na ty ve stráni a pod 
ní. V roce 1953 koupil můj otec Adolf Hubáček 
dům u kapličky čp. 274. Mezi naším domem a 
sousedem Jinkem byl ve stráni úzký pás záhonů, 
nazývaný „Hlinky“. Tato malá políčka patřila 
lidem, kteří neměli vlastní zahradu. Posledním 
domem, který sousedil s Jinkovými, byla vilka 
pana Fuksy.

Stavební kámen kapličky byl položen v roce 
1810. Svatý Jan ochraňuje studánku a pramen, 

který je ve skále na dvoře našeho domu. Do-
minantou kapličky jsou dvě lípy z doby jejího 
vzniku. Jsem pamětníkem času, když k „Jáníč-
ku“ přicházelo procesí. Cesta za kapličkou je 
do strmého kopce a vede ke dvěma lipám, které 
vyvrátila větrná smršť v roce 1958. V jarním třes-
ku spadly oba štíty našeho domu. Stromy, které 
lemovaly cestu k Hornímu dvoru, se lámaly jako 
třísky. Střechám stavení Horního dvora vichr 
notně provětral krovy. Všude v okolí leželo plno 
eternitů, tašek a strhané lepenky. Domov naší 
rodiny se stal neobyvatelný, trámy sice unesly pád 
štítů, ale deště, které nastaly, promáčely stropy 
místností. Zničený nábytek je jen jedna nepří-
jemnost. Soudruh starosta S. měl ve věci jasno: 
„Nechte to spadnout a běžte se svými šesti dětmi 
do chudobince na Bělisko.“

I když nám „výboři“ nedali ani na lepenku, aby 
na nás nepršelo, pomohla církev dobročinnou 
sbírkou. Když jsi v nouzi, poznáš přátele, ale 
dostane se ti i urážek a posměchu. K církevní 
sbírce se přidali dělníci zámečnické dílny pana 
Beranovského, kde otec pracoval. 

Betonový věnec zpevnil zdi po celém obvodu a 
nastoupili tesaři. Na palouku u Smetanových se 
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Jak se nám žilo u kapličky
V roce 1953 jsme museli s rodiči opustit bydlení 
v tzv. izoláku  - dům na soutoku dvou říček za 
mlýnem směrem k Betlému. 
Přes přízeň jsme se dostali až k domu čp. 274 na 
Jánské u kapličky. Z té doby si pamatuji dřevěná 
vstupní vrata a kryté dřevěné spojení s domem. 
Uprostřed dvora  pak bylo veliké hnojiště. V domě 
jediná veliká světnice a v ní malá, ale velice vý-
hřevná kamínka. 

Po nastěhování následovaly nezbytné úpravy – 
likvidace hnojiště, zřízení WC (nová kadibudka 
stála venku na dvorku) a další a další vylepšování. 
Postupně se domek zabydloval a nám se tam lí-
bilo. Zahrádka byla jen malá a vedle všude byla 
tzv. hlavátka, kde měli lidé z náměstí záhonky se 
zeleninou a květinami. Poklid změnil rázně 28. 
květen roku 1958. Odpoledne jsme panu Liškovi 
pomáhali poklízet do domu uhlí a okolo páté se 
zatáhlo. Vypadalo to na pořádnou bouřku. Seděli 
jsme s tátou ve světnici a z okna sledovali, co 
se venku děje. Táta pak povídá: „Co na našem 
dvorku dělá ta sláma?“ Nic jsme netušili. Po 
bouřce, která netrvala dlouho, jsme vyšli ven. 
Náš domek měl jen dvě třetiny střechy. Od štítové 
strany byla část za barákem a eternitová krytina 
až u Horního dvora. Spadla nejen veliká hrušeň 
na naší zahradě, ale také dvě lípy nad námi a 
z celé aleje k Hornímu dvoru toho také mnoho 
nezbylo. S kamarády jsme pak dobrodružně ob-
cházeli spadlé mohutné stromy. Pamatuji si jednu 
velikou lípu u Pohledce.

 Naše poškozená střecha byla potom na několik 
dní atrakcí pro kolemjdoucí. Otec pracně sháněl 
peníze na opravu. Vybíralo se v kostele, ale i jin-
de se snažili pomoci. Zbourat starou zbývající 
střechu, vyzdít nové zdivo a připravit vazbu na 
střechu přece jen nějakou dobu trvalo. Pamatuji 
si, že jsme doma měli všude nádoby na vodu. 
Když pršelo, začal doma doslova vodní koncert 
a za vydatného deště jsme ráno mohli ždímat 
peřiny. Nakonec se stavba dokončila a v domě 
bydlíme dodnes.

V malé chaloupce pod naším domem bydlel 

pekař Pohanka, kte-
rý měl opravdu ruce 
jako lopaty. Těsně 
vedle jeho hnoje a 
plotem sousední 
zahrádky byla úzká 
cestička – značně 
strmá a nebez-
pečná. Pro nás však 
byla velkým láka-
dlem. V létě jsme 
tudy jezdili na kole 
a v zimě po ní sjíž-
děli na lyžích. Byl 
v  tom kus odvahy 
a umu. Kdo nezvlá-
dl, skončil na hnoji 
nebo na Pohankově 
střeše, která plynule 
navazovala na travnatý svah. Jednou se také stalo, 
že se panu Žákovi splašili koně a svoji zběsilou 
jízdu zakončili zabořeni ve střeše. Pohanka dost 
pil a nám se zdál obyčejný. Až po jeho smrti jsme 
v jeho domku našli velkou sbírku chytrých knih 
a zjistili jsme, že byl opravdu sečtělý a jen díky 
osudu se dostal na scestí, ze kterého často není 
návratu.

       Ve druhém domku směrem od kapličky byd-
lela paní Kroupová. Vedle vstupních schodů měla 
dřevěný plot z desek. Třetí prkno končilo s úrovní 
vodorovného trámku. A tento výřez měla paní 
Kroupová jako svoje pozorovací okénko. Nic, co 
se dělo na ulici, jí neuniklo. Jen se něco šustlo, tak 
byla její hlava vidět ve výřezu. Po několika letech 
plot pomalu dosluhoval a stavěl se nový. Stejná 
konstrukce, nová prkna, ale na stejném místě se 
musel udělat zase výřez. A paní Kroupová mohla 
dál nerušeně sledovat dění na Jánské ulici.

Od dvou lip cestičkou dolů se v zimě jezdilo 
na saních a na lyžích. Protože zde bylo pouliční 
osvětlení, tak se jezdívalo dlouho do noci. Prudká 
zatáčka dole na Jánské dala každému zabrat. Kdo 
ji nevytočil, skončil v plaňkovém plotě strejdy 

Josefa Hubáčka. Tomu se říkalo šlechtic, neboť 
se tak nosil a někde v chytrých knihách zjistil, 
že jeho dávný předek dělal klíčníka na hradě 
Pernštejně, což byla vážená funkce. Plot byl nad 
tarasem a pak 3 metry hluboká díra a záhony. 
S rostoucí suverenitou sjíždění kopce jsme začali 
osedlávat školní kabely, igelity. Super jízda byla 
na botách ze surové kůže. To to frčelo! Pro zvýšení 
rychlosti jsme svah polévali vodou a v horní části 
dělali klopené zatáčky. Výborná jízda byla také na 
bobech (brusle přišroubované na prkénku). Aby 
se dalo dole ubrzdit, sypali jsme konec dráhy po-
pelem. Jednoho dne přišel kamarád Jojka Hrůza 
s vynálezem, který mu měl pomoci v brzdění. Na 
boku bobů měl přišroubované dřevěné brzdy. 
Projel jednou z poloviny a ono to fungovalo. Pak 
jel skoro až shora. Jel jak vítr, přijel na úsek s po-
pelem a brzdil a brzdil. Profrčel, nevytočil, vlítl do 
plotu, plaňky, které držely jen na jednom hřebíku, 
se zavlnily jako opona a milý Jojka skončil dole 
na záhoně. Rychle musel ze zahrádky, protože to 
již strýc Josef letěl s koštětem na viníky likvidace 
jeho oplocení. 

 Petr Hubáček

sekala vazba, mistr Slezák a parta z Rokytna, kde 
se narodila naše maminka, odvedli dobrou práci. 
Dělali zadarmo s tím, že oni měli víc štěstí a mají 
střechu nad hlavou. Byl jsem v té době v učení, 
a tak jsem jezdil na kole z bobrovské pekárny 
pomáhat domů . Nové štíty i střecha vzbuzovaly 
závist. Několikrát jsem si vyslechl řeči, jak jsme 
si pomohli. Mému otci však zůstaly dluhy, které 
platil až do důchodu. S dojetím vzpomínám na 
jednoho důchodce, který přinesl něco pro děti. 
Otci dal stokorunu a omlouval se, že sám už více 
nemůže pomoci. Dobří lidé ještě žijí a to je vždy 
motivace nevzdát to natruc těm, co nám nepřejí.

 Pavel Hubáček
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19 hodin 
BOŽSKÁ SARAH

v hlavní roli Iva Janžurová
Divadlo Kalich

9 a 11 hodin 
 MOMO 

pohádka pro děti od 6 let
Studio Damúza

10–18 hodin  
 HRAČKOVIŠTĚ 

originální hraní pro děti
 OBRAZÁRNA 

(nejen) dětské tvoření

10–23 hodin  
 KAFÁRNA 

pestrý výběr dobrot i nápojů
živá hudba (17–19 hodin)
 VEPSÁNO DO VRÁSEK 

výstava fotografií Jindřicha Štreita

15–17 hodin  
 ŽIVÉ SOUSOŠÍ 

vlny života ožijí cinknutím mince

PLAZMOVÉ ZDROJE KJELLBERG

www.kjellberg.cz | 774 499 388

LASEREM
PLAZMOU

Soškova 1563

Rádi Vám 
dodáme 

 HELP CENTRUM s.r.o. 
tel.: +420 604 210 476 

e-mail: nmesto@help-centrum.cz 
http://www.patron.eu

 

 

 

 
Po 9-11    14 -17
Út  terén   14 -17
St  9-11    14 -17
Čt  terén   14 - 17

JSME SMLUVNÍMI
PARTNERY ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN

PRODEJNA 
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB

PŘESTĚHOVÁNA !!!

 -17
4 -17
4 -17
4 - 17

UVUVNÍNÍMIMI
YY Z ZDRDRAVAVOTOTNÍNÍCHCH
ENEN

ul. Žďárská 
1504/41
592 31Nové 
Město na Moravě
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facebook.com/papirhrackynmnm

Nové M sto na Morav

Létající draci

Vše na Duši ky

V ne ky

Chryzantémy

H bitovní sví ky

Nejv tší výb r v CR

Kale
nd

á
e

diá
e 2017
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Sv te se do rukou
realitního maklé e roku

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

www.lenkamadericova.cz

Lenka
MAD I OVÁ

Chcete PRODAT
i PRONAJMOUT

Vaši nemovitost?Pro
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01  Žďár nad Sázavou

Servis: 566 624 948
Náhradní díly: 566 624 327
www.auto-auto.cz

Při nákupu kompletní sady kol nebo
4 ks pneumatik u nás, Vám ve dnech
10. 10. - 30. 11. 2016
nabízíme:
- montáž kol na vozidlo zdarma
- 50% slevu na proměření geometrie

Navštivte autorizovaný
servis ŠKODA dříve, než
Vás zima překvapí

MYSLETE NA OBUTÍ 
SVÉHO VOZU

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67, 591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 624 948, servis@auto-auto.cz, www.auto-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku v termínu od 10. 10. do 30. 
11. 2016. Provedeme test autobaterie, 
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek 
a mnoho dalšího. Samozřejmostí je 
výhodná nabídka zimních kompletních 
kol a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l 
nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou 
autobaterii, bude se vám hodit až 15% 
sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ
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říjen výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

říjen výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

říjen výstava Martin Zálešák – kresby Horácká galerie

říjen výstava Miroslav Štolfa – Malý formát Horácká galerie

říjen výstava Václav Malina – Od imprese k abstrakci Horácká galerie

Do 6.11. výstava Nové Město za císaře pána Horácké muzem

Do 27.11. výstava Cesta k sobě – fotografie Horácké muzeum

říjen výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství městská knihovna

říjen děti Doplň „ Soví strom“ – tvoření pro děti městská knihovna

1.10.  9:00 burza Bazárek – akce DDM, dětské oblečení kulturní dům

3. 10. 17:00 vernisáž Tři kříže v kontrastu času – výstava fotografií a obrazů kulturní dům

4. 10. 12:00 děti Podzimní malování městská knihovna

4. 10. 17:00 vernisáž Místa utrpení, smrti a hrdinství – výstava o holocaustu kulturní dům

4. 10. 20:00 kino Polednice – film ČR kulturní dům

6. 10. 17:00 vernisáž Irena Armutidisová/Josef Rossí: Místa činů Horácká galerie

6. 10. 19:00 vzdělání Cestopisné promítání S kolem kolem světa – Jižní Amerika Caffé Stone

7. 10. 10:00 benefice Na jedné lodi, Ve vlnách života – benefice Portimo, o.p.s. kulturní dům

7. 10. 19:00 divadlo Božská Sarah – v hlavní roli Iva Janžurová kulturní dům

8. 10. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

8. 10. 9:00 výstava Den hub – končí 9. 10. Horácké muzem

8. 10. 9:00 burza Burza minerálů kulturní dům

8. 10. 15:00 děti Koloběžkiáda – sportovní akce DDM Klečkovský rybník

8. 10. 20:00 koncert Nebe a Mirai – dvojkoncert populárních kapel kulturní dům

11. 10. 9:00 vzdělání Prodej knih a časopisů městská knihovna

11. 10. 17:00 vzdělání Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen – přednáška městská knihovna

12. 10. 19:30 divadlo Bláznivý Petříček – v hl. roli Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová kulturní dům

13. 10. 17:00 vzdělání Zbraně a armáda v době Františka Josefa I. – přednáška Horácké muzem

15. 10. 9:00 trh Novoměstský FLER trh kulturní dům

15. - 16. 10. sport ME v canicrossu, bikejöringu a scooterjöringu Vysocina Arena

16. 10. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

16.10. 16:00 kino Kniha džunglí – film USA 2016 kulturní dům

17.10. 20:00 kino Limonádový Joe aneb Koňská opera – film ČR kulturní dům

18. 10. 17:00 vzdělání Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen – přednáška městská knihovna

18. 10. 20:00 kino Captain America: občanská válka – film USA kulturní dům

20. 10. 16:00 vernisáž Jiří Stach: Natura Magica Horácká galerie

20. 10. 17:00 koncert Flautas de Colores Horácké galerie

20. 10. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Caffé Stone

22. 10. 8:00 trh Farmářský trh – hraje Jásalka Vratislavovo náměstí

25. 10. 19:00 divadlo Hanky Panky show – travesti show kulturní dům

28.10. 9:00 děti Malý svět -rodinný festival kulturní dům

Změna programu vyhrazena.
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