
Město koncem září oceňovalo významné občany. Vyznamenáni byli ale také pořadatelé MS horských 
kol. Podrobnosti najdete na straně 3.

2 / Ptali jsme se zastupitelů: 
Volby 2016

3 / Ocenění významných 
Novoměšťáků

4 / Rozhovor: 
Jak se dělají šindele

5/ Dotační programy 2017

7 / Arche Rokytno

8 / Rozhovor: 
Kulečníkový klub

12 / Literární klíček

Volby v našem městě
I v Novém Městě na Moravě se uskutečnily volby do krajských zastupi-
telstev. S velkým náskokem zvítězila sociální dekomkracie.

V pátek a sobotu 7. a 8. 10. se zaplnily volební 
místnosti po celé republice hlasujícími, kteří při-
šli volit své zastupitele do krajů. Výsledky ukázaly, 
že v mnoha případech dali lidé přednost změně 
v jejich vedení. Voliči tak dali politickým stranám 
jednoznačný signál, i když volební účast byla tra-
dičně velmi nízká.

V Novém Městě na Moravě volilo z  8 245 voličů 
3 026. Volební účast tak dosáhla téměř 37 %. Ví-
tězem voleb se tu jednoznačně stala ČSSD, která 
získala 27,8 % hlasů. Nejvíce preferenčních hlasů 
(287) získal starosta Michal Šmarda. Jako druhá 
se umístila KDU- ČSL s necelými 16 % hlasů. 
Nejvíce preferenčních hlasů (29) získal Jaromír 
Kalina. Na třetím místě se umístilo ANO 2011 
s 15,62 % hlasů. Nejvíce preferenčních hlasů (20) 
získal Pavel Švec. S velký odstupem potom násle-
duje ODS s 9,4 %, za kterou získal nejvíce prefe-
renčních hlasů (84) Miroslav Skalník a o procento 
méně získali komunisté. U nich nejvíce bodovala 
novoměstská zastupitelka Věra Buchtová (68 
hlasů). 6,04 % získala TOP 09 spolu se Stranou 
zelených, kde nejvíce hlasů dostal Ladislav Bárta 
(19) a se 6 % skončilo SPD a SPO, kde získal 19 
preferenčních hlasů Jan Veleba.

Výsledky v Novém Městě se tedy příliš nelišily 
od těch krajských. Samotné hlasování nenaru-

šily žádné incidenty a vše se odehrálo v poklidu. 
Snad jen v Hlinném zažili trochu vzrušení, když při 
zpracování výsledků shořela ve volební místnosti 
tiskárna, kterou bylo nutno neprodleně vyměnit za 
jinou. Celkový průběh voleb ale ani tento incident 
nenarušil. -kb-
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Ptali jsme se zastupitelů: Jak hodnotíte letošní volby 
do krajských zastupitelstev? 

Dan Sokolíček /ODS/
V Novém Městě ODS dosáhla solidního výsledku, který odpovídá průměru na 
Vysočině a v celé republice. Myslím, že ODS je zpátky a bude respektovným 
subjektem, který bude v příštích letech ovlivňovat vedení ve městě, kraji i ve státě. 
Děkuji všem našim voličům. Potěšil mě výsledek pro komunisty, kteří propadli. 
Doufám, že nyní na kraji už konečně dojde ke změně,  zejména s ohledem na 
působení komunistů, kteří tam byli ve spolupráci s ČSSD.

Věra Buchtová /KSČM/
Jako občan Nového Města jsem s výsledky krajských voleb spokojena. Pro nový 
pohled na řízení kraje si občané vybrali pro Vysočinu nový politický subjekt. Přesto 
věřím, že rozumnou dohodou vítězných stran dojde k pokračování posunu kraje 
kupředu. Dobrým základem je dosavadní fakt, že Kraj Vysočina se řadí mezi 
nejlépe hospodařící kraje republiky.

Jaroslav Lempera /ČSSD/
Velmi mne mrzí nízká volební účast. Výrazné vítězství ČSSD v Novém Městě na 
Moravě je pro mě důkazem, že lidé dokážou ocenit rozumný přístup a konkrétní 
práci. Když se zkrátka politika dělá slušně a pořádně, tak lidé nemají potřebu 
utíkat k populistickým uskupením a politickým fi rmám. Rád bych všem voličům 
poděkoval, důvěry si moc vážíme.

Vstřícný úřad
Městský úřad v Novém Městě nabízí jako 
úřední den nejen pondělí a středu, ale 
dlouhodobě i čtvrtek. K vyřízení mohou kli-
enti využívat i elektronický objednávkový 
systém. Aby si lidé mohli vyřídit všechny po-
třebné úřední záležitosti, byla od letoška navíc 
v pondělí prodloužena úřední doba, a to do 18 
hodin. Vedení úřadu se tak snaží vyjít vstříc 
těm, kteří například pracují mimo město a 
po práci by nestihli vyřídit vše potřebné v 
klasické úřední hodiny.  

 -red-

Libor Černý /ANO 2011/
Krajské volby jsou obrovský úspěch. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si našli 
chvilku času a vyjádřili svůj názor. Vzhledem k malé účasti výsledky nepřeceňuji, 
ale jistý signál lidé vyslali. Mám radost z toho, jak napříč republikou lidé začínají 
vnímat, že nic se nedává zadarmo, jak jiní slibují. I slevu a dluhy musí nakonec 
někdo zaplatit. Solidarita není rovnostářství a každý měšec se musí nejdříve naplnit, 
než se začne přerozdělovat. Obráceně to dlouhodobě nefunguje. 

Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Předně si dovolím poděkovat voličům KDU-ČSL za projevenou důvěru, jíž si velice 
vážíme. Naším cílem bylo obhájit dosavadní počet 7 mandátů v Zastupitelstvu 
Kraje Vysočina, což se podařilo. Jakožto členka Krajského výboru KDU-ČSL mohu 
tedy opět navázat užší spolupráci s našimi nově zvolenými zástupci v Zastupitel-
stvu kraje, a pomoci tak Novému Městu na Moravě dále se rozvíjet jak v oblasti 
zdravotnictví (jak tomu bylo doposud zejména díky MUDr. Vítu Kaňkovskému), 
tak i ve školství, dopravě, sportu či kultuře. 

Pronájem
Město pronajímá prostory sloužící k podnikání 
v čp. 449 II. na Vratislavově náměstí o cel-
kové výměře podlahové plochy 99,52 m2 za 
minimální roční nájem 149 280 Kč bez DPH. 
Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny 
k pronájmu od 1. 1. 2017.
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.

Sledujte web
noviny.nmnm.cz.

Pavel Štorek /TOP 09/
Výsledek krajských voleb bohužel znamená pokračování komunisticko-socialně-
demokratické vlády kraje. Jen ty férovější komunisty vystřídají ti, kteří se převlékli 
za manažery. Pro kraj to není dobrá zpráva a otázkou je, jestli takto neefektivně 
vedené kraje mají do budoucna vůbec smysl. Za špatný výsledek voleb samozřejmě 
nese odpovědnost i TOP 09. V Novém Městě jsme sice uspěli, ale v rámci celého 
kraje naše strana zcela propadla. Celá Topka by si z toho měla vzít příklad. My jsme 
tady ve městě pracovali a tlačili radnici k tomu, aby fungovala, zbytečně neutrácela 
a šla kupředu. Voliči nám za to dali důvěru. V rámci kraje jsme ale tradiční hodnoty 
a práci nahradili vymýšlením nesmyslných koalic s různými zelenými a hloupým 
politikařením. A za to přišel spravedlivý trest.

Prodeji vozidel 
Nové Město nabízí k prodeji ojetá vozidla: Kia 
Cee´d 1,6 CRDi combi, Renault Fluence 1,5 
DCi sedan, Hyundai i30cw 1,6 CRDi com-
bi, Škoda Fabia 1,4 16V HTP combi, Škoda 
Fabia 1,2 HTP hatchback, Škoda Fabia 1,4 
MPi hatchback. 

Zájemci o koupi nabízených vozidel uve-
dených výše se mohou s nabízenými vozidly 
seznámit, nechat je prověřit ve vybraném 
servisu, včetně možnosti zkušební jízdy, po 
předchozí telefonické dohodě. Podrobnosti 
poskytně  Ing. Radek Fila, tel. 723 190 997.

Prodej jednotlivých nabízených vozidel 
bude proveden výběrovým řízením tzv. 
obálkovou metodou. Vozidlo bude prodáno 
uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou. Před-
poklad odběru vozidel je prosinec 2016 - le-
den 2017.  -red-
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Město ocenilo významné občany
Vedení Nového Města na Moravě vyznamenalo 
tři vynikající osobnosti a nově také organizátory 
MS horských kol.
Galavečer se konal v kulturním domě 25. 9. Ve-
čerem diváky provázel Alexander Hemala a ve 
slavnostně vyzdobeném sále kulturního domu 
panovala příjemná a uvolněná atmosféra. Oceně-
ní si odnesla dlouholetá gymnaziální profesorka 
Jana Černá, podnikatel a stavitel Josef Černý 
a někdejší starosta Jaromír Černý. Jak moderátor 
večera Alexander Hemala vtipně poznamenal, 
město oslavilo „černou neděli“.

„Není to ocenění města, ale spíše poděkování 
za celoživotní práci a za to, co pro město tyto 

osobnosti udělaly, za stopy, které ve městě za-
nechaly. Týká se to všech tří, přestože jde o lidi 

velmi rozdílné, každý z nich má 
jiný životní příběh, každý se vě-
noval naprosto jiné práci,“ uve-
dl novoměstský starosta Michal 
Šmarda.

S návrhem ocenit tři osobnosti 
přišlo vedení města už potřetí. 
„Stala se z toho docela milá tra-
dice. Letos k tomu navíc přibylo 
i poděkování organizátorům MS 
horských kol. Byla to mimořádná 
akce, která ukázala, že Nové 

Město na Moravě patří mezi nejlepší sportovní 
destinace v Evropě,“ dodal Šmarda. -red-

Jaromír Černý
Historik, regionální publicista, bývalý starosta a novoměstský rodák. Je 
ženatý, má dvě dcery a tři vnuky. Vystudoval Střední průmyslovou školu 
ve Žďáře nad Sázavou a poté Fakultu strojní VUT v Brně. Po vystudování 
nastoupil do firmy ŽĎAS, kde setrval až do roku 1990, kdy byl zvolen 
za Československou stranu lidovou starostou Nového Města na Mo-
ravě. Během dvou funkčních období město vybudovalo například Dům 
s pečovatelskou službou.Více jak 40 let působí jako rozhodčí klasického 
lyžování a biatlonu. V roce 2001 založil Novoměstský okrašlovací spolek. 
Mezi jeho záliby patří cestování, výborně také vaří. Jaromír Černý oplývá 
suchým „britským“ humorem.

Josef Černý
Novoměstský podnikatel a stavař. Narodil se v červnu roku 1938, vystu-
doval místní reálné gymnázium a Střední průmyslovou školu stavební 
v Liberci se zaměřením na dopravní stavby, mosty a tunely. Nastoupil ve 
firmě Ingstav Brno, ale již v roce 1965 využívá možnosti rozvoje a podpory 
družstevního vlastnictví a se třemi kolegy zakládá Okresní výstavbové 
bytové družstvo Žďár nad Sázavou, dnešní Bytové družstvo Zelená Hora. 
V roce 1978 byl jmenován ředitelem Okresního stavebního podniku Žďár 
nad Sázavou. Po revoluci zakládá jako soukromý podnikatel rodinnou 
firmu JCZ Černý. Hlavní a rozhodující náplní této firmy s dobrou pověstí 

byly vodohospodářské stavby, které realizoval jak v mnoha částech Nového 
Města, tak mimo něj. Nejvýznamněji zasáhl do rázu města výstavbou nové 
lokality Nad Městem, která propojila místní část Maršovice a lokality 
Brožkův kopec - Holubka.

Jana Černá
Gymnaziální profesorka, patriotka, ikona novoměstského společenského 
a kulturního dění. V lednu příštího roku oslaví významné životní jubileum. 
Vystudovala jedenáctiletou střední školu, jak se v 50. letech nazývalo 
místní gymnázium. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně, oboru biologie – zeměpis. Má za sebou více 
jak čtyřicetiletou pedagogickou praxi. Vždy se zajímala o dění v Novém 
Městě na Moravě a již od 60. let aktivně pracovala ve sboru pro občanské 
záležitosti, po revoluci přejmenovaného na společenskou komisi, které 
také předsedala. Dodnes se pravidelně účastní slavnostního vítání ob-
čánků nebo organizuje každoroční setkání padesátníků, kde ji bývalí 
studenti vždy rádi vidí. Je milovnicí divadla, především toho ochotnického. 
Její názor má, co se novoměstského dění týče, velkou váhu. Své osobní 
i přenesené zážitky a vzpomínky pravidelně úročí při psaní seriálu o historii 
novoměstských ulic, vycházejících v měsíčníku Novoměstsko. Zajímavá 
témata zase otevírá při pořádání pravidelných kavárniček pro seniory 
v rámci sboru Českobratrské církve evangelické.

Městské lázně se chystají na oslavy
Městské lázně v listopadu oslaví první výročí 
otevření. Stotisícího návštěvníka přivítaly už na 
konci září. 
Stala se jím Soňa Hintenausová z Míchova. Podle 
ředitele Jiřího Brychty je pro všechny velmi milým 
překvapením, že tuto událost mohly lázně slavit 
ještě před prvním výročím otevření. To si v láz-
ních připomenou v týdnu od 14. do 18. listopadu. 

 Denně až do 17 hodin bude 10% sleva na ma-
sáže, zážitkové koupele i solárium.V podvečer 
každého dne si zaměstnanci lázní připravili růz-
né akce v jednotlivých provozech areálu. 14. 11. 
od 17 hodin nabídnou prezentaci a ochutnávku 
produktů mokrého baru, 15. 11. představí ná-

vštěvníkům svou práci plavecká škola ZDEMAR, 
16. 11. proběhne v bazénu první lekce pravidelné-
ho kondičního cvičení s Olgou Kadlecovou, od 18 
hodin naváží masérny komentovanou prohlídkou 
s ukázkami poskytovaných masáží, během dne 
17. 11. zpestří plavčíci návštěvu aktivitami v 
bazénové hale, navečer bude probíhat program ve 
fitness a nakonec 18. 11. zajistí obsluha wellness 
milovníkům tepla příjemnou atmosféru zážit-
kového saunování.

Pro svůj druhý rok připravily Městské lázně 
také jednu novinku. Bude jí nový víceúčelový sál 
v suterénu budovy. „Prostory budou využitelné 
například pro bojové sporty, budou tam boxovací 

pytle a zrcadlová stěna. Máme také dohodnuto, že 
se zde budou konat taneční večírky. Byli bychom 
rádi, kdyby byla nová tělocvična hotova do konce 
ledna 2017,“ říká Jiří Brychta.  -kb-

Oceněný Jaromír Černý

NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD  2016 3

ZPRAVODAJSTVÍ



Program regenerace městské památkové zóny
I letos rozdělí vedení města peníze na obnovu 
památek pro příští rok. Rekonstrukce se dočkají 
tradičně objekty v památkové zóně. Nový program 
přinese peníze i pro novoměstské dvory a Horácké 
muzeum, které někteří zastupitelé kritizují za 
špatný stav sbírek.  
Vlastníci památek a domů v Novém Městě mohou 
i letos žádat o dotace na jejich opravu. Žádosti 
mohou podávat v podatelně radnice města do 
13.11.2016. Kromě toho zastupitelé schválili také 
nový program pro období 2017–2025, v jehož 
rámci  bude možné získat od města příspěvek 
na revitalizaci dvorů na Vratislavově náměstí.

 „Naším cílem je, aby se dvory zapojily do živo-
ta města a aby se staly jeho přirozenou součástí,“ 
říká místostarosta Stanislav Marek. Dotace bude 
ve formě finančních pobídek. Stejným způsobem 
v současnosti funguje například dotace na fasády. 
Pokud majitel nemovitosti vyjde vstříc architek-
tonickým požadavkům města a přizpůsobí barvu 

nové fasády tak, aby lépe zapadala do urbanis-
tického celku města, dostane od města finanční 
příspěvek až 20 %. 

Některé dvory jsou v současné době v podsta-
tě hluchým prostorem. Pokud by jejich majitelé 
souhlasili a zpřístupnili je veřejnosti, výrazně se 
tak rozšíří společenský prostor v centru města. 
Samotné dvorky jsou často architektonicky velmi 
zajímavé a mohou být atraktivní pro návštěvníky 
města. 

Druhou prioritou, na které se zastupitelstvo 
shodlo, je rekonstrukce Horáckého muzea. V 
současné době se pracuje na střeše muzea, kde 
specializovaná firma vyměňuje šindele. Kvůli 
tomu museli zaměstnanci muzea už v květnu 
vystěhovat celý depozitář a umístit ho do ná-
hradních prostor. To se ale nelíbí některým za-
stupitelům.  Podle Dana Sokolíčka jsou úložné 
prostory dlouhodobě nevyhovující a je třeba co 
nejrychleji vybudovat důstojný depozitář. „Ten 

depozitář je opravdu špatný a je to dlouhodobý 
problém. Předkládal jsem zastupitelům návrh na 
usnesení, že zastupitelstvo bere v potaz špatný 
způsob uložení sbírek, ten ale neprošel. Vedení 
města a někteří zastupitelé projevili jakousi ne-
dostatečnou veřejnou sebekritiku za stav věcí, 
za které město zodpovídá. Mnoho exemplářů 
ze sbírky je tedy i nadále uloženo ve zcela ne-
vhodných podmínkách.“ Podle starosty města 
Michala Šmardy si vedení města problém naopak 
uvědomuje a snaží se ho řešit.  „Projekt rekon-
strukce muzea připravujeme už několik let a ten 
samozřejmě počítá i s novými depozitáři,“ říká 
starosta Michal Šmarda. Projekt je podle něj těs-
ně před dokončením a vydáním stavebního povo-
lení. Většina sbírek je v současné době uskladněna 
v zajištěných kancelářských prostorách. Kromě 
nového depozitu by měla vzniknout přístavba na 
dvoře muzea a také nová stálá expozice.  

 -kb-

Jak se dělají šindele na střeše muzea?
Střecha Horáckého muzea pomalu dostává nový 
kabát. Šindele na ní kladou odborníci, kteří mají 
zkušenosti s opravou památek po celé republice. 
Podrobnosti o tradičním šindelářském řemesle naší 
redakci prozradil stavbyvedoucí Radovan Šrámek.

Jak pokračují práce v Horáckém muzeu? 
Práce probíhají podle očekávání a podle plánu. 
Udělali jsme demontáže šindele a zjistili jsme, že 
dřevěná konstrukce střechy není v tak špatném 
stavu, jak se odhadovalo. To je určitě dobrá 
zpráva. Jsou tam některá horší místa, ale o těch 
jsme věděli s předstihem už z projektu. Tato 
místa jsme opravili a vyčistili krovy. Dodali jsme 
také nové latě a střechu postupně pokrýváme 
novými šindeli. 

Jakou mají šindele výhodu?
Tak rozhodně v první řadě je estetická kvalita. 
Pokud je šindel dobře udržovaný, tak vydrží až 
čtyřicet let. Zejména smrkové šindele je potřeba 
zhruba jednou za pět let ošetřovat krycími nátě-
ry. Modřínové šindele vydrží až sedmdesát let. V 
minulosti byly šindele nejdostupnějším materi-
álem, protože dřeva bylo dostatek. Dnes už plní 
spíše jenom estetickou funkci a jsou samozřejmě 
důležité z hlediska památkářů.

Kde všude se šindele historicky využívaly?
Zejména v horských oblastech. Naše firma po-
chází z Valašska a tam nalezneme šindele velmi 
často, stejně jako tady na Horácku, na Šumavě 
nebo v Podkrkonoší. Kde byl dostupný smrk, 
tam se používaly a vyráběly šindele. 

Jak se šindele vyrábí?
Dělají se z kulatiny, kte-
rá se nakrátí na poža-
dovanou délku. Rozdělí 
se na čtvrtky a z těch se 
potom štípou jednotlivé 
šindele. Štípeme je po 
vláknech, ale nelze to 
dělat bezhlavě, je třeba 
dřevu rozumět a dobře 
naplánovat, jak se bude 
štípat, aby byly šindele 
kvalitní. Tloušťka šindelů by měla být kolem dvou 
centimetrů, liší se ale tvarem, podle toho, pro jakou 
část střechy jsou určené. 

Jaké typy šindelů se tedy používají?
Zrovna Horácké muzeum je dobrým příkladem, 
protože na zdejší střeše používáme více typů. Na 
věže se používají kratší šindele, aby byl možné 
vytvořit správný tvar. V úžlabí nebo nároží se po-
užívají tzv. skosky, které jsou  více skosené. Na 
montáži musí pracovat zručnější řemeslníci a musí 
u pokrývání přemýšlet, aby dosáhli požadovaného 
vzhledu. Šindele se zapasují do sebe a přitlučou 
hřebíkem k lati. 

Musíte se při práci řídit nějakými kritérii památ-
kářů?
Ano, naše postupy jsou tradiční, vyrábíme šindele 
tak, jako se to dělalo  v minulosti. Na trhu jsou k 
dostání také šindele řezané, ale ty jsou kvalitativně 
nesrovnatelně horší než ty tradiční. Vlákna dřeva 
jsou řezem narušená, zatímco když se dřevo štípe, 
zůstanou nedotčená. Životnost řezaných šindelů 

je tím pádem výrazně menší bez ohledu na jejich 
ošetření. 

Kde jste se řemeslo naučili? 
Je to tradice našich otců. Valašsko je plné rou-
benek, dřevěnic, šindelů, takže je to řemeslo pro 
náš kraj typické. 

Na čem vaše firma obvykle pracuje?
Specializujeme se na památkové objekty, hrady, 
zámky, kostely či objekty, jako je vaše Horácké 
muzeum. 

Na střechách je často vidět i plastové šindele. 
Co si o nich myslíte?
To je skutečně tragédie. Je to jen takové šidítko pro 
lidi, aby to na pohled vypadalo pěkně.  Nehledě na 
to, že vůbec nevíme, jak se bude ten plast chovat 
po letech, jestli plast nezkřehne apod.  Kdyby po 
nás někdo chtěl nainstalovat plastové šindele, tak 
jako správní obchodníci neřekneme ne, ale osobně 
by mě to stálo hodně přemáhání. Plastový šindel 
na střeše nemá co dělat.  -kb-

4 NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2016

ZPRAVODAJSTVÍ



Pro koho je KODUS?
Stavba Komunitního domu pro seniory (KODUS) 
je v plném proudu. V domě budou moci bydlet lidé 
starší 60 let. Žádosti o bydlení bude možné posílat 
od ledna 2017.

Dům by měl zajistit komunitní bydlení pro star-
ší, stále soběstačné lidi. Pracovníci Novoměst-
ských sociálních služeb zde budou poskytovat 
pouze terénní službu. To znamená, že pokud 

bude obyvatel KODUSu potřebovat během dne  
podporu -  sociální službu, může si nasmlouvat 
potřebné sociální úkony u poskytovatelů těchto 
služeb. V případě pečovatelské služby se jedná o 
Novoměstské sociální služby, v případě osobní 
asistence o Portimo, o.p.s. V Novém Městě také 
působí charita a Domácí hospic Vysočina. Je 
možné využívat i tzv. sociálních asistentů, tedy 
drobné výpomoci s úklidem, jídlem atd. 

Stavba by měla být hotova na podzim 2017. 
Nájemníci zde budou moci bydlet v menších 
bezbariérových bytech na základě klasické ná-
jemní smlouvy a musí splnit určitá kritéria, aby 
byl splněn účel, za kterým byl dům postaven. 
Průměrný čistý měsíční příjem nájemce v ob-
dobí 12 kalendářních měsíců před uzavřením 
nájemní smlouvy nesmí přesáhnout násobek 
průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné 
domácnosti nebo 1,2násobek v případě dvou-
členné domácnosti. Nájemní smlouva může být 
uzavřena pouze s osobou, která k datu uzavření 

nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani po-
dílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 
dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v by-
tovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i 
další členové domácnosti, kteří mají v podpo-
rovaném bytě bydlet. Po nájemníkovi nebude 
požadována tzv. „kauce“. K žádosti o přidělení 
bytu v KODUSu bude nutné přiložit čestné pro-
hlášení, že žadatel nemá jiné příjmy než ty, které 
uvádí v příloze žádosti.
Nájemní smlouva se bude uzavírat na dobu dvou 
let, bude ale obsahovat ujednání o obnovování 
nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce 
neoznámí změnu. Nájem se tak automaticky 
prodlouží vždy o dva roky. Výše nájemného 
bude srovnatelná s výší nájmu obvyklou v by-
tech v majetku města Nové Město na Moravě. 
Podrobnosti o tom, kdy bude možné o nájemní 
smlouvu zažádat, budou včas k dispozici na 
stránkách nss.nmnm.cz a určitě také na strán-
kách některého z příštích čísel Novoměstska. -kb- 

Dotační programy a výzvy 
na rok 2017 byly vyhlášeny
Zastupitelstvo města schválilo dotační programy 
a výzvy na rok 2017. Na činnost neziskových or-
ganizací a spolků v oblasti sportu, kultury a soci-
ální oblasti přispěje částkou  3,6 milionu korun.
Město bude podporovat zejména tři oblasti: 
sport, sociální oblast, kulturu a volný čas. 
„Programy jsou dnes koncipovány tak, aby více 
než na pořádání akcí samotných zohledňovaly 
práci s mládeží. To platí samozřejmě zejména 
u sportu,“ říká místostarosta Stanislav Marek. 
V praxi to znamená, že čím více má sportovní 
organizace dětských členů, tím větší má šanci 
dotaci získat. 
V sociální oblasti se město rozhoduje většinou 
pro spolufi nancování projektů a podporu už 
existujících programů. „Jsou to projekty, do 
kterých jde drtivá většina peněz ze státního roz-
počtu, nebo z Kraje Vysočina, a my se k nim pou-
ze připojujeme,“ vysvětluje Marek. Dlouhodo-
bě tak město podporuje hospicové služby, 
nízkoprahové organizace, které předcházejí 
patogenním sociálním vlivům na mládež, nebo 
organizace, které pomáhají postiženým lidem. 

Asi nejvolnější jsou pravidla pro dotace v kul-
tuře. Město podporuje tradičně větší kulturní 
události, jako jsou festival Sbírka motýlů nebo 
koncerty Jakuba Pustiny. „Snažíme se ale také 
podpořit nové a neotřelé projekty, se kterými 
kulturní spolky občas přicházejí,“ dodává Ma-
rek.

Vyhlášené výzvy a dotační programy na rok 
2017 jsou:
- Výzva na podporu aktivit neziskových organiza-
cí v oblasti kultury a volného času a malých spol-
ků v oblasti sportu
- Výzva na podporu aktivit neziskových organiza-
cí v sociální oblasti
- Výzva na podporu mimořádných počinů
- Výzva na podporu aktivit neziskového sektoru 
v oblasti sportu a tělovýchovy realizovaných or-
ganizacemi s členskou základnou 150 a více členů
- Novoměstská kultura 2017
- Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme
- Zkvalitnění sportovišť
- Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální 
situaci

Vyplněné žádosti včetně povinných příloh bu-
dou přijímány buď elektronicky prostřednictvím 
datové schránky, nebo v tiskové podobě na po-
datelně MěÚ Nové Město na Moravě v termínu 
do 14. 11. 2016.

Úplné znění výzev a dotačních programů na 
rok 2017 včetně formulářů žádostí a některých 
příloh je k dispozici na webových stránkách 
města. Bližší informace o vyhlášených dotačních 
programech města sdělí odbor ŠKSV MěÚ 
v Novém Městě na Moravě (telefonní kontakt  
566 598 421). 

 -kb-

Lepší místo
Město zaplatilo poplatek 10 tisíc korun na provoz 
iniciativy Lepší místo. 

Jedná se o internetovou aplikaci, která umožňuje 
občanům snadno a rychle upozornit samosprávu 
města na konkrétní problém. Pokud ve městě 
uvidíte něco, co se zdá být v nepořádku, stačí 
konkrétní nedostatek vyfotit a poslat ho přes 
webovou stránku lepsimisto.cz. Připomínka se 
zobrazí úředníkům z Nového Města, kteří aplika-
ci průběžně sledují. Pokud problém vyřeší, infor-
mují o tom uživatele na webu. To platí i v případě, 
že náprava není z nějakého důvodu možná. 
Celý systém je výhodný pro obě strany. Lidé 
mají přehled o tom, jak úředníci pracují a jak se 
s jejich připomínkou vypořádali, zaměstnanci 
města nemusí obcházet ulice a jsou na nedostatky 
upozorňováni. „Je to skvělý způsob komunikace s 
lidmi. My se těmito podněty intenzivně zabýváme 
a upozornění od občanů sledujeme,“ říká starosta 
Michal Šmarda. Městu tak měsíčně přijdou až 
desítky nových podnětů.   -kb-
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Problém je v přerozdělování peněz
Oslovili jsme novoměstské studeny, jestli by se ne-
chtěli vyjádřit k problému, který město dlouhodobě 
řeší - k úbytku lidí s trvalým bydlištěm. Autorem 
textu je student gymnázia Jaromír Chroustovský.
Stěhování obyvatel maloměst a vesnic do větších 
měst je fenomén, který trápí mnoho českých ma-
lých sídel. Tento problém má dvě tváře. Jednou 
z nich je, že obecně, již od 19. století, dochází 
k urbanizaci, a to z důvodů ekonomických. Lidé 
z menších sídel se přestávali věnovat zemědělství 
a hledali si novou práci v továrnách velkých měst. 
K tomuto mírnému a postupnému úbytku dochází 
samozřejmě i dnes. Druhá část problému pak je, 
že někteří občané sice v maloměstě žijí, ale ne-
mají zde hlášený trvalý pobyt. To potom „obírá” 
maloměsto o peníze, které jsou každý rok přeroz-
dělovány podle trvale žijících lidí v daném městě.

Myslím, že je poměrně jasné, že obecnou ur-
banizaci a s ní spojený odliv lidí z malých měst 
do větších nelze ovlivnit, a  vynakládat na ni 
zbytečné finanční prostředky by bylo podle mě 
chybou. Lidé se stěhují do velkoměst především 
za prací, kterou v maloměstech nenajdou. To se 
netýká jen lidí se základním a středoškolským 
vzděláním, ale také vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel. Asi těžko se totiž stanete raketovým fy-
zikem v Novém Městě na Moravě. Pokud ale mají 
vysokoškolsky vzdělaní lidé jiné priority (záleží 
jim spíše na pohodovém životě a přístupu k pří-
rodě) a jsou to například čerství lékaři či učitelé, 

práce se v Novém Městě pro ně dříve či později 
najde. Je proto důležité a správné soustředit se 
na kvalitní život občanů zlepšováním stávajících 
životních podmínek.

Co se ale týče problému s trvalým pobytem, je 
rozhodně nefér, aby obyvatelé, kteří zde mají hlá-
šený trvalý pobyt, museli doplácet ze svých daní 
na občany, kteří zde sice fakticky žijí většinu roku, 
ale jejich trvalý pobyt je hlášen třeba v Praze, 
která potom za ně dostává peníze. Tyto peníze 
městu chybějí, a to nejen na výstavbu nových 
potřebných objektů, ale také na běžnou údržbu 
města. Řešení tohoto problému by se tedy, podle 
mého názoru, mohlo skrývat v přerozdělování 
peněz pro města ne podle trvalého, ale faktické-
ho pobytu občanů (tedy reálného, ne hlášeného 
počtu obyvatel), který je zjištěn pomocí sčítání 
lidu, domů a bytů. Tato strategie, provozovaná 
v mnoha západoevropských zemích, je logičtější 
a férovější.

Problém tedy vidím v zásadě jeden - a to s již 
zmíněným přerozdělováním daní. Stěhování lidí 
do velkoměst je, podle mého názoru, nezastavi-
telný a přirozený jev. Pokud bychom se ho poku-
sili zredukovat nákladnými prostředky (drahé 
budování pracovních míst, drahé projekty ve 
volnočasových centrech), rozhodně by to nepři-
neslo kýžené ovoce a princip fungování volného 
trhu by se nám neblaze odvděčil. 

 Jaromír Chroustovský

Na návštěvě u šťastných slepic

Jeden z prodejců, kteří jezdí pravidelně na far-
mářské trhy, žije ve Zlatkově u Bystřice nad Pern-
štejnem. Pan Mička vozí na trh vejce a chlazená 
kuřata. Začal pěstovat drůbež před čtyřmi roky 
a dnes se s manželkou stará o 2 000 nosnic a mě-
síčně vychová na 1 000 brojlerů. Součástí farmy 
je i 25ha pole, na kterém pěstují obilí na krmivo. 
Na farmě jsme zastihli jednodenní kuřátka, broj-
lery, pobíhající po hale bývalého kravína, a hejno 

slepiček, spokojeně zobajících na pode-
stýlce v krytém výběhu.  Průvodkyněmi 
po farmě byly i dvě volně se pohybující 
zvědavé kozy. Pan Mička nám prozradil, 
že se nedávno připojili k projektu Slepice 
v nouzi a z velkochovu zachránili 1 000 
slepic, které už nesplňovaly kvóty na 
snášení. První měsíce prý vůbec nenesly, 
pak se ale naučily pohybovat ve volném 
prostoru, hrabat a létat, obrostly peřím a 
teď už snáší i vajíčka. Rozdílů v přístupu 
ve velkochovu a na zlatkovské farmě je 
ale víc. Slepicím nejsou podávána anti-
biotika a poráží se přímo na farmě, takže 
nezažívají stres. Další výhodou pro spo-

třebitele je, že vejce, které si koupí, není více než 
3 dny staré. Potěšilo nás, že Mičkovi se hodlají i 
nadále zaměřovat na regionální odbyt, i když by 
v Brně bez problémů prodávali dráž. V Novém 
Městě prodají na trhu až 3 000 vajec, což svědčí 
o tom, že místní zákazníci dokáží ocenit kvalitu. 
Více fotografií a další reportáže z farem najde-
te na webových stránkách Horáckého muzea 
hm.nmnm.cz.  Alice Hradilova

Vůně medu
Srdečně vás zveme do Horáckého muzea na nej-
sladší výstavu na Vysočině  "Vůně medu", a to   4. 
- 12. listopadu 2016.
Uvidíte a ochutnánte různé druhy medu, medovi-
ny, medového piva a dalšího medového zboží. Ná-
vštěvníci budou mít možnost obdivovat zdobené 
perníčky, perníkové chaloupky a pochoutky, vos-
kové svíčky, ozdoby a dekorace, vybrat si mohou 
ze včelařské kosmetiky s apisinem, propolisem, 
mateří kašičkou, léčebných doplňků a přípravků. 
Včelaři si mohou zakoupit osvědčené pomůcky a 
potřeby pro svoji užitečnou a zajímavou zálibu. 
Včelaři jsou také ochotní poradit tomu, kdo s 
chovem včel začíná, nebo tomu, koho včelař-
ství prostě jenom zajímá. Děti se mohou těšit 
na interaktivní pohádku  v podání včelařského 
kroužku z Bobrové. Vystaven bude historický 
úl a medomet a jiné zachovalé pomůcky. Přímo 
naproti muzeu je možné navštívit městské arbo-
retum. Zájemci si mohou prohlédnout prostory, 
kde se scházejí včelaři, kde se učí a pracují děti 
včelařského kroužku.Po dobu výstavy bude v K 
CLUBU točené medové pivo ze Sentic a medové 
menu. -red-

Tísňová péče - nová 
služba NSS
Tísňová péče je terénní služba, kterou se po-
skytuje nepřetržitá distanční hlasová a elek-
tronická komunikace s osobami vystavenými 
stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 
nebo života v případě náhlého zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopnosti. Funguje 
to tak, že uživatel služby u sebe nosí tísňové 
tlačítko pověšené na krku nebo jako náramek 
na ruce. V případě jakékoliv krizové situace, 
například při nevolnosti nebo úrazu, stiskne 
tlačítko a během cca půl minuty dojde ke 
spojení s naším dispečinkem přes „hlasitý 
telefon“. Zařízení snímá jeho hlas, i když je 
například v jiné místnosti. Na dispečinku 
slouží 24 hodin denně kvalifikované ope-
rátorky, které okamžitě zorganizují pomoc.

Součástí systému je také čidlo pohybu, 
které snímá pohyb uživatele v bytě. V pří-
padě, že nezachytí delší dobu žádný pohyb, 
automaticky vysílá informaci na dispečink. 
Systém tedy funguje i v situaci, kdy uživatel 
u sebe nemá při pádu tísňové tlačítko nebo 
ho nestihne zmáčknout. Cenu zařízení hradí 
ŽIVOT 99 – Jihlava, uživatele samotného 
vyjde systém pouze na 350 Kč měsíčně. Více 
informací najdete na stránkách nss.nmnm.
cz nebo na telefonu 566 598 100.  -red-
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Bolí vás záda?
MO STP pořádá přednášku „Prevence bolesti 
zad“. Přednáška se koná ve středu 23. 11. 
2016 v 17.00 hod. v KD.
Přednášet budou rehabilitační sestry novo-
městské nemocnice p. Blažková a p. Stará. 
Srdečně jsou zváni nejen členové, ale i ve-
řejnost. Vstupné zdarma

Výbor  MO STP Nové Město na Moravě

Poděkování
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. děkuje všem, 
kteří navštívili benefiční představení „Jak 
utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků 
v  Čechách“ v  nezapomenutelném podání 
Ochotníků z Novoměstska. Souboru ochot-
níků děkujeme za jejich entuziasmus a ne-
zištnost, se kterou představení sehráli a všem 
návštěvníkům za to, že svou účastí podpořili 
náročnou práci Domácího hospice Vysočina, 
o.p.s.   Vojtěch Zikmund

Pozvánka na kurz
Evropská kontaktní skupina ve spolupráci s 
partnerem Dům dětí a mládeže zvou rodiče 
dětí do věku 15 let na bezplatný cyklus pěti 
vzdělávacích seminářů do Kulturního domu 
v NMNM.
Lekce:
JAK ROZVÍJET SILNÉ STRÁNKY U 
VAŠICH DĚTÍ?
ASERTIVITA V KAŽDODENNÍ PRAXI.
NENÁSILNÁ KOMUNIKACE.
JAK SLADIT PRÁCI, RODINU A KONÍČ-
KY?
JAK SE BRÁNIT VYHOŘENÍ?
Termíny vám sdělíme na prvním setkání v 
podobě ochutnávkové lekce dne 3. 11. od 
18.30 do 19.30 hodin. Najdete je také na 
stránkách www.ekscr.cz.
Pro informace a přihlášení nás kontaktujte 
telefonicky 777 768 152 či e-mailem leona.
marcinko@ekscr.cz.
Po domluvě vám zajistíme hlídání dětí a 
proplatíme meziměstské jízdenky na kurz. 

Více najdete na webu 
města nmnm.cz.

Hasiči Studnice
Studničtí hasiči mají plné ruce práce. V hasičské 
zbrojnici stavějí garáž.

Členům SDH Studnice byla přislíbena dotace 
na nové devítimístné vozidlo, které mělo do míst-
ní části Nového Města na Moravě „přijít“ už na 
konci listopadu. Slibované nové auto ale hasiči 
hned tak nedostanou.

„Bohužel se to v původním předpokládaném 
termínu nestihne, ve výběrovém řízení jsme nena-
šli firmu, která by byla schopna splnit všechny 
požadavky. Proto jsme požádali ministerstvo 
i kraj, aby nám povolili přesunout plnění dotační-
ho programu do června příštího roku,“ vysvětlil 
důvod zpoždění dodávky hasičského automobilu 
místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav 
Marek.

Hasiči se ale už pustili do stavebních úprav 

místní hasičské zbrojnice i přesto, že si na auto 
budou muset ještě počkat. „Upravujeme ji tak, 
aby se nám do ní vozidlo vešlo. Původně měl být 
na místě garáže sklad, ale když nám byla přislí-
bena dotace, tak jsme situaci přehodnotili,“ řekl 
jednatel sboru dobrovolných hasičů a zároveň 
předseda Obecního výboru Studnice Josef Ko-
canda.

Sbor má v současné době i s mladými hasiči 
devatenáct členů. „Asi pět z nás se na přestavbě, 
která nás vyjde přibližně na padesát tisíc korun, 
podílí. A sem tam pomohou i někteří další. Peníze 
potřebné na stavební materiál jdou z  našeho 
obecního rozpočtu,“ vysvětlil Josef Kocanda.

Devítimístný automobil budou hasiči využívat 
především pro přepravu osob na schůze, soutě-
že a další akce. „A také na výjezdy. Máme pro-
školeny čtyři pilaře, takže můžeme být přizváni 
k zásahům v rámci technické pomoci,“ dodal 
Josef Kocanda.

Studničtí hasiči si už jednou, byť jen na velmi 
krátkou dobu, vyzkoušeli, co to obnáší vlastnit 
vozidlo. „Bylo to v padesátých letech, dostali jsme 
tehdy nákladního forda. Ale nevydržel nám moc 
dlouho. Hned zpočátku hasiči vezli muzikanty do 
Rokytna a nabourali tam do zábradlí u rybníka. 
Nikomu se naštěstí nic nestalo, ale auto bylo na 
odpis. Už nikdy se jej nepodařilo zprovoznit,“ 
připomenul studnický patriot, pamětník a člen 
hasičského sboru František Fajmon. -hzk-

Arche v Rokytně bude i nadále chátrat
Přestavby budovy Arche v Rokytně, která už léta po-
malu chátrá, se místní zřejmě hned tak nedočkají.
 Plány zkrachovaly na tom, že stát není v tuto 
chvíli schopen nabídnout nemovitost k prodeji, 
neboť z Úřadu práce, který je jejím nynějším vlast-
níkem, je převáděna jinému majiteli. „Úřad práce 
prohlásil tuto nemovitost za nepotřebnou, a z 
toho důvodu takový majetek podle zákona pře-
chází na Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. V současnosti se čeká na podpis 
převodu ze strany Úřadu práce. Pokud tento 
majetek získáme, budeme s ním nakládat v soula-
du se zákonem. Ale konkrétní způsob naložení 
zatím stanoven není, majetek ještě ani nemáme 
ve správě,“ potvrdil mluvčí Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových Radek Ležatka. 

Budovu Arche v Rokytně začalo stejnojmenné 
občanské sdružení stavět v devadesátých letech 
minulého století jako budoucí rekvalifikační 
a rehabilitační zařízení pro lidi se zdravotním 
postižením. Stavba nebyla nikdy dokončena, 
přestože pokusů o dostavbu bylo několik. Mimo 
jiné se v tomto objektu uvažovalo o vybudování 
pracoviště bilanční diagnostiky. 

Úřad práce získal nemovitost v roce 2010 za 
5,2 milionu korun. Budova měla být opět pře-
stavěna, tentokrát mělo v Rokytně vzniknout 
vzdělávací středisko pro pracovníky Ministerstva 
práce a sociálních věcí s kapacitou přibližně še-
desáti míst, s vlastním ubytovacím a stravovacím 
provozem. Ani tento plán nevyšel. 

Zatím poslední pokus o dostavbu a nové využití 
Arche se uskutečnil v červnu tohoto roku, kdy se z 
ruiny měl stát domov se zvláštním režimem. „Po-
skytovatel sociálních služeb, který zájem o tuto 
nemovitost projevil, od svého záměru ustupuje 
proto, že není vyjasněn další postup ze strany 
státu. Projekt je vázán na dotační titul a v termí-
nu, kdy by žádal o dotaci, by ve svém vlastnictví 
neměl ani stavbu, ani pozemek,“ informoval 
novoměstský místostarosta Stanislav Marek. 

Arche bude tedy i nadále chátrat. Určitou na-
ději ale ještě stále má. „Současná situace nezna-
mená, že by se zájemce o přestavbu k projektu 
nemohl za rok nebo za dva vrátit. Bude ale záležet 
jak na postupu Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, tak na vypsaných dotačních 
titulech,“ podotkl starosta Michal Šmarda. -hzk-
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Karambol cvičí pevnou vůli
Kulečníkový klub v Novém Městě na Moravě má 
letitou historii a stejně jako z jiných sportů i odtud 
vyšlo několik prvotřídních hráčů. V čem je kouzlo 
karambolu a kde se ho můžeme v Novém Městě na-
učit, prozradil redakci předseda klubu Martin Petr.
Jak začínal kulečníkový klub v Novém Městě 
na Moravě?
V dubnu 1999, jeho první sídlo bylo ve starém 
PKS, to byla budova za kinem, která už dnes nesto-
jí. Tenkrát v klubu byla spousta mladých lidí, hrálo 
se závodně na poměrně vysoké úrovni. V kuleční-
kové soutěži se týmy řadí podle výkonnosti do 
takzvaných tříd. Jižní Morava má čtyři třídy. 
Čtvrtá je nejslabší, první nejlepší. My jsme se 
tehdy vypracovali až na druhou. Nejlepší týmy 
pak postupují do republikové ligy, ale tam jsme 
se nedostali. Klub zakládal František Bartoš, který 
hrál ligu v Německu. Velmi úspěšný a zkušený 
hráč, jeden z nejlepších u nás. Byl to kulečníkový 
fanatik, dokonce koupil za vlastní peníze stoly. Z fi-
nančních důvodů jsme se nakonec museli vystě-
hovat, byl tam moc drahý nájem. Bývalý starosta 
Josef Sokolíček, který byl také členem klubu, nám 
nakonec sehnal místnost tady na „Pentagonu“. 
Jsme tu už deset let.

Kolik máte členů?
V současnosti je to špatné, držíme se zuby nehty. 
Z Nového Města vyšla řada významných sportovců 
a kulečník není výjimkou. Byli zde vychováni špič-
koví hráči, kteří dnes hrají ligu, ale samozřejmě 
už v jiných klubech. Například Pavel Bém, který 
vyhrál mistrovství republiky, dokonce hrál i na 
mistrovství Evropy. Odliv hráčů byl v minulosti 
ale veliký a v současné době je nás asi osm a ak-
tivně hrajeme tři. S mladými hráči je to problém. 
Měli jsme několik zájemců v poslední době, ale 
když zjistili, že to není nic jednoduchého a že i po 
půlroce hrají stejně blbě, tak to vzdali. Kulečník 
totiž skutečně není jednoduchá hra. Na rozdíl od 
hospodského hraní se tady musí přemýšlet.

Jaký je rozdíl mezi hrou v  hospodě a  tím 
„pravým“ kulečníkem?
V hospodě se hráči snaží jen trefovat koule. Je to ta-
ková zábava k pivu, k rozhovoru. Když ale začnete 
hrát na pořádných stolech a trochu zjistíte, v čem 

ta hra skutečně spočívá, tak je to nebetyčný rozdíl. 
Tím nemám nic proti hraní v hospodě, z toho jsme 
vyšli všichni, ale je to vlastně úplně jiná hra. Musíte 
trefit kouli naprosto přesně a udělat karambol, 
tedy jednou koulí se dotknout zbývajících dvou. To 
musí být automatické. Pravá hra spočívá v tom, že 
musíte vymyslet, jak koule udržet u sebe, abyste 
mohli pokračovat ve hře, a přinutit je, aby dělaly 
přesně to, co potřebujete znovu a znovu. Často je 
třeba myslet dva šťouchy dopředu. Je to vlastně 
hodně podobné jako šachy. Karambolový kulečník 
je o myšlení a taktice, je to královská disciplína.

Většina sportů rozvíjí fyzickou kondici. Jaký je 
přínos kulečníku?
Rozvíjí to psychomotoriku a naučí vás to ovládat 
se. Často se stane, že koule jde jen o milimetr vedle. 
A to je opravdu k vzteku. Nesmíte se ale nechat 
rozhodit. Vyžaduje to pevnou vůli při tréninku. 
Další výhodou je osobní rozvoj. Když vyhrajete, tak 
je to jenom vaše vítězství a to vám dodává zdravou 
sebedůvěru.

Jak vypadá váš trénink?
Cvičíme různé figury. To znamená, že trénujeme 
základní karamboly - určitá postavení koulí, která 
si každý hráč musí osvojit. Základním principem 

je vědět, co hraju, jak to hraju a proč to hraju. 
Ale my nejsme nijak orientování na výkon. Pro 
nás je důležité, když se sejdou lidi a tráví spolu 
u kulečníku čas. Nikoho nebudeme nutit hrát sou-
těžně. Kulečník je společenská hra a skvělá zábava. 
Klidně u nás přivítáme partu seniorů, jako jsme už 
my, ať si hrají rekreačně. Tréninky máme úterky 
a čtvrtky, na závody jezdíme o víkendech.

Jak dlouho by trvalo nováčkovi, než by mohl 
hrát na turnaji?
Pokud by chtěl hrát ve čtvrté třídě, tak musí počítat 
alespoň rok. Ale závisí na talentu. Kulečník ale jde 
hrát jen pro zábavu, fungujeme i jako společenský 
klub.

A jak se vám daří?
Musíme se pochlubit, teď dobře. Postoupili jsme 
do druhé třídy Jihomoravského kraje.

Jaká máte přání do budoucna?
Bylo by skvělé, kdyby k nám přišli noví hráči. Stači-
lo by tři až pět lidí. Kolegové hrají velmi dobře, mají 
co předat a bylo by škoda, kdyby neměli komu. 
Byl bych rád, kdyby se jméno Nového Města opět 
rozeznělo v kulečníkových kuloárech, jak tomu 
bylo dříve.  -kb-

Novoměstský kulečníkový tým. Zleva Karel Černý, Mario Valerian, Martin Petr

Vstupenky na Světový pohár v biatlonu
V současnosti je možné zakoupit divácká místa 
u tratí. Placené úseky jsou rozděleny do sektorů 
a vstupenka platí pro konkrétní místo. Sektory 
budou mít omezenou diváckou kapacitu, a fa-
nouškům se tím naskytne přehled o závodním 
dění. K tomu bude pro držitele vstupenky při-
pravena velkoplošná obrazovka, stánek s občer-

stvením či dostatek mobilních WC. Úseky budou 
také vybaveny tribunami. V případě čtvrtečního 
a pátečního závodu stojí vstupenka 150 Kč na 
den, víkendové vstupenky jsou o 50 Kč dražší. 
Organizátoři počítají také s několika sektory na 
tratích, kam bude přístup zdarma. Závody se 
uskuteční v termínu 15. až 18. 12. 2016.   -mah-

Více informací najdete na 
sport.nmnm.cz.
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Vrchovina uvízla na dně tabulky 
Krize novoměstských fotbalistů pokračuje. Ve 12. 
kole si připsali debakl na hřišti sousedního Žďáru.
 Derby prohráli rozdílem pěti branek. Zatímco 
Žďáru vyšlo vše, naši fotbalisté se nadále trápí. 
Během 12 zápasů vstřelili pouhých pět branek. 
Útok zaostává, branky střílejí soupeři a kádr stále 
čeká na výhru. Dvě remízy jsou málo. Vedení již 
sáhlo po změnách. Přišel nový trenér, jedenáctka 
se také obměnila. Příznivý výsledek se však ne a 
ne dostavit. Leckdo čekal, že hráče postaví na 
nohy domácí remíza s jedním z favoritů soutěže, 
týmem z Uherského Brodu.
 „Po vyrovnání jsme byli fotbalovější a vypadalo 
to i na tři body. Jenže pak jsme museli vystřídat, 
takže v závěru jsme byli rádi i za bod. Po dlouhé 
době jsme dali gól a neprohráli, to by pro hráče 

mohla být před derby ve Žďáře menší psychická 
vzpruha. Věřím, že nám to pomůže,“ poznamenal 
po tomto zápase nový trenér Karel Fencl. Opak byl 
však pravdou. „Tým trápí neskutečná marodka, 
lavina odchodů, absence útočníka, který by dával 
góly. Za rok nám odešlo 17 hráčů, to je šílené 
číslo, jež by některé týmy existenčně neustály. S 
ohledem na konkurenci není kde brát, doplácí na 
to naše béčko, náš dorost,“ popisuje současnou 
situaci předseda klubu Jaroslav Michal. 
Vrchovině nyní nezbývá nic jiného než zabrat 
a zvládnout zbývající zápasy. Čekají ji hratelní 
soupeři. V neděli 6. listopadu se před domácí-
mi diváky může vytáhnout proti týmu z Tasovic. 
Podzimní část sezony pak uzavře výjezd na hřiště 
Bzence.  -mah-

Titáni zahájili sezonu
Rugbisté se na svém prvním utkání představili 
srdnatým výkonem. Na favorita ale nestačili.
Tým Mountfield Říčany prokázal své mnohaleté 
zkušenosti a porazil novoměstské rugbisty vy-
soko 76:3. Domácí přesto začali velice nebojácně 
a hra byla po většinu prvního poločasu poměrně 
vyrovnaná. Pozornou obranou blokovali výpady 
soupeře. V druhém poločase ale domácímu celku 
začaly docházet síly a Říčany naplno projevily svoje 
zkušenosti. „Prohráli jsme rozdílem, který se dá 
zhruba přirovnat k výsledku 1:10 ve fotbale. I když 
byl výsledek zápasu jednoznačný, musím našim 
klukům poděkovat za předvedený výkon. Bojovali 

jsme na sto procent,“ 
říká trenér Jiří Mít.

Hrálo se na hřišti v 
areálu SOŠ v Petrovi-
cích a před samotným 
zahájením utkání při-
šlo na řadu vystoupení 
novoměstských mažoretek a okamžik slavnostního 
výkopu za účasti prezidenta České ragbyové unie 
Davida Frydrycha, starosty Nového Města na Mo-
ravě Michala Šmardy, ředitele SOŠ Iva Teplého 
a radní Kraje Vysočina pro sport Jany Fialové. 
Utkání sledovaly téměř dvě stovky diváků. 

 RC Titáni trénují každé úterý a čtvrtek od 
17:00 na hřitši SOŠ v Petrovicích a zájemcům o 
rugby jsou k nim dveře stále otevřené. V případě 
zájmu kontaktujte trenéra Jiřího Míta na ragby.
nmnm.2015@seznam.cz nebo přijďte na trénink.

 -kb- 

Úspěch 
na kolečkách
Na konci září se v lyžařském areálu Vesec v Liber-
ci uskutečnilo MČR na kolečkových lyžích v ka-
tegoriích dorost a dospělí. Závody přinesly radost 
také novoměstským lyžařům. V úvodním prologu 
na 1,3 km se dařilo zejména Martě Slonkové, 
která nejenže ovládala kvalifikaci tohoto závodu, 
ale dominovala také v super finále. V distančním 
závodu pak obsadila 2. místo. V kategorii mužů 
vybojoval titul mistra ČR na kolečkových lyžích 
v úvodním závodě Jan Bartoň. Na druhém místě 
skončil novoměstský reprezentant Jan Šrail. Chuť 
si Šrail spravil v následujících dvou závodech, ve 
kterých nenašel přemožitele. Je tak nejen mistrem 
ČR v závodě na 15 km skate, ale také na 10 km 
klasicky. 
 -mah-

Tři medaile 
z MČR žactva 
Na zářijové MČR v atletice žáků budou v dobrém 
vzpomínat zástupci novoměstského atletického 
oddílu. Na jablonecké dráze zazářili zejména 
Sára Zámečníková a Jiří Kabrda. Zámečníková 
potvrdila roli univerzální atletky. V  běhu na 
100 m překážek obsadila časem 14,80 sekund 
páté místo, v dálce pak předvedla výkon 567 cm, 
který jí vynesl stříbrnou medaili. Další medai-
li, tentokrát bronzovou, vybojovala v běhu na 
200 m překážek. Závod dokončila v čase 29,35 
sekund. Svými výkony si Zámečníková řekla o 
nominaci na mezistátní závody do Trnavy. Jiří 
Kabrda nastoupil na start běhu na 3 000 m. Od 
úvodu se běžel vyrovnaný závod a o medailích 
se rozhodovalo až v cílové rovince. Kabrda fini-
šoval v čase 9:26,56 a mohl se radovat z bronzové 
medaile.                                                  -mah-, -hub-

Odchod Petra 
Honzla 
Ve věku 72 let zemřel 27. září v Liberci novoměst-
ský rodák Petr Honzl, který byl dlouhodobým 
členem a funkcionářem Sportovního klubu Nové 
Město na Moravě. Jako každý novoměstský kluk 
začínal svoji sportovní kariéru v tehdejší Spor-
tovní škole mládeže pod vedením prof. Jiřího Be-
ranovského. Od roku 1970 pracoval jako trenér 
českého družstva žen v běhu na lyžích. Dlouhé 
roky působil jako asistent trenéra federálního 
družstva žen. Zúčastnil se tří ZOH. Petr Honzl 
působil v celé řadě funkcí ve Svazu lyžařů. Pra-
coval v trenérské radě českého a federálního Svazu 
lyžařů, byl předsedou běžeckého úseku svazu. Ve 
Sportovním klubu Nové Město na Moravě mimo 
trenérské činnosti vykonával funkci ředitele a po-
dílel se na všech aktivitách našeho klubu. Čest jeho 
památce.  redakčně zkráceno

Posila do obrany  
Na nelichotivé výsledky se vedení fotbalové Vr-
choviny rozhodlo reagovat změnou hlavního 
trenéra. Ladislav Libuša přešel do role asistenta a 
hlavním trenérem se stal Karel Fencl. Ten dlouhá 
léta působil u týmu Bystřice a v minulé sezoně 
zachránil Žďár v divizní soutěži. S Fenclem tak 
přicházejí nejen zkušenosti, ale především pak 
psychologický impulz. Poprvé Fencl vedl Vrchovi-
nu proti ambicióznímu a dosud neporaženému 
Hodonínu. „Vedení mě oslovilo, protože mám ke 
klubu vazby, nedokázal jsem odmítnout,“ uvedl 
Karel Fencl. Změny se dotkly také kádru. Ze třeti-
ligových Benátek nad Jizerou přišla nová posila, 
kterou je stoper Lukáš Bodeček. Jde o ostříleného 
obránce, jenž je odchovancem Sigmy Olomouc 
a mimo jiné nastupoval v sestavě Jihlavy. -mah- 
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

Kino v KD

narozené děti
 22.8. David Šajner
 9.9. Aneta Hrnčířová
 19.9. Matyáš Svítil
 21.9. Nikol Mühlhandlová
 1.10. Anna Filipová
 11.10. Šárka Mokrá

jubilanti
 14.10.  Marie Andrlíková 86 let
 4.11.  Karel Peška  75 let
 8.11. Václav Peňáz  75 let
 13.11. Josef Brychta  90 let
 15.11. Marie Slámová  80 let
 22.11. Libuše Linková  90 let

manželství
 3.9. Petra Nesnídalová, Jakub Kolařík
 9.9.  Lucie Neumanová, Ondřej Štěpán
 17.9. Jaroslava Smetanová, Oldřich Tulis
 24.9. Kateřina Urbanová, Roman Vašek
 1.10. Ivana Nováková, Tomáš Kučera
 1.10. Alena Valová, Jaromír Hrbotický
 15.10. Michaela Jägerová, Vít Chalupa
 15.10. Kateřina Bloudková, Petr Babáček

úmrtí 
 28.9. Otilie Procházková (Jiříkovice 1931)
 8.9. Zdeněk Sláma (Studnice 1951)
 6.10. Josef Dlouhý (Rokytno1938)
 8.10.  Věra Kotasová (Nové Město 1926)
 11.10. Marie Havlíčková (Nové Město 1934)
 13.10. Jaroslava Buriánková(N.Město1959) 
 13.10.  Jaroslava Librová (Pohledec 1953) 
 18.10.  Božena Knapčoková (N. Město 1942)

Mateřské centrum Lístek

5. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
6.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
12. 11. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká 
Bíteš, 566 533 092
13. 11. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí, 
566 524 275
17. 11. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 552 332
19.11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
20. 11. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
26.11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
27. 11. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777

5. 11. 1971 zemřel v Brně Ing. Bohumil Hošpes, vědecký 
pracovník v oboru bramborářském 
6. 11. 1946 zemřel v Praze Ing. Silvestr Bláha, generál 
8. 11. 1876 narodil se v Olešnici Mořic Skutecký,
novoměstský výrobce nápojů, uznávaná osobnost 
společenského i hospodářského  života NMnM
(zahynul 5.2.1942 v Mauthausenu)
12. 11. 1966 zemřel v Praze Ing. Josef Jílek,
„zakladatel“ Zlaté lyže
19. 11. 2001 zemřel ve Starém Plzenci František Dřevi-
kovský,  řezbář – betlémy, holubičky, samorosty 
25. 11. 1886 narodil se v Rohozné prof. Ing. Ladislav 
Záruba,  absolvent novoměstské reálky, prof. VUT 
v Brně

Pondělky – otevřené herny s volným programem 
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9.30 hod., 
vstupné 50 Kč
1. 11. Keramika s Álou, vede Alena Klimešová
8. 11. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová
15. 11. Hrajeme si s Peťou, vede Petra Čejková
22.  11. Divadélko s  Jarkou, vede  Jaroslava 
Kaštánková
29. 11. Adventní povídání, vede Jaroslava Kaštán-
ková
Čtvrtky  –  s  metodicky zpracovaným progra-
mem 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.

Pokud budete mít zájem, přihlaste se na e-mail tr-
dlohratky-martina@seznam.cz nebo telefonicky 
605 876 601. Počet míst je omezen.

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:

Karel Pokorný – Karel IV. (do 13. listopadu 2016)
Výstava k 700. výročí narození Karla IV. z vlast-
ních sbírek Horácké galerie. 
Václav Malina - Od imprese k abstrakci (do 11. prosin-
ce 2016) 
Výstava plzeňského malíře Václava Maliny 
(*1950). 
Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů (do 18. 
prosince 2016)
Výstava Místa činů je setkáním dvojice zdánlivě 
rozdílných mladých umělců, Ireny Armutidisové 
a Josefa Rossího. Armutidisová vystudovala figu-
rální sochařství a její tvorba vychází zejména z 
klasické figurální kompozice. Zabývá se animální 
a figurální portrétní tematikou. Malíř Josef Rossí 
využívá tradiční umělecké postupy. 
Jiří Stach – Natura Magica (do 29. ledna 2017)
Pražský fotograf oceněný titulem „Osobnost 
fotografie roku 2006“.
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. 

VERNISÁŽE A AKCE: 

čtvrtek 3. listopadu 2016 v 17 hodin
ivaNA MĚKOtová - vzTAHY
Těšit se můžete na obrazy znázorňující obvykle 
banální životní situace, které jsou pojaté jako 
divadelní scéna se skrumáží na první pohled ne-
souvisejících postav a předmětů. 
čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17 hodin
Umění kovolitců 
Horácká galerie vás zve na derniéru výstavy 
Karel Pokorný – Karel IV., při které se můžete 
dozvědět několik zajímavostí o sochaři Karlu 
Pokorném. Na závěr akce bude promítnut krátký 
unikátní dokument „Umění kovolitců“ o odlé-
vání plastiky Karla IV. pro pražské Karolinum. 
Vstupné dobrovolné
čtvrtek 17. listopadu 2016 v 17 hodin
Slavnostní koncert komorního orchestru Filharmonie 
G. Mahlera
Koncert Filharmonie G. Mahlera, který se usku-
teční jako upomínková akce v Den boje za svo-
bodu a demokracii. 
Těšíme se na vás v Horácké galerii. 

1. 11. 20:00 Spotlight, drama USA
Film podle skutečného příběhu, ve kterém 
reportéři amerického deníku The Boston Globe 
odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých 
představiteli místní arcidiecéze. Vstupné 50 Kč
13.11. 17:40 Angry Birds ve filmu, animovaný USA
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale 
jinak velice šťastní ptáci. Když však na ostrov 
dorazí záhadná zelená prasata, musí zjistit, co 
mají vepři za lubem, a svůj ostrov před nimi za-
chránit. Vstupné 40 Kč
21. 11. 20:00 Marečku, podejte mi pero!, film ČR
Oblíbená komedie Oldřicha Lipského. Scénář na-
psal Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák. Vstupné 
40 Kč
22.11. X-Men: Apokalypsa, film USA
Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marve-
lovského světa X-Menů, načerpal sílu ostatních 
mutantů, a stal se tak nesmrtelným a neporazi-
telným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarován 
ze světa, který nachází. 
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5.- 12. 11. Celostátní týden saunování
14. - 18. 11. Narozeninový týden, denně sleva  
od 17:00 
5. 11. a 26. 11. Otevřeno do 24:00
Každou středu od 16. 11. v 17 hod. cvičení 
v bazénu s Olgou Kadlecovou.

Městské lázně

Minibazar

Městská policie informuje

Vzpomínka

Vzpomínka Klub seniorů

Dne 1.9.2016 bylo pracovníky prodejny LIDL 
oznámeno, že zde přistihli osobu při krádeži 
drobného zboží. Po provedení všech nezbytných 
úkonů strážníci věc předali příslušnému správní-
mu orgánu k projednání. 
Dne 3.9.2016 bylo strážníkům oznámeno, že se 
po ul. Podlouckého volně pohybuje pes. Kont-
rolou uvedené lokality se ho podařilo odchytit 
v blízkosti BČS. Dle místní znalosti byl pes pře-
dán majiteli s patřičným postihem za porušení 
vyhlášky města.
V odpoledních hodinách dne 6.9.2016 řešili 
strážníci sousedský spor v jednom z panelových 
domů v NMNM, kde došlo ke slovnímu napadení. 
Vzhledem k tomu, že nebylo možné věc vyřešit 

na místě, bude mít tento incident dohru u pře-
stupkové komise.
Dne 9.9.2016 prováděli strážníci usměrňování 
dopravy na ul. Veslařská, kde došlo k dopravní   
nehodě osobního motorového vozidla, jehož ři-
dič nezvládl jízdu a narazil do sloupu veřejného 
osvětlení a plotu jednoho z domů. 
Dne 12.9.2016 byl strážníkům předán pes, který 
se volně pohyboval  na Vratislavově náměstí. Dle 
evidenční známky, kterou měl na obojku, nebyl 
problém zjistit majitele a psa mu předat.
V ranních hodinách dne 16.9.2016 prováděli 
strážníci asistenci při dopravní nehodě v obci 
Maršovice, kde bylo nutné usměrňovat a odklánět 
dopravu po dobu, než došlo ke zprovoznění ko-

munikace. 
Ve večerních hodinách dne 16.9.2016 bylo z 
jednoho baru v NMNM oznámeno, že zde do-
chází k fyzickému napadení mezi několika hosty. 
Na místo se proto dostavila hlídka MP společně 
s hlídkou PČR. V době příjezdu byla již situace 
zklidněná a nebyl nutný zásah z jejich strany. 
Věc si na místě k dalšímu opatření převzala PČR.
Dne 26.9.2016 bylo strážníkům oznámeno, že 
v jedné z místních částí se nachází pracovník 
energetické společnosti, který poskytuje a na-
bízí služby. Strážníkům se podařilo tuto osobu 
zastihnout. Vzhledem k tomu, že tato osoba svým 
jednáním porušila Tržní řád, byla věc na místě 
vyřešena uložením blokové pokuty.

Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.: 
721 469 234.
Prodám dětskou sedačku (vajíčko) zn. 
CHICCO, váhu decimálku + závaží, cestovní 
postýlku. Tel.: 732 204 624.
Prodám dvoulůžkový rozkládací gauč, možnost 
rozložení na jedno a dvě lůžka. Barva skořicová, 
dobrý stav. Cena 3 000  Kč. Tel.: 606 841 701.
Sháním podnájem v menším bytě. Volejte nebo 
pište na 774 716 455.
Sháním levný podnájem pro sebe a 4 děti v 
Novém Městě na Moravě. Tel.: 776 295 735, 
723 803 102.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-

lé. Tel.: 720 243 863.
Prodám český česnek - modrý paličák a cibuli 
na uskladnění. Tel.: 720 102 472.
Pronajmu nově zrekonstruované prostory, ul. 
Soškova 212, za Hotelem Musil, 50 m2. 
Tel.: 606 585 283.
Prodej domu v Radešínské Svratce. Zaveden 
plyn, je možné hned bydlet. Cena 660 000 Kč.
Tel.: 739 031 847.
Prodej pozemku ke stavbě 1 500 m2 v obci 
Strážek. Cena 310 000 Kč. Tel.: 776 525 339.  
Prodám ledničku Gorenje 185 l,  cena 700 Kč 
a vysavač Eta Piccolo,  cena 400 Kč.Tel. :605 
849 488. 

Hledám pronájem garáže na ulici Luční.
Tel.: 605 224 975.
Prodám starší, téměř nepoužitá 4 zimní kola 
(pneu včetně disků) o rozměrech 155/70 R13. 
Zájemci mohou volat na telefon 602 743 935.
Prodám zánovní ušák, potah zelený semiš, dále 
šlapací šicí stroj funkční. Tel.: 739 510 644.
Upeču cukroví na Vánoce. Cena 350 Kč/1 kg. 
Objednávky do konce listopadu na 731 913 
469.
Prodám pánský dubeňák, světlý, tříčtvrteční, 
velikost 54. Cena 1 000 Kč. Tel.: 608 574 068.  
Prodám garáž u kruhového objezdu. Tel.: 721 
786 738.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět…
O to těžší je ztratit je a uchovávat jen ve vzpo-
mínkách.
Dne 6.  listopadu uplyne 5 let, co nás navždy 
opustila maminka a babička, paní Marie Žáková 
z Nového Města na Moravě.
Kdo jste ji znal a měl ji rád, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou stále vzpomíná syn Milan s ro-
dinou.

Čas běží, ale vzpomínky zů-
stávají. Dne 11.  listopadu 
tomu budou 2 roky, co nás 
opustil pan Pavel Skalník 
z Pohledce. Stále vzpomíná 
manželka, děti s  rodinami 
a vnoučata.

PROGRAM KLUBU SENIORŮ NA
 LISTOPAD 2016

7. 11.  Bowling Penzion Vrchovina 14–15.30 hod. 
12. 11.  Zájezd do divadla ve Škrdlovicích – Sněhurka a 
7 trpaslíků. Odjezd autobusem od KD v 16 hod., 
příjezd ve 20 hod. Cena 100 Kč
21. 11. po  Beseda o Madeiře s Ing. Bělohradským.
 Jídelna DPS 15-17 hod.
28. 11. po  Zájezd do Mahenova divadla v Brně – Sa-
turnin.  Odjezd autobusem od KD v 17 hod., pří-
jezd ve 23 hod. Cena člen 300 Kč, host 350 Kč

Andělský jarmark
V neděli 20. 11. od  9 do 16 hodin pořádá 
Dům dětí a mládeže v KD tradiční jarmark.
Připravujeme pro vás různorodé tvořivé díl-
ny, dárky a dekorace. Tradičně zase po roce 
otevřeme baňkovou a perlovou dílnu a chys-
táme mnohá další překvapení.
Vánoční atmosféru nám zajisté vykouzlí 
vzácný host svým dudáckým uměním a cel-
kovou pohodu dotvoří vůně vánočního pun-
če. Kostýmy andělů a čertů jsou vítány.

Prosincové Novoměstsko vyjde 
27.  11.  2016

Své náměty a tipy posílejte na adresu 
zpravodaj@nmnm.cz.

Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.
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Literární klíček
Ve středu 5. října byla v kulturním domě završena soutěž Literární 
klíček, kterou vyhlásilo Nové Město na Moravě u příležitosti Roku 
literátů a která byla určena pro všechny autory od 1. tříd až po se-

niorský věk.

Celkem 112 prací na téma „Kdybych byl…” 
přihlášených ve 13 kategoriích poctivě přečetli 
a zhodnotili tři lektoři - spisovatelka Věra Ru-
dolfová, lektorka tvůrčího psaní a  přednesu 
Gabriela Zelená Sittová a milovník literatury 
Vojtěch Zikmund. Ti nakonec vybrali 14 pra-
cí, které považují ve vybraných kategoriích za 
inspirativní. Báseň „Kdybych byla kapr koi”, 
kterou napsala Markéta Konečná, pak lektorský 
sbor ocenil Zvláštní cenou poroty za originální 
literární zpracování básně.

„Překvapilo mě množství autorů, kteří se do 
soutěže zapojili, ale i různost prací, které jsme 
měli možnost číst. Odnesla jsem si velký zážitek 
z básně „Kdybych byla kapr koi”, kterou pova-

žuji za text přesahu-
jící nejen úroveň celé 
soutěže, ale i  tvorbu 
řady současných čes-
kých básníků. Ráda 
bych ovšem vyzdvihla 
také mimoliterární 
hodnoty textů, jež 
psali klienti  Centra 
Zdislava a  žáci ZŠ 
Malá. I  když by se 
o literárních kvalitách 
těchto prací dalo dlou-
ze diskutovat, intenzi-
ta a pravdivost jejich 

potřeby sdělovat je oceněníhodná bez ohledu 
na jakékoliv propozice soutěží,” říká Gabriela 
Zelená Sittová.

Na závěrečném večeru v  kulturním domě 
zazněly nejen všechny oceněné texty, ale díky 
přítomným divákům vznikla také nová experi-
mentální báseň. Literární klíček uzavřel novo-
městský Rok literátů a zároveň otevírá prostor 
novým autorům, z nichž někteří plnohodnotně 
navazují na tvorbu novoměstských autorů, ja-
kými jsou Petr Křička, Jan Kárník, Wolfgang 
Flek či Elvír Stárov. Texty všech současných na-
dějných literátů můžete najít na nkz.nmnm.cz.

Kateřina Šteidlová, Lada HubáčkováPokorná

Seznam ocenění
1. Žáci 1. - 4. třída ZŠ
A) Próza:Tereza Novotná za text „Kdybych 
byla kapkou vody“
B) Poezie: Anežka Maršálková za text 
„Kdybych byla Kateřina“ 
2. Žáci 5. - 7. třída ZŠ
A) Próza: František Starý za text „Kdybych 
byl dveřmi…“, Kateřina Rosecká za text 
„Kdybych byla poslední člověk na Zemi“
B) Poezie: Ellen Marcinko za text „Kdybych 
byla andělem…“, Petr Pejchal za text 
„Kdybych byl Batman“
3. Žáci 8. - 9. třída ZŠ
A) Próza: Marta Slonková za text „Co by se 
dělo, kdybych se na jeden den stala holu-
bem?“
B) Poezie: Josef Ptáček za text „Kdybych byl 
hej, hej! Kdo…hádej?“
4. Žáci střední školy 
A) Próza: Jaromír Chroustovský za text 
„Kdybych byl kniha“
5. Dospělí
A) Próza:  Lenka Žáková za text „Kdybych 
byla…spisovatelkou“
B) Poezie: Markéta Konečná za text 
„Kdybych byla kapr koi“
6. Senioři (od 60 let) 
A) Próza: Helena Žáková za text „Kdybych 
byla…“
7. Klienti Centra Zdislava a žáci ZŠ Malá
A) Próza: Jitka Nepeřilová za text „Rok aneb 
Čtvero ročních období“, Jonáš Pochop za text 
„Kdybych byl autem“
Zvláštní cena poroty za originální literární 
zpracování básně udělena Markétě Konečné.

Karel Kahovec
25. listopadu vystoupí v KD Nové Město na Moravě rockový matador Ka-
rel Kahovec. A jak je obvyklé, nebudou chybět ani George & Beatovens.

Pěvecká hvězda 60. let vystoupí ve velkém sále od 
19 hodin. Kdo se přijde podívat, zjistí, že zpěvák je 
stále ve skvělé hudební formě. Spolu s Viktorem 
Sodomou zahrají písně legendárních Matadors, 
ale také známe Kahovcovy písničky ze zlatých 60. 
Těšit se můžeme na hity jako „Paní v černém“, 
„Poprava blond holky“, písně z období spolupráce 
s Coutry Beatem „Háj modřínů“, „To se budem 
príma mít“, několik písní z alba Rub a líc a na po-
čest Petra Nováka, dlouholetého zpěváka skupiny 
G & B, zazní „Povídej“, „Hvězdičko blýskavá“ 
a „Já budu chodit po špičkách“. Vstupenky jsou 
v předprodeji v IC nebo K CLUBU.     -kb-

Lenka Dusilová
23. listopadu vystoupí v Novém Městě zpěvačka 
Lenka Dusilová s kapelou Baromantika.

Koncert se koná v kulturním domě od 20:00. Jako 
host vystoupí kapela The Fellas. Vstupenky za-
koupíte v předprodeji v IC a K CLUBU za 200 Kč, 
na místě za 250 Kč. -kb- 
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Večerníčková výstava v muzeu
Ve čtvrtek 10. listopadu zahájíme 
v muzeu výstavu „Chaloupka na 
vršku“.
Na té uvidíte scény ze stejnojmenného večerníčku 
pražské výtvarnice a režisérky Šárky Váchové. 
Dvacetidílný seriál České televize se odehrává 
za starých časů v  podhorské vesničce, kde 

v roubené chaloupce žije řezbář se svými třemi 
dětmi. Příběhy ukazují každodenní život na vsi 
se všemi známými i pozapomenutými svátky. 
V muzeu budou k vidění hlavně zimní a vánoční 
scény, na videu poběží některé díly večerníčku 
a v nadcházejícím adventu bude pro děti připra-
ven doprovodný program o tradičních zvycích. 
Vernisáž proběhne za účasti autorky večerníčku. 
Výstava potrvá do 15. ledna. Alice Hradilová

Věčný romantik s kytarou
V Kulturním domě v Novém Městě 
na Moravě vystoupí 15. 11. zpě-
vák Jakub Smolík. Koncert začíná 
v 19:00 a vstupenky jsou v předpro-
deji v IC a K CLUBU.
Jakub Smolík je známou postavou českého 
showbyznysu a  jeho písně si především v 80. 
letech broukala před spaním nejedna žena 
a dívka. Zpěvák má za sebou dlouhou a poměrně 
úspěšnou kariéru, která ještě zdaleka nekončí. 
Důkazem toho je i  novoměstský listopadový 
koncert.

Koncertní program je připraven z největších 
hitů Jakuba Smolíka (Ave Maria, Víš, Prý chlapi 
nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen kovbojů, 
Říkej mi táto…), které vyšly na 3CD „Jakub 

Smolík BEST OF 55 HITŮ“ na podzim 2014. 
Příznivci muziky Jakuba Smolíka se mohou ve 
120 minutách těšit na výběr toho nejlepšího 
z dosavadní tvorby, a to 
v  plné kapelní sestavě 
hudební skupiny Zlatí 
paroháči. Písně doplňu-
jí videoklipy a fotografie 
promítané na projekci. 
Pro své scénky a vtipně 
okomentované historky 
ze života a  aktuálního 
společenského i  poli-
tického dění, kterých má 
Jakub v  zásobě nespo-
čet, se těší oblibě nejen 
u dam, ale také u pánů. 
Jeho sketch partnerem 
je po celá léta František 

Kasl, který po boku Jakuba zpívá, hraje a také má 
v rámci koncertu vlastní vystoupení s písněmi ze 
svých sólových alb. -kb-

Koncert v českém duchu
Den boje za svobodu a demokracii bude v Ho-
rácké galerii připomenut slavnostním koncertem 
komorního orchestru Filharmonie G. Mahlera.

Seskupení, jež je jediným profesionálním tě-
lesem tohoto druhu na Vysočině, řídí dirigent 
Jiří Jakeš. Na flétnu zahraje sólistka Dita Urbán-
ková Čeledová, celým večerem nás pak provede 
moderátor Vladimír Holeš.

Na bezesporu zajímavém programu budou 
skladby výhradně českých skladatelů od kla-
sicismu až po dvacáté století. Těšit se tak mů-
žete nejen na známou Humoresku Antonína 
Dvořáka, nebo Smetanovu Jiřinkovou polku, 
ale také na Koncert pro flétnu a orchestr Pavla 
Vranického. Jméno tohoto moravského skla-
datele, rodáka z Nové Říše na Českomoravské 
vrchovině, není bohužel laické veřejnosti zatím 
příliš známo. Jako dirigent působil na dvoře 
hraběte Esterhazyho, později ve vídeňském 
divadle U Korutanské brány, posléze také v Bur-
gtheatru, v neposlední řadě pak v císařko-krá-

lovském dvorním divadle. Rozsáhlé dílo, které 
mimochodem čítá 51 klasicistních symfonií, 56 
smyčcových kvartet i řadu jevištních kusů, sne-
se srovnání s Haydnovými či Beethovenovými 
skladbami. Právě tito dva hudební velikáni si 
jej velmi vážili, upřednostňovali jako dirigen-
ta pro provádění svých prací, ba dokonce sám 
Hayden trval na Vranického dirigování vídeňské 
premiéry Stvoření.

Zajímavostí je, že se Pavel Vranický přátelil 
i s Mozartem a po jeho smrti zastupoval vdovu 
Konstancii ve sporu s vydavatelem André. Je 
na škodu, že jeho hudba postupem času upadla 
v  zapomnění a  teprve v  posledních letech je 
znovu objevována.

Kromě výše zmíněných skladeb zazní i díla 
F. V. Míči, F. X. Richtera či J. V. Stamice. Kon-
cert se koná za podpory Kraje Vysočina a pod 
záštitou starosty Nového Města na Moravě. 
Proběhne ve čtvrtek 17.  listopadu 2016 v 17 
hodin v podkroví Horácké galerie. -HG-

Adventní dobročinný 
jarmark
První adventní neděle bude už po dvanácté 
příležitostí pro Adventní dobročinný jarmark, 
který pořádá místní Farní sbor Českobratrské 
církve evangelické.

V neděli 27. listopadu od 14 do 17 hodin 
zaplní prostor kolem novoměstského 
evangelického kostela stánky, u  kterých 
bude možné zakoupit rukodělné výtvory, 
adventní a vánoční dekorace a také výrobky 
neziskových organizací. Ani letos nebude 
chybět dětská dobročinná tržnice a dobroty 
k jídlu a pití, chceme se také již třetím rokem 
připojit k projektu Krabice od bot aneb Děti 
darují dětem.

Výtěžek podpoří činnost všech zúčastně-
ných a také projekt Adopce na dálku.

Beseda s Asafem 
Auerbachem
Pan Auerbach je Wintonovo dítě. Jeden z 
mnoha, kterému sir Nicholas Winton zařídil 
před II. světovou válkou odjezd do náhradní 
rodiny v Anglii, a zachránil mu tak život. 

Do Nového Města pan Auerbach přijede  
18. 11. na besedu se studenty a veřejností. Ta 
se koná v kulturním domě od 17:00. 
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František Formánek (uprostřed) před domem se svou ženou Františkou kolem roku 1929

Zmizelé Nové Město
Ulice Nečasova, dříve Bobrovská
Ulice začíná od Palackého náměstí čp. 17, kde 
sídlil pan Štefl, který vozil s koněm poštu kaž-
dý den na nádraží. V čp. 20 byla hospoda zvaná 
Na Pekle, kde se zastavovali zemědělci jedoucí 
z města s povozy na dobře chlazené pivo, které 
točil pan Zábrš. Ve vedlejší budově provozoval 
svou živnost kolář František Formánek. V jeho 
domě, v malé komůrce, žila i porodní bába Jose-
fa Synková. Občas se stalo, že si budoucí otec  
spletl okno a vzbudil Formánkovi. V čp. 22 byl 
obchůdek pana Seidla, který prodával potřeby 
pro ševce. Ve dvoře měl provozovnu pan Gustav 
Suchý, šlo o strojní pletárnu. Jeho manželka měla 
módní salon „Toša Suchá“. U Pejchalů v domě čp. 
23 se prodávaly součástky pro kamnáře. Těsně u 

potoka Bezděčky provozoval svou živnost kovář 
Novotný, zde koval koně.

Když se obrátíme zpět k náměstí, po levé straně 
ze spodního konce ulice byl Humpolecký mlýn 
čp. 26 Augustina Jelínka, který i přes nebezpečí 
pomáhal lidem za války. Další živnost v této ulici 
provozovala v čp. 29 paní Hedvika Kubíková, 
která vyráběla moderní klobouky pro spokojenost 
zdejších dam. Zde sídlila i autodoprava pana 
Libry. 

Ve vedlejším statku čp. 30 hospodařili bratři 
Košíkové, kteří jako jedni z prvních vlastnili trak-
tor. V dalším objektu čp. 31 bylo známé řeznictví 
pana Ladislava Havlíčka, který vyráběl i dobré 
uzeniny. Jan Formánek se sestrou Věrou

Zaniklé řemeslo kolářské (firma Formánek)

Řemeslo kolářské představovalo velmi pestrý 
sortiment výrobků sloužících převážně k potře-
bám zemědělců. Kolář vyráběl dřevěné výrobky 
od násad na všechny druhy nářadí, hrábí a kosisk 
po trakaře, žebříky, sáně a vozy s dřevěnými koly. 
Na dřevěná kola k vozu se používaly různé dřeviny. 
Na hlavu kola se využíval převážně akát, který se 
na jaře těžil a krátil na délku 40–50 cm. Středem 
hlavy kola byla vrtána díra o průměru 3 cm, aby 
dřevo nepraskalo. Po vysušení v rázu se hlava vy-
soustruhovala a odvezla ke kováři, který ji okoval 
dvěma obručemi, aby při narážení špic nepraskala. 
Na špice kol se používal převážně jasan a na lou-
kotě (obruče) buk nebo jilm. Loukotě se řezaly na 
šest dílů na jedno kolo, nebo se ohýbaly ze dvou 
dílů. U kováře byl za tepla nasazen tzv. ráf (obruč) 
a pak se zavrtávaly vejtočky (ocelolitinová pouz-

dra) pro nasazení na nápravy vozů. Spolupráce 
koláře s kovářem byla velice důležitá, protože by 
konstrukce dřevěných vozů bez kování nevydrže-
la. Kovářské řemeslo odcházelo spolu s násilnou 
kolektivizací zemědělství, když se začala obdělávat 
půda traktory.

Kolářské řemeslo provozovali v našem městě tři 
živnostníci. Na Žďárovině Jan a Josef Mokří a An-
tonín Špinar, na Bobrovské ulici můj otec František 
Formánek. Řemeslu kolářskému se vyučil po první 
světové válce a v roce 1921 společně s otcem (mým 
dědou) zakoupili dům čp. 21. Zde se věnoval kolář-
ství nejprve pouze ručně v přední místnosti domu, 
což bylo nevyhovující, proto na začátku 40. let 
postavil dílnu ve dvoře. Po několika letech zakoupil 
vysokotlaký kotel a začal napařovat dřevo a ohýbat 
loukotě na kola a koňské chomouty. V roce 1930 už 

vyráběl ohýbané sáňky. Podle zachovalého ceníku 
byla cena dětských sáněk délky 60 cm 5,60 Kč, 
sáňky třísedadlové ohýbané z jednoho kusu délky 
145 cm už stály 85 Kč. V zimě se též vyráběly tzv. 
koňské saně pro přepravu dřevěné kulatiny a těžké 
pluhy pro rozhrnování sněhu, které často táhly 
i dva páry koní. Všechny potřeby pro zemědělce 
zpevňoval okováním kovář Novotný v čp. 359. 
Finančně výhodná byla sériová výroba dřevěných 
dvoukolových kár pro Československé dráhy. Káry 
byly používány pro přepravu balíků z nádražního 
skladu k vagonům. Pro ČSD se vyráběly dřevěné 
žebříky v délkách tří až šesti metrů. Též výhodná 
byla sériová výroba pro armádu – dřevěné vozy, 
tzv. fasuňky, v zimě jasanové lyže.

Za druhé světové války se na příkaz Němců 

Eliška Žáková provdaná Novotná v roce 1952
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V Očistci
Jednou z nejstarších, a proto 
již úplně zapomenutých hos-
pod byla hospoda U Valíš-
ků, které se říkalo V Očist-
ci. Nacházela se v  domě 
čp. 27, stávajícím na rohu 
cesty vedoucí z  Nečasovy 
ulice k  Humpoleckému 
mlýnu. Dům koupila vdova 
po Josefu Vališovi Kateři-
na, roz. Pavlíčková, později 
provdaná za Josefa Mičku. 
Provozovala zde nálev piva 
a kořalky a na pomoc si vzala 

syna Filipa. Ten později prodal dům Josefu Va-
lišovi, který zde pokračoval ve vedení hospody, 
současně tkalcoval a byl také kostelníkem. Když 
zemřel, převzal po něm hospodu jeho syn Josef, 
který se stále více věnoval tkalcovině. Protože se 
mu již tolik nedařilo a ve městě se mu nelíbilo, 
dům prodal a odjel do Ameriky. Tím hospoda, 
dříve dosti navštěvovaná nejen domácími, ale  
také příchozími z Petrovic a Nové Vsi, zanikla. 
Nový majitel čp. 27 Cyril Žák již jako řezník 
hospodu neobnovil, rovněž tak žádný z  jeho 
nástupců. 
Jiří Šebek (převzato z Novoměstska č. 14/1998)

Na Pekle
Na jedné z nejstarších novoměstských ulic, na 
ulici Bobrovské, dnes Nečasově, obýval v roce 
1670 dům čp. 20 Martin Litochleb. Od roku 
1777 jej vlastnil Bedřich Vališ a na začátku 
19. století byl v majetku rodiny Málkovy. Od 
nich odkoupil dům Václav Procházka, rodák 
ze Žďáru. 

Jako bývalý důstojník c. a k. rakouské armády 
prošlý světem se stal hejtmanem a cvičitelem 
Národní gardy, která se ustavila ve městě v revo-
lučním roce 1848, a také v tomto roce byl jako zá-
stupce města zvolen do říšské rady. Byl ve městě 
dobře známý a vážený a se svou manželkou Ka-
teřinou, roz. Sadílkovou, si v tomto domě otevřel 
hospodu, které se říkalo Na Pekle. Snad tento 
název připomínal, že se na tomto místě nacházely 
v roce 1521 hamry zvané „Peklo“. 

 Díky výborné kuchařce Kateřině Procház-
kové hospoda velmi dobře prosperovala, zvláště 
v období kolem roku 1840, kdy na Kadově exis-

tovaly železné hutě a na Kadov přiváželo mnoho 
formanů rudu z Bítešska a Velkomeziříčska. 
Provoz byl takový, že každodenně stávalo před 
hospodou až třicet povozů. Když byla Kateřina 
po ztrátě sluchu nucena opustit kuchyni, přijal 
Procházka na její místo svou schovanku Báru 
ze své žďárské přízně. Ta nejenže nikterak nevy-
nikala v kuchařském umění, ale ještě navíc šidila 
a na úkor hospody se obohacovala.

 Hostů ubývalo, hospoda už tolik nevynáše-
la. Byla stále zadluženější, až ji byl Procházka 
nucen prodat. „Peklo“ odkoupil a hospodu pro-
najal Salomon Bauer, jeden z novoměstských 
Židů. Od S. Bauera odkoupil dům s  dobře 
navštěvovanou hospodou Král z Jiříkovic, který 
ji za tři roky prodal Antonínu Cahovi. 

Za něho hospoda v září 1870 vyhořela, včetně 
sousedních domů čp. 19 a 21. Po nové výstavbě 
domu čp. 20 koupil „Peklo“ F. Cejnek ze Zvole. 
Nevlastnil ho však dlouho a prodal ho žďár-

skému rodáku Františku Zábršovi. Za něho 
bylo „Peklo“ zase po dlouhá léta nejnavště-
vovanějším hostinským zařízením ve městě. Po 
smrti F. Zábrše hospoda Na Pekle definitivně 
zanikla.     
Jiří Šebek (převzato z Novoměstska č. 14/1998)

vyráběly dva druhy saní – těžké a lehké. Po válce 
už ubývala výroba dřevěných kol k zemědělským 
vozům, protože byly nahrazeny koly gumovými. 
První takové vozy byly vystavovány na zeměděl-
ské výstavě v roce 1938. Konstruovány byly ve 
spolupráci s bratry Bukáčkovými z Rokytna. Vozy 
byly víceúčelové, mohly se jednoduše přestavět na 
převážení hnoje, brambor, obilí k výmlatu, nebo 
tzv. plaťáky – plošiny pro přepravu sena. Soukro-
má kolářská výroba skončila v roce 1948 po násilné 
kolektivizaci zemědělství a následně po zestátnění. 
V Novém Městě na Moravě byly dále zestátněny 
firmy – Rohlík a Chroust, Bratři Slonkové a nábyt-
kářství Dvořák, které přešly pod správu národního 
podniku Sport Praha. Po znárodnění se v těchto 
firmách zpočátku vyráběly dětské sáňky a lyže. 
Později byla výroba přeorientována na výrobu lyží.
 Jan Formánek

Příprava výroby žebříku pro ČSD v nové dílně na dvoře postavené v roce 1941

Pohled do Nečasovy ulice z novoveské silnice
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PLAZMOVÉ ZDROJE KJELLBERG

www.kjellberg.cz | 774 499 388

LASEREM
PLAZMOU

Soškova 1563

Rádi Vám 
dodáme 

Uzávěrka dalšího
vydání Novoměstska 
je 14. 11. 2016 
novomestskoinzerce@seznam.cz 

602 740 881
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www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz

PaČ-Prádelna a čistírna, s.r.o., U Malého lesa 1444, Žďár n/S

Přijme elektroúdržbáře 
na stálý pracovní poměr

Možnost zaměstnání i pro zdatného důchodce.

Požadujeme:
• vyučen v oboru elektrikář silnoproud - slaboproud

• paragraf 50 • minimálně dva roky praxe
• znalost práce na PC • řidičský průkaz B 

pracovní samostatnost • trestně bezúhonný
• popřípadě znalost svařování E-G

Nabízíme mzdové ohodnocení dle praxe a znalostí.

Informace, případné sjednání schůzky na tel.: 777 804 181
Životopisy zasílejte na e-mail: pac.zdar@wo.cz

PaPaČČ PPrrááddelln

M
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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

facebook.com
/papirhrackynm

nm

facebook.com
/papirhrackynm

nm

S erty nejsou žerty

Nové M sto na Morav

And l ert Mikuláš

5.1
2.

Oblékneme
i Lucifera

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

www.auto-auto.cz
AUTO … s.r.o. Nádražní 67, Žďár nad Sázavou, Tel.: 605 298 195

CHCE TE DO JE T

S  IT    LEM
NEBO DO JE T  DO  CÍLE 

S  JAP ONCEM?

MI T S UB I SHI  A S X 
SP OL EHL I V O S T  M A DE  IN  J A PA N

π Spotřeba od 5 l/100 km

π Ohromný zavazadlový prostor 488 l*    

π 7 airbagů a klimatizace v základní výbavě

   Plná záruka

 5 let 

od 369 000Kč
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1.11. 20:00 kino Spotlight – film USA kulturní dům

2.11. 17:00 divadlo Žabák Valentýn – loutkové představení pro děti kulturní dům

2.11. 20:00 divadlo Rocky 9 Boxing, kissing, loutking – loutkové představení pro velké kulturní dům

3.11. 17:00. vernisáž ivaNa MĚKOtová – vzTAHY – výstava pastelů Horácká galerie

3.11. 19:00 koncert Los Rumberos – koncert kulturní dům

4.11.-12. 11. výstava Vůně medu – nejsladší výstava na Vysočině Horácké muzeum

4.11. 19:00 koncert Společná věc – koncert na vodnářský zvon kulturní dům

6. 11. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

6.11. 17:00 koncert Veselá sedma Jana Sedlaříka – koncert dechové hudby kulturní dům

7.11. 19:30 koncert Dean Brown group – jazz kulturní dům

8.11. 17:00 vzdělání Základy genealogie – kurz městská knihovna

10.11. 16:00 vernisáž Chaloupka na vršku – večerníčková výstava pro děti Horácké muzeum

10.11. 17:00 koncert Koncert sólistů – hudební vystoupení žáků ZUŠ aula gymnázia

10. 11. 17:00 derniéra Umění kovolitců – derniéra výstavy o Karlu IV. Horácká galerie

10.11. 19:00 tanec Tančírna – kurzy společenského tance pro veřejnost kulturní dům

12.11. 19:30 ples Spolubál – tradiční ples novoměstských spolků kulturní dům

12.11. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

13.11. 16:00 kino Angry Birds  ve filmu – animovaný film nejen pro děti kulturní dům

14. - 18.11. sport Narozeninový týden Městských lázní Městské lázně

15.11. 9:00 výstava Mezinárodní den vězněných spisovatelů městská knihovna

15.11. 19:00 koncert Jakub Smolík – koncert kulturní dům

17.11. 17:00 koncert Slavnostní koncert komorního orchestru Filharmonie G. Mahlera Horácká galerie

18.11. 17:00 beseda Asaf Auerbach – setkání s jedním z Wintonových dětí městská knihovna

18.11. 19:00 koncert Trojí porce, trojí trefa – kázání, divadlo, koncert kulturní dům

20. 11. 9:00 trh Andělský jarmark – tradiční akce DDM kulturní dům

21. 11. 20:00 kino Marečku, podejte mi pero! – film ČR kulturní dům

22.11. 17:00 vzdělání Základy genealogie – kurz městská knihovna

22.11. 20:00 kino X-Men – Apokalypsa – film na motivy slavného komiksu kulturní dům

23.11. 20:00 koncert Lenka Dusilová a Baromantika kulturní dům

24.11. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny – Peru Caffé Stone

25.11. 19:00 koncert Karel Kahovec a George & Beatovens kulturní dům

26. 11. 16:30 advent Rozsvěcení adventu Vratislavovo náměstí

27.11. 13:00 děti Mikulášské odpoledne Penzion Vrchovina

27.11. 17:00 film Snow film fest – festival outdoorových filmů kulturní dům

30.11. 17:00 koncert Adventní koncert evangelický kostel

Změna programu vyhrazena.
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