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Vánoce v Novém Městě 
na Moravě
Advent by měl být obdobím očekávání, klidu a roz-
jímání. Pokud hledáte způsob, jak se alespoň na 
chvíli vyhnout předvánočnímu kalupu, máme pro 
vás výběr těch nejzajímavějších vánočních akcí 
v Novém Městě na Moravě.

Tradiční předvánoční událostí v Novém Městě 
na Moravě jsou Mikulášské čertohrátky. Ty se 
letos konají 5. prosince od 15:00. Horácké mu-
zeum se promění v nebe a milé pracovnice NKZ 
v anděly. Druhý konec Vratislavova náměstí 
budou naopak ovládat čerti, kteří si své doupě 
udělali v Horácké galerii. Návštěva zdejšího 
sklepení bude opravdovou zkouškou odvahy. 
„Naši čerti se už samozřejmě těší na malé i velké 
zlobivce,“ říká Pavel Haluza z Horácké galerie. 
„Galerijní peklo je koncipováno tak, aby si zde 
každý našel to své. Mlsouni ocení čertovské 
topinky na nádvoří a přitom mohou pozorovat 
našeho Lucifera při kovářské práci. Zde také na 
pekelné váze zjistí, zda jsou obtěžkáni hříchy. 
Tvořivým jedincům připravily naše čertice různé 
hry a kreativní dílnu v obrazárně, kde si mohou 
děti vyrobit jednoduchou loutku čerta. A pak? 
Pak tu máme, tak trochu podle Danteho, několik 
kategorií pekla. Pro menší děti a strašpytly bude 
přístupná letošní novinka Luciferna ve druhém 
sklípku,“ popisuje Haluza letošní pekelné inova-

ce. V 16:00 bude také tradiční Mikulášská na-
dílka v katolickém kostele.

Žáci Základní umělecké školy Jana Štursy 
vystoupí 14. prosince v kulturním domě. Od 
17:00 se tu koná Vánoční dech – společný kon-
cert dechového orchestru ZUŠ a souboru ASAF.

Vánočně laděné hudby si ale v Novém Městě 
užijeme mnohem více. 4. 12. od 17:00 vystoupí 
v evangelickém kostele skupina Oboroh. Těšit 
se můžeme na zhudebněné žalmy, ale také jejich 
autorskou tvorbu. Hudební dárek si připravila 
i Novoměstská kulturní zařízení v podobě kon-
certu známé písničkářky Radůzy. Ta vystoupí 
v KD 8. prosince od 19:00. A pozadu nezůstala 
ani Horácká galerie, která na 18. 12. pozvala 
Tišnovský komorní orchestr. Koncert začíná 
v 15:00.

Kam na ryby?
Vánočního kapra z vysočinských rybníků vám 

z kádě vyloví rybáři z Moravského rybářského 
svazu 21.–23. 12. vždy od 8 do 16 hodin. Jak je 
zvykem, kádě s rybami budou na Vratislavově 
náměstí. Pro kapry můžete vyrazit také přímo 
do městských sádek. Tam ovšem v pátek 23. 12.

Slovo starotsy
Adventní čas má své nenahraditelné kouzlo a 
nese v sobě nádherné poselství.  Advent jako 
čas předvánoční je krásnou příležitostí za-
myslet se společně, co je pro nás důležité, co 
nás spojuje a v čem si můžeme být bližší. Je to 
příležitost hledat v člověku jeho lepší stránky, 
pomáhat druhým a nacházet štěstí v rodině 
i ve společenství. Žádný svátek nemá v naší 
kultuře takovou sílu a tak hluboký význam 
jako Vánoce. Advent pak představuje jakési 
mysteriózní otevírání dveří k tomuto velko-
lepému vyvrcholení, na které se nedočkavě těší 
celá naše civilizace. A v dobách, které nejsou 
snadné, v dobách obav z budoucnosti, stra-
chu, co přijde, v dobách nejistoty, zkrátka v 
dobách, jako je ta dnešní, se právě k vánočnímu 
příběhu upínají naše srdce více než kdy jindy. 
Jako bychom hluboko uvnitř všichni věděli, 
co je správné, jako bychom v sobě měli jakýsi 
věčný kompas pravdy a dobra. A právě proto 
jsou tyto chvíle skvělou šancí, abychom udělali 
správnou věc. Nemusí to být nic velkolepého, 
občas ta nejsamozřejmější maličkost potěší víc 
než velkolepé plány. Žijeme v krásném městě s 
dobrými lidmi. A přesto jsou mezi námi tací, 
kterým ke štěstí chybí někdo blízký nebo třeba 
jen vlídné slovo. Kdy jindy bychom jim mohli 
pomoci. Tak dost řečí a pojďme na to.
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Vánoce v Novém Městě ...
Pokračování ze str. 1
končí prodej už ve 12 hodin.

Ti, které baví nakupovat dárky, určitě uvítají 
komerční trh na Vratislavově náměstí, který se 
letos koná 9. prosince. Pokud dáváte přednost 
časem ověřeným výrobkům, určitě byste neměli 
chybět na předvánočním bleším trhu, který za-
čne 10. prosince v kulturním domě.

Hurá do muzea
Vánocům přizpůsobili svůj program 

i pracovníci Horáckého muzea. Už nyní je 
tu k vidění krásná výstava Chaloupka na 
vršku, na které uvidíte převážně zimní scény 
z oblíbeného večerníčku, jako například obří 
zasněženou chalupu truhláře Petra, betlém 
nebo Mikuláše a čerty. V pátek 9. prosince 
se v muzeu koná Vánoční jarmark. Od 10 do 
16 hodin zde budete moci obdivovat umění 
pokračovatelů tradic lidových řemesel. Ke 
koupi budou betlémy vyřezávané ze dřeva, 

vyrobené ze šustí, vosku nebo třeba ve 
skořápce od ořechu, dále různé vánoční 
dekorace plstěné, dřevěné, šité či drátované, 
perníčky, domácí mýdla, svíčky a medovina.

Přímo na Štědrý den můžete vyrazit za kultu-
rou do evangelického kostela. Děti tu od 15:30 
zahrají představení Rytířstvo nebeské, které jim 
napsal farář Zdeněk Šorm. „Hra je o tom, jak 
se andělé chytají na Vánoce a přicházejí na to, 
o čem vlastně Vánoce jsou,“ říká autor hry.  -kb-

Horácké Vánoce: Jaké tradice a pranostiky znali naši předkové? 

Křesťanská oslava narození Ježíše Krista se 
podivuhodně prolnula s rituály, které mají 
svůj původ v pohanských dobách. Některé 
z tradičních zvyků si můžete vyzkoušet 
nanečisto a pak o Štědrém večeru použít.
 
Co musí každý správný Horák udělat na Štědrý 
den, aby se mu v příštím roce dobře dařilo: 

Ráno vstát před kuropěním a omýt se vodou 
z potoka (zaručuje zdraví po celý další rok).

Ženy nasypou před východem slunce slepi-
cím máku, aby prospívaly.

Před večeří se pořádně umýt, vykropit svě-
cenou vodou dům.

Slepicím nasypat do obroučky, aby nezaná-
šely (to je pradávný pohanský zvyk vytváření 
magického ochranného kruhu).

Pastýře, který přijde zatroubit koledu, ob-
darovat koláči.

Ke štědrovečerní večeři zasednout v sudém 
počtu, nikdo nesmí sedět čelem ke dveřím a 
hospodyně nesmí během večeře vstát od stolu, 
aby drůbež dobře seděla. Pokud není stolovní-
ků sudý počet, prostře se jeden talíř navíc.

Na stůl dát nazdobená červená jablka (jsou 
symbolem životní síly a lásky), pro každého 

jedno a spojit je řetíz-
kem, aby rodina drže-
la pohromadě.

Po večeři sebrat 
zbytky, obětovat kou-
sek ohni a vodě, aby 
neškodily, obdarovat 
všechnu domácí zvěř, 
zakopat i pod ovocné 
stromy.

Další  jablíčko 
rozříznout, podělit 
všechny u stolu. Kdo 
by se v příštím roce 
ztratil a vzpomněl si, 

s kým jedl jablko na Štědrý den, hned najde 
cestu.

Pán domu vezme 12 jadérek z jablka a dá je 
do mísy. Kolik vyplave, na tolik suchých měsíců 
se musí jeho hospodářství připravit.

Pouštět svíčky po talíři. Dozvíme se, kdo s 
kým bude držet při sobě a při domově.

Namazat si po večeři tváře medem, aby nás 
měli všichni rádi (starý slovanský zvyk).

Věštit z tvaru polínka, náhodně vytaženého 
z nůše, jaký bude příští rok (tenké = chudý, 
uhnilé = plný svízele ...).

Zavolat před domem do tmy. Kam hlas 
dolehne, tam bude hojnost ovoce.

Co musí každá správná Horačka udělat na Vánoce,
aby si přičarovala ženicha a dozvěděla se, jaký 
bude:

Oloupat červené jablíčko do spirály, třikrát 
s ní zatočit nad hlavou, odhodit a pak z tvaru 
luštit první písmeno jména toho pravého.

Vařit tři knedlíčky se jmény nápadníků, a 
který vyplave, toho si vezme.

Pravou rukou hodit pantoflem za hlavu, 
pokud se natočí špičkou ke dveřím, bude se 
vdávat. 

Zaklepat večer na kurník. Ozve-li se kohout, 
vdá se.

Otevřít okno do tmy a zavolat směrem k lesu: 
„Zelený les, pověz ty mně pes, kde můj milý 
dnes?“ Podle zaštěkání pozná, odkud přijde 
ženich.

Zatřást bezem: „Třesu, třesu bez, pověz ty 
mně pes, kde můj milý dnes?“

V noci si lehnout na křižovatku a poslouchat, 
odkud štěkne pes, tam je milý dnes.

Pod polštář si dát zbytky od večeře svázané 
v šátku a sen o vyvoleném je zaručen.

Vánoční  pranostiky:
Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
Jsou-li světlé, budou tmavé (= plné) stodoly.
Jsou-li jasné, bude mnoho ovoce.
Je-li na Štědrý večer hodně hvězd, bude hodně 
brambor.

Houbový kuba
Houby namočíme do vody, vypereme, uvaří-
me a rozsekáme. Ovaříme kroupy, a až jsou 
měkké, vyklopíme je na kastrol, v němž jsme 
zpěnili na sádle cibulku (sádla dáme tolik, 
aby byly kroupy omaštěné a nepřipálily se). 
Přidáme utřený česnek, škvarky, sůl a houby. 
Rozmíchanou směs zapečeme v troubě.
Recept od Jindřicha Hegra (*1933) ze Svra-
touchu. Z archivu Horáckého muzea
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Ptali jsme se zastupitelů: Mělo by Nové Město pomáhat 
žadatelům o azyl a cizincům v nouzi? Pokud ano, jak?

Lubomír Buchta /ANO 2011/
Tato otázka by měla být směřována spíše na vládu a Parlament ČR. Oni by měli 
rozhodnout, jestli jim budou pomáhat a přijímat je. Nové Město na Moravě by 
mělo hlavně pomáhat svým občanům.

Josef Košík /Sdružení Nezávislých kandidátů pro obce/
Dle mého názoru by i Nové Město mělo cizincům v nouzi pomoci, a to omezenému 
počtu,po dobu nezbytně nutnou - provizorním ubytováním a stravou, také nabídkou 
veřejně prospěšných prací. Ne ovšem ekonomickým migrantům. Azyl bych udělil 
jen výjimečně, po delším čase a po řádném prověření dané osoby. Podmínkou by 
mj. byla ochota a chuť pracovat a vzdělávat se.

Ilona Komínková /ODS/
Do Nového Města se v poměrně nedávné minulosti začlenili uprchlíci z Barmy.  Na-
šli zde domov, práci a pomoc od našich občanů. Toto začlenění nebylo vůbec 
jednoduché a stálo velké úsilí a mnoho obětavosti. Myslím si tedy, že bychom 
momentálně neměli přijímat do Nového Města další azylanty. Pomozme spíše 
fi nanční podporou, která bude cílena na pomoc v uprchlických táborech a v ze-
mích sužovaných válečným konfl iktem, než přijímáním kulturně velice odlišných 
azylantů do našeho města. 

Pomoc cizincům, kterým stát 
poskytne ochranu, je i naší věcí
Ve světě je velké množství lidí na útěku. Tento po-
hyb přináší bezpečnostní rizika a vyvolává obavy. 
Důraz na bezpečnost a obranu proti teroru je 
proto na místě. 
Křesťanské církve se snaží pomáhat lidem 
v nouzi. Člověk je člověkem, ať mluví česky nebo 
mongolsky, ať věří v Hospodina nebo Manitúa. 
Tento přístup nazýváme, trochu starobyle, milo-
srdenstvím. Učíme se mu od milosrdného Boha, 
ve kterého věříme. Takto se k uprchlíkům staví 
i Českobratrská církev evangelická.

Podle mezinárodního práva poskytuje naše 
republika ochranu lidem, kteří buď prchají z ob-
lastí zasažených válečnými konfl ikty, nebo jsou 
politicky pronásledováni. Ti, kterým je azyl udě-
len, jsou státními úřady dostatečně prověřeni 
a nepředstavují pro naši společnost význam-
né nebezpečí; naopak mohou být přínosem. 
V loňském roce požádalo v ČR o mezinárodní 
ochranu přibližně 1400 osob a tato ochrana byla 
přiznána asi třetině z nich. 

Pokud někdo azyl dostane, poskytne mu stát 
jakousi startovací podporu. Jejím smyslem je 
začlenit (integrovat) cizince do naší společnosti. 

Jde o pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání, 
s výukou češtiny, v  jednání s úřady, při začle-
ňování do místní komunity apod. Od azylantů 
se vyžaduje, aby respektovali české zákony. 

Na národní úrovni řídí integraci Charita 
ČR. Ta spolupracuje s katolickými farnostmi, 
evangelickými sbory a dalšími občanskými 
uskupeními. Smluvním partnerem Charity 
je i novoměstský evangelický sbor, jenž opírá 
svou nabídku také o zkušenosti se začleněním 
tří uprchlických rodin z Barmy v předchozích 
letech.

Nyní nabízíme pomoc při integraci jedné ro-
diny. Neklademe si žádné dodatečné podmínky, 
jako je např. země původu či náboženské vy-
znání přijímaných osob. Podmínky nastavuje 
stát v azylovém řízení, což je dosti přísné „síto“ 
a pro nás dostatečná záruka.

Této nabídky našeho sboru zatím nikdo nevy-
užil. V současné době není Česká republika pro 
uprchlíky cílovou zemí. 

Za farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě 
Vojtěch Hrouda, presbyter

Zkušenosti 
s uprchlíky máme
Nové Město na Moravě je součástí integračního 
programu, který je organizován azylovým oddě-
lením Ministerstva vnitra. V praxi to znamená, 
že nabídlo ministerstvu svoji pomoc v podobě 
ubytovacích a sociálních kapacit. První rodinu 
uprchlíků z Barmy přijalo Nové Město na Moravě 
už před šesti lety. Zajistilo jim bydlení v městských 
bytech, jazykové kurzy a pobyt jejich dětí ve školce. 
V současné době tu žijí barmské rodiny tři. Za byty 
platí nájem jako každý jiný a snaží se zapojit do 
společnosti. Jedním z nich je i Seng Thu. „Když 
jsme utekli před válkou v Barmě, žili jsme nějakou 
dobu v uprchlických táborech v Číně, Thajsku 
nebo Malajsii. Odtud jsem se dostal přes OSN 
do Česka.“ Podle Seng Thu byla pomoc města dů-
ležitá. Město mu kromě jiného například pomohlo 
sehnat práci, uklízel na městském úřadu. Stále ale 
mluví špatně česky a je pro něj těžké zařadit se do 
společnosti. V současné době pracuje jako masér 
v Městských lázních, kde dělá klasické barmské 
masáže. Jednou z těch, kdo jemu i ostatním Bar-
máncům pomáhají, je paní Marie Potměšilová. 
„Barmánci jsou nesmírně milí. Pomáháme jim a 
jsou v podstatě naše rodina. Snažíme se jim po-
moci, když si neví rady, např. na úřadech,“ říká 
Potměšilová. Sama není členkou žádné organizace 
a barmským rodinám pomáhá ze své dobré vůle. 
„Je to úžasná zkušenost. Dělá nám velkou radost 
a je pro nás odměnou, když vidíme, jak jsou nám 
vděční a jak je to pro ně důležité. Moc lidí se tu s 
nimi totiž nebaví,“ dodává Potměšilová.  -kb-

Nové Město na Moravě přijalo rodiny uprchlí-
ků z Barmy. Část našich nových sousedů si 
našla práci, přátele a začali zde nový život. In-
tegrace barmských rodin se vcelku daří, i když 
to není vždy jednoduché. Jsem vděčný za pomoc 
všem, kteří lidem v nouzi poskytli pomoc - rodi-
nám, podnikatelům a zejména v prvních fázích 
i členům evangelického farního sboru. Myslím 
si, že bychom měli našim sousedům pomáhat 
i nadále a snažit se, aby v našem městě mohli 
prožít dobrý život, abychom byli šťastným 
domovem pro ně i jejich děti. K tomu je nutná 
společenská shoda a dobrá vůle většiny Novo-
měšťáků. Velmi mi záleží na tom, aby tato sho-
da a dobrá vůle vydržela. Nemůžeme se proto 
pouštět do žádných nezodpovědných dobro-
družství. Město nepodpoří přijímání uprchlí-
ků, u kterých by nebyl brán ohled na zemi pů-
vodu, případně náboženské vyznání. Věřím, že 
bez podpory veřejnosti a města se do takových 
aktivit nepustí ani farní sbor CČE.-
 Michal Šmarda, starosta
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Mikrojesle, novodobý fenomén v Novém Městě
Přibývá žen, které by si rády zkrátily mateřskou 
a vrátily se do práce. Protože ale nemají kam dát 
své malé děti, musí zůstat doma, a tím trpí jejich 
pracovní kariéra. I v Novém Městě tento problém 
od ledna pomohou vyřešit takzvané mikrojesle.  

Iniciátorem nápadu je Jitka Marková. „Shodou 
okolností jsem zaznamenala, že Ministerstvo 
sociálních věcí vypsalo výzvu, která podporuje 
zakládání takzvaných mikrojeslí, jakési obdo-
by soukromých školek, kde jsou děti umístěny 
v domácím prostředí a v menším počtu, než je 
obvyklé u státních zařízení. A protože si myslím, 
že dítě by se mělo do kolektivu dostat co nejdříve, 
rozhodla jsem se, že to zkusím,“ říká Marková. S 
několika známými založila neziskovku, společně 
se svou sestrou Lenkou Láchovou podaly projekt 
a podařilo se jí dotaci na jesle získat. 

Projekt je hrazen z evropských peněz - z Ope-
račního programu Zaměstnanost. Podle Markové 

je to proto, že délka mateřské v České republice 
je nejdelší v celé Evropě, a to je podle evropských 
úředníků problém. „Evropa nám vytýká, že to 
nesvědčí společnosti, když jsou ženy tak dlouho 
na mateřské dovolené. Je to samozřejmě relativní, 
každému vyhovuje něco jiného, ale fakt je, že 
například ve Francii trvá státní podpora ženy na 
mateřské pouze tři měsíce. U nás až čtyři roky. 
Žena pak má malou šanci na trhu práce uspět,“ 
vysvětluje Marková důvod, proč i jí jesle v Novém 
Městě chyběly. Mikrojesle by tak měly matkám 
nabídnout rozumnou alternativu. O jejich děti 
bude dobře postaráno, zatímco ony budou v 
práci.  Jesle vzniknou také díky velkému úsilí 
Evy Rusňákové, která se pro projekt nadchla, 
poskytla prostor svého rodinného domu a stala 
se hlavní vychovatelkou.

„Bereme děti od půl roku do čtyř let. Máme dvě 
vychovatelky, které budou mít na starosti vždy 

maximálně čtyři děti najednou. Samozřejmě ne 
každý dá dítě do jeslí na celý týden. Často jsou 
to třeba jen dvě dopoledne, takže kapacita jeslí 
je výrazně větší než jen čtyři děti,“ říká Marková. 
Jesle budou vybaveny vším potřebným, a protože 
vzniknou v jednom z novoměstských rodinných 
domů, budou mít děti také možnost vyjít si na 
zahradu. Marková si navíc pochvaluje spolupráci 
s novoměstskou mateřskou školou, odkud budou 
dovážet dětem obědy. Školka přitom také uvažu-
je o zřízení nové třídy pro dvouleté děti. Možné 
konkurence se ale Marková nebojí, zájemců o 
jesle je prý v Novém Městě i tak stále mnoho. 

„Projekt byl vypsán na dva a půl roku, kdy 
budou úředníci sledovat, jak se nám daří. Po 
skončení této doby se projekt vyhodnotí a mi-
nisterstvo rozhodne, jestli jej bude podporovat 
dál,“ dodává Marková.  

 -kb-

Kodus: práce pokračuje
Stavba Komunitního domu pro seniory pokračuje 
podle plánu. Stavbaři mají dokonce v některých 
úsecích náskok.

Komunitní dům pro seniory vzniká naproti 
nemocnici v ulici Žďárská. Stavba začala v srpnu 
a náročný byl zejména začátek prací. Aby budova 
nestále na navážce, bylo nutné vyvrtat do podloží 
téměř padesát pylonů. Tuto obtížnou fázi ale mají 
stavaři za sebou a práce pokračují bez komplikací. 
„Mimo hlavní objekt jsou dokončeny vodovodní 
a splaškové kanalizační přípojky a částečně také 
dešťová kanalizační přípojka včetně retenční ná-
drže,“ popisuje Kamil Skalník z firmy STAREDO, 
která má stavbu na starosti. Nejpozději v březnu 
by měly být hotovy elektropřípojky a přípojky na 
plyn, kvůli kterým bude nutné provést překop ulice 
Purkyňova.

Jasné obrysy také dostává samotná budova. 
„V současné době dokončujeme strop na druhém 

podzemním podlaží a plynule přecházíme do zdě-
ní dalšího patra,“ říká Skalník. Komunitní dům 
je navržen tak, aby navazoval na zástavbu, která 
je výše nad svahem. I když se bude od tamních 
bytových domů lišit vzhledově, z urbanistické-
ho hlediska Žďárskou ulici nijak nenaruší. Pro 
umístění budovy do zdejší lokality se rozhodlo 
vedení města na základě několika kritérií, jaký-
mi jsou dostupnost lékařské péče, vzdálenost od 
centra města a dostatek zeleně.

KODUS je určen pro seniory, kteří jsou 
soběstační a dávají přednost životu v komunitě. 
Pracovníci Novoměstských sociálních služeb 
zde budou poskytovat pouze terénní službu. To 
znamená, že pokud bude obyvatel KODUSu po-
třebovat během dne podporu - sociální službu, 
může si nasmlouvat potřebné sociální úkony u po-
skytovatelů 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. soci-
álních asistentů, tedy drobné výpomoci s úklidem, 
jídlem atd.

Město získalo na výstavbu dotaci z Ministerstva 
pro místní rozvoj, a to ve výši téměř 15 milionů 
korun. Zájemci o  bydlení budou muset splnit 
určitá kritéria daná projektem, jakými jsou věk, 
výše příjmu a podobně. O podmínkách jsme blíže 
informovali v listopadovém čísle Novoměstska. 
K nalezení jsou také na webu Nového Města na 
Moravě. Zájemci o  bydlení budou moci první 
přihlášky podávat nejdříve v lednu 2017. Hrubá 
stavba by měla být hotova do konce dubna a ko-
laudace Komunitního domu je naplánována na 
podzim 2017. „Pokud budou práce postupovat 
tak jako doteď, tak termín stihneme,“ říká Kamil 
Skalník. -kb-

Základní školy chystají nové odborné učebny
Základní školy mají v rámci současného programové-
ho období velkou šanci získat významnou dotaci 
z Evropské unie. Peníze jsou určeny na modernizaci 
nebo vybudování nových odborných učeben a úplnou 
bezbariérovost.

Dotace může pokrýt až 95 procent nákladů, 
což je velmi výhodné. I z toho důvodu se město 
snaží školám pomoci a projekty rychle připravit. 
„Snažíme se pracovat rychle a připravujeme žá-
dosti pro obě základní školy,“ říká starosta Michal 
Šmarda. Stavební projekty a podklady pro žádost 

chystají školy společně s projektovým manažerem 
MěÚ. „Máme v plánu vybudovat ve škole výtah, 
modernizovat odbornou učebnu fyziky, jazykovou 
laboratoř a přestavět a dovybavit přípravnou dílnu 
s učebnou pracovních činností,“ říká ředitel II. 
ZŠ Jan Krakovič. Výtah bude podle návrhu stát 
uvnitř budovy a bude prosklený. Učebny chce ško-
la vybavit novými měřícími přístroji a potřebnou 
digitální technologií. Z evropských peněz by mohla 
škola navíc částečně dovybavit také školní dílnu. 
V komplikovanější situaci se nachází I. ZŠ. Jde 

o  historickou budovu, která má svá omezení. 
„Chybí nám odborné pracovny, zejména učebny 
cizích jazyků a laboratoře. Ve škole ale na ně už 
není místo. Rádi bychom proto vybudovali nové 
patro nad jídelnou. Není ale jisté, jestli i toto by 
dotace pokryla. Proto v současné době zjišťujeme, 
co si můžeme dovolit a co ne,“ vysvětluje zástupce 
ředitele I. ZŠ Zdeněk Havlík. Žádost o dotace bude 
město posílat v lednu 2017. Jestli školy peníze na 
své projekty získají, by mělo být jasné během jara. 
 -kb-
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Poděkování DPS
Víme, že smrt patří k životu. Přesto nás vždy 
bolestně zasáhne, když odejde někdo blízký.

A když máme při sobě někoho, kdo nám 
pomůže nést tíhu těch posledních minut živo-
ta maminky, je to úplně nejvíc. Právě za to 
chci na tomto místě poděkovat lidem, kteří 
se v Domě s pečovatelskou službou starali 
o moji maminku paní Věru Kotasovou. Patří 
jim díky také za celých pět let příkladné péče. 
A i kdyby těch díků byly tisíce, stále je to málo.

 Jménem celé rodiny Alice Hrdá

Firma Slonek slaví 120 let 
Je to již 120 let, kdy se truhlářský mistr Adolf Slo-
nek soustředil na výrobu lyží na Vysočině.
Ve své dílně v Rokytně dovedl vytvořit ze dřeva 
vše. Nábytek pro široké okolí, lavice do nově 
postaveného evangelického kostela v  Novém 
Městě na Moravě, byl také odborník na výrobu 
mlýnských kol. Poslední kolo vyrobil do Ráčkova 
mlýna. Měl početnou rodinu, a tak mu v dílně po-
máhali synové Adolf, Antonín, František, Josef, 
Ladislav, Bohuslav, Jaroslav. Nejstarší syn Adolf 
za pomoci celé rodiny koupil v roce 1913 dům čp. 
211 na dnešní Masarykově ulici. Zde byla v Čes-
koslovensku založena jedna z prvních sériových 
výroben lyží.

Mimo lyží vyráběli bratři Slonkové také ná-
bytek, stavební stolařství a vojenský program. 
Vybudovali pilu pro cenné sortimenty a námezdní 
pořez.

Přes veškeré historické změny ale lyže v pů-
vodním domě zůstaly. Je tu nejen prodejna 
a servis, ale také SKI muzeum Slonek. Vernisáž 
nové expozice muzea bude ve středu 7. prosin-
ce 2016 v 16 hodin. Zde můžete zhlédnout i lyže 
od jiných pozdějších výrobců na Horácku - 
Rohlík a Chroust, Mokrý, Čejka, Špinar, Kosek, 
Ehrenberger, Zobač. Novou expozici můžete 
kdykoliv navštívit po domluvě v obchodě LYŽE  
SLONEK.  -red-

Cédéčkování
Akce DDM ve výtvarné dílně v KD. Přijďte si 
vyrobit originální dárky. Budeme recyklovat 
materiál - ze starého nové.
Nutné se předem přihlásit na email: alena.
sobotkova@nmnm.cz do 1.11. 2016.
Termín 3. 12. 2016 od 9.00- 11.00 hod.
S sebou přezůvky. Cena 30 Kč

Z muzejních sbírek: korouhvička

V souvislosti s výměnou šindelů na střeše muzea 
není jistě od věci připomenout si historii této vý-
znamné stavební památky. 
Jak napovídá věžička v průčelí, budova bývala 
sídlem radnice, a to od roku svého vzniku 1555 
až do sklonku 19. století. Z původní podoby se 
zachovala jen vstupní síň s krásnou renesanční 
klenbou, zvenčí si pozorné oko všimne kamenné 
desky se zubří hlavou nad vraty. Barokní vzhled 
dostala budova při rekonstrukci po požáru roku 

1723. Po velkém požáru města roku 1801 muse-
la být znovu spravována a věžička dostala svou 
nynější podobu s cibulovou bání a korouhvič-
kou. V muzejním archivu máme zajímavý plán 
z roku 1801 s navrhovanou podobou průčelí. 
Nakonec byla vybrána úspornější varianta, 
hodiny, emblém s váhami a dveře do šenkovny 
v ose věžičky, stejně jako zdobení kolem oken 
nakonec realizovány nebyly. Ve sbírkách muzea 
je také původní korouhev – dvouhlavý rakouský 
orel, kterému pruský voják za války v roce 1866 
jednu hlavu ustřelil a udělal z něj pruskou or-
lici. Nynější plechová kopie (stále jednohlavá) 
vznikla při poslední výměně šindelů v šedesátých 
letech. Kromě správní funkce měla stará radnice 
v průběhu staletí nejrůznější využití. Býval zde 
obecní sklad soli, výčep vína a kořalky, později 
např. četnická stanice, na archivních fotografiích 
jsou vidět kupecké krámky. Muzeum zde sídlí od 
roku 1907. Do současné podoby se průčelí muzea 
dostalo v roce 1938, kdy na novou fasádu přibyla 
sgrafita od novoměstského rodáka Karla Němce. 
 -ah-

Rada mládeže
Mladí lidé v Novém Městě na Moravě mají své za-
stoupení před vedením města. Jejich názory a přání 
formuluje přímo zastupitelstvu Rada mládeže.

„Rada by měla být hlasem mladých lidí, kteří 
se zajímají o to, co se v Novém Městě děje,“ říká 
její zakladatel Petr Roháček. Oslovil proto své 
vrstevníky, kteří byli ochotni se do projektu za-
pojit. „V současnosti je nás devět, jsou to vesměs 
současní nebo bývalí studenti novoměstského 
gymnázia. Počet členů ale není definitivní. Rádi 
přijmeme každého, kdo by měl zájem,“ říká Ro-
háček. 

Studenti se pravidelně scházejí se starostou Mi-
chalem Šmardou vždy před jednáním zastupi-
telstva. Členové rady se tak dozví, o čem bude 
vedení města na zastupitelstvu jednat. „Způ-
sob, formu i obsah si zvolili oni a já tam vždy jen 
přijdu a nechám se grilovat,“ říká s úsměvem 
Šmarda. Pravidelně ale studentům věnuje skoro 
dvě hodiny času. „Mě to velmi překvapilo, na 
Radě jsem byl poprvé a myslím, že to má slibnou 
budoucnost,“ říká student novoměstského 
gymnázia Matěj Konečný. Na větší spolupráci 
mládeže a zastupitelstva se těší i Evžen Raus. 

„Jsem moc rád, že si na nás pan starosta dělá 
čas. Myslím, že my, jako mladší proud, máme 
určitě co říci, a věřím, že se na nás nebude vedení 
dívat skrz prsty.“
To, že Radě mládeže jde především o komunální 
politiku, potvrzuje její iniciátor Petr Roháček. 
„Svoje stanoviska a připomínky k projednávaným 
záležitostem můžeme vyjádřit přímo na zasedání 
zastupitelstva v hovorech s občany,“ vysvětluje 
Roháček. Studenti si od projektu slibují, že naučí 
mladé lidi zajímat se o veřejné záležitosti.  
  -kb-

Upozornění
Ke dni 30.12.2016 končí splatnost místního 
poplatku za komunální odpad na rok 2016, a 
žádáme občany, kteří ještě neuhradili místní 
poplatek, aby tak učinili. 

Místní poplatek je možné uhradit v ho-
tovosti i bezhotovostně na pokladně MěÚ, 
Vratislavovo nám. 103.

Po  8.00 – 18.00 h
St   8.00 – 17.00 h
Čt  8.00 –  14.00 h
Neuhrazený místní poplatek bude po prvé 

upomínce vyměřen na dvojnásobek.
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V kulturním domě 
vás naučí, jak na 
dorty
11. 12. vás od 14:00 v přísálí kulturního domu 
přivítá Michal Pavel Vojta, který kromě toho, že 
skvěle zpívá, také umí vyrábět prvotřídní dorty. 
„Bude to taková ukázka, chtěl bych lidem před-
vést postup výroby vazby cukrových květů, jak se 
dort potahuje a jak se dělá finální design“, říká 
novoměstský zastupitel.
Vojta se sladkému koníčku věnuje už řadu let. 
Původně totiž vystudoval hotelovou školu, kde 
získal potřebné znalosti. Své dorty ale dělá větši-
nou pro známé a na zakázku. „Nejradši mám 
dorty s odlehčenou náplní, nejsem fanda tra-
dičních těžkých dortů, jakými jsou např. ořechové 
řezy s máslovou náplní,“ dodává Vojta. Vstupné 
100 Kč. Účast potvrďte na k.club@nmnm.cz.-kb-

Úspěch v SOČ
Už tomu bude téměř rok, co jsem se rozho-
dl zúčastnit Středoškolské odborné činnosti. 
Tato soutěž spočívá v napsání odborné práce 
(podobné například té bakalářské), jež se poté 
obhajuje před komisí, která následně rozhodne 
o případném postupu do dalšího kola soutěže.

Nemusel jsem dvakrát přemýšlet o projektu, se 
kterým se chci SOČ účastnit – tou dobou jsem již 
asi dva měsíce měl v hlavě nápad na můj vlastní 
Laser Game systém, který jsem chtěl realizovat. 
Na celém projektu se mi líbilo hlavně to, že byl 
komplexní – obnášel vše od nastudování teo-
retických principů přes praktickou výrobu až po 
samotné napsání práce. Celý proces mi zabral 

téměř tři měsíce, ale s výsledkem jsem byl na-
konec spokojen.

Upřímně musím říct, že jsem neočekával žádný 
úspěch, neboť už v okresním kole jsem měl sou-
těžit se studenty průmyslové školy, kteří by přece 
jenom měli mít v technickém oboru mnohem širší 
znalosti než já, jelikož pro mě je elektrotechnika 
pouze hobby a vše jsem se naučil sám, zatímco 
oni se jí věnují i ve škole. K mému velikému pře-
kvapení jsem nakonec skončil první postupně v 
okresním i následně v krajském kole.

Celostátní kolo SOČ trvá několik dní a ten-
to rok jej hostil Hradec Králové. Zažil jsem už 
několik celostátních kol různých soutěží, ale 

slavnostní atmosféra zde byla nepřekonatelná 
díky účasti známých osobností vědy a techniky 
– např. rektora ČVUT či místopředsedy vlády 
Pavla Bělobrádka. Myslím, že porota u mé práce 
ocenila hlavně praktickou použitelnost a nápad.

Nakonec jsem tedy skončil druhý, mimo jiného 
jsem získal cenu rektora ČVUT, cenu MŠMT, 
nominaci na celostátní kolo SOČ na Slovensku 
a nominaci na účast v zahraničních soutěžích 
(např. Intel ISEF v Los Angeles). Můj projekt, od 
kterého jsem na počátku neměl žádná očekávání, 
tedy skončil nadmíru úspěšně a byl pro mě velkou 
zkušeností.

 Martin Daněk, student gymnázia

Úspěch SOŠ 
v Karlových Varech
Po roce jsme se ve dnech 11. – 12. října opět zú-
častnili soutěže Logistik Junior v Karlových Va-
rech ve složení Daniel Janeba, Tereza Prokopová 
a Pavel Sláma. Tým musel prokázat své znalosti 
a dovednosti z oblasti logistiky, spedice, logiky 
a ekonomie. V poslední disciplíně „prezentace 
firmy“, kde soutěžící museli prokázat znalosti 
podnikového managementu, a to v anglickém 
jazyce, převálcovali ostatní týmy. Ve velké a silné 
konkurenci jsme se vůbec neztratili. Z celkové-
ho počtu 21 týmu jsme se umístili na 7. místě. 
Našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za 
úspěšnou reprezentaci školy.

 Mgr. Edita Fialová

V Maršovicích začnou opravy silnice
Obyvatelé Maršovic, místní části Nového Města 
na Moravě, se konečně dočkají opravy místní ko-
munikace. 
Město už přistoupilo k vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele stavby. „Už je definitivně roz-
hodnuto o tom, že se v příštím roce bude realizovat 
oprava místní komunikace v Maršovicích, a to od 
křižovatky u rybníka Knězovce až k Maršovské 
rychtě,“ potvrdil novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Povrch silnice je doslova v havarijním 
stavu už několik let, konkrétně od doby, kdy se 
v obci dělala nová kanalizace. „Silnice je jako 
tankodrom. Bylo nám přislíbeno, že se po dokon-
čení kanalizace komunikace opraví. Pak z toho 
z důvodu pozáručních komplikací sešlo, výkopy 
musely být několikrát opravovány a cesta zůstala 
rozkopaná,“ posteskla si předsedkyně osadního 
výboru Eva Felcmanová. 

K samotné realizaci opravy ale nedojde okamži-

tě. „Už jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele 
stavby, ještě nevíme, za kolik se nám tuto stavební 
akci podaří vysoutěžit. A předpokládáme, že se 
opravovat začne na jaře příštího roku,“ vyjádřil 
se novoměstský starosta. 

Peníze na nové povrchy komunikace zaplatí 
Nové Město i Maršovice, které mají, stejně jako 
všechny novoměstské místní části, rozdělený roz-
počet. „Vzhledem k tomu, že silnice je na katastru 
Nového Města i Maršovic, tak se o platbu podě-
líme. Každý zaplatí svůj díl,“ vysvětlila Eva Felc-
manová.  Kromě samotné silnice se počítá také s 
opravou chodníku. „Jde o chodník vedoucí od Ro-
mantiky až po prodejnu se smíšeným zbožím. Pro 
místní bude celá stavební akce znamenat značné 
komplikace. Doufáme, že nám firma pokaždé 
nahlásí dopředu, co a kde konkrétně hodlá dělat, 
aby se tomu lidé mohli přizpůsobit,“ dodala Eva 
Felcmanová.   -hzk-

Adventní setkání 
ve školce
V úterý 13. 12. ve 14:30 hod. připravujeme se-
tkání s bývalými zaměstnanci při příležitosti 
70. výročí otevření první MŠ v Novém Městě na 
Moravě.Zváni jsou všichni zaměstnanci, kteří 
v minulých letech působili v novoměstských 
mateřských školách. V případě vašeho zájmu 
nahlaste svoji účast nejpozději do 6. prosince 
na telefonním čísle 566 598 208. Těšíme se na 
setkání spolu s vámi v MŠ na ulici Žďárská.
 -red-

Sledujte web nmnm.cz.

Poděkování 
MO STP
Místní organizace Svazu tělesně 
postižených v Novém Městě na Moravě 
děkuje touto cestou MUDr. Pavlu Pávkovi 
za dlouholetou osvětovou činnost nejenom 
pro naši organizaci, ale i celou veřejnost. 
Přednášky se zdravotní tematikou jsou 
velmi poutavé a poučné. Do dalších let 
přejeme MUDr. Pávkovi hodně úspěchů a 
životních sil v lékařské praxi i v osobním 
životě.

Za MO STP   Vladimír Přívara, předseda 
organizace
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8. prosince přijede do 
Nového Města doc. Ing. 
arch. Zdeněk Makovský

28. 12., uplyne padesát let od smrti novo-
městského rodáka, sochaře Vincence Ma-
kovského. Gymnázium v Novém Městě na 
Moravě, jež nese jméno tohoto významného 
umělce, bude při této příležitosti pořádat 
vzpomínkový večer, na kterém vystoupí stu-
denti školy s přednesem i hudebními pro-
dukcemi.

Velkou předností večera bude návštěva 
syna Vincence Makovského doc. Ing. arch. 
Zdeňka Makovského, který podá osobitý po-
hled na život a práci svého otce. Současně 
s ním přivítáme i vnuka V. Makovského Ing. 
arch. Daniela Makovského.

Pozvání přijali také profesor PhDr. Jiří 
Hlušička, primář MUDr. Petr Svačina, doc. 
Ing. Ladislav Slonek, CSc. a řada dalších 
osobností. Setkání se uskuteční 8. prosin-
ce v 17,00 hodin v aule gymnázia.  Všichni 
jste srdečně zváni.

50. výročí úmrtí Vincence Makovského 
Připomeneme si ho 8. 12. v aule gymnázia
Vincenc Makovský
Čerpáno s  laskavým svolením autora z mono-
grafie Vincenc Makovský, kterou sepsal profesor 
PhDr. Jiří Hlušička.
Vincenc Makovský se narodil 3. června 1900 
v Novém Městě na Moravě. 
Během 20. a 30. let ho v jeho tvorbě malířské 
a posléze sochařské ovlivňuje nejen Vysočina 
a její umělci, ale také několik cest do ciziny – 
Itálie, Francie.

Ačkoliv pražský kulturní život si ho časem 
podmanil, rodné město v jeho životním osudu 
i při formování jeho talentu nepřestalo hrát vý-
znamnou úlohu. Makovský začal sám aktivně 
zasahovat do novoměstského kulturního života. 
Začátkem třicátých let tvoří pro Nové Město na 
Moravě Pomník Leandra Čecha, prvního ředitele 
státní reálky v Novém Městě na Moravě.

Makovského přitahovaly velké osobnosti 
české historie a současnosti. Na předním místě 
stála postava Tomáše Garrigua Masaryka, kte-
rého ctil jako státníka i filozofa. Zprvu vytvořil 
několik podobizen, poté byl Pomník prezidenta 
Masaryka odlit do bronzu pro Mělník, rovněž 
pro Humpolec, Libochovice nad Ohří a také pro 
Bystřici nad Pernštejnem.

Po okupaci českých zemí nacistickým Ně-

meckem musel místo pobytu změnit. V bezvý-
chodné těžké době mu svitla naděje v podobě 
Zlína. Zde přijal místo vedoucího sochařského 
oddělení na Škole umění, která vznikla začát-
kem roku 1939 ve shodě s potřebami Baťova 
koncernu. 

S koncem války se přesouvá do Brna, kde ho 
dnešní Vysoká škola technická povolala do peda-
gogického sboru.  Hned po válce vzniká jako po-
děkování městu, jemuž vděčil za útočiště v době 
války, Partyzán ze zlínského Památníku obětem 
druhé světové války.

 Velké úsilí vynaložil na vytvoření Pomníku 
Jana Amose Komenského pro Uherský Brod. 
Druhý bronzový odlitek byl instalován a roku 
1957 slavnostně odhalen jako pomník v holand-
ském Naardenu, kde byla zakončena životní pouť 
Komenského. 

 Roku 1952 byl Vincenc Makovský jmenován 
profesorem pražské Akademie výtvarných umění. 
V soutěži na výtvarné řešení exteriérů a interiérů 
brněnského divadla zaujal návrh Makovského 
Sousoší Aloise a Viléma Mrštíků. Instalace sou-
soší v roce 1975 se umělec však nedočkal. Zemřel 
v Brně 28. prosince 1966. Vincenc Makovský 
byl pohřben na evangelickém hřbitově v Novém 
Městě na Moravě.  

 -gynome-

Vzpomínka Ladislava Slonka
Národní umělec, sochař Vincenc Makovský se 
narodil v  Novém Městě na Moravě, kde až do 
ukončení studií na Akademii výtvarných umění 
v Praze pobýval.

Moje vzpomínky na Vincence Makovského 
vycházejí z vyprávění mých rodičů a vlastních 
osobních vzpomínek na setkání s Mistrem.

 Moji rodiče byli zaměstnáni po první světové 
válce ve Vydavatelském družstvu v Novém Městě 
na Moravě, které mělo tiskárnu, knihařství, vy-
dávalo knihy a noviny Horácké listy. Vydavatelské 
družstvo sídlilo na Vratislavově náměstí v domě 
U Salvátora. Makovští měli dům přes náměstí, a 
tak mladý Vincenc, kterému přátelé neřekli jinak 
než Vinca, měl do vydavatelství blízko. V létě, 
když studoval na Akademii, přicházel v rozhalené 
košili, plátěných kalhotách a většinou bosý. Oko-
lo desáté hodiny dopoledne se pravidelně vařila 
káva, pro kterou si kávová zrnka sami pražili; 
redakční rada Horáckých listů diskutovala nové 
články, probírala se politika a novinky z Novo-
městska.  

Vinca se pravidelně zúčastňoval diskusí, ale 
hlavní důvod návštěvy byl v získávání nepostra-
datelného studijního materiálu – papíru. Táta mu 
schovával veškeré přebytečné a vhodné papíry 
z tiskárny a knihařství pro kreslení a malování.  
Ty si Vinca roztřídil a odnesl domů a do ško-
ly. Při jedné příležitosti namaloval tátu uhlem 
v životní velikosti na rub plakátu na Horáckou 
výstavu. Přinesl také z domova dva akvarely, 
které maloval z oken jejich domu – Zasranec a 
Náměstí s kostelem. Jednou po návštěvě zubaře 
Henzla namaloval uhlem jeho karikaturu. Ta 
se mu však nelíbila, proto namaloval druhou, 
kterou zubaři věnoval.  První kresbu dal mému 
tátovi. Díla od Vincence jsme měli doma pečlivě 
uložená. Po odchodu rodičů jsme se s bratrem 
dohodli pro smysluplné řešení, že díla Vincence 
Makovského nabídneme Horácké galerii, kde 
jsou nyní uložena.

Já jsem se naposledy setkal s  Vincencem 
Makovským v květnu roku 1954. Po vyučování 
jsem přišel domů na Hájkovu ulici a byl jsem 

překvapen. V zakouřené kuchyni seděli bývalý 
ředitel měšťanky Josef Tulis, zaměstnanec radni-
ce Karel Švanda, Vincenc Makovský a táta. Tátu, 
tehdy již důchodce, tato delegace překvapila při 
vaření oběda.  Návštěvníci byli před příchodem 
na evangelickém hřbitově a přišli k nám stezkou 
z  Brněnské ulice a pěšinkou okolo Svítilovy 
pazderky. 

Vinca hodnotil výhled z našeho okna a ko-
mentoval rozdíl mezi pohledem v Novém Městě 
směrem na Ochozu, Harusák a Šibenici, oproti 
holému obzoru Holubky a Třech křížů. Vyzve-
dl polohu Koruny a okolí rybníků Cihelského, 
Klečkovce a Kazmíráku.  Bavili se o Mercedesce 
a o výletech do Ochozy. Také o cestě ze hřbitova 
k nám na Hájkovu ulici.  Mistr konstatoval, že to 
je nádherná cesta, která ale musí být rozšířena a 
prodloužena až k mostku přes Pusták. O politice 
se nebavili. Táta tehdy konstatoval, že Vinca, jako 
mnoho ostatních, je otráven vývojem a o politice 
se nebaví. Vždy jen něco zabručí. L.  Slonek,  -red- 
 Celý text najdete na webu nmnm.cz.
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Zasněžená sjezdovka 
Ještě před příchodem sv. Martina začali 
na Harusově kopci zasněžovat. Po prvním 
přírodním poprašku přišla na řadu sněhová 
děla. Provozovatel využil mrazivých dnů a 
sjezdovku pokryl celistvou pokrývkou. Všich-
ni si přitom přejí, aby nadcházející sezona 
vynahradila loňskou. Pomoci tomu mají i 
letošní investice do zasněžovacího systému. 
„Starší děla jsme měnili za novější, pracovali 
jsme i na dalším zkvalitnění podmínek pro 
návštěvníky, třeba na zemních úpravách 
kolem parkoviště,“ uvedl provozovatel sjez-
dovky Karel Klapač.  -mah-

Poslední slanění 
Novoměstský horolezecký oddíl ukončil 
sezonu. Poslední akcí  Trip Teamu s letním 
nádechem bylo slanění na Devíti skalách. 
„Jde o nejvyšší bod Žďárských vrchů. Navíc 
je to místo, kde se nestojí fronty na lezecké 
linie jako na Drátníku nebo Čtyřech palicích, 
na konci října obzvláště,“ řekl předseda od-
dílu Jaromír Čejka. Členy Trip Teamu přijeli 
pozdravit i lezci z dalších vysočinských ho-
rolezeckých oddílů. Zimní sezonu stráví lezci 
na umělé stěně, pokud počasí dovolí, využijí 
i ledovou stěnu.  -mah-

Podzim se sportovkou
Podzimní měsíce nám všem dopřávaly skvělé po-
časí. Toho využili i žáci, kteří navštěvují Školní 
sportovní klub (ŠSK) při II. ZŠ. 

Sportovali převážně venku na čerstvém vzdu-
chu v okolí atletického stadionu. V tréninku jsme 
se zaměřili především na pilování atletických 
disciplín.
Do Vysočina Areny vyrazily děti zdokonalit jízdu 
na kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Brzy 
se do těchto aktivit zapojili i noví sportovci z řad 
prvňáčků. Dvakrát týdně se společně věnovali 
nejen pohybu, ale i pravidlům bezpečnosti při 
sportování či radám, jak se správně obléci na 
sport. Učili jsme se také pravidlům jednotlivých 
her a také tomu, jak rozlišit sportovní (fair play) 
chování od nesportovního. S příchodem nepří-
znivého počasí jsme se přesunuli do tělocvičny, 
kde jsme cvičili na nářadí, věnovali se gymnastice 
a míčovým hrám. Aby byla regenerace pro děti 
zajímavá, vyrazili jsme do Městských lázní. Všem 
dětem děkujeme za aktivní reprezentaci ŠSK při 

II. ZŠ v podzimní sezoně přespolních běhů. Cel-
kově jsme se vydali na 8 závodů, ve kterých jsme 
často obsadili místa na stupních vítězů, včetně 
příčky nejvyšší. 
 Tereza Červinková

Jiří Žák v TOP 5
V sobotu  12. listopadu se v Úpici uskutečnil 
letošní poslední závod Českého poháru v 
horských bězích. V absolutním pořadí skon-
čil novoměstský běžec Jiří Žák na 5. místě, 
v kategorii muži B (nad 40 let) mu patří 
výborné 2. místo. V kategorii muži C (nad 
50 let) pak další novoměstský reprezentant 
Václav Ožana obsadil celkové 4. místo. 
„Letos bylo pro mě prioritou MS v běhu do 
vrchu v kategorii masters, které se konalo v 
italské Susa a kde jsem chtěl získat medaili, 
ale doběhl jsem na 5. místě. Zaměřil jsem 
se také na soutěže  čtyřčlenných družstev, 
kde závodím za Techniku Brno Extreme. 
Tým je složen z běžce, paraglaidisty, bikera 
a kajakáře na divoké vodě. Na červnovém 
MČR v Beskydech jsme skončili na 3. místě 
a na zářijovém světovém šampionátu Dolo-
mitenmann v rakouském Lienzi jsme obsa-
dili  5. místo. Celkově hodnotím sezonu jako 
dobrou,“ ohlíží se za svými výkony Jiří Žák.  
 -mah-

Biatlonisté už vyhlížejí 
Nové Město na Moravě 
V plném proudu jsou přípravy na závody SP v bi-
atlonu, které se ve Vysočina Areně uskuteční v ter-
mínu od 15. do 18. prosince 2016. 
Půjde o třetí díl podniku a v našem městě se před-
staví kompletní biatlonová špička v čele s našimi 
reprezentanty. Zájem fanoušků bude obrovský. 
Organizátoři neponechali nic náhodě a rozšířili 
kapacitu stadionu. Oproti minulým ročníkům 
přibudou tribuny nejen v srdci areálu, ale také na 
trati. Komfort budou mít fanoušci i díky LED ob-
razovkám. Dvě budou přímo na stadionu, sedm 
dalších kolem trati. 
Co se děje na střelnici, budou vědět i fanoušci, 
kteří nebudou přímo v prostoru startu a cíle. Na-
plno se také rozjelo zasněžování areálu. Stejně 
jako v minulých letech se bude sníh vyrábět do 
zásobníků v blízkosti trati a zasněžovat se bude 
rovněž stadion s trestným kolem. „Od minulé 
zimy máme tisíce kubíků technického sněhu 
v novém zásobníku na úpatí Harusova kopce. 
Nedostatek sněhu by neměl náš Světový pohár 
ohrozit,“ uvedl ředitel závodů Vlastimil Jakeš. 
S ohledem na přípravy bylo třeba Vysočina Arenu 
až do odvolání pro veřejnost uzavřít. Důvodem 
byla jak bezpečnostní opatření, tak potřeba za-
chovat kvalitu technického sněhu. Nové Město 
se opět netají ambicí uspořádat nejlepší závody 
Světového poháru v sezoně. Buďte u toho!  -mah-

Program:

15. 12. čtvrtek 07:30 Sprint muži
16. 12. pátek 17:30 Sprint ženy
17. 12. sobota 15:00 Stíhací závod muži
   17:30 Stíhací závod ženy
18. 12. neděle 11:45 Hromadný start muži

  14:15 Hromadný start ženy
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Přednáška Radka Jaroše
Radek se vrátil z expedice na Elbrus. Centru 
Zdislava daroval 100 tisíc korun a dne  9. 12. v 
18:00 v KD pořádá charitativní přednášku .

Vydařený vstup do florbalových soutěží 
Novoměstští florbalisté hrají v ČFbU ve třech ka-
tegoriích. Starší žáci již stabilně patří ke špičce 
na Vysočině. 

Potvrzují to i nyní, kdy ze šesti odehraných 
utkání vybojovali plný počet bodů. V závěsu je 
ovšem Světlá nad Sázavou. V druhé divizi excelují 
Okříšky, které také zatím nenašly přemožitele. Se-
zona je však rozjetá skvěle a naše hra se musí líbit. 
O kategorii výš nastupuje tým dorostenců, který 
loni suverénně ovládl soutěž na Vysočině stejně 
jako baráž a letos se porovnává s těmi nejlepšími 
z Česka. Dorostenci již odehráli 6 zápasů a pouze 
jedenkrát odešli poraženi. Tým předvádí vyspělý 
florbal, tzn. spousta přesných přihrávek a střel. 
Vzadu máme oporu v Michaele Malinové. V tabul-
ce nám prozatím patří 2. místo, přičemž současný 
lídr z Pardubic má odehráno o dva zápasy víc. 
Naši muži hrají Ligu Vysočiny, kde z úvodních pěti 
zápasů čtyři vyhráli. Poslední dvě utkání s týmy ze 
špičky ale nevyšla. Zejména pak díky marodce, kte-
rá zasáhla již tak úzký kádr. Mimo ČFbU nastupují 
naše týmy v OFL. Jde o mladší žáky a druhé týmy 
dorostenců a mužů. Jediným výběrem, kterému 

prozatím chybí zápasové vytížení, jsou elévové. 
Nové Město může být na florbalové oddíly hrdé 
a doufám, že mu splácíme to, co do nás vkládá. 
Děkujeme. 

 T. Mrázek

MS veteránů  
na australské dráze 
Atletické MS veteránů na dráze, které se na 
přelomu října a listopadu konalo v austral-
ském Perthu, přineslo radost i novoměstské-
mu atletickému oddílu. Jiří Brychta vybojoval 
v týmové soutěži v krosu stříbrnou medaili, 
a v půlmaratonu družstev si dokonce při-
psal titul. V jednotlivých závodech obsadil 5. 
místo v půlmaratonu, 6. místo v běhu na 10 
km a 8. místo v krosu. Ivana Jíchová se před-
stavila v běhu na 400 m překážek, ve kterém 
skončila na 8. místem. V závodě na 400 m 
doběhla na 12. místě. Výsledným časem 
67,30 si vytvořila nový osobní rekord. -mah-

Jsem nadšený z toho, jak lázně fungují

Ředitel Městských lázní Jiří Brychta prožívá 
úspěšné období. Lázně oslavily rok rekordní ná-
vštěvností a on sám slaví velký úspěch i v osobním 
životě. 

Lázně oslavily 14. listopadu své první narozeni-
ny. Jak se vám první rok vydařil? 
Velmi příznivé pro nás je, že za tu dobu lázně 
navštívilo více než 110 tisíc návštěvníků. To je 
skvělé. Nejvíce samozřejmě láká lidi bazén a ví-
řivka. Asi 40 procent návštěvníků potom využívá 
všechny naše služby. Potěšilo mě také, že o lázně 
mají zájem školy a děti, ale také třeba sportovní 

oddíly. 
Všechno, co jste si před rokem 
naplánoval, vyšlo?
Co se týče návštěvnosti, tak ta 
předčila naše očekávání. Vzhledem 
k tomu ale máme bohužel vyšší vý-
daje na chemii a vodu. Platí, že čím 
více lidí přijde, tím více vody musí-
me vyměnit a použít více chemie, 
tedy soli a chlóru. Máme sice vyšší 
příjmy, ale protože velké procento 
návštěvníků tvoří děti, které mají 
vstupenky velmi levné, tak to není 
úplně adekvátní. 

Co s tím budete dělat?
Budeme muset malinko zdražit vstupné. Nedotkne 
se to ale stálých zákazníků. Ti, kteří mají Novo-
městskou kartu nebo kartu stálého zákazníka, 
zdražení skoro nepoznají, bude v řádu korun. 

Před rokem jste v jednom rozhovoru říkal, že 
před otevřením jste nervozitou nespal. Spíte 
dnes dobře? 
Jsem nadšený z toho, jak lázně fungují. Mnoho 
lidí nám předpovídalo, že léto bude špatné, lidé 
přestanou chodit. My jsme nic takového nepocí-
tili, snad jen červen byl trochu slabší. Radost mi 
dělá také to, že lidé u nás vyžívají všechny služby, 

že lázně fungují tak, jak mají, to znamená jako 
relaxační zóna, kterou využijí jak sportovci, tak 
běžní turisté. 

Vy sám aktivně sportujete. Nedávno jste dokon-
ce uspěl na mezinárodních závodech. 
Ano. Kvůli tomu, že jsem aktivní sportovec, jsem 
se hlásil také do konkurzu na pozici ředitele Měst-
ských lázní. Závodně běhám a aktuálně jsem 
členem TJ Nové Město na Moravě. Závodím v 
kategorii nad 40 let a na veteránském MS v atletice 
v Austrálii jsme získali s týmem České republiky 
titul mistrů světa v půlmaratonu. 

To už je velký úspěch, gratuluji. 
Děkuji. Konkurence byla veliká. Poprvé se mi-
strovství účastnili například Keňani. Sešlo se tam 
celkem 4 600 závodníků z 96 zemí. Půlmaraton 
běželo asi 300 závodníků. Do Austrálie jsme jeli s 
celou českou atletickou výpravou. Zastávám zá-
roveň funkci šéfa české reprezentace, takže jsem 
tam měl i určité oficiální povinnosti. Celkově to 
ale byl výborný zážitek. 

Využíváte jako sportovec Městské lázně?
Samozřejmě. Chodím na masáže a do sauny, 
plavu. Je to skvělá regenerace. Zároveň se snažím 
propagovat lázně na různých sportovních akcích 
a už se mi podařilo přivést sem nějaké turisty. -kb-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti

 17.10. Jan Padalík
 23.10. Aneta Budínová
 27.10. San Seng Tsawm Sa Baw

jubilanti

 5.12. Olga Jelénková  86 let 
 17.12. Františka Vlachová  94 let
 18.12. Františka Zelená  85 let
 21.12. Ing. Miroslav Juránek  75 let
 21.12. Oda Matušková  80 let
 25.12. František Vinduška  86 let
 26.12. Marie Němcová  95 let 
 28.12.  Rudolf Myslivec 80 let 
 31.12. Bohuslav Uherka  75 let

manželství
 5.11.  Iveta Jurovatá, Jiří Petula

úmrtí 
 22.10.  Marek Müller  (NMnM 1964)
 22.10.  Bohumil Zajíček  (Nová Ves 1945)
 24.10.  ING. Pavel Fajmon  (Pohledec 1946)
 27.10.  František Starý  (Rokytno 1943)
 27.10.  Zdeněk Ondřejka  (Rokytno 1953)
 2.11.  Blanka Daňková  (NMnM 1936)
 5.11.  Milan Sadecký  (NMnM 1961)
 7.11.  Marie Novotná  (NMnM 1933)
 10.11.  František Ločárek  (Slavkovice 1936)
 12.11.  Jaroslav Bártek (Zubří 1951)
 12.11.  Marie Horáková  (NMnM 1926)

Mateřské centrum Lístek

Vzpomínka

Klub seniorů

3. 12.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
4. 12.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
10.12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
11.12.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
17.12.MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo nám. 
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
18.12.MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732 
642 160
24.12.MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou, 566 690 127
25.12.Lékař stomatolog Elena Gonchar, Benešovo 
nám. 123, Křižanov, 566 522 218
26.12.MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké 
Meziříčí, 566 524 203
31.12. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové 
Město na Moravě, 739 093 334

Služby se mohou měnit. Sledujte web novoměstské 
nemocnice nnm.cz.

6.12.1921   narodil se v Užhorodě Ing. Jaroslav Jeřábek,
absolvent novoměstské reálky, rektor VŠ dopravy 
a spojů v Žilině, člen ČAV a SAV (95. výročí na-
rození)
28.12.1966  zemřel v Brně Vincenc Makovský,
akademický sochař, 50. výročí úmrtí (narozen 
3.6.1900 v NMnM)
28.12.1916 zemřel ve Štýrském Hradci Emil Moser,
malíř a grafik, profesor na novoměstské reálce
(100. výročí úmrtí)
30.12.1891 narodil se v Padochově u Ivančic Viktor 
Červinka, básník (125. výročí narození)

5. 12. Mikulášská zábava s harmonikou p. Dostála 
Penzion Vrchovina 15–17 hod.
12. 12. Beseda s doc. L. Slonkem o Argentině
 Jídelna DPS 15-17 hod.
19.12.  Hudební odpoledne s Ing. Bajerem, RNDr. Ur-
banem a jeho hosty
Předvánoční setkání  15–16 hod.
Hudební odpoledne   16–18 hod.
Jídelna DPS

5.12. Andělské lázně
9.12. Sanitární den - otevřeno od 14:00
17.12. Noční lázně - provoz do 24:00
23.12.-2.1. Vánoční prázdniny - provoz od 
10:00 včetně wellness - sauny každý den 
smíšené
24.12. a 1.1. Zavřeno
31.12. Silvestr - otevřeno do 17:00
7.1. Noční lázně 
13.1. Sanitární den

Otevírací doba během vánočních svátků: 
Zavřeno 24.–26. 12., 31. 12.–1. 1. 2016

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE: 

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

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

Václav Malina - Od imprese k abstrakci 
(do 11. prosince 2016) 
Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů 
(do 18. prosince 2016)
ivaNA MĚKOtová – vzTAHY (do 22. prosince 2016)
Jiří Stach – Natura Magica (do 29. ledna 2017)
Antonín Kašpar - Strážci (do 28. října 2017)

VERNISÁŽE A AKCE: 

sobota 3. prosince 2016 v 15 hodin 
PEKELNÁ NUDA - divadlo 
Loutkové divadlo Oblázek z Krucemburku za-
hraje klasickou pohádku.
Vstupné je 50 Kč pro děti i dospělé

pondělí 5. prosince 2016 od 15 do 18 hodin
Mikulášské čertohrátky

neděle 18. prosince 2016 v 15 hodin 
Adventní koncert Tišnovského komorního orchestru
Jedná se o neprofesionální smyčcové těleso 
složené z hudebníků z Tišnova, Brna a okolí. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 75 Kč

Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Pondělky – otevřené herny s volným programem 
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9.30 hod., 
vstupné 50 Kč
6.12.   Keramika s Álou, vede Alena Klimešová                                                    
13.12. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová                                                      
20.12.  Hrajeme si s Peťou, vede Petra Čejková
Čtvrtky – 1., 8., 15., 22. prosince s  metodicky 
zpracovaným programem Trdlohrátky, vede Mar-
tina Vejpustková
1. skupina:  pro děti od 4 – 18 měsíců, začátek 
v 8.30 hod.
2. skupina:  pro děti od 18 – 36 měsíců, začátek 
v 10.00 hod.
Pokud budete mít zájem, přihlaste se na e-mail 
trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel. 605 
876 601. Počet míst je omezen.

Dne 16. listopadu 2016 
uplynul jeden smutný 
rok, co nás opustil pan 
Michal Zajíček.
S  láskou a úctou vzpo-
mínají syn David s ma-
minkou, bratři s rodina-
mi a maminka.
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Minibazar

Pronajmu nově zrekonstruované prostory na 
ul. Soškova 212, za Hotelem Musil, 50 m². Tel.: 
606 585 283
Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.:721 
469 234 Pronajmu byt 1+1 v NMnM, koupel-
na a kuchyň po rekonstrukci. Byt je částečně 
vybaven, kuchyň nové spotřebiče + jíd. kout, 
koupelna včetně automatické pračky. Výtah, 
sklep. Kauce 1 nájem. Volný od 1. 11. 2016. 
Nájem: 6 500 Kč/měs. včetně poplatků. Kontakt: 
SMS na 739 322 941. Vypomohu starším lidem 
s úklidem, nákupy, případně i krátkodobě pohlí-
dám.Tel.: 731 859 840  Koupíme k vlastnímu 
bydlení byt na ulici Budovatelů nebo v lokalitě 
pod nemocnicí v NMnM. Prosím nabídněte, RK 
nevolat. Tel.: 601 570 730Sběratel koupí obrazy 

krajiny z Vysočiny od malířů Jambor, Blažíček, 
Lacina, Jíra, Lukášek. Plastiku bronz od Štursy, 
Zoubka i jiné. Nabídněte. Pouze čestné jednání. 
Vaši cenu respektuji. S překupníky nejednám. 
Ohodnotím. Tel.: 777 757 500 
Koupím  zahradu,  rybník, zemědělskou půdu, 
louku v okolí Nového Města. Zlaté mince, 
zbraně chladné, vyznamenání 2. svět. válka, 
nálezy z půdy. Čestné jednání. Tel.: 777 757 500 
Nabízím pronájem bytu v Novém Městě na Mo-
ravě, ulice Pavlovova. Pěkný 1+1 po celkové 
rekonstrukci, zvýšené přízemí, sklep, balkon, 
klidná zóna. V blízkosti obchod, nemocnice, do-
prava, vlaková zastávka. Je vybaven kuchyňskou 
linkou, ledničkou, částečně zařízen. K dispozici 
od 1. 1. 2017. Tel.: 602 270 497

Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-
lé. Levně. Tel.: 720 243 863 Prodám česnek 
- modrý paličák a cibuli na uskladnění. Tel.: 
720 102 472 Prodám schůdky - štafle ocelové 
4 stupně a tlakový hrnec 3 l nerezový. Tel.: 703 
730 138Prodáme pojízdný přebalovací pult s 
vaničkou za 450 Kč, kojící polštář za 500 Kč, 
levně pěkné a málo nošené oblečení na chla-
pečka do 1 roku, velikost 56–80, světlemodrou 
autosedačku (vajíčko) se stříškou a odepínacím 
krytem na nožičky za 750 Kč. Tel.: 604 935 776
Hledám pronájem nebytových prostor v NMnM 
vhodných pro přípravu potravin na rozvoz, nebo 
aby měly alespoň zavedené odpady a vodu v 
místnosti, stačí cca 30 m². 
Tel.: 776 006 859 Od 1. 1. 2017 pronajmu byt 
1+1 u nemocnice. Byt je částečně zařízen. Tel.: 
608 274 565 Prodám akordeon Royal Standard 
červený, rejstříky 5 a 11. Nutno vidět. Tel.: 724 
303 477 Nabízím zdarma služby kosmetické po-
radkyně, péče a řešení různých problémů pleti, 
kurzy líčení. Gconkova@seznam.cz 
Vyměním DB 3+1 v ZR za stejný nebo menší v 
NMnM. Tel.: 728 646 792

Vzpomínka

Dotlouklo srdce, umlkl 
hlas, tak ráda měla život, 
práci i nás.
Dne 16. prosince 2016 
vzpomeneme 10. výro-
čí úmrtí naší milované 
maminky a  babičky 
paní Dobroslavy Štěpá-
nové z  Nového Města 

na Moravě. Za tichou vzpomínku děkují syn 
s manželkou.

Vzpomínka

Lásku měl na rtech, 
dobrotu v  srdci, po-
ctivost ve své duši.
Dne 17. prosince 2016 
uplynou 4 roky, kdy se 
navždy zavřela kniha 
života pana Eduarda 
Stojara. Zůstaly jenom 
krásné vzpomínky 

a prázdnota…
S láskou vzpomínají manželka Helena, dcera 
Andrea a syn Hynek s rodinami.

Vzpomínka

Dne 15. prosince 2016 
uplyne 10 let od chvíle, 
co náhle zemřel bývalý 
starosta města pan Josef 
Sokolíček. Vzpomeňte na 
Sokola, který se nebál, 
miloval život a výtvarné 
umění.

Vzpomínka

To, že čas rány hojí, je 
jen pouhé zdání, stále 
je v srdci bolest a tiché 
vzpomínání. 
Dne 15. prosince 2016 
vzpomeneme již 45. vý-
ročí úmrtí našeho tatínka 
a dědečka pana Josefa 
Řádka ze Zubří a 18. led-

na 2017 jeho nedožitých 95 let. Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou děti s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v  srd-
ci zůstává dál. Dne 
20. prosince 2016 uplyne 
1 rok od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš drahý 
tatínek, manžel, dědeček 
a pradědeček pan Meto-

děj Krčil. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají 
manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. prosince 2016 
by se dožil náš tatínek 
pan Miroslav Čípa, kam-
nář z Nového Města na 
Moravě,100 let. Stále 
vzpomínají dcery s ro-
dinami.

Vzpomínka

Nechali jsme Tě odejít a 
netušili, jak velký kus nás 
samých si vezmeš s sebou. 
Už tři roky na Tebe vzpo-
mínáme s láskou, bolestí 
a vědomím, že jen nové 
setkání nás opět učiní 
úplnými. Za vzpomínku 

na Milana Váchu děkují otec a sestra.

Vzpomínka

„A když zemřela, zdálo se 
mi, že všechny hodiny na 
světě se zastavily... Volám 
ji a naslouchám, znovu 
volám, ale ona nikdy, 
nikdy neodpovídá. Účel, 
hrdé plány, nadšení, vůně 
života, vše zmizelo. Vra-

cím se ke své denní lopotě s myšlenkou: půjdu již 
tiše a sám po všechna léta.“ (Victor Hugo)
Maminko, už je to rok, ale jako bys mi umřela 
včera. Snad moje láska dolétá k Tobě tam, kde Tě 
nic netrápí ani nebolí. Snad se k mé vzpomínce 
na Tvou krásu a výjimečnost připojí někdo, kdo 
by Ti také přál lepší osud a více štěstí. Tvoje dcera
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Horácké muzeum inzeruje
Pro připravovanou výstavu a katalog 
o novoměstských divadelních spolcích 
Horácké muzeu oslovuje občany, 
zda by do muzea zapůjčili či věnovali 
předměty (kulisy, kostýmy, rekvizity atd.), 
tiskoviny (plakáty, pozvánky, seznamy 
i jiné dokumenty) a fotografie spojené s 
novoměstským divadelnictvím. Uvítáme 
každého, kdo bude mít zájem podělit se o 
vzpomínky na rodinu Brady. Kontakt Mgr. 
Kateřina Kučerová  566 598 761.

Radůza
Oblíbená zpěvačka vystoupí 8.  12. od 19:00 
v Novém Městě na Moravě.
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hud-
by i textů Radůza začínala s převážně bluesově 
zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 
1993 objevila zpěvačka  Zuzana Navarová. 
V roce 1996 vystupovala jako host legendární 
skupiny Marsyas. V únoru 1996 spolupracovala 
s Michalem Pavlíčkem a skupinou Abraxas na 
natáčení pořadu Na Kloboučku a v létě 1999 se 
objevila jako předskokanka Mikea Oldfielda.

Radůza je také držitelkou tří ocenění Anděl 
a na svém kontě má už několik sólových alb, která 
lámala rekordy v prodejnosti. Jsou to desky Při 
mě stůj, V hoře, V salonu barokních dam a 3 CD 

O Mourince a Lojzíkovi, kde kromě zpěvu také 
čte pohádky pro děti.

Přelomovým byl pro zpěvačku rok 2010. Za-
ložila vlastní společnost Radůza records a vydala 
album Miluju vás (2010) a Gaia (2014).

Radůza je typická svým hlubokým plným hla-
sem a hrou na akordeon. Její písně jsou přímočaré 
a melodické. Hudba vychází částečně z chansonu, 
ale největší díl inspirace čerpá z folklóru a nálady 
městských odrhovaček, které v jejím syrovém po-
dání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. 
Texty jsou přitom často velmi intimní. Kromě 
klasické písničkářské tvorby skládá také filmovou 
hudbu a píše knihy. V Novém Městě vystoupí 
v doprovodu své kapely.  -kb-

Oboroh v evangelickém kostele

Evangelický sbor vás zve 4. 12. v 17:00 do kostela 
na adventní koncert skupiny Oboroh.
 Biblické žalmy známe většinou v podání só-
lového zpěvu, případně za doprovodu varhan, 
jako součást tzv. vážné hudby. Kdo je ale četl, 

ví, že jejich původní 
zvuk musel být jiný. 
Z výčtu hudebních ná-
strojů (polnice, citara, 
buben, činely, flétna, 
cimbály…) je zřejmé, 
že rytmus rozhodně 
nebyl nudně vážný a 
určitě ho doprovázel 
živý tanec. Některé 
žalmy jsou přímo já-
savou veselicí, jiné 
baladickým popěvkem 

a další strhujícím chorálem. Skupina Oboroh 
tuto pestrost jedinečným způsobem vystihuje 
a propůjčuje žalmům současný zvuk. Můžete 
se ovšem těšit nejen na žalmy. Autorská tvorba 
Oborohu je opravdu bohatá. Zdeněk Šorm

Pekelná nuda v Horácké galerii
Zima se nezadržitelně vkrádá do našeho kraje 

a nejlepší kratochvílí se zdá být pozorování plá-
polajícího ohně v krbu či lenošení v postýlce. 
Přesto byste udělali velkou chybou, kdybyste 
zůstali doma. V Horácké galerii se odehraje lout-
kové představení, které vás tematicky připraví na 
příchod čerta a Mikuláše. Netradiční pohádka 
se zvláštním názvem Pekelná nuda nám totiž 
povypráví o čertech.

Myslíte, že je v pekle nuda? Lucifer z téhle po-
hádky si to tedy rozhodně myslel. Proto nutil své 
hloupé čerty, aby ho bavili, rozptylovali a dělali 
všelijaké čertoviny. Při vymýšlení různých legrá-
cek však omylem odčarovali i pytel plný peněz 
a zlata. Ten se ocitl na lidském světě u ševce 
Koudelky a čert se pro něj samozřejmě musel 

vypravit. Zpátky do pekla nepřinesl pouze pytel, 
ale přivedl také ševce Koudelku s Kašpárkem. 
A jak to dopadlo? Musí Kašpárek i švec bavit čerty 
dodnes, nebo se vysvobodili a teď je zase v pekle 
pekelná nuda? To se dozvíte v sobotu 3. prosin-
ce 2016 v 15 hodin v podkroví Horácké galerie. 
Představení, které vám předvede loutkové diva-
dlo Oblázek z Krucemburku, je hráno tradiční-
mi marionetami v originálních kulisách, z nichž 
některé jsou až sto let staré. Také samotné loutky 
pamatují vaše pradědečky a prababičky. Po hře 
se s nimi budete moci seznámit i osobně. Akce je 
vhodná nejen pro děti, ale pro všechny diváky od 
3 do 99 let, kteří loutkové divadlo milují. Vstupné 
je 50 Kč pro děti i dospělé.

 -phal-

Změna otevírací doby v knihovně
Od 24.12. do 31.12. bude knihovna uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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Všem šachovým velmistrům a nadšencům se 
na vědomí dává, že šachová sezona je letos u 
konce. Figurky už jsou uklizeny a dostanene 
je zase až na jaře.  -red- 

Zmizelé Nové Město se dočkalo knižního vydání
Pokud v  měsíčníku Novoměstsko  
pravidelně sledujete dvojstranu 
věnovanou seriálu o  zmizelém 
Novém Městě, pak vás jistě potěší 
následující řádky.
Jako vánoční dárek si pro vás celá uličnická 
parta s finanční podporou Nového Města na 
Moravě připravila jeho knižní zpracování. Kniha 
Zmizelé Nové Město na Moravě bude vydána 
jako 8. publikace v rámci edice Listy Horáckého 
muzea a její podtitul zní Procházka po novo-
městských ulicích. Grafického zpracování se ujal 
Miloš Neuman. V knize najedete putování po 
jednadvaceti starších i mladších ulicích a čtvr-
tích, o kterých jsme psali v Novoměstsku v letech 
2013–14. Nebudete ochuzeni ani o dobové fo-
tografie, přidány byly i články, na něž se nedo-

stalo nebo musely 
být zkráceny.

Publikaci si 
můžete zakoupit 
v  informačním 
centru od poloviny 
prosince a všichni 
uličníci vás zvou 
také na její před-
vánoční křest. Ten 
se uskuteční ve 
středu 21. prosin-
ce  2016 v  17 
hodin v Horáckém 
muzeu, v  rámci 
d o p r o v o d n é h o 
programu zazní písně v podání  novoměstského 
ženského sboru.

Vydáním knihy ale seriál nekončí. Od led-
na  2017 se zase můžete těšit na každoměsíční 

příliv vzpomínek pamětníků na místa, živnosti 
a osobnosti, které utváří naši lokální historii.

 Za novoměstské „uličníky“Eva Kulková

Zdišibál očima studentů ZUŠ
V sále s květinovou výzdobou v podzimních 

barvách všichni tancovali a užívali si  pěkný večer. 
Mladé taneční páry studentů ze SOŠ Nové Město 
na Moravě obohatily ples svým vystoupením - 
všem se prý skvěle tancovalo a rádi převzali po-
myslné žezlo spolupráce se Zdislavou od svých 
starších spolužáků – maturantů. 

Návštěvníci Zdišibálu překypovali spokojenos-
tí a chválili si příjemnou atmosféru. Ze spousty 
reakcí vybíráme některé. Verča: „Moc se mi  tato 
akce líbila a určitě přijdu i příště.“ Michaela: „Je 
to pro klienty jednou za rok něco nového, než mají 

každý den.“ Leoš: „Je tady úplně nejlíp a strašně 
mě bolí nohy.“ Paní učitelka Lenka Kutalová tu 
byla se svými studenty a líbilo se jí, jak tanči-
li. Je na ně pyšná. Ředitelku NSS Hanu Janů 
těší, že funguje spolupráce Centra Zdislava a 
SOŠ Bělisko. Paní Danuši Balabánové, bývalé 
ředitelce Centra Zdislava, se na 19. Zdišibále 
také líbilo a nejvíc ji potěšilo setkání s klientem, 
který oznámil, že se bude ženit, a představil jí 
svoji přítelkyni. 
Přejeme Zdislavákům, ať je jejich život tak po-
hodový jako Zdišibál! LaHuPo,  studenti ZUŠ

Zdišibál se povedl
9.11.2016 se klienti Centra Zdislava oblékli do 
krásných společenských šatů a vyrazili na tradiční 
Zdišibál do novoměstského kulturního domu. 

Mezi hosty byli zástupci města, naši klienti a 
zaměstnanci spřátelených stacionářů a chráně-
ných bydlení z širokého okolí. 
Návštěvníci si mohli koupit výrobky z našich 
šicích a keramických dílen a velký zájem byl i o 
lístky do soutěže o ceny. Díky štědrým dárcům 
se sešlo množství zajímavých cen, které udělaly 
výhercům velkou radost. Součástí plesu byla 
také výstava fotografií v rámci projektu Smart 
Up „S loutkami v pohybu“, na němž Centrum 
Zdislava několik měsíců spolupracovalo se stu-
denty Gymnázia Vincence Makovského. 
Velké poděkování patří Kraji Vysočina, kte-

rý v rámci podpory programu prorodinné a 
proseniorské politiky finančně podpořil tuto 
akci. Rádi bychom také poděkovali za vstřícný 
přístup zástupcům vedení města, kulturnímu 
domu a všem, kdo se podíleli na organizaci 
bálu, sponzorům a dárcům, díky nimž se tato 
akce mohla uskutečnit, a v neposlední řadě je 
také třeba zmínit výborně připravený program 
studentů SOŠ Nové Město na Moravě, kteří 
nám ples zpestřili. Římskokatolickému farnímu 
úřadu děkujeme za překrásnou květinovou vý-
zdobu sálu. Děkujeme i našim klientům, jejich 
rodinám, přátelům a všem hostům za příjemně 
strávené odpoledne a těšíme se příští rok na 
jubilejní dvacátý Zdišibál.  
 Marie Hrnčířová, -red-

Koncert v kulturním 
domě
NKZ vás srdečně zve v sobotu 10. 12. na kon-
cert Blues mine TRIO di KD. Jak název napo-
vídá, můžeme se těšit na blues, ale také funky, 
jazz a latino. Kapela hraje převzaté písně ve 
vlastních aranžích i originální tvorbu. 

Děkujeme, školko
Dne 19.10. se konala oslava 70. výročí za-
ložení MŠ v Novém Městě na Moravě. 

Za rodiče bych ráda poděkovala všem, kteří 
se podíleli na plánování, přípravě i samotné 
realizaci úžasného dne. Doufám, že všechny 
ty nervy, starosti a problémy při chystání byly 
vykoupeny pohledy na dojatě rozesmáté obli-
čeje rodičů, kteří sledovali vystoupení svých 
ratolestí, a hlavně na zaujaté a pobavené děti 
při představení Michala Nesvadby. Všem vám 
patří velké díky!Ing. Jarmila Pospíchalová
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Tady jsem doma
V  poledne 30.  10. se na Vrati-
slavově náměstí sešly téměř čtyři 
stovky Novoměštáků, aby mezi 
sebou přivítaly čestného občana 
Nového Města na Moravě pana 
Jiřího Bradyho.

Když starý pán vyšel z radnice, kde se před-
tím setkal s vedením města, byl množstvím lidí 
očividně dojat a překvapen. „Tady jsem  opravdu 
doma,“ řekl. Jako dárek dostal od města mini-
aturní zlatou lyži s věnováním. „Pan Brady už 
vlastní to nejvyšší vyznamenání, které mu naše 
město mohlo dát,“ řekl starosta Michal Šmarda. 
„Zlatá lyže s věnováním je tak jen symbolickým 
potvrzením toho, že si pana Bradyho vážíme, a 
zároveň slouží jako připomínka jeho zavražděné-
ho tatínka, který byl známým činovníkem novo-
městského Sportovního klubu,“ dodal starosta.

Jiří Brady do Nového Města přijel v rámci 
oslav státního svátku 28. října. Ty pro něj měly 
hořkosladkou příchuť, protože podle svých slov 
očekával, že dostane z rukou prezidenta republiky 
státní vyznamenání. Osobně mu to prý oznámil 
úředník hradní kanceláře po telefonu. Brady ale 
nakonec vyznamenán nebyl. Údajně proto, že se 
jeho synovec, ministr kultury Daniel Herman, 
setkal s Dalajlámou při jeho návštěvě v polovině 
října 2016, a ohrozil tak vztahy České republiky 
s Čínou. Na těch si zakládá zejména prezident 
Zeman. Tuto verzi potvrdil také sám ministr 

Herman. Hrad jeho tvrzení ale popřel s tím, že 
prezident Zeman vůbec neměl v úmyslu Bradymu 
Řád Tomáše Garrigua Masaryka udělit. 

„Je mi líto, že se návštěva našeho čestného 
občana v České republice proměnila v záminku 
k hádkám mezi panem prezidentem a panem mi-
nistrem Hermanem. Kvůli politickým šarvátkám 
ustupuje do pozadí to, co je opravdu důležité - úcta 
a vděk člověku, který si to zaslouží. Jsem rád, že 
se nám to snad podařilo napravit,“ vysvětlil svůj 
postoj k celé kauze starosta města Michal Šmarda, 
který požádal předsedu vlády o udělení medaile 
Karla Kramáře Jiřímu Bradymu. Bohuslav So-
botka této žádosti vyhověl a Jiřího Bradyho jmé-
nem České republiky ocenil a poděkoval mu za 
celoživotní práci.

 Jiří Brady byl z celé bezprecedentní události 
kolem udílení státních vyznamenání očividně 
smutný, ale návštěva rodného města ho velmi potě-
šila. „Do Nového Města jezdím dost často, jezdíval 
jsem sem už za minulého režimu. Tentokrát jsem 
s sebou vzal manželku, dceru i oba syny.“ Atmo-
sféra posledních dní jej tentokrát inspirovala k 
tomu, aby místním lidem připomenul, co je jejich 
povinností. „Nechci se míchat do místní politiky 
ani nikomu říkat, jak má volit, ale k volbám by lidé 
chodit měli,“ vzkázal všem Jiří Brady.

 Podporu Jiřímu Bradymu vyjádřili i novoměstští 
evangelíci. 

Na náměstí se při návštěvě pana Bradyho 
objevil také transparent s nápisem „Úcta je 
dílem života, ne vyznamenání. My si Vás váží-
me, pane Brady“. Nápis byl umístěn na rodný 

dům Jiřího Bradyho. Takto svou podporu 
muži, kterému Hrad odepřel významné stát-
ní ocenění, formulovali místní evangelíci. 
„Byl to náš nápad, zdálo se nám, že by bylo dobré 
vyjádřit, jak se na celou věc díváme, a vyslovit úctu 
panu Bradymu. A zároveň vyjádřit to, že s úctou 
se nehandluje. Ta je totiž opravdu dílem života, 
ne nějakých vyznamenání. Jsme moc rádi, že nám 
to současní vlastníci domu pomohli uskutečnit,“ 
vysvětlil novoměstský evangelický farář Zdeněk 
Šorm.                                                          -kb-, -hzk-

Jiří Brady
návštěva Nového Města na Moravě 30. 10. 2016

Jiří Brady (*9. 2. 1928)
Novoměstský rodák, čestný občan Nového 
Města na Moravě.
Narodil se do židovské rodiny Markéty a 
Karla Bradyových. Měl o tři roky mladší 
sestru Hanu Bradyovou. 
Za II. světové války byl internován v Tere-
zíně a Osvětimi. Jeho sestra Hana i jeho 
rodiče holocaust nepřežili. 

V roce 1951 zakotvil v Kanadě. Pomáhal 
zde dalším emigrantům, s jedním z nich 
založil úspěšnou instalatérskou firmu.
Podporoval také svobodný tisk v ČR.
V Kanadě se Brady dvakrát oženil a stal 
se otcem tří synů a dcery.

Bradyho otec Karel měl bratra Viktora. 
Viktorova dcera je matkou ministra kul-
tury Daniela Hermana. Jiří Brady je tedy 
Hermanovým strýcem z druhého kolena.

 zdroj Wikipedie
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Vážený pane starosto, moji milí Novoměštáci,
vy všichni víte, že se vracím do Nového Města rád a často, ale takové přivítání jako posledně jsem 
ještě neměl.
Vidět najednou tolik tváří z minulosti bylo fantastické. Přijetí na radnici a zlatá lyže byly neuvěřitelné. 
Sleduji tento závod a přináší to tolik milých vzpomínek. Zmínka jména mého otce v knize „100 let 
sportovního lyžování v Novém Městě na Moravě“ hřeje mé srdce.
Děkuji moc za nápis na našem domě: „Úcta je dílem života, ne vyznamenání. My si Vás vážíme, 
pane Brady“.
Já si také vážím každého setkání s mým rodným místem, bylo to
úžasné. Pokládám si za velkou čest, že mne pořád přijímáte jako jednoho z vás, a těším se na příští 
návštěvu. Jiří Brady

Nové Město za svým rodákem stojí, na ocenění ho 
navrhlo už několikrát
V jedné televizní debatě komentátora zajímalo, 
proč nebyl pan Brady vyznamenán dříve. Kromě 
stručné informace ve Žďárském deníku se touto 
záležitostí média nezabývala.

Veřejnost se tak nedozvěděla, že návrh na stát-
ní vyznamenání panu Jiřímu Bradymu, rodáku 
a čestnému občanovi Nového Města na Moravě, 
je již staršího data. K 85. narozeninám ho v roce 
2013 podalo vedení města do Poslanecké sně-
movny, Senátu i prezidentu republiky. Ten do-
poručení obou komor Parlamentu ČR nevyhověl, 
i když k únorovému jubileu již pana Bradyho 
vyznamenal německý prezident, britská králov-
na i ontarijská provincie. Zákonodárci neuspěli 
ani v dalším roce, kdy podávali vlastní návrh na 
státní vyznamenání.Počátkem letošního roku 

bylo na schůzce svolané starostou Michalem 
Šmardou dojednáno, že v případě neudělení 
ocenění ze strany prezidenta republiky bude 
usilovat o udělení medaile Karla Kramáře od 
premiéra republiky. Toto udělení by úzce sou-
viselo s dlouhodobou záslužnou činností naše-
ho rodáka, kterého jsme chtěli informovat jen 
při kladném vyřízení žádosti města. Po dohodě 
poslance Karla Černého se starostou podalo 
město opět návrh na státní vyznamenání pro 
pana Bradyho do Poslanecké sněmovny a na 
Hrad. O jednání ve sněmovně i o angažování 
ministra kultury Daniela Hermana již byla ve-
řejnost informována.

Při morální integritě Jiřího Bradyho není nej-
menší důvod pochybovat, že byl z prezidentské 

kanceláře informován o udělení Řádu T.G.M. 
Zástupný důvod jeho náhlého vyškrtnutí ze se-
znamu se svou absurditou vymyká lidskému 
chápání. Tím spíše, že postihuje člověka, který 
svými mírovými aktivitami v  různých konti-
nentech propagoval i rodnou vlast a navzdory 
vysokému věku ji desítky let téměř každoročně 
navštěvuje.

Dnes již tento výraz „úcty“ k vyslanci tole-
rance a  vzájemné pomoci překryla řada ne-
plánovaných setkání a  ocenění, mimo jiné 
i  zmiňovaná medaile Karla Kramáře. Podle 
vlastních slov jich má pan Brady tolik, že by 
byl problém dát je do kufru. Ať tento projev úcty 
a poděkování těší našeho spoluobčana a přítele 
ještě dlouhá léta. Zdeňka Chocholáčová

Nečekaný dárek
S panem Jiřím Brady jsem se několikrát se-

tkala, a to nejen při natáčení pro Český rozhlas 
Brno. Na jedno setkání zvlášť ráda vzpomínám. 
Uskutečnilo se 19. května 2005 v aule Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na 
novoměstského rodáka tam čekali nejen studenti 
této fakulty, ale také žáci z několika brněnských 
základních škol. Jiří Brady jim vyprávěl o tra-
gickém osudu své sestry Hany, která zahynula 
v koncentračním táboře Osvětim. Bylo jí třináct 
let. „Chtěl bych, abyste věděli, k čemu může vést 
nesnášenlivost a nedostatek tolerance mezi lid-
mi,“ řekl mj.

Jiří Brady hovořil věcně a přesvědčivě, od-
pověděl také na četné dotazy, které mladí lidé 
měli. V jednu chvíli se mu však objevily v očích 
slzy. To když mu doktorka Marie Pavlovská z Pe-
dagogické fakulty předala zvláštní a nečekaný 

dárek. Šlo o rodinné dopisy a fotografie z doby 
jeho dětství, které bylo spojeno i s návštěvami 
u strýce a tety v Brně. Tyto dokumenty zcela ná-

hodou objevil na jedné z brněnských ulic 
Tomáš, syn paní Pavlovské. Objevil je 
u  kontejneru s  vyhozenými knihami. 
Všechny listiny i fotky byly zvlhlé a po-
ničené. Po jejich vysušení začalo pátrání 
po tom, komu dokumenty vlastně patří. 
Pomohla opět náhoda. Paní Pavlovská 
četla v novinách o knížce Hanin kufřík. 
Obrátila se na pracovníky Židovského 
muzea v Praze s žádostí o pomoc. Vý-
sledkem pátrání pak bylo setkání v Brně, 
kde došlo k předání těchto vzácných 
dokumentů. S dojetím bral Jiří Brady do 
rukou zejména dopis, který jeho sestra 
napsala mamince do koncentračního 

tábora. „Hana ale nevěděla, že maminka 
už nežije.“ Přiznám se, že při tomto vyprávění 
jsem měla také slzy v očích. A myslím, že jsem 
nebyla sama. Věra Rudolfová

Jiří Brady se svojí sestrou Hanou
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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

Doučím německý jazyk žáky, studenty i dospělé
v Novém Městě na Moravě - docházím. 

Tel.: 732 836 943 (604 892 432). Platí trvale. 
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PLAZMOVÉ ZDROJE KJELLBERG

www.kjellberg.cz | 774 499 388

LASEREM
PLAZMOU

Soškova 1563

Rádi Vám 
dodáme 

na prodejnu v Novém Městě na Moravě.
Mzda až 27.000 Kč.

Volejte na tel.: 725 263 672.

Atex epice

279K

Jen u nás

20

Nové M sto na Morav

349K
zakázková výroba

Biathlon 2016

facebook.com/papirhrackynmnmTel. 566 615 270 www.papirhrackynm.cz

mix velikostí

Atex elenky
Univerzální šátky

Originál
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Užijte si cesty s atraktivním hatchbackem ŠKODA Fabia. Skvěle vypadá 
a pohodlně se řídí. Hýčkat na cestách Vás teď bude třeba i adaptivní 
tempomat. Objevte přednosti vozu ŠKODA Fabia přímo u nás.
S pětiletou zárukou a řadou dalších výhod.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

A radarový systém Front Assist 
s funkcí nouzové brzdy Vás 
bude jistit.

Zatímco o denní svícení 
se postará moderní LED 
technologie.

ŠKODA usnadňuje život 
svým zákazníkům každý 
den.

Oddejte se barvám 
s atraktivním ColourConceptem.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia 1.0 MPI Active 44 kW v ceně 237 900 Kč (cena s financováním VWFS 217 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 68 400 Kč 
(31,39 %), výše úvěru 149 500 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 191 358 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 209 502 Kč, RPSN 
vč. pojištění 17,74 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 83 960 Kč, měsíční splátka úvěru 2 894 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 399 Kč, úroková 
sazba p. a. 11,53 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění 
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné používání vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia měsíčně již od 3 399 Kč*

Zvýhodnění 
20 000 Kč*

Nebo si s panoramatickou 
střechou užívejte nebe nad 
hlavou.

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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prosinec výstava České pohádky na vánoční svátky městská knihovna

prosinec výstava Tužkou, štětcem, myší III - výstava studentů gymnázia městská knihovna

prosinec výstava Václav Malina - Od imprese k abstrakci Horácká galerie

prosinec výstava Irena Armutidisová /Josef Rossí – Místa činů Horácká galerie

prosinec výstava ivaNA MĚKOtová – vzTAHY Horácká galerie

prosinec výstava Jiří Stach – Natura Magica Horácká galerie

prosinec výstava Antonín Kašpar - Strážci Horácká galerie

1.12.-23.12. soutěž Vánoce v pohádce – soutěž pro děti městská knihovna

do 23. 12. dílna Výroba vánočních jmenovek městská knihovna

3.12. 15:00 divadlo Pekelná nuda – dětské loutkové představení Horácká galerie

4.12. 17:00 koncert Oboroh – adventní koncert evangelický kostel

5.12. 15:00 zábava Mikulášské čertohrátky – Mikuláš, andělé i čerti v Novém Městě Vratislavovo náměstí

5.12. 16:00 zábava Tradiční mikulášská nadílka katolický kostel

6.12. 17:00 vzdělání Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmem – kurz městská knihovna

7.12. 19:00 tanec Tančírna – Jive kulturní dům

8. 12. 16:00 dílna Anděl z polínka – vyrobte si svého anděla městská knihovna

8.12. 17:00 vzdělání Vzpomínkový večer na Vincence Makovského aula gymnázia

8.12. 19:00 koncert Radůza – koncert populární písničkářky kulturní dům

9.12. 8:00 trh Komerční trh Vratislavovo náměstí

9.12. 10:00 trh Vánoční jarmark – tradiční řemesla Horácké muzeum

9.12. 18:00 vzdělání Přednáška Radka Jaroše kulturní dům

10.12. 8:00 trh Předvánoční bleší trh kulturní dům

10.12. 8:00 trh Zimní farmářský trh Vratislavovo náměstí

11.12.14:00 jídlo Výroba dortů – workshop kulturní dům

12.12. 19:00 kino Tenkrát v ráji – film ČR kulturní dům

14.12. 14:00 zábava Adventní kavárnička DPS

14.12.17:00 koncert Vánoční dech – koncert dechové a bicí sekce ZUŠ kulturní dům

15. - 18.12. sport Světový pohár v biatlonu Vysočina Arena

18.12. 15:00 koncert TiKo – Tišnovský komorní orchestr, koncert vážné hudby Horácká galerie

18.12 16:00 kino Doba ledová: Mamutí drcnutí – animovaný USA kulturní dům

19.12. 19:00 kino Sněženky a machři – film ČR kulturní dům

20.12.17:00 vzdělání Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmem – kurz městská knihovna

20.12. 19:00 kino Děda – film ČR, rodinná komedie kulturní dům

21.12.17:00 vzdělání Zmizelé Nové Město - křest knihy Horácké muzeum

24.12. 15:30 divadlo Rytířstvo nebeské – dětské představení evangelický kostel

29.12. 10:00 zábava Novoměstské kufrování – zábavný závod Horácké muzeum

30.12.14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

Změna programu vyhrazena.
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