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Ilustrace jednoho z návrhů studentů Mendelovy univerzity: prosvětlení stávajícího porostu, očištění skalních výchozů a jejich úprava, dosadba podrostových bylin. Pohled je orientován od parkoviště. Autoři: Bc. Martin Horký, Bc.
Radka Kršková, Bc. Richard Labanc, Bc. Martina Ošťádalová, Bc. Karolína Valečková, Bc. Martin Vurst

Jaké budou Tři kříže?
Revitalizace novoměstské dominanty má jasnější obrysy. Návrhy
jsou hotové. Najdete je na webu
města.
V září loňského roku dostala skupinka studentů
z Mendelovy univerzity za úkol vymyslet způsob,
jak by bylo možné zatraktivnit lokalitu kolem Tří
křížů. Studenti na svoji práci dostali od Nového
Města na Moravě grant a na projektu intenzivně
pracovali půl roku.
Město se už lokalitou Tří křížů zabývá několik let, v minulosti došlo k odlesnění, vznikla tu
naučná stezka, je ale třeba upozornit na to, že
současný projekt se netýká pouze Třech křížů
samotných. Zahrnuje celou oblast kolem Michovských rybníků až k aleji Cinzendorf. Vedení města vyjádřilo přání navázat na tradiční
význam této lokality v bezprostředním sousedství města. Ta byla vždy cílem rodinných výletů
a víkendových pikniků Novoměšťáků.
Studenti dostali volnou ruku a návrhy projektů
neměly ani žádný finanční strop. Vše záleželo
pouze na jejich fantazii a znalosti okolí. Za tímto
účelem také radnice v září zorganizovala setkání,
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kde měli studenti možnost popovídat si o významu lokality s novoměstskou veřejností. „My jsme
dlouho přemýšleli, jak naložit s krásnou lokalitou,
která má pro všechny z Nového Města takový
význam. Rozhodli jsme se uspořádat workshop,
abychom získali nové a neotřelé nápady,“ říká
starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. „Mám velkou radost, že lidé se do toho setkání
zapojili a každý si řekl to svoje,“ dodává.
Podle bývalého děkana Dřevařské a lesnické
fakulty Mendelovy univerzity Ladislava Slonka,
který studentskou delegaci krajinářů do Nového
Města pozval, má zdejší okolí ohromný potenciál jak pro místní, tak pro turisty. „Chtěli bychom
celou tu lokalitu sladit a nějak komplexně zpracovat. My si ani neuvědomujeme, jak cenná
lokalita to je,“ řekl v září Ladislav Slonek, který byl jedním z iniciátorů projektu. „Myslím,
že v Novém Městě v budoucnu těžko vznikne
nějaké nové průmyslové odvětví, které by zaměstnalo zdejší lidi. Město má ale jiné přednosti,
krásnou přírodu, čistý vzduch. Mělo by se proto orientovat na lehkou turistiku. Právě nově
pojatá lokalita kolem Tří křížů by mohla být
pro turisty novým lákadlem. Je to projekt, který ovlivní charakter města na dlouhou dobu,“
dodává Slonek.
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Vážení čtenáři,

podněty na článek nebo reportáž můžete zasílat na webovou adresu zpravodaj@nmnm.cz,
nebo volejte na číslo 727 950 242. Po dohodě
s vámi o konkrétní události napíšeme, nebo
vás či vaši akci navštívíme. Pokud byste raději
napsali článek sami, vyhrazuje si redakce
právo text upravit, popřípadě zkrátit. Je také
možné poslat základní informace (co, kdy,
kde, jak) a připojit kontakt. V případě, že
podnět vyhodnotíme jako zajímavý, ozveme
se vám.
Chtěli bychom vás upozornit, že uzávěrka
Novoměstska je vždy 15. dne v měsíci. Prosíme proto, abyste posílali své náměty a tipy
do tohoto data.
Přejeme příjemné čtení, vaše redakce.

Oblast je díky své malebnosti a nebeským
rybníkům unikátní z krajinářského hlediska,
ale má také velmi zajímavou historii. Údajně
zde již v roce 1483 stála dřevěná kaple jako
poděkování obyvatel města za ochranu před
morovou ranou. V 17. století byly místo kaple
postaveny tři dřevěné kříže, které byly postupem
času podle potřeby obnovovány. V roce 1831
se k městu blížila epidemie cholery a tehdejší
římskokatolický děkan Leopold Pausa navrhl,
aby na místě dřevěných křížů byly postaveny kamenné. Slavnostně byly vysvěceny 23. září 1832.
-kb1
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Ptali jsme se zastupitelů:

Jak se vám líbí návrhy studentů Mendelovy univerzity na revitalizaci lokality Tři kříže?
Zdeněk Kadlec /Ano 2011/
Nedávno jsem obdržel čtyři vizuální prezentace od studentů Mendelovy univerzity v Brně. V každé z nich jsem našel něco velmi
zajímavého, originálního a nevšedně řešeného. Návrhy tak typické pro mládí. Zaujala mne například nová přístupová cesta ke Třem
křížům s využitím pěší lávky přes silnici na Jánskou ulici či využití okolí Bezděčky pod mostem pro pěší, dále hrobová pole a rozptylová
loučka navazující na evangelický hřbitov, dřevěné lávky na Trnce a využití prostoru mezi Třemi kříži a Michovy ve prospěch návratu k
původní krajině, to znamená remízky, křoviny, louky. Nejvíce se mé představě o vrchu Kaplisko přibližuje prezentace s loučkou kolem
křížů a s jejich zviditelněním, snížením porostů s vysázením hlohů a ptačích třešní, aby bílé květy tvořily pomyslná oblaka, na kterých
se vrchol s kříži jakoby vznáší. Navazující rekreační cesty a cyklostezka propojená s Mlynářskou cyklostezkou se mi též zamlouvají.
Určitě bych však odmítl výstavbu jakéhokoliv objektu v oblasti rybníků. Můj názor na oblast Tří křížů je stále stejný - každé řešení, které brání viditelnosti
Tří křížů ze všech stran, je podle mne špatné, neboť je v rozporu s historickou ideou a záměrem, podle kterého měla být tato dominanta viděna odkudkoliv
a do budoucna osvícena tak, aby byl její význam ještě více umocněn. Nyní je třeba záměry realizovat, studií již bylo dost.

Dan Sokolíček /ODS/
Je na místě poděkovat všem, kteří svým úsilím za poslední roky napomohli k částečnému odlesnění a zviditelnění této zajímavé dominanty našeho města. Celá lokalita, odkud je mimochodem nejhezčí pohled na město, včetně přilehlých rybníků si zaslouží naši další
pozornost. Jedním z nejaktivnějších propagátorů a spolutvůrců myšlenky, abychom k odlesnění přidali i komplexní řešení úpravy okolí
této lokality, je Novoměšťák tělem i duší, pan Ladislav Slonek. Vážím si jeho zkušených rad a nezištné pomoci našemu městu, a to nejen
v souvislosti s projektem revitalizace Kapliska a jeho okolí. Díky němu město na projektu spolupracuje s Mendelovou univerzitou.
Osobně se přikláním k tomu, abychom v této lokalitě postupovali racionálními a vůči přírodě citlivými kroky. Líbí se mi myšlenka
možnosti zajímavého využití vodních ploch rybníků, mezi kopcem a rybníky výsadba pro náš region tradičních rostlin, se kterými
se už moc často nesetkáváme. Velice se přimlouvám za nasvícení dominanty křížů, které zejména v podzimních a zimních měsících přiláká pozornost
návštěvníků města.

Jaroslav Lempera /ČSSD/
Jsem rád, že se v Novém Městě začíná prosazovat odpovědnější a komplexnější přístup k veřejnému prostoru a změnám v krajině.
Zásahy do takto důležitých míst by měly být plánovány s respektem k historické a společenské hodnotě místa a s dlouhodobou vizí.
Práce studentů a pedagogů Mendelovy univerzity nabízí právě takový přesah a pohled do budoucna. Samozřejmě že tyto vize nebudou realizovány hned a na některé z nich nedojde třeba vůbec. Mohou se však stát dobrým základem koncepce, ze které budou
vycházet jednotlivé drobné zásahy. Nejde tedy jen o klasické investice, ale o celkové zatraktivnění místa nejen z pohledu rekreace, ale
i s ohledem na ochranu přírody a kulturního dědictví. A to vše ukázala navíc neotřelým a odvážným pohledem nastupující generace
krajinných architektů.

Jeden z celkových pohledů
Návrh počítá s rozčleněním plochy polí za Třemi kříži na menší
celky, trvalé travní porosty tak, aby odpovídaly původnímu rázu
krajiny kolem města a s novým nebeským rybníkem u paty kopce.
Samotné Tři kříže by byly díky úpravě lesa za nimi viditelnější Autoři:
Bc. Martina Bláhová, Bc. Barbora Hubková, Bc. Radim Klepárník,
Bc.Ondřej Valigura, Bc. Radovan Vašíček. 
-red2
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Posílejte přihlášky
Stavba Komunitního domu pro seniory je zhruba
v polovině a pro zájemce o bydlení nastal čas posílat
přihlášky.
Formuláře jsou ke stažení na stránkách města
www.nmnm.cz v sekci Projekty města/Kodus.
Přihlášku si také můžete vyzvednout v podatelně
MěÚ. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na
adresu Městský úřad Nové Město na Moravě,
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na
Moravě, a to nejpozději do 31. 3. 2017.
Komunitní dům nabídne 22 bytů o velikosti
1+kk 41 m² a 2+kk 45 m². Bytové jednotky
jsou určeny jednotlivcům, ale také párům.
Nájemníci budou mít možnost s městem
uzavřít klasickou nájemní smlouvu, kterou
mohou po dvou letech prodloužit. Nájemné
v bytech bude ve standardní výši 57 Kč/m².
Byty jsou navrženy jako bezbariérové, upravené
tak, aby vyhovovaly i lidem odkázaným na invalidní vozík. V bytech samotných nebude nábytek, ten si musí každý nájemník zajistit sám.
Komunitní dům pro seniory je určen pro lidi starší
šedesáti let, kteří nepotřebují trvalou asistenční
službu, a jsou tedy alespoň částečně soběstační.
Nabídka bydlení se týká všech, jejichž příjem
nepřesahuje 27 200 Kč, tedy 1násobek průměrné
měsíční mzdy. V případě dvojice nájemníků
činí tato hranice 1,2násobek průměrné mzdy.
Uchazeč také nesmí vlastnit nebo spoluvlastnit
jakoukoliv nemovitost. Tato podmínka musí být

V Novém Městě na Moravě koledníci vybrali 205
961 Kč. To je více než v předchozím roce. „Jsme
velmi rádi za každou korunu, ať je ten výtěžek
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

MěÚ Nové Město na Moravě hledá pracovníka/ci odboru investic MěÚ. Podrobné
informace najdete na webových stránkách
města www.nmnm.cz.

Město Nové Město
vyhlašuje prodej vozidel

splněna v době podpisu smlouvy, tedy na podzim
letošního roku. Veškeré podrobnosti jsou uveřejněny také na webu města, rádi vám je sdělí
příslušní pracovníci MěÚ Marcela Popelková,
tel. 566 598 363, e-mail marcela.popelkova@
meu.nmnm.cz, Ing. Radek Fila, tel. 566 598 360,
e-mail radek.fila@meu.nmnm.cz, Mgr. Zuzana
Koudelová, tel. 566 598 361, e-mail zuzana.koudelova@meu.nmnm.cz.
Komunitní dům staví Nové Město na Moravě
na Žďárské ulici naproti areálu nemocnice. Stavba, která by měla výrazně zlepšit situaci seniorů
v Novém Městě, je zčásti financována dotacemi
a zčásti z úspor, které město našetřilo v minulých
letech. První nájemníci by se mohli do KODUSu
začít stěhovat na počátku roku 2018.
-kb-

Tříkrálová sbírka skončila

14. ledna obcházeli koledníci s
kasičkami ulice Nového Města.

Nabídka zaměstnání

vyšší nebo nižší,“ říká Veronika Dobrovolná z
Charity Žďár nad Sázavou. Peníze podpoří terénní služby, v rámci kterých dochází pracovníci charity za klienty do jejich domovů, a také
mentálně postižené.
V Novém Městě se letos koledovalo netradičně
14. ledna. „Toto datum jsem vybrali z toho důvodu, že většina našich koledníků jindy neměla
čas,“ vysvětluje Dobrovolná. Koledovat ale bylo
možné po celou dobu od 1. do 15. ledna, a tak se
některé skupinky v ulicích objevily i dříve.
Charita ČR, která sbírku pořádá, letos vybrala
3 058 807 Kč. „V roce 2017 bychom se chtěli
věnovat lidem bez domova a lidem v nouzi,“ říká
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Jana Zelená. „Máme v plánu vytvořit Charitní
záchrannou síť, což bude centrum, na které se
budou moci obracet všichni, kdo se dostali do
nějaké životní tísně,“ potvrzuje zvýšené usílí v
této oblasti Zelená. Naopak výrazně omezit by
se měly aktivity charity ve Státním integračním
programu pro uprchlíky.
-kb-

Kia Cee´d 1,6 CRDi combi, diesel, max.
výkon 66 kW, rok výroby (první registrace)
2012, STK do 18.12.2017, stav tachometru
k 17.1.2017 – cca 118 000 km, centrální zamykání na dálkové ovládání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken,
6stupňová manuální převodovka, barva bílá,
za minimální kupní cenu ve výši 115 515 Kč.
Renault Fluence 1,5 DCi sedan, diesel, max.
výkon 81 kW, (první registrace) 2012, STK
do 22.11.2018, stav tachometru k 17.1.2017
– 58 000 km, centrální zamykání na dálkové
ovládání, bezklíčový systém, automatická
klimatizace, tempomat, omezovač rychlosti,
zadní parkovací senzory, elektrické ovládání předních oken, 6stupňová manuální
převodovka, barva bílá, za minimální kupní
cenu ve výši 132 260 Kč.
Více informací najdete na www.nmnm.cz.

Změna ordinačních hodin
MUDr. Dagmar Bartošíková:
Pondělí: 7:00-13:00 / 7:00-7:30 odběry,
injekce, 7:30-10:00 akutně nemocní, neobjednaní pacienti, 10:00-13:00 objednaní
pacienti
Úterý: 12:00-18:00 / 12:00-15:00 akutně
nemocní, neobjednaní pacienti, 15:00-18:00
objednaní pacienti
Středa: 7:00-13:00 / 7:00-7:30 odběry,
injekce, 7:30-10:00 akutně nemocní, neobjednaní pacienti, 10:00-13:00 objednaní
pacienti
Čtvrtek: 7:00-13:00 / 7:00-7:30 odběry,
injekce, 7:30-10:00 akutně nemocní, neobjednaní pacienti, 10:00-13:00 objednaní
pacienti
Pátek: 7:00-13:00 / 7:00-7:30 odběry, injekce, 7:30-10:00 akutně nemocní, neobjednaní
pacienti, 10:00-13:00 objednaní pacienti

MAP - vzděláváme
více na www.nmnm.cz
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Krize v novoměstské nemocnici je zažehnána
Nemocnice nepřešla na směnný provoz. Ten měl být původně zaveden
od 1. ledna 2017 a dotkl by se stovek pacientů.

Nemocnice Nové Město na Moravě bude nadále
zajišťovat jak akutní, tak i plánovanou zdravotní
péči ve stejné míře, na jakou byli lidé doposud
zvyklí. To je jistě dobrá zpráva pro pacienty. Ještě
na konci roku ale vypadala situace zcela jinak.
Zhruba dvěma třetinám zdejších lékařů totiž
nestačilo plánované zvýšení mezd o 10 %. Požadovali nejen vyšší mzdu, ale také větší odměny za
takzvané pravidelné služby, které doktoři slouží
navíc kromě běžné pracovní doby.
Nemocnice na požadavky lékařů nepřistoupila a označila je za nereálné. To odstartovalo
krizi. „Část lékařů vypověděla dohody o pracovní
činnosti a požadovala pro sebe další navýšení
platů, které by znamenalo dalších 25 milionů
korun z rozpočtu nemocnice,“ uvedl mluvčí

nemocnice Roman
Kratochvíl. Lékaři,
kteří vypověděli dohody o pracovní činnosti,
by tak od ledna chodili do práce jen na osm
hodin a nevykonávali
by přesčasové hodiny. Tento výpadek ve
službách se nemocnice rozhodla řešit
směnným provozem.
„Trojsměnný provoz
navrhli sami lékaři
v dopise, ve kterém
oznamovali vedení
nemocnice vypovězení dohod, pokud
nemocnice nevyhoví
jejich požadavkům na navýšení odměn. V podstatě je ale jedno, že s tímto návrhem přišli lékaři. Ona neexistuje jiná varianta, jak zabezpečit čtyřiadvacetihodinový provoz nemocnice,“
vzpomíná na vyjednávání mluvčí Kratochvíl.
Opatření by se citelně dotklo stovek pacientů. Vyžadovalo by omezit provoz některých
ambulancí a také zrušit část plánovaných operací.
„Ve většině případů by to vypadalo tak, že by
ordinace běžela například jen jeden den v týdnu,
pacientům by se prodloužily čekací doby. Další
dopad by byl samozřejmě ekonomický, klesly
by výkony nemocnice, a tím následně platby
od zdravotních pojišťoven,“ dodává Kratochvíl.
Na krizi reagoval i Kraj Vysočina, který na-

Hlasujte pro Rákosníčkovo hřiště
Veřejnost může rozhodnout o tom, jestli v Novém
Městě přibude další dětské hřiště.
Projekt Rákosníčkova hřiště byl představen
v roce 2012. Během první fáze v roce 2012 postavila společnost Lidl dětská hřiště v jedenácti
městech po celé ČR. V roce 2013 o umístění
hřišť rozhodovalo hlasování veřejnosti, na jehož základě postupně vzniklo dalších 18 hřišť.
Za období
2012–2016 bylo postaveno celkem 69 hřišť
v hodnotě 103,5 mil. Kč.
V roce 2017 by mělo být zrealizováno v českých a moravských městech 10 Rákosníčkových
hřišť. O tom, kde konkrétně budou, rozhodne
svým hlasováním veřejnost. Hlasování bude
4

probíhat během února 2017 a pravidla budou
na webu společnosti Lidl zveřejněna na konci
ledna.
„V našem městě je více než deset dobře udržovaných dětských hřišť. Nemyslím si však, že
by tento počet měl být pro obyvatele Nového
Města překážkou zapojit se do aktivního únorového hlasování. V případě výhry nemusí nutně
vzniknout další nové hřiště. Rákosníčkovo hřiště
může nahradit některé stávající starší hřiště,
které by časem mohlo vyžadovat kompletní
rekonstrukci,“ říká Petra Čejková ze Spolku
rodičů Čtyřlístek, který iniciativu propaguje.

-kb-

řídil revizi kapacit ve svých zbývajících čtyřech
nemocnicích, na něž měli být v krajním případě odkazováni neošetření pacienti z Nového
Města na Moravě. Náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) uvedl, že také v ostatních
nemocnicích je personál velmi vytížen. Lékaři
jsou podle něj ale ochotni akceptovat 10% růst
platů nebo přistoupit na kompromisy. O nalezení oboustranně přijatelného řešení se proto
náměstek Novotný s vedením nemocnice a zástupci lékařů pokusili těsně před koncem roku.
A byli naštěstí úspěšní.
„Kromě 10% nárůstu tarifů, které
zdravotnickému personálu nemocnic garantuje
nařízení vlády ČR, budou lékařům od Nového roku navýšeny odměny za služby a bude
posílen fond motivačních a stabilizačních odměn. Nemocnice proto musí ve svém rozpočtu
najít cca 7 milionů korun,“ říká mluvčí novoměstské nemocnice, který podrobnosti dohody
ani to, jestli je definitivní, nechtěl zatím komentovat.
Podle starosty Michala Šmardy je nemocnice
pro Nové Město na Moravě osudově důležitá. „Je
to největší zaměstnavatel a závisí na něm obyvatelé rozlehlého území okresu Žďár nad Sázavou.
Je to jedno z největších spádových území v naší
zemi,“ vysvětluje Šmarda. „Lékaři i zástupci
kraje si zaslouží poděkování za rozumný a odpovědný přístup. V tomto sporu naštěstí vyhráli
pacienti a všichni, kterým na nemocnici záleží.“
Podle novoměstského starosty by teď mělo vedení nemocnice využít získaný čas k systémovým
změnám, které zabrání tomu, aby se podobné
krize v budoucnu opakovaly.
Krize se i přesto dotkla několika pacientů,
jejichž zákroky byly už před Vánoci a na začátku
nového roku odloženy. Těm budou prý nabídnuty
jiné, co nejbližší termíny. 
-kb-

Rekonstrukce
nanečisto
Obyvatele Betléma dlouhodobě trápí špatná
schůdnost neoficiální zkratky na Betlém od
Kazmírova rybníka.
A to zejména v zimních měsících. V průběhu měsíce února se proto ve spolupráci s firmou KB
stavební vyzkouší jak by mohlo fungovat jedno
z možných řešení tohoto problému. Na místě
bude vybudována speciální konstrukce, která
bude usnadňovat pohyb. Umožní také lepší představu o tom, jaké opatření by bylo možné zvolit
jako trvalé řešení. Svoje postřehy a připomínky k
navrhovanému opatření můžte posílat na adresu
zpravodaj@nmnm.cz.-kbNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017
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Nové služby, ceny a prostory v Městských lázních

Městské lázně plánují pro rok
2017 mnoho novinek.
„Rok 2016 byl rokem nabírání zkušeností, hledáním rovnováhy mezi poptávkou klientů a našimi možnostmi. Vzhledem k tomu, že nechceme
zatížit rozpočet města více, než jsme slibovali,
jsme nuceni od 1. ledna 2017 upravit některé
ceny,“ říká šéf Městských lázní Jiří Brychta.
Navýšení cen vstupného, které bude od
Nového roku v průměru o 10 %, se sice dotkne
každého návštěvníka, některých ovšem o něco
méně. Výhodu budou mít především držitelé

IC nabídne kvalitnější
služby
Za svoji snahu o zlepšení služeb pro klienty získalo
Informační centrum v Novém Městě na Moravě certifikát kvality služeb.
Tím se mohou pyšnit jen ty nejlepší organizace
působící v oblasti turistického ruchu v ČR. „Aby
se mohla provozovna certifikovat, je nutné, aby se
vybral zaměstnanec, který bude tzv. trenér kvality.
Tento zaměstnanec projde školením a pak sestrojí
pomocí marketingových nástrojů závazný plán
zlepšení služeb. Ten se stanovuje vždy na určité
období, za které jsme schopni tato vylepšení splnit.
Vše je míněno ve smyslu spokojenosti zákazníka.
Pro příklad uvedu, že jsme se zavázali udělat lepší
zázemí pro cyklisty, kteří navštíví Horácké muzeum a informační centrum. Doposud jsme měli
stojany na kola na dvorku. Nyní jsme se zapojili do projektu Cyklisté vítáni, poskytujeme tedy
dočasnou úschovnu zavazadel, základní sadu na
opravu kol, plánujeme pořídit boxy na úschovu
zavazadel,“ říká Lucie Příhodová z IC.
-redNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

Novoměstské karty,
jejich sleva se totiž také
navýší, a to z 25 na 30
%. Stejně tak ušetří
i majitelé Karty stálého zákazníka, sleva
se zvýší z 15 na 20 %.
Navíc budou mít držitelé karet nově i 20procentní slevu na masáže
a zážitkové koupele.
„Vstupné pro dospělého v sobotu na 90
minut, což je nejprodávanější vstupné,
bude stát 105 Kč, zatím
stálo 96 Kč. Návštěvníkovi s Novoměstskou kartou, který do konce
roku zaplatil 71 Kč, se cena zvedne na 74 Kč.
A s Kartou stálého zákazníka si koupí vstup za
84 Kč. Doposud platil 81 Kč. Při všech typech
vstupného ponecháváme nižší ceny ve všední
den do 13 hodin,“ vysvětluje Jiří Brychta.
Ruku v ruce s úpravou cen přicházejí do Městských lázní od Nového roku i některé novinky.
„Nabídneme například rozšíření barmských
masáží o masáž hlavy. Posílíme tým masérů,
namísto pěti jich bude sedm. K zážitkovým koupelím přibudou další, magnéziové. Rozšířena
bude i nabídka bufetu a zavedeme permanentky
na solárium. Běžná cena je 10 Kč za minutu, za
vstup s permanentkou zaplatí zákazník 7 Kč za

minutu,“ uvádí Jiří Brychta.
Největší novinka příštího roku bude pro
uživatele Městských lázní zrealizována v suterénu. „Připravujeme multifunkční sportovní
sál, bude v provozu od března 2017. Škálu využití areálu tak rozšíříme o rozličné kondiční
a relaxační techniky a sportovní tréninky pod
vedením profesionálních lektorů. Konkrétní nabídka bude upřesněna v únoru 2017,“ prozradil
šéf Městských lázní.
Něco nového chystají pro návštěvníky také
v bazénové části. „Naši plavčíci mají v rukávu
spoustu zajímavých zážitkových programů, které budou v průběhu roku nabízet veřejnosti.
Budeme například hledat rekordmana bazénu,
vyhlásíme další kolo Lázeňského triatlonu pro
děti i dospělé a další zábavné závody. Připravujeme programy pro školy i sportovní oddíly a nabídneme také cvičení v bazénu pod vedením
našich zkušených lektorů. Pokračovat budeme
i ve spolupráci s Plaveckou školou ZDEMAR,“
dodává Jiří Brychta.
Za rok a měsíc provozu navštívilo Městské
lázně přes 120 000 lidí. Nejvyšší zájem byl
o bazénovou část lázní (70 %). Do saunového
světa přišlo 20 % návštěvníků a do fitness centra,
na masáže, zážitkové koupele a solárium zbylých
10 %. 50 % návštěvníků je nevýdělečně činných –
23 % tvoří děti do 120 cm nebo děti v rodinném
vstupném, 14 % skupinové návštěvy (plavecké
školy, tábory, sportovní soustředění, Plaváček),
zbytek tvoří junioři a senioři nad 65 let. -hzk-

Dopis čtenáře
V minulých číslech Novoměstska jsme informovali
o záměru farního sboru CČE zapojit se do integrace uprchlíků bez ohledu na zemi původu a vyznání
a o negativním postoji města k této aktivitě. K celé
věci se vyjádřil i farář Zdeněk Šorm. Nyní přinášíme reakci čtenáře na tuto polemiku.
Názorová vyjádření pana faráře ČCE lze i po
dlouhém zvažování částečně akceptovat. Co se
mně ale krajně nelíbí, je to, jak je napadán starosta našeho města za vyjádření, zda je nezodpovědné přijímat uprchlíky do našeho města.
Jeho názor určitě není osobní a je nás mnoho,
kteří stejné stanovisko zastáváme. Není mi jedno,
že takovým způsobem tlačíte na starostu, jak
si může dovolit se takto vyjadřovat, když je to
proti státnímu integračnímu programu, že je
členem strany, která se na něm podílí atd. Posloucháte, pane faráři, názory občanů na politiku
této strany a oponenturu jiných stran na přístup
k uprchlíkům? Není férové takovým způsobem
stavět starostu města do pozice „nezodpo-

vědnosti“. Určitě on ani já nejsme proti tomu
pomáhat POTŘEBNÝM uprchlíkům, ale ne tím,
že je budeme rozmisťovat po Česku a v Novém
Městě na Moravě. Polemika o této problematice
by mohla být dlouhá, ale není příhodná na stránkách Novoměstska, to by čtenáře asi nezaujalo.
Žiji rád v našem městě, a to přes 50 let,
a dovedu posoudit, co je pro město dobré, co ne.
Starosta i současné vedení radnice udělali pro
město, tedy i pro nás všechny, hodně dobrého.
To určitě předčí názor, zda je, nebo není dobré
mít zde uprchlíky z konkrétních zemí. Občané
si i bez ovlivňování dovedou sami udělat názor
na to, co je nezodpovědné. Závěrem - jsou jistě
důležitější problémy k řešení, třeba pracovní
příležitosti ve městě…, a je jistě prospěšnější
s větším optimismem si užívat života. Jiří Obr

Sledujte www.nmnm.cz.
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Rozhovor s Ruth Šormovou

Portimo, o.p.s. získalo na sklonku roku 2016 významné ocenění. Titul „Neziskovka roku“ je podle
ředitelky Ruth Šormové velkou pochvalou a zároveň
potvrzením toho, že novoměstská neziskovka dělá
svoji práci dobře.
Máte z ocenění radost?
Samozřejmě. Mám z toho velikou radost nejen já,
ale také mí kolegové. Přípravě jsme věnovali několik měsíců a vnímáme to jako ocenění dlouhodobé
práce a úsilí.
Co porota hodnotila a o jak významné ocenění
se jedná?
Prošli jsme třemi koly hodnocení, jehož cílem je
získat ucelený vhled do chodu organizace. Jak je
řízena, jak zachází s financemi, jak je transparentní. Přihláška do soutěže měla podobu rozsáhlé
žádosti s desítkami příloh a spoustou údajů. Byla
to pro nás dobrá zpětná vazba, protože jsme se
mohli na nějaké věci zevrubně podívat a využít
nová zjištění k sebereflexi. Součástí soutěže byl
také rozhovor s odbornými hodnotiteli, který nám
ukázal některá slabá místa, na kterých musíme
ještě zapracovat.

Jak široká je škála aktivit, kterými se Portimo, o.p.s. zabývá?
Naše organizace vznikla v Novém Městě už
v roce 1998, původně
jako občanské Sdružení
Nové Město na Moravě. V roce 2013 jsme
se proměnili v obecně
prospěšnou společnost
s názvem Portimo. Základem naší činnosti
jsou registrované odborné sociální služby,
které ročně využije asi
1200 osob. Provozujeme
Občanskou poradnu, dále nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež EZOP a také tři terénní služby,
a to nejen v Novém Městě, ale v širším regionu:
Osobní asistenci, Ranou péči pro rodiny s malými
dětmi s postižením a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v obtížné
životní situaci. Kromě toho provozujeme také
Dobrovolnictví a Centrum prevence CéPéčko, které nabízí zážitkové programy dětem ve školách
(během roku se jich zúčastní až 1800 žáků).
S čím vším dokážete lidem poradit v Občanské
poradně?
V poradně, která je členem Asociace občanských
poraden ČR, pracují sociální pracovníci, kteří se
dobře orientují v právních a legislativních předpisech. Škála témat je velmi široká. Nejčastěji je to
ovšem finanční a dluhová tematika, sepisujeme i
návrhy na oddlužení. Mnoho klientů přichází také
s otázkami z oblasti rodinného a pracovního práva.
Poradnu využívají lidé z širokého okolí, pobočku
máme také v Bystřici nad Pernštejnem. Služby
poradny jsou anonymní, diskrétní a bezplatné.
V roce 2016 jsme zodpověděli 1992 dotazů, se
kterými se na poradnu obrátilo 1198 klientů.

Proč jste se rozhodla pro kariéru v neziskovém
sektoru?
Kdysi jsem měla možnost strávit prázdniny v Anglii a dostat se tam k práci s lidmi s mentálním postižením. To léto rozhodlo, co chci v životě studovat
a dělat, i když za komunistů se mi o práci v neziskovce mohlo jen zdát. V neziskovém sektoru se
profesně pohybuji už od roku 1993, nejdřív mnoho
let v evangelické Diakonii a posledních sedm let
v Portimu. Je to práce, která má smysl, dělám ji
ráda a čím dál víc si uvědomuji, že to vůbec není
samozřejmé.
Jakou roli podle vás plní neziskové organizace
ve společnosti? Nahrazují stát, doplňují ho,
nebo si konkurují?
Hlavně ho doplňují, a to velmi významně, stát
nemůže (a ani nemá) dělat všechno. Neziskovky
jsou výjimečné tím, že vznikají ze spontánního
zájmu lidí, pružně reagují na skutečné potřeby a
jsou otevřené všemožným změnám a novým trendům. Stát má samozřejmě právo, zvlášť pokud neziskovky spolufinancuje, nastavit některá pravidla,
standardy a také do jisté míry kontrolovat. Díky
dlouhé zkušenosti mohu říct, že velká část neziskovek pracuje na skvělé odborné úrovni a
nabízí potřebné služby „šité na míru“ tam, kde
na to stát nestačí. Transparentní hospodaření je
dnes už samozřejmostí, pokud si má neziskovka
zachovat své dobré jméno a chce čerpat peníze
z veřejných i privátních zdrojů. Některé věci jsou
pořád hodně složité: musíme vlastně každý rok
znovu dokazovat, že děláme dobrou a potřebnou
práci, víceleté financování je stále v nedohlednu,
někdy se potýkáme s nedůvěrou a předsudky; to
všechno nám dost komplikuje další rozvoj. Na
druhé straně vnímám intenzivně, kolik skvělých
lidí máme v Portimu i kolem něj, jak pestrá je jejich
podpora a zájem, toho si opravdu vážím. Nestátní
neziskové organizace mají velkou odpovědnost,
ale také velkou svobodu, to bych za nic nevyměnila. 
-kb-

Diakonie pomáhá lidem s Alzheimerovou chorobou
V České republice je podle odhadů České alzheimerovské společnosti více než 150 tisíc lidí s tímto
onemocněním.
O třicítku z nich se stará Diakonie České církve
evangelické v Domově se zvláštním režimem
v Myslibořicích. Své služby ale rozšíří i v Novém
Městě.
„Naším cílem je vybudovat v Novém Městě
Domov se zvláštním režimem. Tato služba zde
v současné době chybí a podle údajů zdejších
6

sociálních služeb by takovou pomoc aktuálně
potřebovalo asi dvacet lidí,“ odůvodňuje záměr Diakonie ředitelka Domova v Myslibořicích
Michaela Grmelová. Zahájení náročné stavby
je podmíněno získáním dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí. V letošním roce se chce
Diakonie v Novém Městě věnovat osvětě problematiky Alzheimerovy nemoci a jiných druhů
stařeckých demencí. „Připravujeme sérii setkání, na kterých se lidé dozvědí o nejčastějších

příznacích onemocnění, jeho průběhu, ale chceme také poradit rodinám, jak se vyrovnat s tím,
že někdo z jejich blízkých trpí touto nemocí,“
prozradila dále Michaela Grmelová.
První letošní setkání, na kterém se budete
moci dozvědět více informací o práci Domova
v Myslibořicích a také základní informace o
Alzheimerově nemoci, se uskuteční ve středu
21. února 2017 od 9:30 v presbyterně evangelického kostela v Novém Městě.
-redNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017
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Rok 2016 v Domácím hospici
Vysočina
V roce 2016 došlo v Domácím hospici Vysočina k
několika změnám, z nichž tou nejviditelnější bylo
přestěhování sídla společnosti do pěkných zrekonstruovaných prostorů v budově E.montu na
Vratislavově náměstí. Na naši činnost to naštěstí
nemělo žádný vliv, a tak stejně jako v předchozím
roce můžeme oblast námi poskytovaných služeb
hodnotit velmi pozitivně. Právě naše novoměstské středisko zvýšilo počet poskytnutých péčí
o 60 % proti dlouhodobému průměru a o více
než 30 % vzrostl i celkový počet hodin péče poskytnuté klientům domácí hospicové péče. Tento růst jsme zvládli jen díky velkému nasazení
našeho pracovního týmu a díky jeho posílení o
další zdravotní sestru. Celému tomuto týmu patří
velký dík za to, že v této těžké zkoušce obstál, aniž
bychom museli odmítnout jediného zájemce o
domácí hospicovou péči.

V černých číslech skončilo i naše finanční
hospodaření, především díky již druhým rokem
pokračujícím projektům nadačního fondu Avast
a neklesající podpoře Kraje Vysočina. Za finanční
podporu a dobrou spolupráci nepochybně patří
velký dík i našemu městu, ale i všem sponzorům a dárcům. V neposlední řadě si poděkování
zaslouží rodiny, které využily naše služby a byly
s nimi spokojeny.
V letošním roce je naším hlavním cílem splnit
náročné vstupní podmínky a přistoupit do pilotního projektu VZP. Výsledky tohoto projektu
budou určující pro další vývoj podpory domácí
hospicové péče zdravotními pojišťovnami. Věřím, že uspějeme nejen v této oblasti, a budeme
tak moci za rok touto dobou podobně kladně
hodnotit i rok 2017.

Petr Havlíček, ředitel společnosti

Úspěch Onkologického klubu
Novoměstský Onkologický klub byl oceněn jako
nejúspěšnější členská organizace.
Dovolte nám, abychom poděkovali vám všem,
kteří jste dne 13. 5. 2016 při příležitosti Českého
dne proti rakovině pomohli zakoupením kytičky
měsíčku lékařského k plnění našeho dlouhodobého cíle, kterým je prevence ke snížení úmrtnosti
na nádorová onemocnění.
Velký dík také patří všem prodejcům, kteří se na
této sbírce podíleli a pomáhali kytičky prodávat.
Velice nás těší, že se do akce zapojili studenti a
vedení našeho gymnázia, personál supermarketu

Billa, zaměstnanci Stavebnin Maršovice, Svaz
žen v Pohledci, majitelé benzinových čerpadel
v Maršovicích a na ul. Brněnské a také studenti Gymnázia, VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. V popředí celé akce jsou však členové
Onkologického klubu Návrat z Nového Města.
Za dobře připravenou sbírku a získání nemalé
částky, kterou jsme odevzdali Lize proti rakovině Praha, jsme byli oceněni jako nejúspěšnější
členská organizace v kategorii Skokan roku.
Plaketu i ocenění můžete zhlédnout ve vitríně
na Komenského náměstí. Děkujeme.  Návrat

Pozvání k návštěvě I. ZŠ
V týdnu od 6. – 9. února 2017 zveme veřejnost
k návštěvě přístavby naší školy na Tyršově ulici 321 v rámci Dnů otevřených dveří. Zájemci si
mohou prohlédnout prostory a vybavení jednotlivých tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku
v 1. – 3. ročníku:
1. ročník – pondělí 6. 2. 2017 v době 7.30 –11.10
2. ročník – úterý 7. 2. 2017 v době 7.30 – 11.10
3. ročník – čtvrtek 9. 2. 2017 v době 7.30 – 11.10
Aby nedocházelo k narušování jednotlivých
hodin, prosíme návštěvníky o dodržení začátků
vyučovacích hodin.
Dne 16. 2. 2017 od 15 hodin zveme rodiNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

če a budoucí prvňáčky na tradiční Posezení
u kávy a čaje, které se uskuteční v přístavbě
školy. Bude možné podívat se na ukázku práce
s dětmi prvních tříd a seznámit se s učitelkami
budoucích školáků.
Dne 9. 3. 2017 od 15 hodin proběhne v přístavbě školy ZÁPIS NANEČISTO. Děti si
hravou a zábavnou formou mohou vyzkoušet, jak jsou připraveny plnit zápisové úkoly
v prostředí školy.
Případné další informace naleznete na
webových stránkách školy zs1.nmnm.cz.
-red-

Vánoční tvoření
s předškoláky

Ve dnech 14. a 15. prosince 2016 navštívili
ZŠ Leandra Čecha budoucí školáci z MŠ
Drobného a MŠ Žďárská. Předškoláci
zavítali do tříd 5.A a 5.B, kde si pro ně děti
a paní učitelky připravily vánoční tvoření.
Celé se neslo v duchu spolupráce a radosti.
Předškoláci byli moc šikovní a jejich větší
kamarádi jim velmi ochotně pomáhali.
Také je provedli školou, nakoukli do
prvních tříd a do prostorů školní družiny.
Budoucí prvňáčci se přesvědčili o tom, že
škola rozhodně není nic, čeho by se měli
bát. Na další setkání s nimi se budeme těšit
ve čtvrtek 16. a 23. března 2017 od 15.00
do 17.00 hodin. 
ZŠ L. Čecha

Zápis do ZŠ 2017
Pro školní rok 2017-2018 proběhne zápis
do 1. tříd na I. ZŠ i II. ZŠ ve čtvrtek 6. dubna
2017 v době od 15.00 do 17.00 hodin.
Bližší informace včetně kritérií pro přijetí žáků do 1. třídy budou uveřejněny na
webových stránkách obou základních škol.

Důležité termíny v MŠ

Zápis do MŠ bude probíhat 10. a 11. května 2017.
Rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky pro své dítě, musí teď nově sami
poslat žádost o vyšetření dítěte do školského poradenského zařízení, nejpozději do
31. 1. 2017, aby byly děti včas vyšetřeny před
zápisem do ZŠ.
Žádosti o vyšetření dítěte si rodiče najdou na
stránkách www. ppp-zr.cz v sekci Formuláře, nebo u p. učitelek MŠ. Žádosti odešlou
elektronicky, nebo poštou do Pedagogickopsychologické poradny, Veselská 35/43, 591
01 Žďár nad Sázavou.
Dále se rodiče musí objednat na vyšetření do
pedagogické poradny e-mailem na adrese:
poradna@ppp-zr.cz, nebo telefonicky na
čísle 566 622 387 do 31. 1. 2017.
Se zprávou školského poradenského zařízení
se rodiče musí dostavit k zápisu do ZŠ.

Příměstský tábor

Sport, hry, výtvarka, výlet v době 20.-24. 2. od
8.00 do 15.00 hodin. Cena 120 Kč/den.Pro
děti od 7 let. Přihlášky na stránkách DDM.
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Světový pohár horských kol
I letos bude Nové Město na Moravě hostit závody Světového poháru horských kol. Pojede se
19.–21. 5. 2017.
Horská kola do Vysočina Areny patří. Potvrdil to skvělý úspěch loňského mistrovství světa
i pravidelné závody Světového poháru. Ty se letos
v Novém Městě pojedou už po šesté. „Mistrovství
světa se povedlo. Ohlasy máme v podstatě pouze
pozitivní a z vedení Mezinárodní cyklistické federace víme, že považují Vysočina Arenu za nejlepší
areál na světě pro závody horských kol,“ říká organizátor závodů Petr Vaněk.
Přípravy na letošní závody už začaly, i když
samozřejmě jen po té organizační stránce. V předprodeji jsou také už vstupenky. „Snažíme se motivovat lidi, aby si koupili lístek včas a v předprodeji. Vyhnou se tak nepříjemným frontám v době
závodů,“ říká Vaněk. Kdo si koupí lístek v předprodeji, získá od organizátorů hodnotný dárek:
- nákup 1 ks vstupenky do konce ledna (včetně
všech, kteří si již vstupenky koupili): „merchandisingové tričko“ v hodnotě 400 Kč dle vlastního
výběru a aktuální dostupnosti na místě při SP
(pánské/dámské/dětské),
- nákup 1 ks vstupenky do konce února: „mul-

tifunkční šátek“ v hodnotě 250 Kč,
- nákup 1 ks vstupenky do konce března: „ponožky
RACE“ v hodnotě 200 Kč,
- nákup 1 ks vstupenky do konce dubna: „ponožky
SMILE“ v hodnotě 100 Kč,
- nákup 1 ks vstupenky v květnu: „cyklistická lá-

hev“ v hodnotě 100 Kč.
Zboží bude k vyzvednutí při SP v NMNM (tedy
v termínu 20.–21. 5. 2017) na místě ve Vysočina
Areně, které bude před akcí oznámeno. Informace budou také umístěny na vstupech do areálu.
-kb-

Úspěchy SK Orientační sporty v uplynulém roce
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě má
téměř 90 členů, kteří v uplynulém roce startovali na
více jak sedmdesáti závodech v ČR a také v Evropě.
Nejlepších výsledků v uplynulém roce dosáhl
v kategorii starších žáků Šimon Mareček, který
zvítězil na letní olympiádě dětí a mládeže v Plzni
v závodě na krátké trati. Šimon také zvítězil v
českém žebříčku starších žáků, do kterého se
počítalo šest celostátních závodů. Společně s
klubovým kolegou Janem Nechanickým se zasloužili o druhé místo štafety Vysočiny na MČR
štafet. Dalším výborným výsledkem bylo 3.místo
družstva Vysočiny na MČR družstev, kde v osmičlenné sestavě výběru Vysočiny figurovali hned

tři členové našeho klubu – Zuzana Stoklasová,
Jan Nechanický a Šimon Mareček. Vzhledem
k tomu, že žactvo nemá v OB ještě mistrovské
šampionáty, tak se oba dva žáci představili na
závodech MČR v mladších dorostencích. V nabité konkurenci se jim také dařilo. Nejlepších
výsledků dosáhl Jan Nechanický ve sprintu, když
doběhl na 10. místě a dvě dvanáctá místa na MČR
na krátké trati a klasické trati obsadil Šimon Mareček. V mladších dorostenkách doběhla Klára
Nechanická ve sprintu na 10. místě. Nadějnou
závodnicí je i Zuzana Stoklasová, která například
zvítězila v otevřené kategorii mladších žaček na
MČR ve sprintu.Vítězství z vícedenních meziná-

rodních závodů si přivezl Šimon Mareček (Karst
cup Rožňava a Cena východních Čech) a Adéla
Zrníková (Grand Prix Silesia Vidnava).
Výborná umístění předváděli i veteráni, což
potvrdili společným výkonem na MČR družstev.
Zde si ve složení Petr Mareček, Daniela Nechanická, Radan Kamenický, Lenka Kamenická
a Jiří Dvořáček doběhli pro výborné 8. místo v
konkurenci šedesáti družstev. Z jednotlivých
výsledků ještě vyčnívá bronzová medaile Lenky
Kamenické na MČR na klasické trati v kategorii
veteránek nad 45 let.V letošním roce nás opět
čeká mnoho závodů nejen v ČR, ale i např. ve
Švédsku a Chorvatsku.
PM

Vysočina Arena hostila MČR v běhu na lyžích
Vysočina Arena byla dějištěm MČR v běhu na
lyžích v kategoriích dospělých a juniorů s mezinárodní účastí.
Rozdělovaly se tituly ve sprintu, v závodě mužů
na 10 km a žen na 5 km klasicky, o medaile se
bojovalo na stejných tratích volným způsobem.
Součástí šampionátu byl i 79. ročník Zlaté lyže,
která připadla vítězi závodu na 10 km klasicky.
Stal se jím osmadvacetiletý slovenský reprezentant Peter Mlynár. Vyhrál nejen desetikilomet8

rový závod, ale také sprint. V nejkratším závodě
porazil druhého Nora Ragnara Bragvina Andresena a třetího Luďka Šellera z Dukly Liberec.
V ženském sprintu zvítězila Sandra Schützová
ze Ski Jilemnice. Z domácích novoměstských
lyžařů dosáhly nejlepšího výsledku mladší dorostenky. Jejich kategorii vyhrála Gabriela
Masaříková a druhá skončila Marta Slonková.
Titul v klasice získal v mužích v pořadí druhý
Miroslav Rypl z Dukly Liberec, v ženách obhá-

jila loňské prvenství Kateřina Beroušková ze SC
Plzeň. Z novoměstských závodníků se dostaly
na stupně vítězů pouze dvě dorostenky. V kategorii U16 skončila druhá Marta Slonková a v
závodě mladších dorostenek byla třetí Kateřina
Elicerová. V závěrečném závodě mužů zvítězili
v běhu na lyžích na 10 kilometrů volně Martin
Jakš z Dukly Liberec a na poloviční trati byla mezi
ženami a juniorkami opět nejrychlejší Kateřina
Beroušková. 
Jiří Pošvár, -mahNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017
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Atletický oddíl bilancoval
V sobotu 14. ledna se v KD konala
výroční členská schůze novoměstského atletického oddílu.
Jeho předseda Petr Hubáček st.
zhodnotil uplynulou sezonu jako
velice úspěšnou. Zisk 14 cenných
kovů z MČR je toho důkazem.
V loňském roce se také podařilo
dokončit úpravu stupňů pod zastřešením tribuny a i díky tomu
je atletický stadion důstojným
sportovním stánkem.
Oddíl také úspěšně zvládl pořádání tradičních akcí. Ať už šlo
o přespolní běhy či závody na
dráze. Kladně hodnoceno bylo i to, že Gymnázium Vincence Makovského zařadilo do sportovní přípravy atletiku. V současné době má 20
studentů výborné tréninkové podmínky a může
výkonnostně růst. Všichni se shodli, že spolupráce mezi TJ a školou je ku prospěchu věci.
Byť se oddíl stará zejména o výchovu mládeže,
i zájemci z řad veteránů tu mají dveře otevřené.
Byli to právě Ivana Jíchová a Jiří Brychta, kteří
na jedničku hájili naše barvy na MS veteránů

v Austrálii. Jako nejúspěšnější reprezentanti
uplynulé sezony byli hodnoceni Lenka Novotná
ve trojskoku, Martin Koutník v běhu na 2000 m
překážek, Vendula Šírová ve skoku o tyči, Lukáš
Kourek v přespolním běhu, Jiří Kabrda v běhu
na 3000 m, Karel Kulíšek a Kateřina Pulgretová - oba v běhu na 1500 m. Všem přejeme
v roce 2017 hodně osobních rekordů a radost
z pohybu. 

-mah-, -hub-

Fotbalisté začali pilovat formu na záchranu soutěže
V pondělí 9. ledna zahájilo přípravu 21 hráčů A
týmu Vrchoviny. Úkol je přitom jasný. Zachránit
se v divizi D. Nic tak neponechávají náhodě. Trénují nejen v tělocvičně či na umělém trávníku, ale
také se postavili na běžky. První přípravné utkání
odehrála Vrchovina ve Žďáře v neděli 29. ledna,
kdy se postavila proti Hlinsku. Potěšující zprávou
je také stabilizace kádru. Prozatím odešel pouze
Miroslav Kovář, který bude zkoušet štěstí v Rakousku. Vrchovina zaznamenala i první posily. Z
Třebíče přichází šikovný obránce Pavel Chalupa.
„Pavel je nadstandardní třetiligový hráč, navíc
spolehlivý a s opravdovým charakterem,“ pozna-

menal trenér týmu Richard Zeman. Po roce a půl
se vrací také Michal Skalník, který se v jednom
dresu opět potká se svým dvojčetem Kamilem.
Ten si k fotbalu přičichne po půlroční pauze, kdy
se dával dohromady po operaci kolena. Fit by
už měli být také stoper Lukáš Smetana, Ondřej
Košík a Michal Kyselý, stejně jako útočník Michal
Šmída. „Všechno to jsou hráči, kteří na podzim
týmu chyběli. Takže další posily,“ doplnil lodivod Zeman, jemuž bude nově asistovat Luboš Střešňák. Trenérem brankářů zůstává Leoš
Škorpík a vedoucím mužstva Pavel Bajer.
-mah-

38. ročník 24hodinovky

V termínu 25. a 26. února se uskuteční již 38.
ročník 24hodinovky. Centrem závodu, který
si žádá odvahu, je Turistická chata Studnice
a v programu se počítá také s 12hodinovkou.
Nadšenci se mohou hlásit do 17. února.
Formulář přihlášky je ke stažení na www.
montanaklub.cz. Prezentace se uskuteční
od pátku 24. února od 15.00 hod. do soboty
25. února do 11.00 hod. Start je v sobotu
ve 12.00 hod. Závod bude ukončen v neděli 26. února ve 12.00 hod. Pokud sněhové
podmínky dovolí, poběží se na neosvětleném
okruhu o délce 5 km v okolí Studnic. Trať
bude postavena a připravena na bruslení a
klasiku. Závodí se v kategoriích jednotlivci
(muži, ženy), dvojice (muži, ženy) a smíšené dvojice. Nezapomeňte dobré osvětlení
a dostatek zásob na doplnění sil. Startovné
činí 200 Kč na osobu. 
-mah-

Kilometry lyžařských
tratí
Sněžná rolba jede na plný výkon. Najety
již byly všechny tratě na klasické lyžování,
upravovány jsou také trasy na bruslení.
Leden tak přinesl výborné podmínky pro
lyžování. Aktuální informace o současném
stavu lyžařských tratí sledujte na www.lyzovani.nmnm.cz. 
-mah-

RC Titáni se připravují
na jaro

Ragbisté přes zimu zlepšují fyzickou kondici.
Na jaře je totiž čeká řada nelehkých utkání.
Dobrou zprávou pro fanoušky je, že většina
z nich se odehraje na domácí půdě. Tedy na
hřišti v areálu SOŠ v Petrovicích. 
-red-

Florbalisty čeká boj do posledního zápasu
V plném proudu jsou florbalové soutěže. Mužský
kádr se musel v době před Vánoci vypořádat s několika zraněními a v prořídlé sestavě proti favoritům
soutěže nepřekvapil.
Následovala ještě prohra se Žďárem, chuť
jsme si však spravili v zápase s Okříškami.
První zápasy v novém roce ovšem nevyšly podle
představ. V neúplné tabulce patří mužům až 9.
příčka. Na 4. místo ale ztrácíme pouze 5 bodů
a máme 3 zápasy k dobru. Bodově mužský tým
letos táhnou hlavně Jakub Čuhel a David KrejNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

čí. Dorostenci v první lize drží 3. příčku, která
zajišťuje postup do play-off. V polovině sezony
je však tabulka hodně vyrovnaná. I přes jedinou
prohru máme pouze jednobodový náskok na
čtvrtý Jindřichův Hradec. V čele soutěže zůstávají Pardubice a Hradec Králové. Nejproduktivnějšími dorostenci jsou Filip Chalupa
a Petr Svoboda. Starší žáci po prvním turnaji
roku 2017 vypadli z čela tabulky a ocitli se na
3. místě. Nestačili totiž na přímé konkurenty,
a to mužstvo Bystřice, se kterou těsně prohrá-

li 5:6, a Světlé, se kterou padli 2:5. Boj o playoff, kam postupují první dva týmy, je však stále
otevřený. Aktuálně 4 nejlepší týmy od sebe dělí 4
body. Nejvíce gólů v této sezoně vsítil Jan Lukeš.
V případě Orelské ligy si naše mužstva polepšila. Druhý oddíl mužů dvakrát zvítězil a mladší
žáci si také připsali plný počet bodů. Elévové si
také vyzkoušeli, jaké to je hrát turnaj, a užívají si
florbal. Děkujeme všem za přízeň a buďte s námi
i v roce 2017!

Tomáš Mrázek, Orel NMnM
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin
v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do
18 hodin.

8.2.1941 zemřel v Kutné Hoře Emil Musil Daňkovský
učitel, spisovatel literatury pro mládež, 76. výročí úmrtí

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:
Antonín Kašpar – Strážci
(do 28. září 2017)
Hynek Luňák – Retrospektiva
(do 17. dubna 2017)
Dětský ateliér – výstava prací
(do 26. února 2017)
Výstava děl malých umělců, kteří navštěvují Dětský ateliér Horácké galerie.
AKCE A VERNISÁŽE:
čtvrtek 2. února 2017 v 17 hodin
Photographia Natura 2016
Zveme vás na vernisáž výstavy výsledků 13.
ročníku fotosoutěže Photographia Natura 2016.
I tento rok byl zájem o soutěž velký. Všechny
snímky měly jedno společné téma, a tím byli ptáci. V zámecké arkádě uvidíte takřka padesátku
těchto fotografií, včetně trojice vítězných snímků.
Přijďte nahlédnout do světa ptactva, potěšit oko,
nebo se dokonce poučit.
Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Městské lázně
S permanentkou do Solária za 7Kč/min
na masáže kdykoli v otevírací době lázní
ve fitness aplikace k běžeckým trenažérům
2. 2. Hromnice – Solárium - 10% sleva
3. 2. – 5. 2. Pololetní prázdniny - v 11, 15
a 17h – akce v bazénové hale
6. 2. 17:00 -18:30 – fitness – využití aplikací
na běžeckých trenažérech - s Jiřím Brychtou
13. - 19. 2 Valentýnský týden – sleva 10% na
růžovou zážitkovou koupel a masáže
17. 2. Sanitární den – otevřeno od 14h
18. 2. Noční lázně – otevřeno do půlnoci
20. – 26. 2. Jarní prázdniny – sauny denně
od 10h, smíšené

10

14.2.1886 narodila se v Kelči Pavla Křičková-Homolková, profesorka na sociální škole Vesna v Brně,
spisovatelka, sestra básníka Petra Křičky a hudebního skladatele Jaroslava Křičky
22. 2. 1886 narodil se v Rovečném Ing. Josef Jílek
„zakladatel“ Zlaté lyže, 131. výročí narození
26.2.1906 narodil se v NMnM Josef Makovský
architekt, bratr Vincence Makovského, navrhoval
scénické výpravy k představením spolku Horák,
navrhl umístění „Pomníku padlým vojínům“
111. výročí narození.

Stomatologická pohotovost
4. 2.MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové
Město na Moravě, 566 616 901
5. 2.MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, Nové
Město na Moravě, 566 616 901
11. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
12.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
18. 2.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
19.2.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
25.2.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 232
26.2.MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 732
642 160
Služby se mohou měnit. Sledujte web novoměstské
nemocnice nnm.cz.

Mateřské centrum Lístek
Pondělky – otevřené herny s volným programem
od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
7.2. Keramika s Álou, vede Alena Klimešová
14.2. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová
28.2. Divadélko s Jarkou, vede Jarka Kaštánková
Čtvrtky – 2., 9., 16., února s metodicky zpracovaným programem Trdlohrátky, vede Martina
Vejpustková
1. skupina: pro děti od 4 – 18 měsíců, začátek
v 8:30
2. skupina: pro děti od 18 – 36 měsíců, začátek
v 10:00
Pokud budete mít zájem, přihlaste se na e-mail trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel. 605 876
601. Počet míst je omezen.

Z matriky
narozené děti
18.11. Štěpán Hejduk
16.12. Beáta Stará
16.12. Dorota Stará
19.12. Lukáš Kaplan
20.12. Aneta Kuchtová
21.12. Valérie Sedláková
24.12. Mikuláš Kubický
11.1. Ella Gregorová
jubilanti
4.1. Tomáš Blažek
5.1. Ludmila Kozáková
7.1. Josef Dvořák
16.1. Alena Novotná
1.2. Jiří Obr
2.2. Marie Kvíčalová
3.2. Jaroslav Kozák
5.2. Vladislava Míčková
5.2. Alois Ročárek
6.2. Jiřina Srnská
7.2. Milada Kaštánková
13.2. Miluška Bukáčková
14.2. Miloslav Švaříček
14.2. Miloslav Žák
15.2. Jindřich Tatíček
15.2. František Gregor
16.2. Vlastimila Lukešová
25.2. Jaroslav Hanych
25.2. Ing. Vladimír Rozhoň
25.2. Milada Drdlová
28.2. Ladislav Doležal

50let
88 let
85 let
75 let
75 let
75 let
89 let
80 let
91 let
91 let
87 let
95 let
75 let
91 let
89 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

manželství
17.12. Silvie Plešková, Michal Brázda
31.12. Eliška Dvořáková, Jiří Bárta
7.1. Hana Trödlerová, Vojtěch Pálka
úmrtí
16.12. Vladimír Pavlovský
(NMnM1949)
17.12. Josef Vetešník
(NMnM1939)
20.12. Jaroslav Vávrů
(Pohledec 1934)
21.12. Miloslav Homolka
(NMnM 1935)
22.12. Vlasta Marešová
(NMnM1937)
25.12. Jindřich Dolníček
(NMnM1947)
27.12. MUDr. Dobroslav Novák(NMnM1952)
28.12. Václav Havlík
(NMnM 1931)
3.1. Miloslav Ptáček
(Maršovice 1939)
4.1. Jaromír Filip
(Řečice 1932)
4.1. Ladislav Dibusz
(NMnM 1959)
5.1. Josef Bradáč
(NMnM 1938)
14.1. Milan Lukeš
(NMnM 1936)
14.1. Vladimír Kutílek
(NMnM 1949)
15.1. Miloslav Mazel
(NMnM1932)

Své náměty a tipy posílejte na adresu
zpravodaj@nmnm.cz.
Uzávěrka je vždy 15. dne v měsíci.
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SERVIS
Minibazar
Sběratel koupí obrazy krajiny z Vysočiny od malířů
Jambor, Blažíček, Lacina, Jíra J., 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. Prodám
sedací soupravu ve tvaru U, rok stará, téměř nepoužívaná. Kombinace světle šedé látky a smetanové koženky,
rozkládací s úložným prostorem. Rozměry 230x320x170
cm (délky stran), výška 107 cm, výška sedáků 46 cm. Pů-

vodní cena 42 000 Kč, nyní 25 000 Kč. Tel.: 728 331 210.
Prodám akordeon Royal Standard červený, rejstříky 5
a 11. Nutno vidět. Tel.: 724 303 477.
Prodám kočár (trojkombinace) zn. Easywalker
s příslušenstvím v dobrém stavu po dvojčatech. Tel.:
776 592 340. Koupím byt v původním stavu, platím v hotovosti. Spěchá. Děkuji za nabídky. Jarda 721 485 518.
Hledám podnájem pokoj + sociální zařízení. Tel.:
720 620 046.
Pronajmu garáž od 1. 2. 2017 v NMnM, ul. Sportovní
221. Tel.: 737 086 193.
Pronajmu garáž v lokalitě pod Holubkou. Tel.:

Poděkování

Klub seniorů

Upřímně děkujeme panu inženýru Laštovičkovi
a zaměstnancům technických služeb za velkou
vstřícnost a mimořádnou pomoc. Na sklonku
roku 2016 velmi ochotně a v podstatě ze dne na
den pomohli naší rodině v těžké svízelné situaci,
která by pro nás bez této pomoci byla obtížně
řešitelná.
Rodina Štroblova

6.2. po Výbor. Jídelna DPS 14 hod.
Cestopisné video. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
14.2. út Návštěva Horácké galerie 14 – 16 hod.
20.2. po VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
27.2. po Masopustní merenda. K tanci i poslechu
hraje Vl. Svoboda. Penzion Vrchovina 14 – 17
hod.
14.3. út Zájezd na operu Carmen do Brna

Vzpomínka
Osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen vzpomínky a s nimi žal. Dne 18. února vzpomeneme
20. smutné výročí, co nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička paní Marie Prosecká z
Nového Města na Moravě. Dne 31. prosince jsme
vzpomněli 10. smutné výročí, co nás opustil náš
tatínek a dědeček pan Miloš Prosecký.

S láskou vzpomínají dcery s rodinou.

Vzpomínka
V srdcích svých, drahý,
navždy tě máme, s láskou
a vroucností navždy vzpomínáme. Dne 20. ledna uplynulo
13 let, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jan Ťok ze Slavkovic. Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku
děkují manželka, syn Jan a děti s rodinami.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, jen
věčný klid mi přejte, jen v srdci věrnou vzpomínku si na mě
zachovejte.
Dne 26. ledna uplynul jeden
rok, co nás navždy opustila
Dagmar Lemperová. Kdo jste
ji znali, vzpomínejte s námi. Vzpomínají manžel
a děti s rodinami.
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

Poděkování
Rádi bychom velmi poděkovali zaměstnancům
oddělení interny Nemocnice Nové Město na Moravě, a to i sestrám a pomocnému personálu. Z
lékařů pak zejména MUDr. Zdeňku Koscielniakovi a MUDr. Zuzaně Kozárové za odbornou
péči a lidský přístup k panu Vlastimilu Čuhlovi,
který byl v posledních týdnech života v jejich péči
a kterému se snažili zmírnit jeho trápení v boji se
zákeřnou nemocí. 
Rodina Čuhlova

Vzpomínka
Utřete slzy a opět se smějte, tak si to přeji a v dobrém
vzpomínejte.
Dne 11. února by se dožila
70 let naše drahá manželka
a maminka paní Jaruška Konieczna z Nového Města na
Moravě. S láskou a vděčností vzpomínají manžel
Petr, dcera Jana, syn Petr, rodina Procházkova.

Vzpomínka
Dne 13. února uplyne třetí
rok od úmrtí pana Františka
Jaitnera. Všichni, kdož jste ho
znali a měli rádi, věnujte prosím s námi společnou tichou
vzpomínku. Rodina.

777 567 556.Pronajmu/prodám byt 2+1 na ulici
Luční. Byt je po rekonstrukci a je plně vybaven (včetně
myčky, TV). Volný ihned. Volejte po 15. hodině na tel.:
775 337 073. Hledám pronájem garáže v NMnM nebo
přístřešek pro auto. Tel.: 724 512 571.Koupím garáž
v NMnM na Holubce. Tel.: 733 798 620. Prodám bezbariérový byt 1+1 v osobním vlastnictví po rekonstrukci
v NMnM. Tel.: 736 535 044. Hledám levné bydlení 2+1 v
NMnM pro sebe a děti. Maximální výše nájmu a energií
6 000 Kč. Tel:723 803 102. Pronajmu byt 1+1 v NMnM,
ulice Budovatelů. tel.: 721 517 372. Nabízím domácí
výpomoc seniorům. Tel.: 728 551 821

Městská policie informuje občany, že stále
hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, kteří by zajišťovali zejména v ranních
hodinách bezpečný přechod dětí a školní
mládeže na přechodech pro chodce. Bližší
informace u velitele MP Jiřího Hradila.
Tel.:776 612 033.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 18. ledna uplyne 9 let,
kdy nás navždy opustila
paní Božena Altová. S láskou vzpomínají synové Jirka,
Josef a dcera Božena s rodinami.

Vzpomínka
Dne 23. ledna uplynul druhý
smutný rok, kdy nás náhle
opustil pan Josef Gabriel.
Vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Dne 18. února vzpomeneme
10. výročí úmrtí paní Jaroslavy Dvořákové z Nového
Města. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel a děti
s rodinami.

www.nmnm.cz
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Slza míří do kulturního domu
Na novoměstské pódium se opět po roce vrací Slza,
jedna z neúspěšnějších českých kapel současnosti.
Slza vystoupila v Novém Městě už na podzim
2015. Krátce po sobě vyprodala dva koncerty ve
velkém sále kulturního domu. Byla to generálka
na začátku úspěšného turné Katarze 2016.
Skupina Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu
2014, kdy veřejnosti představila debutový singl
Lhůta záruční, který se záhy stal hitem a zařadil
se mezi nejúspěšnější videa na YouTube. V roce
2015 Petr Lexa a Lukáš Bundil přispěli do českého éteru dalšími dvěma hity a klipy Celibát
a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), kte-

ré se dostaly do TOP 5 a posbíraly několik hudebních cen.Důležitý milník přišel s jejich debutovým albem Katarze (listopad 2015), které záhy
po vydání získalo vzácné ocenění multiplatinová
deska. Následovala ocenění Český slavík Mattoni
v kategorii Objev roku a Hvězda internetu.
Během léta Slza odehrála více než 60 koncertů včetně největších hudebních akcí (hudební
festivaly aj.). Kromě fanoušků, kteří Slze přibývají neuvěřitelnou rychlostí, kapelu chválí i hudební
kritici. Jejich debut, jenž na podzim získal trojplatinu, byl nominován také v hudebních Cenách
Anděl. Na koncert se můžete těšit 23. 2. od 18:00.
-kb-

Sochařství skrze dílo Jana Štursy
S novým pololetím přichází Horácká galerie
i s novým programem ke stálé expozici Jana
Štursy. Studenti II. stupně ZŠ a prvních ročníků
SŠ se mohou skrze Štursovo dílo seznámit se
sochařstvím. Z jakých materiálů vznikne socha?
Jak se sochy dělí? To vše a mnohé další objeví studenti na názorných ukázkách Štursových děl při
zhruba hodinovém programu. Během prohlídky
jim pomůže Štursův pracovní deník. Ten vydala

přímo Horácká galerie s finanční podporou Ministerstva kultury a pěkně jej ilustroval Novoměšťák Ivan Štrobl. Každému studentovi po prohlídce
deník zůstane a zároveň mu poslouží i jako průvodce po Štursových sochách v exteriéru města.
Tak neváhejte. Expozici je možné ve své stávající
podobě navštívit již jen do května tohoto roku.
Hlásit se můžete přes www.horackagalerie. cz,
nebo na tel. 566 654 228, 566 654 216.
-HG-

Retrospektiva Hynka Luňáka
Od poloviny ledna mohou návštěvníci Horácké
galerie obdivovat díla třebíčského rodáka Hynka
Luňáka. Tento umělec byl vlastní profesí technik
a konstruktér, jenž stál za vznikem hned několika československých patentů. Jeho povolání
se také promítlo do amatérské malířské tvorby či kresby, za niž získal i řadu ocenění. Díky
četným služebním cestám do zahraničí, zejména
do Itálie a Řecka, se setkal s antickou architekturou. Přirozená zvídavost jej přes řeckou historii
a antické báje přivedla k tematické syntéze, která

Pozvánka na ples

MEDIN, a.s. a Nemocnice Nové Město na
Moravě pod záštitou starosty města vás
srdečně zvou 3.2. od 19:30 na společenský
ples do KD. K tanci a poslechu hraje Gurmania band, Asaf a Elvis Presley revival.
Zatančí i skupina Smyk. Cena vstupenky
pro veřejnost je 200 Kč. Cena vstupenky
pro zaměstnance pořádajících společností
je 100 Kč. Lístek zakoupíte v pořádajících
společnostech a v IC.
-red-
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nemá v českém umění obdoby. Antické pověsti
se v jeho díle propojují se složitými technickými konstrukcemi. Obrazy, skrývající v sobě
konfrontaci našich kořenů se současností, nutí
k zamyšlení. Kromě antiky měl však Hynek Luňák
rád toulky přírodou, což zužitkoval ve svých půvabných kresbách venkovských stavení Vysočiny i tradičních krojů. Obě tyto polohy autorovy
tvorby je možné zhlédnout do 17. dubna 2017
v zámeckém podkroví.
-HG-

Reprezentační ples
gymnázia
Srdečně vás zveme na ples novoměstského
gymnázia. Ten se koná v pátek 10. února od
19 hodin v KD. Hudební doprovod zajistí
oblíbené 4Sýkorky a kapela složená ze studentů gymnázia Šípyho kumpáni. Vstupné
na místě 200 Kč, v předprodeji v sekretariátu
gymnázia 180 Kč. Tel.: 566 671 243
-red-

Oáza na dosah
Do redakce přišel inspirativní text, který jsme
se rozhodli otisknout. Je totiž důkazem toho, že
v Novém Městě se žije dobře, stačí chtít.
Je čtvrtá adventní neděle a já v uspěchané atmosféře předvánočního času otevírám dveře novoměstského knihkupectví U Salvátora. Dýchne
na mě nezaměnitelná vůně nových knih a za
pokladnou mě jako vždy vítá milý úsměv Šárky Pojezné, která kdykoli s naprostou jistotou vyhledá,
případně ihned objedná jakoukoli publikaci, na niž
jen pomyslím. Dnes ale nejdu po knížce. Přilákaly
mne sem něžné drobnosti pečlivě rozmístěné
ve výloze krámku. A spoustu dalších nacházím
i v zadní místnosti. Ta je doslova na každém centimetru vyšperkována všelijakými, s citem vybranými kousky, které vlastně všechny s knihou nějak
souvisí. Už se vidím zabalená v hřejivém plédu, jak
si doma sedám do křesla a otevírám rozečtenou
knížku. K tomu mám zapálenou svíčku, co voní
po růžích, a na stolku kávu v modrobílém porcelánu… Ale i U Salvátora jsou dvě pohodlná křesílka
a možnost dát si onen lahodný mok. A tak s šálkem
v ruce usedám do jednoho z nich, rozhlížím se
kolem a má dušička se blahem tetelí z té úžasné
oázy klidu, z „tady a teď“.
Olga Růžičková

Zavřené muzeum
Expozice Horáckého muzea jsou do 16.
února uzavřeny. Informační centrum bude
otevřeno, volně přístupná je i výstava Příroda
Vysočiny ve vestibulu muzea. Muzeum zároveň hledá dobrovolníky pro muzejní práci.
Hlaste se, prosíme, na katerina.kucerova@
nmnm.cz.
Děkujeme za pochopení.
- HM-
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Stopy Karla Němce na Vratislavově náměstí

Rok 2017 je v Novém Městě Rokem malířů. To je
dobrá příležitost připomenout si malíře, který zanechal svoji nesmazatelnou stopu přímo v novoměstských ulicích.
Grafik a malíř Karel Němec, který žil v letech
1879–1960, vytvořil krásná sgrafita,která obdivují místní i turisté. Jeho rozsáhlé dílo s převahou
umělecké a užitné grafiky vzniklo v rodném domě
čp. 40 na Žďárské ulici. Ve 20.– 40. letech se věnoval sgrafitové tvorbě, kterou kromě tehdejšího Novoměstska, Žďárska a Bystřicka uplatnil
v Havlíčkově Brodě, Brně a Znojmě. V nejbližším
okolí najdeme soubor exteriérových sgrafit ve
Fryšavě.
Některé náměty zpracoval Karel Němec již
dříve v dřevorytové tvorbě. Většina sgrafit se
zachovala a část byla restaurována. Zbořením i
adaptací objektů byla zničena exteriérová výzdoba
na osmi stavbách i sgrafitové výjevy v interiéru.

čp. 114, Horácké muzeum
znak města a nápisy – 1938, restaurování 1993
Výzdoba renesanční radnice ze 16. století s barokní adaptací se týká celé fasády. Texty informují o
stavbě a nabádají ke spravedlivému souzení provinilců. Nápis na věžičce upozorňuje na muzeum a
původní správní účel budovy připomíná městský
znak, udělený roku 1635 majitelem panství kardinálem Františkem z Dietrichsteinu. Znak má
jednoocasého lva, dva vinařské nože z rodového
erbu Dietrichsteinů a knížecí klobouček, který
odkazuje na kardinálův šlechtický titul.
Kostel svaté Kunhuty
1928–1929, poslední restaurování 1999–2000
interiérové sgrafito České nebe – 1930
Fasádu středověkého objektu s barokní úpravou
zdobí náměty z Bible a ze života světců (viz propagační skládačka a publikace). Sgrafito na vítězném oblouku v interiéru dokumentuje původní
barevnost. Fotografii s určením postav najdeme
v podvěžní síni. Vznik výzdoby ovlivnilo přátelství s děkanem Matějem Müllerem, amatérským
výtvarníkem a sběratelem umění.

úrody Bakcha (vlevo se skupinou muzikantů) a
jeho následky (vpravo se šaškem, symbolem blázna, a s opilci). Reklamní nápisy na nástavbě hotelu
doplňují figurální náměty o jídle a pití. Po bohaté
výzdobě sklepní vinárny Podsvětí z roku 1931 zůstala na počátku tohoto století jedna dochovaná
scéna, překrytá již novou výmalbou.
Název Panský dům (panšťák) souvisí se
zřízením vrchnostenské hospody ve druhé polovině 17. století. Ve druhé polovině 19. století se tu
pořádaly i vzdělávací a zábavné spolkové akce. Jde
o rodný dům stavitele Josefa Sadílka (1844–1935),
všestranně činné osobnosti veřejného života, starosty a čestného občana města.
Jednopatrový hostinec koupil roku 1915 Antonín Zelený. Jako první místní hostinský reagoval
již v roce 1923 na rozvoj turistického ruchu jeho
výrazným rozšířením na hotel. Po restituci byl
objekt prodán.

čp. 7, Hotel Panský dům
Pijáctví – 1923, restaurování 1995
Vznik nejstarší sgrafitové výzdoby souvisel
s adaptací a nástavbou patrového hostince. Hlavní
alegorické výjevy zobrazují uctívání boha vína a

čp. 190 (ve dvoře domu čp. 11)
Řeznický znak - 1941
Nedostatečně viditelné sgrafito je umístěné na
fasádě patrové budovy po pravé straně ve dvoře rodného domu Vincence Makovského. Řeznický znak označuje přízemní výrobní prostory
živnosti. Iniciály JJ patří majiteli, letopočet určuje
stáří sgrafita (v monografii Jiřího Šebka o Karlu
Němcovi není výzdoba uvedena).Objednavatelem
byl řezník a uzenář Jindřich Janovský, syn řezníka
Josefa Janovského.
-HM-

O toleranci a pluralismu

Zapomenutý Jemen

Ples ZUŠ

V pátek 10. 2. 2017 v 17:00 vás zveme na přednášku do Kulturního domu v Novém Městě na Moravě.

V pátek 24. 2. 2017 v 18:00 vás zveme na přednášku do Kulturního domu v Novém Městě na Moravě.
Jaké to je být členem humanitární mise Lékařů
bez hranic v Adenu? Beseda s MUDr. Dušanem
Machem, primářem ARO v novoměstské
nemocnici, o jeho šestitýdenním působení
ve službách Lékařů bez hranic v největším jemenském přístavním městě.
Eudaimon Arabia (šťastná Arábie), tak nazval
starořecký geograf Ptolemaios jižní část arabského poloostrova. Oblast, na které se dnes nachází
sjednocený Jemen. Zemi nesoucí skutečné předpoklady být malým rájem na zemi. A přitom dnes
je vše úplně jinak.
Dnešní Jemen je zemí na hranici obrovské
humanitární katastrofy, která navíc zůstává
zbytkem světa jaksi zapomenuta. Dlouhotrvající
vojenský konflikt vystavuje 27 milionů obyvatel
nesmírnému utrpení. Dostupnost pravidelného
jídla, pitné vody či zdravotnické péče se staly
luxusem, který si může dopřát již jen méně než
polovina obyvatel Jemenu.
-red-

Útěk nebo útok jsou reakce, které vystrašenému člověku mnohdy zachránily a stále zachraňují život. Strach pociťujeme při pohledu na
řádící fotbalové fanoušky, strach budeme mít
při setkání s neznámým člověkem na odlehlém
místě, strach nám nahánějí uprchlíci přicházející do Evropy. Na druhou stranu jsme nabádání
k toleranci, otevřenosti, pochopení pro druhé
a jejich odlišnost. Chce se po nás rozvážné
jednání, vstřícné postoje, chladná hlava.
Jak se to má s tolerancí a otevřeností ve chvíli,
kdy přestáváme svému okolí rozumět a instinkt
velí k útoku nebo bezhlavému úprku? Nad tím
se budeme společně zamýšlet na besedě s doc.
PhDr. Zdeňkem Pincem, vysokoškolským učitelem, filozofem, publicistou a chovatelem exotického ptactva, jedním ze zakladatelů Fakulty
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.
-redNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

Základní umělecká škola Jana Štursy vás srdečně
zve na tradiční ples. Ten se koná v pátek 17.2. od
19:00 v kulturním domě.
Osmý ples ZUŠ má přídomek Ples mudrců.
Koná se totiž v roce 2017 a číslo 17 je číslem nesmrtelnosti. Kromě klasické plesové zábavy, tedy
hudby a tance, se můžete těšit na alchymistickou
laboratoř se soutěžemi o ceny a samozřejmě vystoupení žáků a učitelů. Do přípravy programu
se zapojily všechny obory. Zahrají kapely ZUŠáci,
Kantor Band, Swing Band. Plesem provází duo
mudrců Perpetuum Mobile. Vstupenky můžete
zakoupit v předprodeji v kanceláři ZUŠ.  -kb-

Přednáška

Místní organizace Svazu tělesně postižených
pořádá pro členy a seniory přednášku s besedou na téma „Jak trénovat paměť“.
Přednáška s besedou se uskuteční 8. 2. od
9:00 v KD. Přednášet bude Mgr. J. Rudelová.
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Zmizelé Nové Město
Ještě k novoměstskému „majálesu“ v roce 1957

Kameraman indické televize s asistentkou
To bylo tenkrát - ani ne tak na ostrově Capri, ale
v Novém Městě na Moravě. To se psal rok 1957
a na Horním dvoře šéfoval pan Josef „Kaštan“.
Město a „Družstvo“ objížděl podnikovým traktorem zn. Buldok pan František Materna. Ovšem
Josef, ten byl svým způsobem novoměstskou celebritou. Měl také svoje přátele a také svoji starší,
hezky ojetou Jawu, kterou používal i k různým
vylomeninám. Do okruhu jeho velice dobrých
známých patřili také Rudolf Vlček a Alois Mrkvič-

ka, zaměstnanci OVO (Okresní veterinární ošetřovna, Nečasova čp. 32). S těmi se často scházel
v hospůdce Na Pekle (Nečasova čp. 20), kde tou
dobou vládli manželé Jouklovi. Tam se k nim přidával také pan Václav Exler, pracovník tehdejších
jatek, kde administrovala paní Tonička Krepsová,
manželka profesora Miloše Krepse. S těmi všemi
byl Josef jedna ruka.
Ale k věci samé. Když jsem si pročítal článek
s názvem „Josef Kaštánek, pán z Horního dvora“, docela jsem se pobavil, když jsem kouknul
na kopii fotky „Průvodu před sokolovnou“. No,
musím říci, že když se na sebe dívám, tak se musím pochválit (Mrazík). A to proto, že i po tolika
letech nebyla odhalena moje identita. Jde totiž
o to, že ten rok se již delší dobu připravoval první,
a jak se později ukázalo, i poslední novoměstský
majáles. V té době jsem byl zaměstnancem KNV
(Krajský národní výbor) Jihlava s několika vyhrazenými pracovními dny na OVO. A tak jsem
se ve spolupráci s kamarádem a učitelem Oldou
Mičkou (Ulitou) začal připravovat i já. Na akci
jsme potřebovali dva flašinety, bryčku a koně.
Jeden z flašinetů (v zelené barvě) byl importován
z Fryšavy od Staříků, druhý, řádně ojetý, už nevím, odkud se vzal. Ale ten jediný dokázal poctivě
hrát třeba „Táboráku plápolej“. Kromě toho byla
zapotřebí řada propriet dalších. Zelený flašinet
byl vrácen na Fryšavu, ten druhý zůstal v kabinetu
na gymnáziu.

A protože jsem tou dobou byl ve styku s mnoha
různými majiteli a jinak zainteresovanými chovateli domácích zvířátek i zvířat, tak jsem si od pana
Satorie, který pobýval v blízkosti OVO na Nečasově ulici, vypůjčil onen vozík, a to i s nutným pohonem – tedy koníkem. Zde je potřeba ještě říci,
že v té době byl již Lorencův koník těžce nemocný
a pobýval ve stáji na OVO. Tam také brzy skonal
s hlavou na Honzíkově klíně. Tenkrát Honzík tu
záležitost hodně oplakal. Takže nebylo ani fyzicky
možné, aby se Honzík Lorenc podobné akce zúčastnil. Prostě je to tak, že kočím z otištěné fotky
jsem já osobně ve věku 19 let, jednoho měsíce
a dvou dnů. Oblečení jsem získal od svého dědy
Františka Lukeše, včetně klobouku, bot i onucí,
které mi čouhají z bot.
Na povoze si vezu cikánky – tehdejší novoměstská super děvčata – Jarku Smetanovou,
Marii Musilovou a další. A když se podíváte na
záď toho furberku, tak tam sedí Ulita s flašinetem a vesele točí klikou. A určitě jsme nejeli
na hřiště, nýbrž na náměstí. Tak tohle byla ale
už akce druhého dne majálesu, tedy dvacátého
osmého. Den předtím jsem spolu s Pavlem
Janovským účinkoval jako kameraman indické
televize. Za hlavní kamerou „Reportage Indique“ na podlaze gazíku OVO, který řídil Alois
Mrkvička, stál Jožin Kejř (Sany), syn novoměstského evangelického duchovního, seniora Kejře.

Bohumil Lukeš

Horní dvůr ještě jednou

Josef Kaštánek a jeho panímáma
V lednovém Novoměstsku jsme si připomněli Josefa Kaštánka, jednu ze známých novoměstských
postav, „pána z Horního dvora“. Tam otištěnou
14

fotografii, jak Josef Kaštánek přehlíží spoušť způsobenou 28. května 1958 vichřicí, jsem zamýšlel
použít jako východisko k dalšímu
vyprávění. Jenže než jsem se pustil
do spisování, dostal se mi do rukou další materiál.
S komtesou pána Horního
dvora jsme vás seznámili již minule. Abychom si doplnili znalosti
o domácnosti pana Kaštánka, dlužím ještě zmínku o panímámě.
Pamětníci na ni vzpomínají jako
na hodnou a přívětivou osobu.
Pěknou vzpomínku na ni má kaVyvrácené lípy na cestě k Hornímu dvoru
marád Jaroslav Německý. „Jako studenti před maturitou jsme chodívali k rybníku
pana Kaštánka, jak shrabuje usušené seno. Na
louce měl malý traktor „Svoboďák“. Domluvili
Křivka, kde bylo krásné koupání. Jednou odpoledne, když jsme se vraceli do města, jsme viděli
jsme se, že mu pomůžeme. Naložili jsme seno a jeli
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017

mil se a začal povolat opasek a rozepínat kalhoty,
a jak on to uměl, zplna hrdla hulákal: „Lorenc, když
to bude fungovat, hoď mně
tam taky jednu lopatu!“
Výbuch smíchu čumilů povzbudil koníka natolik, že
se mu podařilo rychle vstát.
Pan Kaštánek pak přitáhl
řemen kalhot a hrdě pokračoval dolů v cestě k Hornímu
dvoru. Za podobnými účely
dnes v televizi propaguje
doktor Uzel jiné, zaručeně
účinné přípravky. Možná
o pozitivních účincích
dřevěných pilin také ví, ale
drží to pod pokličkou, jsou
moc levné.
Zničené stromořadí u silnice na Olešnou
Vraťme se nakonec ke
a povalený Zelený kříž
slibovanému osmadvacájsem pak na schody našeho tehdejšího domu na
tému květnu roku 1958.
„Monseovce“, odkud je krásný výhled na Tři kříže.
Na fotografii jsme viděli
První pohled nahoru mi ale připadl divný, bylo
Josefa Kaštánka, jak protam jaksi moc světla. Vichřice tehdy dokázala to,
hlíží spoušť, kterou mu
o co nyní marně správa města usiluje, porost na
tehdy vichřice způsobila.
O té vichřici se už ve svých
vrcholu kopce téměř zmizel. Zvědavost byla tehdy
Všeteční průzkumníci v polomu na Třech křížích. Pozná se někdo?
vzpomínkách zmínil Pavel
veliká, vzali jsme kola a vyrazili na průzkum. Na
do dvora do průjezdu a složili seno na půdu. Pak
Hubáček. Tenkrát jí padly za oběť i dva lyžařské
cestě k Hornímu dvoru nás překvapily vyvrácené
můstky, o tom se snad někdy také zmíníme. Na tu
jsme ještě odvezli a složili druhou fůru. Když bylo
staleté lípy, poničený chlumek na vrcholku Třech
pohromu si docela dobře pamatuji. Přišlo to někdy
křížů i vyvrácené stromy okolo silnice na Olešnou.
vše hotovo, řekl pan Kaštánek: „Tak hoši, jdeme
do kuchyně!“ V kuchyni byla paní Kaštánková,
okolo třetí hodiny odpoledne. Jako obvykle jsme si
Z domů to postihlo Hubáčkovo stavení na Svauž stará a hodně ohnutá, a ta vytáhla z trouby
tehdy hráli na ulici, když se začalo škaredě mračit
tojánce a Horní dvůr, ale to už jsme na fotografiích
upečenou domácí kačenu. Sedli jsme si ke stolu
a stmívat a rodiče nás začali všechny urychleně
ukázali. Připojuji proto další fotografie té spouště,
honit domů. Pak se setmělo a začal hukot a prudký
kterou vichřice na vegetaci způsobila.
a hodovali. Kosti jsme házeli pod stůl, kde už na
déšť. Za nějakých dvacet minut bylo po všem. Vyšel

Jaromír Černý
ně čekal pěkný velký pes rotvajler. Kaštánkovým
jsme poděkovali a vyrazili k městu.“
Další vzpomínku na Kaštana mně poskytl
Jiří Slonek. Je to taková lechtivá historka a já si
ji nemohu nechat pro sebe. Vystupuje v ní ještě
další novoměstská postava, se kterou jsme se už
setkali v předchozím vyprávění na fotografii. Je
to povozník Jan Lorenc se svým Šemíkem, nebo
Šemík Lorenc se svým koníkem. Ono je to vlastně
jedno, všichni pamětníci ví, o koho jde. Bylo to
v zimě a Lorencův povoz směřoval od lihovaru
krkolomnou cestou okolo zámku vzhůru. Kousek
před výjezdem Brněnské ulice na Komenského náměstí, někde mezi pekařstvím u Zezuláků a „myší
dírou“, koník na zamrzlé kaluži uklouzl a spadl.
Po několika marných pokusech vstát ale zůstal
ležet. Nebylo se čemu divit. S kováním kopyt svého
jediného oře míval pan Lorenc problémy, proto
se na zimní provoz řádně připravil. Na voze měl
pohotovostní zásobu dřevěných pilin, a tak vzal
lopatu a začal je házet pod koníka na zamrzlou
kaluž. Kolemjdoucí chodci se začali shlukovat
a očekávali, jak to dopadne. V tom se z myší díry
vynořil „Kaštan“ a zahlaholil: „Lorenc, co to vyPolom na Třech křížích
vádíš?“ Ten odpověděl: „Ále, házím pod něj piliny,
aby se postavil!“ Načež se Kaštan zastavil, napříNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017
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Víš, co jíš? aneb Objevitelský den na Bigy
Víš, co jíš? To je jeden z názvů několika zajímavých workshopů, které
pro mladé vědce připravilo Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s Akademií věd
České republiky.
Biskupské gymnázium se systematicky věnuje nadaným a mimořádně nadaným studentům a
využívá k tomu rozmanité formy
vzdělávání. Jednou z nich je tzv. objevitelský den, určený talentovaným
a zvídavým žákům. V sobotu 11.
února 2017 proběhne již podruhé.
Organizátoři akce připravili pro zájemce dva bloky zajímavých dvouhodinových workshopů z přírodovědných, humanitních i technických
disciplín. Akce proběhne pod záštitou Ing. Květoslavy Stejskalové,
CSc. z Ústavu fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR. Ta se svými spolupracovníky přiveze do Žďáru
workshop s názvem Víš, co
jíš, ve kterém se s dětmi podívají na látky,
které konzumujeme
v běžných potravinách. Tomáš Jukin, lektor Unicorn
College, představí
zájemcům Arduino - otevřenou
elektronickou platformu, založenou na
uživatelsky jednoduchém hardware a software. Arduino je určeno pro počítačové kutily,
umělce a designéry

Ing. Tomáš Jukin

je lektor velmi dynamicky se
rozvíjející university Unicorn
College. Specializuje se na vývoj mobilních aplikací pro iOS
a webových aplikací v Ruby
on Rails. Zabývá se umělou
inteligencí, multi-agentními
systémy, vývojem her a Internet of Things.
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- zkrátka pro každého, koho zajímá
vytváření interaktivních
objektů
nebo prostředí.
Ze žďárského Regionálního muzea přijde Mgr.
Stanislav Mikule
a seznámí žáky
s naším místním
strašidlem Ulri-

chem. Některé workshopy připraví
sami vyučující Bigy, děti si v nich
budou bezpečně hrát s elektrickou
energií nebo programovat
počítačog
p
vé hry.
Organizátořii
nezapomínajíí
ani na rodičee
talentovaných
h
dětí. Mgr. Ondřej
ejj Straka z Katedry psychologie
sychologie Fakulty
sociálních studií MU
MU, kt
kterýý jje čl
členem
Centra rozvoje nadaných dětí, bude
o mimořádném nadání, o jeho

projevech, paradoxech a o dalších
otázkách rodičům přednášet.
Pokud jsou tedy vaše děti žáky
čtvrté až deváté třídy, baví je experimenty, technika nebo
historie a chtějí se dozvědět něco nového,
jjste zváni na objevitelský den plný nových
informací,
dobrodružství a
informa
a
Registrovat
se můžete na
zábavy. Regis
zábavy
Regi
stránkách
Bigy www.bigyzr.cz, kde
t á ká h Bi
jsou uveřejněny další informace a
kontakty na organizátory akce.

Ing. Květoslava Stejskalová,CSc.
je členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR,
pracuje v Nadačním fondu Jaroslava
Heyrovského. V roce 2010 byla za
svou činnost oceněna porotou
soutěže České hlavičky Zvláštní
cenou za mimořádný přínos
k popularizaci vědy mezi studenty
a v roce 2011 získala Čestnou
medaili Vojtěcha Náprstka
za zásluhy v popularizaci
vědy udělovanou
Akademií věd ČR.
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Akce platí při uzavření smlouvy na plastová okna
do konce února 2017 a vztahuje se na cenové nabídky
zhotovené v období 2. 1. 2017. - 28. 2. 2017.
PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz
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www.pksokna.cz
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

Ušetřete na své stavbě!
Železobetonové PREFA prvky zlevní,
zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o.
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních prvků.
Po pěti letech získávání zkušeností v omezených prostorách
poloprovozu vybudovala nové výrobní haly s moderním zařízením,
které už rok naplno produkují prefabrikáty především pro potřeby
vlastních zakázek. Firma má za sebou zkušenosti z výroby řady
PREFA rodinných domů (Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice,
Hrotovice), bytových domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek),
obchodního domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně
PREFA prvků pro průmyslové a zemědělské stavby.
Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl právě
za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu staveb,
a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně zařazením
dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních dílců). Díky
novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní betonárny
mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které není nutné
omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 100 a 150
mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, prostupů,
vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro el. kabely,
elektroinstalační krabice, plastové vodovodní potrubí apod.).
Certiﬁkovaná výroba probíhá v optimálních podmínkách výrobní
haly bez vlivu počasí a je pod stálou kontrolou kvality.

Pro stavebníky a stavební ﬁrmy v okolí Třebíče nabízíme
především individuální řešení prvků pro stavby např. stropní
a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí do 5 m,
stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m a hmotnosti do
6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, opěrné stěny apod.
Vyrábíme také základové prahy s vloženou tepelnou izolací,
sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 1200 mm a délky do
12 m. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám
připravíme nabídku dle konkrétních potřeb Vaší stavby.
S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162
674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

18

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:

www.sok.cz/prefa
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Seriózní sběratel koupí:

Hledám byt
v této oblasti

ke koupi. Tel.: 607 127 906

 obrazy malířů Vysočiny
 těžké Škrdlovické sklo
+++ jen do roku 1980 +++
art.sklo@seznam.cz

Tel: 604347541

Biathlon
C
Koupím udržovaný dům. Děkuji. Tel.: 739 826 409
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2017
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Nové Msto na Morav
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KALENDÁŘ AKCÍ
únor

výstava

Antonín Kašpar – Strážci

Horácká galerie

únor

výstava

Dětský ateliér – výstava prací

Horácká galerie

únor

výstava

Hynek Luňák – Retrospektiva

Horácká galerie

únor

výstava

Kopretiny pro zámeckou paní

městská knihovna

únor

dětské

Postavme si malé městečko z papíru

městská knihovna

únor

kvíz

Stopy zvířat – kvíz pro děti

městská knihovna

únor

výstava

Příroda Vysočiny

Horácké muzeum

1.2. 19:00

koncert

Radůza

kulturní dům

2.2. 16:00

kurz

Asertivita, komunikace, timemanagement – kurz pro dospělé

kulturní dům

2.2. 17:00

vernisáž

Photographia Natura 2016

Horácká galerie

2.2. 19:00

tanec

Tančírna – quickstep

kulturní dům

3.2. 19:30

ples

Ples MEDIN, a.s. a nemocnice za podpory NMnM

kulturní dům

3.2. 20:00

koncert

Martin Sedlák

Kafé 133

4.2. 12:00

sport

MČR v Muay Thai – mistrovství v thajském boxu

kulturní dům

5.2. 15:00

karneval

Kouzelný karneval – zábavná akce pro děti

kulturní dům

7.2. 19:00

kino

Tohle je náš svět – film USA

kulturní dům

10.2. 17:00

beseda

Beseda o toleranci a pluralismu

kulturní dům

10.2. 19:00

ples

Reprezentační ples gymnázia

kulturní dům

11.2. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

11.2. 19:00

literatura

Autorské čtení Zdeňka Zapletala

kulturní dům

13.2. 19:00

tanec

Tančírna – tango

kulturní dům

14.2. 16:30

kurz

Genealogie II – čtení starých textů

městská knihovna

14.2. 19:00

divadlo

Halina Pawlowská – Chuť do života

kulturní dům

16.2. 16:00

výstava

Fotografie Aloise Podlouckého

Horácké muzeum

17.2. 19:00

ples

Ples ZUŠ

kulturní dům

18.2. 9:00

bazar

Bazárek – tradiční akce DDM

kulturní dům

19.2. 16:00

kino

Hledá se Dory – animovaný USA

kulturní dům

20.2. 19:00

kino

Na samotě u lesa – film ČR

kulturní dům

21.2. 19:00

kino

Bezva ženská na krku – film ČR

kulturní dům

23.2. 18:00

koncert

Slza – koncert populární kapely

kulturní dům

24.2. 18:00

beseda

Beseda Zapomenutý Jemen – beseda s Dušanem Machem

kulturní dům

25.2. 19:00

koncert

Gamba Blues Band – bluesový večírek

kulturní dům

27.2. 19:00

tanec

Tančírna – rumba

kulturní dům

28.2. 16:30

kurz

Genealogie II – čtení starých textů

městská knihovna
Změna programu vyhrazena.
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