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Co se v Novém Městě letos udělalo?
V  minulém čísle jsme psali o  investicích, které 
město plánuje na příští rok. Co se ale skutečně 
stihlo a udělalo letos?

„Hodně práce jsme udělali v dopravě. Opravili 
jsme některé ulice a chodníky, které na to opravdu 
dlouho čekaly. Troufám si říct, že město je dnes 
bezpečnější než dřív,“ říká starosta Michal Šmar-
da. Dokončena je rekonstrukce Maršovické ulice. 
Ta byla dlouhodobě ve velmi špatném stavu a její 
oprava by měla výrazně zjednodušit život zejména 
řidičům. Dělníci v minulých týdnech kompletně 
vyměnili povrch vozovky, měnili poklopy kana-
lizace a opravy se dočkal i chodník od restaurace 
Romantika k Maršovské rychtě. Stavaře tlačil čas, 
protože opravu bylo třeba stihnout do termínu 
Světového poháru horských kol. Vše se stihlo 
a ulice je v provozu. Současně probíhaly práce na 
Sportovní ulici, která už také září novotou. Město 
zde dokončilo poměrně rozsáhlou rekonstrukci, 
jejímž cílem je vytvořit několik desítek nových 
parkovacích míst. Ta vznikla mezi stromy i podél 
budovy gymnázia a II. ZŠ. Nové parkoviště je i 
u kulturního domu. Rekonstrukce tak výrazně 
pomohla zvýšit bezpečnost dětí, které tudy chodí 
do školy. Lidé tu dříve parkovali svá auta, kde se 
dalo, a zejména ráno tu pro množství couvajících 
a manévrujících vozidel nebylo dvakrát bezpečno. 
I proto přibyl nový přechod pro chodce. Bez-
pečnost určitě vylepšilo i nové osvětlení přechodu 
pro chodce naproti nemocnici. V rámci projektu 

„Oranžový přechod“ zde Nadace ČEZ umístila 
dva stožáry s pouličním osvětlením.

Velké práce čekají v nejbližší době ulici Drobné-
ho. Tady se bude měnit kanalizace a vodovod. 
„Práce v podstatě už začaly,“ říká Miloš Hemza 
z odboru investic. „Celá akce se skládá z několika 
staveb. V současné době probíhá rekonstrukce 
vodovodu v křižovatce ulic Soškova a Křičkova. 
Od prvního srpna na tyto práce navážou rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v ulici Drobné-
ho,“ vysvětluje Hemza. Spolu s tím město hodlá 
opravit i povrch vozovky a pouliční osvětlení. 
E.ON zde bude také opravovat svoje kabelové 
rozvody. Celý projekt by měl být hotov do za-
čátku října.

Zkrátka nepřišly ani místní části. V Petrovi-
cích mají například novou hráz u rybníka. „Hráz 
byla ve špatném stavu, vypadávaly kameny a tak 
podobně. První etapu rekonstrukce jsme dokon-
čili před dvěma lety a nyní máme hotový zbytek,“ 
říká Hemza. Částečné opravy se dočkal také Kul-
turní dům v Pohledci. Má totiž zbrusu novou stře-
chu. Dělníci na ní vyměnili krytinu. „Když jsme 
střechu revidovali, tak jsme zjistili, že na několika 
místech je natolik poškozená, že by mohlo začít 
do kulturního domu zatékat,“ říká zastupitel 
Tomáš Krejčí. Vedení obce zvažovalo dílčí vý-
měny krytinových plátů, nebo kompletní rekon-
strukci. „Nakonec jsme se rozhodli pro druhou 
variantu. Práce trvaly necelý měsíc a výsledek 
je velmi dobrý,“ chválí si práci stavební firmy 

Krejčí. Rekonstrukce stála 830 tisíc korun. Podle 
Krejčího by ale pohledecký kulturák potřeboval 
oprav mnohem více. „Vybavení je velmi špatné. 
Je potřeba také opravit a nalakovat podlahu,“ 
vypočítává nutné investice Krejčí. Problém ale 
podle něj tkví v tom, že je místní kulturní dům 
obecně málo využíván. „Byli bychom rádi, kdyby 
kulturní dům ožil. Kdyby se tu pořádaly obecní 
a kulturní akce. Potom by se určitě našly i peníze 
na nutné opravy,“ uzavírá Krejčí.

Možná jste si všimli lešení, které stojí na severní 
straně červeného věžáku v Tyršově ulici. To slouží 
dělníkům, kteří zde opravují zateplení a omítku. 
Ta se totiž začala před nějakou dobou odlupovat. 
Detailní prohlídka pak podle Lubomíra Kubíka 
z odboru investic ukázala, že problém je větší, 
než se předpokládalo. „Zateplovací systém uvnitř 
pod omítkou byl nasáklý vodou. Nevíme ale, jak 
se tam voda dostala. Původně jsme si mysleli, že 
někde třeba prasklo topení, ale ukázalo se, že tím 
to není,“ vysvětluje Kubík. Nad problémem prý 
kroutí hlavou kde kdo. „Na opravy dohlíží jeden 
z největších odborníků v ČR a ani on si nedokáže 
vysvětlit, kde se stala chyba.“ Dům nechalo město 
zateplit v roce 2005 a podle Kubíka odvedla firma, 
která práce prováděla, standardní práci. „Ta fa-
sáda je ale poměrně hodně exponovaná, co se týče 
klimatických podmínek, takže to je možná důvod, 
proč se tam voda dostala,“ dodává Kubík. Ostatní 
fasády domu jsou podle Kubíka v pořádku.

 -kb-
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Ptali jsme se zastupitelů: Jaké mají lidé v Novém Městě a okolí možnosti  
venkovního koupání? Jsou dostatečné, nebo by je mohlo město nějak zlepšit? 

Ladislava Kachlíková /nestr. za ČSSD/
Odpověď na tuto otázku asi nemůže být zcela objektivní, protože co člověk, to názor. Znám lidi, kteří by se nikdy nekoupali v rybníku, 
a samozřejmě i ty, kteří nevyhledávají městská koupaliště s udržovanými bazény a chemicky ošetřenou vodou. Takže pouze můj 
názor. Jsem odchovaná novoměstským Koupalištěm. I v současné době zde je občerstvení, čisté sociální zařízení, udržované 
travnaté plochy, hřiště pro děti. Co mi trochu chybí, je alespoň jedna skluzavka. Myslím si také, že v okolí je dostatečné množství 
venkovního koupání s přírodou kolem. Na tu se dívám radši než na soustavu bazénů. Problém nastane, pokud se za teplého počasí 
zhorší kvalita vody. Na to tu jsou Městské lázně s prostornou terasou.

Helena Zelená Křížová /nestr. za SNK obce/
Lidé z Nového Města na Moravě v letních měsících už tradičně míří k rybníku Koupaliště. Je to jedna z přírodních vodních ploch, 
která je pravidelně kontrolovaná Krajskou hygienickou stanicí. O zázemí se tam starají Technické služby. K rybníku Koupaliště 
přibyly i Městské lázně, kde je sice bazén krytý, ale lázně nabízí pro milovníky slunění také venkovní letní terasu. Poměrně dostupné 
jsou i další přírodní vodní plochy, nedaleko Nového Města na Moravě se nacházejí rybníky Medlov a Sykovec. Podle mého názoru 
jsou možnosti venkovního koupání dostatečné. Navíc výstavbu nového venkovního koupaliště by městský rozpočet už neunesl, 
prioritou je nyní stavba Sportovní haly, v plánu jsou i větší investice do obou novoměstských základních škol a stěhování ZUŠ.

Ilona Komínková /ODS/
V okolí Nového Města na Moravě je spousta krásných rybníků, ale celou sezonu se dá koupat jenom v málokterém. Většinou brzy 
zezelenají. Uvítala bych vylepšení Koupaliště.  Především skončit s využíváním pro rybáře, nabídnout jim jiné možnosti a Koupaliště 
nechat jenom pro koupání. Hledat možnosti, jak udržet co nejdéle vodu čistou (např. výsadbou čistících rostlin). Myslím si, že budovat 
nějaké umělé koupaliště je v našich klimatických podmínkách zbytečné. Pokud by se podařilo udržet přes léto vodu v našem  Koupališti 
čistou, bylo by to určitě dostačující. Vždyť přírodní koupání má své velké kouzlo, které bazény nenahradí.

Koupání pod širým nebem

Tradičním místem letních radovánek pod širým 
nebem je rybník Koupaliště. Za koupáním sem 
chodí desítky lidí. Kvalita vody byla ovšem na za-
čátku léta nevalná.
Podle údajů Krajské hygienické stanice byla 
v červnu dokonce nejhorší za poslední dva roky.

Odborníci z Kraj-
ské hygienické stani-
ce měří kvalitu vody 
v rybníku Koupaliště 
po celou letní sezonu 
každých čtrnáct dní. 
„Údaje z měření jsou 
k dispozici na tabulce 
přímo u rybníka nebo 
na stránkách krajské 
hygieny,“ říká Mi-
loš Hemza z  odbo-
ru správy investic 
a majetku. „Byl to náš 
dlouhodobý cíl, o kte-
rý jsme se snažili už 
delší dobu. Obecně je 
totiž tendence počet 
sledovaných vodních 
ploch snižovat,“ do-

dává Hemza. Hygienici po získání odběru určí, 
jak kvalitní voda pro koupání v rybníku je.

 Aktuální informace najdete na www. kou-
pacivody.cz.

  -kb-

Pouť na Kostelíčku
Pokud se těšíte na novoměstskou pouť, která se 
jako obvykle koná u katolického hřbitova, pozna-
menejte si ve svém diáři datum 20. srpna.

Hlavním bodem programu je přirozeně mše svatá, 
kterou bude děkan Jan Daněk sloužit v Kostelíčku 
na katolickém hřbitově. Kromě toho se ale můžete 
těšit na velký pouťový trh se spoustou dobrot i 
zboží. Přijedou kolotoče, labutě, autodrom a vše, 
co k pravé pouťové zábavě patří. A když to dobře 
dopadne, možná bude i divadlo. Tak neváhejte a 
vyrazte na pouť.
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Nedoporučuji koupat se kdekoliv
O koupání ve volné přírodě jsme se bavili s Ing. Jose-
fem Roháčkem, vedoucím krajské hygieny ve Žďáře 
nad Sázavou.

Co ovlivňuje kvalitu vody na koupalištích?
Kvalitu vody v přírodním koupališti (rybníce) nej-
více ovlivňuje z pohledu hygienika dotace živina-
mi (hlavně dusík a fosfor) z přítoků, teplota vody 
a průběh počasí během koupací sezony. Dalšími 
významnými faktory jsou možná znečištění od-
padními průmyslovými vodami, splaškovými 
vodami např. z okolních rekreačních objektů, 
možné přikrmování rybí obsádky v rybníce, větší 
výskyt vodního ptactva.

Jaké nebezpeční při koupání hrozí?
Když pominu obecná ohrožení, tak my hygienici 
se setkáváme hlavně s alergickou reakcí člověka 
na látky produkované sinicemi a se střevními 
a žaludečními potížemi při náhodném polknutí 
vody (hlavně u dětí, ty při dovádění často spolyka-
jí větší množství vody). Dalším problémem může 
být vodní ptactvo nakažené parazity - motolicemi, 
kdy se ve vodě vyskytují larvální stádia těchto 
motolic (cerkárie), které mohou pronikat do kůže 
koupajících se lidí, a tím způsobují zánětlivou 
reakci kůže, která je velmi nepříjemná a bolestivá. 
Další hlavní problematickou oblastí je výskyt si-
nic ve vodě. Při přemnožení dochází u citlivějších 
jedinců při styku s těmito organismy k alergické 

reakci kůže, sliznic, očních spojivek. Některé 
druhy sinic také produkují silný toxin, který při 
spolykání takovéto vody způsobuje žaludeční 
a střevní potíže, malátnost, bolest hlavy, horeč-
ku. Je prokázán i negativní vliv na funkci jater.

Je rizikové koupat se kdekoliv?
Ano, je to rizikové. Rozhodně nedoporučuji lidem 
koupat se kdekoliv, protože u mnoha vodních 
ploch nevíme přesně, co s vodou do rybníka při-
téká, do jaké míry jsou přítoky znečištěny. Podle 
zápachu, podle znečištění břehů, podle znečištění 
hladiny, podle průhlednosti, podle výskytu trusu 
vodních ptáků by každý sám měl posoudit, zdali 
je ochoten se v něm vykoupat. Doporučuji koupat 
se ve vodních plochách, které hygienická stanice, 
popř. provozovatel pravidelně v létě monitoruje, 
a sledovat hodnocení kvality vody na infotabulích 
u takovýchto přírodních koupališť.

Jak dlouho monitoruje hygienická stanice 
kvalitu koupališť?
Od roku 2002 jsme v letním období pravidelně 
kontrolovali jakost vody u 5 rybníků v okrese Žďár 
nad Sázavou. Od roku 2016 přibylo ještě přírodní 
Koupaliště v Novém Městě na Moravě.

Jak je na tom Žďársko, jsou tu příhodné pod-
mínky pro koupání pod širým nebem?
Vzhledem k tomu, že v našem okrese pramení 

většina řek, a rybníky se tedy nachází na horních 
tocích řek, lze předpokládat, že znečištění toků 
a potažmo i rybníků nebude velké. Na druhou 
stranu na Vysočině nemáme tolik teplých 
slunných dnů jako např. na jižní Moravě.

Kde je voda nejčistší? Kam byste lidem dopo-
ručil jít se koupat?
Obecně lze říct, že nejčistší bývají zatopené lomy, 
které nemají žádný významný povrchový pří-
tok a proudí do nich studená, čistá podzemní 
voda. Žádné doporučení pro náš okres bohužel 
dát nemohu. Za těch mnoho let, co sledujeme 
kvalitu vody v rybnících v našem okrese, nelze 
vyzdvihnout jeden rybník, který by dlouhodobě 
převyšoval svojí kvalitou vody ostatní. Zkrátka 
se to mění. Jeden rok se drží dobře jeden rybník 
a druhý rok zase jiný. Čím přesně je to způsobeno, 
však nejsem schopen říct.

Jaká jsou základní hygienická pravidla, pokud 
bychom chtěli minimalizovat zdravotní rizika?
Jak už jsem řekl, každý člověk by měl posoudit 
(podle vzhledu, zápachu, výskytu mrtvých ryb, 
výskytu většího množství trusu vodních ptáků, 
podle výskytu vodního květu), zdali se chce 
opravdu vykoupat v takovéto vodní nádrži. Ob-
sahuje-li voda vyšší vegetační zákal, tzn. je-li nižší 
průhlednost, citlivější jedinci a alergici by se měli 
určitě osprchovat.  -kb-

Slavnosti medu a vína

Ke konci prázdninového léta již tradičně patří 
Slavnosti medu. Letos si je ale vylepšíme vínem 
a slavit budeme až do poloviny září.
26. srpna se můžeme těšit na to, co pro nás při-
pravili naši včelaři. V parku u kostela bude prodej 
medu a medových produktů, medoviny, medového 
piva i limonády, svíček z včelího vosku, medových 
perníčků atd. Pohladíme svoje chuťové buňky me-
dovou kaší a bramborovými plackami pečenými 
na kameni. Budeme mít možnost ochutnat med 

z našeho regionu, tak typický 
rozdílnými vůněmi i chutěmi. 
Také zde bude ukázka sbíjení 
rámečků z lipového dřeva, kvízy 
a hlavolamy pro děti. Součás-
tí akce budou farmářské trhy. 
Dům dětí a mládeže připravil 
výtvarné dílny a také informa-
ce o  zájmových kroužcích na 
nový školní rok. Bude možné 
prohlédnout si novoměstské 
arboretum s pylodárnými a nek-
tarodárnými rostlinami a zdejší 
včelín s  ukázkou včelařských 

pomůcek. Hudebně celou akci doprovodí Martin 
Sedlák DUO. Medové menu tradičně přichystá 
i restaurace K CLUB v kulturním domě.

„Letos jsme se rozhodli Slavnosti medu 
prodloužit. 26. srpna tak v podstatě začnou týdny 
medu a vína, které vyvrcholí 16. září Slavnostmi 
medu a vína na kterých vystoupí mimo jiné kapela 
Laura a její tygři“ říká ředitel NKZ Daniel Šimek. 
Konec včelařské a začátek vinařské sezony propojí 
celá řada menších tematických akcí.  -kb-

Dotace a výzvy 2018
Letos byly stanoveny dva termíny pro přijetí 
žádostí v jednotlivých dotačních programech 
a výzvách.
1. termín
Výzva na podporu aktivit neziskových 
právnických osob v oblasti kult., ochrany 
přírody a krajiny, volného času a malých spol-
ků v obl. sportu a Výzva na podporu aktivit 
nezisk. právnických osob v sociální oblasti - 
budou přijímány v termínu 1. 8.–11. 9. na 
podatelnu města v písemné podobě nebo je 
možné je zaslat elektronicky prostřednictvím 
datové schránky.
2. termín
Výzva pro mimořádné počiny, Výzva na 
podporu aktivit nezisk. práv. osob v oblasti 
sportu a Tv s členskou základnou 150 a více 
členů, dotační programy: Sportujeme pro 
radost, Zkvalitnění sportovišť, Novoměst-
ská kultura, Pomoc a  podpora osobám 
v nepříznivé sociální situaci budou přijímá-
ny v termínu 25. 9.–25. 10. na podatelnu 
města v písemné podobě nebo je možné je 
zaslat elektronicky prostřednictvím datové 
schránky.  -red-
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Chybí, či nechybí kámen v městském kamenolomu?
V Novoměstsku č. 6 a č. 7 jsme psali o podezřeních 
na ztrátu kameniva v městském lomu. Popsali jsme 
výsledky auditu a další šetření týkající se správy 
městského lomu. Informovali jsme i o odstoupení 
jednatele Technických služeb Františka Laštovič-
ky (KDU-ČSL) a jmenování nového jednatele 
společnosti Jiřího Brychty. Z auditu a vyjádření 
bývalého jednatele Technických služeb vyplývá, že 
kritizované nesrovnalosti vznikly špatnou evidencí 
a chybami v účetnictví. S tímto názorem zcela ne-
souhlasí radní města Zdeněk Kadlec (ANO2011), 
jehož stanovisko zveřejňujeme v neupravené podobě. 

V červencovém vydání Novoměstska byl otisknut 
článek s  názvem „Technické služby se mění“ 
s podtitulem „Audit ukázal, že kámen v lomu ne-
chybí. Technické služby mění jednatele“. Článek 
se zabýval některými otázkami problematiky hos-
podaření v městském kamenolomu a navazoval na 
něj rozhovor s novým jednatelem kamenolomu 
panem Jiřím Brychtou.

Po přečtení tohoto článku si většina čtenářů 
na základě poskytnutých informací mohla od-
dychnout, neboť kámen v lomu nechybí, a tudíž 
podezření, které jsem vznesl na zasedání zastu-
pitelstva města konaném dne 24. dubna 2017, 
nebylo důvodné.Vzhledem k tomu, že jsem toho 
názoru, že shora uvedený článek neobsahuje co 
do hospodaření v kamenolomu úplné a pravdivé 

informace, rád bych svými slovy upřesnil některé 
aspekty celé „kauzy kamenolomu“ na pravou míru 
a bez jakýchkoliv dalších spekulací, které se na-
bízejí, ponechal pak na samotných čtenářích, aby 
si udělali vlastní závěr o dosavadním hospodaření 
v městském lomu.

Podnět na zastupitelstvu města konaném dne 
24. dubna 2017 jsem vznesl z toho důvodu, že 
jsem byl opakovaně oslovován jako radní města 
bývalými zaměstnanci TS služby, s.r.o. a dále lidmi, 
kteří v rámci své pracovní činnosti jsou sezná-
meni s chodem a provozem kamenolomu, s tím, 
že skutečný stav kamene v lomu neodpovídá stavu 
zachyceném v účetních knihách. Tyto podněty se 
ke mně dostávaly nikoliv anonymně, nýbrž z úst 
konkrétních osob, a proto jsem považoval za svoji 
povinnost seznámit s možnými nesrovnalostmi 
v hospodaření kamenolomu ostatní zastupitele 
města (potažmo občany), a iniciovat tak možné 
prošetření těchto podnětů.

Na základě mého upozornění byla provedena 
kontrola stavu kamene v lomu a k přesnému od-
hadu stavu zásob kamene byl přizván autorizovaný 
geodet, a to paní Ing. Daniela Nechanická. Přehled 
prodeje a stav zásob kamene se dá zjistit nahlédnu-
tím na portál MU na webových stránkách města 
v sekci klikací rozpočet. Tento stav by tedy měl 
jednoznačně odpovídat reálnému stavu zásob 
kamene v lomu.

Měl jsem možnost se podrobně seznámit s vý-
sledky auditu a osobně jsem dospěl k těmto zá-
věrům:

1) Stav kamene byl nesprávně navýšen o 1983 
tun stavebním recyklátem;

2) 639,37 tun kamene bylo prodáno, ale nebylo 
odepsáno k rozhodnému datu ze skladu kamene 
v lomu;

3) Ing. Danielou Nechanickou bylo také 
zjištěno, že na skládce kamene  v  lomu chybí 
v jednotlivých frakcích dalších 1925,83 tun. Interní 
audit prováděný zaměstnancem MÚ a členem 
dozorčí rady TS služby, s.r.o. uvádí, že rozdíl ve 
výši 1925,83 tun mezi skutečným stavem a skla-
dovou evidencí může být zapříčiněn ztrátami při 
manipulaci s kamenem a jeho navrstvením na dně 
lomu a dále použitím kamene k vytvoření nového 
sjezdu do kamenolomu. Pokud tomu tak skutečně 
bylo, kladu si otázku, proč rozsah použití kamene 
k vytvoření nového sjezdu do lomu nebyl nikdy 
projednán na valné hromadě TS služby, s.r.o. ani 
nijak vyúčtován.

Pro mne z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl 
mezi skutečným a účetním stavem kamene na 
skladě v městském lomu je 4.548,20 tun. Dovo-
luji si tedy prezentovat svůj názor, že o celé „kauze 
kamenolomu“ a možném pochybení při hospo-
daření v  kamenolomu nejsou bohužel čtenáři 
informováni objektivně. MUDr. Zdeněk Kadlec

Chyb v evidenci lomu bylo příliš

Debata kolem kamenolomu se vede dál. Rozhodli 
jsme se oslovit dalšího z důležitých aktérů v historii 
Technických služeb a městského lomu. Pan Luděk 
Sečanský byl dlouholetým jednatelem Technických 
služeb a radním za ODS. Dnes tutéž stranu zastu-
puje v Kontrolním výboru ZM. Jaký on má názor na 
současné dění kolem lomu?

V jakém stavu jste TS přebíral?
Já je přebíral ještě jako příspěvkovou organizaci 
někdy v roce 1995. Společnost zajišťovala v pod-
statě to samé co dnes. Nepřebíral jsem ji ve zcela 
dobré kondici. Byly tam problémy.

Co vás zaměstnávalo nejvíce?
Společnost byla podinvestována, nebyla vybavena 
moderní technikou. V kamenolomu nebyly doře-
šeny majetkové vztahy a těžily se tam podobné 
objemy jako dnes. To znamená zhruba 20 tisíc 
tun kamene ročně. Vedení města se tehdy zdálo, 
že je zbytečné v těžbě pokračovat. Nakonec jsme se 
ale dohodli, že těžbu nezastavíme, a ta se nakonec 
velmi dobře rozjela. Podařilo se mi lom rozšířit a ve 
finále se podařilo i jeho zahloubení.

V jakém stavu byla společnost, když jste v roce 
2008 odcházel?
Technické služby fungovaly bez problémů. Byly 
vybaveny moderní technikou a  lom vykazoval 
slušné zisky. Těžilo se kolem 50 až 60 tisíc tun 
ročně. Od roku 2000 byla také společnost s ru-
čením omezeným.

Když jste odešel, část firmy jste odkoupil, je 
to tak?
Ano, část firmy, která se zabývala stavební činnos-
tí, se oddělila. Bylo to proto, že hlavní část tržeb 
nepocházela ze zakázek pro město a podle zákona 
by město nemohlo zadávat této společnosti zakáz-

ky přímo, muselo by vypisovat veřejné soutěže. 
Proto tehdy Rada města a zastupitelstvo rozhodly, 
že se stavební část odprodá.

Jak si vysvětlujete problémy, které v současné 
době kamenolom má? Kámen se skoro netěží 
a je tam podle všeho nepořádek v evidenci, takže 
není jasné, kolik kamene v lomu vůbec je?
Nerad bych se k tomuto nějak podrobně vyjad-
řoval. Audit dospěl k nějakým výsledkům, a jestliže 
to byly skutečně chyby v evidenci, tak těch chyb 
bylo příliš a někdo by za ně měl nést odpovědnost. 
Je nyní na straně valné hromady společnosti a po-
tažmo i zastupitelstva, aby učinili patřičné závěry.

Technické služby mají nové vedení. Je tedy podle 
vás problém kamenolomu již vyřešený?
Lom v tuto chvíli stojí a já bych si samozřejmě přál, 
aby fungoval. Pokud si to přeje i vedení města, tak 
je jasné, že úkolem nového jednatele bude, aby 
zajistil povolení k další těžbě. Je to podle mě dobrý 
zdroj příjmů a je škoda, že o něj přicházíme. Pokud 
by se třeba těžilo 50 tisíc tun ročně, mohl byl lom 
v ideálním případě vydělat více než milion korun 
za rok.  -kb-
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Na kole dětem

Žďárskými vrchy bude opět po roce projíždět pe-
loton cyklistů, kteří tak podpoří těžce nemocné děti.

Benefiční jízda Na kole Žďárskými vrchy se 
ani letos nevyhne Novému Městu na Moravě. 
Cyklisté se tu krátce zastaví 5. srpna, aby nabra-
li dech a občerstvili se před posledním úsekem 
své cesty, která končí u Pilské nádrže ve Žďáru 
nad Sázavou. U kašny za katolickým kostelem se 
také sejdou se zástupci města. Cyklisté s sebou 
samozřejmě přivezou i kasičku, do které bude 
možné přispět dobrovolnou částkou. „Loni se 
nám podařilo vybrat přes 300 tisíc korun. Z toho 
190 tisíc jsme věnovali Nadačnímu fondu Kr-
tek, který podporuje onkologicky nemocné děti, 
50 tisíc jsme darovali pediatrickému oddělení 
Nemocnice v Novém Městě na Moravě a 16 tisíc 
dětskému oddělení Nemocnice v Jihlavě,“ říká 
organizátor benefice Aleš Wasserbauer. Fon-
du Krtek podle něj poputuje i tento rok většina 
z vybraných peněz. Letos bude mít Aleš Was-

serbauer prý jedinou podmínku - nemocnice 
musí za peníze pořídit takové vybavení, které 
dětem pobyt v nemocnici zpříjemní. „Nechci, 
aby za to nemocnice kupovaly lékařské vyba-
vení a přístroje, jde mi o to, aby se děti během 
hospitalizace cítily lépe a dokázaly na chvíli za-
pomenout, že jsou v nemocnici,“ říká Wasser-
bauer. Sám má přitom s léčbou onkologického 
onemocnění své zkušenosti. „V roce 2007 mi byl 
v 21 letech diagnostikován nádor a důsledkem 
byla vysoká amputace ve stehně. V té době jsem 
se setkal s lidmi z Nadačního fondu Krtek, kte-
rý pomáhá onkologicky nemocným dětem. Již 
v nemocnici, když jsem se léčil, jsem si řekl, že 
jak se vyléčím, tak pomůžu těm, kteří to potřebu-
jí, a oplatím to těm, kteří pomohli mně. Mým 
prvním projektem bylo vytvoření cyklistických 
dresů za pomoci sponzorů, které jsem oslovil. Ná-
sledný zisk z prodeje putoval ve prospěch fondu 
Krtek,“ vysvětluje Wasserbauer svoji motivaci, 
která ho k organizování závodů přivedla.

Benefiční jízda bude stejně jako loni startovat 
ve Žďáru nad Sázavou v 9:30, trasa bude mít 
zhruba 65 kilometrů a startovné je dobrovolné. 
Zapojit se ale může každý cyklista kdekoliv na 
trase. Ta povede přes Cikháj, Herálec, Křižánky, 
Sněžné, Kadov, Nové Město na Moravě a zpět do 
Žďáru nad Sázavou. „Určitě to má smysl. Koho 
odrazuje počet kilometrů, toho můžu ujistit, že 
v pelotonu je tak skvělá atmosféra, že si ani neu-
vědomí, kolik toho najel,“ dodává Wasserbauer. 
Z Nového Města by měli cyklisté vyrážet po druhé 
hodině odpolední.  -kb-

Ample Strike
23. srpna až 17. září se koná letecké cvičení 
Ample Strike. Bohužel přelety se ani letos ne-
vyhnou Novému Městu na Moravě. Největší 
počet letů a také nejvíce hluku je možné podle 
informací Armády ČR očekávat v pracovních 
dnech od 28. srpna do 8. září 2017 v době od 
9:00 do 23:00. Ve dnech pracovního klidu však 
může dojít k příletům či odletům letecké tech-
niky nebo k jednotlivým přeletům mezi ope-
račními prostory. V nočních hodinách budou 
omezeny na minimum.
Podle starosty Michala Šmardy se dá pochopit, 
že armáda musí jednou za čas uspořádat velké 
letecké cvičení. Vadí mu ale, že Nové Město se 
musí potýkat s hlukem letadel v podstatě po 
celý rok. „Na vojenskou základnu pravidelně 
volám, vyměnili jsme si několik dopisů. 
Situace se oproti minulosti o něco zlepšila, 
ale spokojený rozhodně nejsem,“ říká Šmarda. 
Naráží tak na rutinní lety vojenských pilotů, 
kteří se pravidelně cvičí ve vzdušných soubo-
jích nad Novým Městem. Piloti samozřejmě 
potřebují cvičit a v podmínkách České repub-
liky se jen těžko mohou vyhnout osídleným 
oblastem. Létat ale smějí jen v určitých korido-
rech, které mohou opustit jen ve výjimečných 
případech. Ty se ale dějí poměrně často a stí-
hačky pak burácí přímo nad Městem. „Vojáci 
mi opakovaně slíbili, že se budou snažit být 
ohleduplnější,“ uzavírá Šmarda s  tím, že 
termín „výjimečná situace“ je velmi neurčitý 
a každá ze stran ho může vykládat zcela jinak. 
 -kb-

Letní prázdniny v DDM
Letošní prázdninovou činnost Domu dětí a mládeže 
zaplňují tři pobytové tábory v Táborové základně 
Olešná a pět turnusů příměstských táborů v DDM.

Již máme první pobytový tábor Na zkoušku, 
letos s námětem Pravěk za námi. Nejmladší děti 
tu byly poprvé přes noc bez rodičů. Ocitli jsme 
se v době dávno minulé, kde nebylo jednoduché 
si zajistit obživu a  zapálit oheň. Učili jsme se 
zapálit oheň pomocí dřívek, házet ručně opra-
covaným oštěpem, společně jsme bubnovali 
u ohně, při noční hře lovili mamuta. Náš tradiční 
aerobikový tábor s  výjimečnými tanečnicemi, 
které připravovaly vystoupení pro rodiče, probě-
hl v Táborové základně Olešná. Do třetice jsme 
pořádali také florbalový příměstský tábor s dvaceti 
florbalovými nadšenci. Rozvíjeli jsme radost pro 
hru a florbalové dovednosti i za pomoci instruk-
tážních videí.

Obecně zaznamenáváme velký zájem o pří-

městské tábory, a proto jsme letos nově 
přidali příměstský všeobecný na téma 
Harry Potter a druhý turnus výtvarné-
ho tábora. Všechny tábory jsou ale již 
bohužel plně obsazeny. Poslední volná 
místa jsou na Street dance víkend v ter-
mínu 18.–20. 8. Připravujeme také již 
tradiční akci Setkání s romskou kulturou 
pro rodiče a děti, a to v pátek 1. 9. od 
16:00 v areálu novoměstského Koupa-
liště. Budou připraveny výtvarné dílny, 
hudba, taneční vystoupení i občerstvení.

Na nový školní rok jsme kromě tradiční nabídky 
zájmových kroužků připravili i dvě novinky: Žong-
lování s Ditou Novotnou a Deskohraní s Domi-
nikou Kaštánkovou. Do novinek naší činnosti patří 
zájmový kroužek Horská kola s Martinem Holkem 
ml., kde uvítáme další děti. Na podzim se mohou 
rodiče těšit na další kolo vzdělávání s tématy - Jak 

rozvíjet silné stránky u dětí, Asertivita v každo-
denní praxi, Nenásilná komunikace, Jak sladit 
práci a rodinu, Time management. V září se chys-
tají tradiční sobotní akce Koloběžkiáda (16. 9. ), 
Bazárek (30. 9. ). Také připravujeme nový mini 
kurzík pro dospělé – šicí dílna, keramická dílna, 
kuchařská dílna aj. Těšíme se na nový školní rok 
2017/2018.  DDM
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Pomozte muzeu
Horácké muzeum shání pro letošní zimní 
výstavu lyžařskou výzbroj a výstroj od po-
čátku 20. století až po současnost. Bude 
se jednat o vypůjčení předmětů, případně 
jejich zařazení do sbírek, když bude zájem 
o darování. Muzeum má konkrétně zájem 
o lyže, hůlky, boty, kombinézy, bundy, kalho-
ty, svetry, roláky, teplé spodní prádlo, teplé 
ponožky a podkolenky, šály, čepice, kukly, 
rukavice, brýle, helmy atd., dámské, pán-
ské i dětské. Muzeum vzkazuje: „Nestyďte 
se nám donést svou lyžařskou kombinézu 
z 80. let nebo šusťákovou soupravu z 90. let, 
i takové kousky patří do lyžařské historie!“ 
V případě zájmu kontaktujte zaměstnankyně 
na tel. 566 598 760 nebo 601 329 219.  -red-

Chovatelská výstava

Spolek chovatelů i letos zve všechny milovníky zvířat 
na velkou chovatelskou výstavu 19. a 20. srpna.

Kdo má rád zvířata, ten si nesmí nechat ujít Ho-
ráckou výstavu drobného zvířectva, která se koná 
v chovatelském areálu. Přístupná bude v sobotu od 
8-17 hod. a v neděli od 8-15 hod. Pořádá ji Spolek 

chovatelů drobného zví-
řectva, který v  Novém 
Městě působí už desí-
tky let. „Chovatelé ve 
Městě existují od roku 
1963,“ prozradil redak-
ci Novoměstska Otakar 
Německý ze Spolku 
chovatelů. „Výstava se 
od té doby pořádá kaž-
doročně. Venku budou 
výstavní klece s králíky 
a  drůbeží, v  hale bude 
expozice holubů. Počí-

táme samozřejmě se zázemím pro návštěvníky 
a především pro děti,“ dodává Německý. K vidění 
bude klasická zvířena z našich dvorků a zahrádek: 
králíci, holubi i drůbež. Kromě nich se ale můžeme 
těšit také na barevné papoušky a další exotické 
ptáky. Pořadatelé se snaží, aby se lidé v areálu 

cítili dobře a aby se tu bavili. A zdá se, že se jim 
to daří. Výstavu totiž každoročně navštíví stovky 
lidí, i když chovatelství dnes není tak rozšířené 
jako v dobách, kdy spolek v Novém Městě vznikal. 
Zvláštní význam má potom výstava pro samotné 
chovatele. Součástí výstavy bude totiž i ocenění 
nejlepších zvířat a úspěšní chovatelé získají Po-
hár starosty města. Diváci si budou moci králíky 
i holuby koupit.

Novoměstští chovatelé za poslední desítky let 
vybudovali jeden z nejlepších chovatelských are-
álů v okrese. Jsou zde kryté haly, sociální zázemí 
a  estetický parkovací prostor. Téměř všechnu 
práci dělají členové, vesměs v důchodovém věku, 
sami a zadarmo. „Domníváme se, že v dnešním 
přetechnizovaném světě je vytváření kladného 
vztahu k přírodě, toho skutečného vztahu, který 
vyžaduje práci a odříkání, velice prospěšné pro 
mladou generaci,“ vzkazují členové Spolku chova-
telů.  -red-

Novoměstské gymnázium jde kupředu
V  novoměstském gym-
náziu začala další část 
rekonstrukce historické 
budovy. Nastávající školní 
rok ale přinese i  další 
novinky. Hovořili jsme 
s  jeho ředitelem Jiřím 
Maděrou.

Čeho konkrétně se letošní prázdninové opravy 
týkají?
Probíhá druhá etapa rekonstrukce vody, odpadu 
a elektroinstalace. Všechny učebny také budou 
vybaveny internetem. Připravujeme i rozvody pro 
dataprojektory, každá třída bude mít své vlastní 
ozvučení.
Na co je potřeba ve třídách ozvučení?
Výuka je dnes multimediální. Ozvučení je důleži-
té nejen pro běžnou výuku, ale i během maturity 
z cizích jazyků. Žáci totiž mají za úkol pracovat 
s poslechem cizojazyčného textu. Také nám velmi 
pomáhá působení anglického rodilého mluvčího, 
který má v každé třídě jednu hodinu.
Zmiňoval jste, že v každé třídě bude dostupné 
připojení k internetu. Jak dokážete ohlídat, aby 
studenti během vyučování nesurfovali, jak se 
jim zlíbí. Nebo studenty nijak neomezujete?
Naši žáci mají samozřejmě během výuky zakázáno 
používání mobilů či surfovat po internetu. V ně-
kterých předmětech je ale připojení potřeba, a tak 
když je učitel vyzve, mohou se bez problémů při-
pojit. Zavádíme ale systém místních wifi připojení, 
kde učitel může na svém počítači kdykoliv zkont-
rolovat, kdo je připojen a co na internetu dělá. Tuto 

oblast v budoucnu zajistíme ještě lépe, protože se 
nám podařilo získat peníze z evropských dotací na 
modernizaci odborných učeben. Současně bude 
řešena konektivita, a tak získáme nové vybavení, 
které nám umožní kontrolovat používání internetu 
v celé škole.
V čem bude kontrola spočívat?
Budeme moci zakázat určité stránky a také bu-
deme schopni hlídat, co se do školy po internetu 
dostane a co z ní odejde. Myslím, že v dnešní době 
je to důležité pro bezpečnost dětí. Největší podíl 
na tom má Miloš Bukáček, který je v této oblasti 
vynikající profesionál a ten projekt velmi dobře 
připravil.
Kdy by mohly být odborné učebny zrekon-
struovány a jakých dalších oborů se to týká?
Týká se to učebny jazyků, matematiky a labora-
toře fyziky. Na přípravě toho projektu se podílel 
celý tým pedagogů. Dotace nám už byly přiděle-
ny a v tuto chvíli připravujeme výběrová řízení. 
Projekty by měly být hotové nejpozději v prvním 
pololetí nastávajícího školního roku.
Jak náročné je pro gymnázium držet krok 
s dobou? Daří se vám sledovat nové trendy 
a získávat finance na jejich uplatnění?
Je to těžké a časově náročné. Kolegové to dělají 
navíc ve svém volném čase. Nemají to nijak za-
placené. Existují sice firmy, které nabízejí, že tuto 
práci udělají za vás, ale ty za to samozřejmě chtě-
jí peníze a v podstatě by pak zbylo méně našim 
žákům, a to nechceme. Proto se snažíme řešit ty 
věci sami a já musím poděkovat celému týmu, že 
se nám to zatím většinou daří.  -kb-

Knihovna upozorňuje
od 2. srpna 2017 do 31. srpna 2017
O T E V Ř E N O
středa 9:00 – 11:00, 12:00 – 18:00
pátek 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
od 1. září 2017 běžná půjčovní doba

www. knihovna.nmnm.cz
tel. 566 598 730
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Pacific Trail - mimořádný příběh jedné Novoměšťačky

Studentka z Nového Města Monika Benešová vy-
razila na více než 4 000 km dlouhou pouť po Severní 
Americe – mezi dálkovými chodci známou jako Pa-
cific Crest Trail. Vede přes Californii, Oregon a stát 
Washington. V současné chvíli má v nohách už první 
čtvrtinu trasy. Zdolat musí rozpálenou poušť, vysoké 
hory i rozlehlé pralesy. Její výkon je ale  obdivuhodný 
zejména proto, že trpí závažnou nemocí zažívacího 
ústrojí. Nemoci se ale odmítla podat a chce dokázat 
sobě i ostatním, že překonat je možné všechno.

Nemoc vás přepadla najednou. Jak jste se s ní 
dokázala vyrovnat?
Spoustu let to bylo jako sen, studovala jsem 
a měla jsem práci. Minulý rok se mi ale začalo 
hroutit zdraví. Měsíce jsem běhala po nemocni-
cích a vzduchem lítaly diagnózy, jako je Crohnova 
choroba i ulcerózní kolitida. Nemohla jsem jíst, 
střeva nemohla skoro nic strávit a všechno šlo ven. 
S nadhledem můžu říct, že to bylo jako rok trvající 
střevní chřipka. Do října jsem nakonec zhubla 
přes 10 kilo a úplně se uzavřela do sebe. Doktoři 
mi pak ještě navíc diagnostikovali alergii na lepek, 
mléko i na sóju s dlouhodobou prognózou, možná 
doživotní. Jsem velký milovník jídla a najednou 

jsem nemohla skoro nic. Nějakou dobu jsem se 
dokonce bála chodit mezi lidi, jízda metrem nebo 
autobusem byla prostě nereálná. Ovlivnilo to celý 
můj život. Naštěstí mě moji rodiče i přátelé podrže-
li. Koncem loňského roku jsem se konečně přestala 
litovat, popadla další dech, překopala kompletně 
životosprávu, srovnala se sama se sebou a rozhod-
la se splnit si svůj sen.

Jak jste se na cestu připravovala. Vždyť to je 
velmi náročný podnik a zvlášť ve vašem stavu.
Byla to dřina, dlouhá a pořádná. Každý den hned 
po práci jsem měla tréninky. Běhání, dlouhé 
pěší treky, plavání, posilování, brusle, via ferraty 
v Alpách. Loni v listopadu jsem sama zvládla pěšky 
700 kilometru Svatojakubské cesty ve Španělsku 
(Camíno de Santiago). Tam jsem si fyzicky něko-
likrát sáhla na dno a naučila se s tím pracovat. 
Vyzkoušela jsem si, co zvládnu a hlavně nabrala 
zkušenosti. Mám za sebou kurzy přežití v přírodě 
a hodně se točilo i okolo příprav jídla. Mám sesta-
vený na trail speciální jídelníček z potravin, které 
se dají sehnat v USA.

Jak to na takové cestě vůbec chodí? Jak náročná 
je organizace před odjezdem?
Než člověk odletí, hodně času zabere papírování, 
povolení i víza. Pak teprve přijde na řadu plánování 
zásobování, letenky a hlavně vybavení. Celý trail 
je značený, kompas i mapy ale samozřejmě mám 
taky. Hikerům přímo na cestě pomáhají takzvaní 
trail angels. Kdyby se cokoliv stalo, se vším po-
mohou. Spí se v přírodě, takže je nutný dobrý stan 
a spacák. Váhu krosny je potřeba mít co nejmenší. 
V poušti musím mít navíc minimálně 4 litry vody 
na den. Některé vodní zdroje totiž mohou být vy-
schlé nebo špinavé, mám proto filtr i jodové table-

ty. Vybavení na hory, teplé oblečení a další jídlo 
pošlu napřed přímo z USA na poštu do Kennedy 
Meadows. To už budu mít za sebou rozpálenou 
Mohavskou poušť a bude mě čekat boj s nadmoř-
skou výškou přes 4000 m a sněhem. V poušti ne-
můžu chodit se sluchátky kvůli chřestýšům. Na 
Sieřře je nutný zase bear box na potraviny kvůli 
medvědům.

Jak je cesta finančně náročná?
Nejdražší je vybavení a pak letenky, na tom se 
prostě ušetřit nedá. V jídle budu mít ostřejší režim. 
Mluvila jsem se spoustou úspěšných PCT hikerů, 
na kolik trail finančně vyjde. Není to až taková 
pálka. V práci mě, i kvůli loňským trablům, pod-
pořili a moc jim za to děkuji.

Máte občas strach?
Mám velký respekt k cestě a pokoru, to rozhodně 
ano. Jsem opravdu šťastná, že svůj sen můžu 
zkusit. Pokud tělo na cestě řekne dost a objeví se 
nějaké velké zdravotní problémy, se kterými už 
nebudu moci pokračovat, samozřejmě to stopnu 
a poletím domu. Ale cítím, že na to zatím mám, že 
mi to na zdraví neublíží, naopak. Za poslední rok 
jsem se naučila svoje tělo poslouchat.

Jaký příklad chcete dát ostatním nemocným?
Střevní problémy trápí dneska stále víc lidí. Ale 
připadá mi, že ve společnosti je tohle téma pořád 
tabu. Mělo by se o  tom začít ještě víc mluvit. 
Doufám, že moje cesta povzbudí další podobně 
nemocné lidi a  třeba je i motivuje ke splnění 
životních snů. Moje motto zní: Hlavně se z toho 
nepos***. Já to zkoušela, a nepomohlo to!

Rozhovor byl otištěn na webu www.crohn.cz.

Stříbro gymnazistů ze soutěže Eurorebus
Letošní rok se pro tým naší třídy ve 
složení Martin Vítek, Filip Sváček 
a Jaromír Chroustovský stal zatím 
nejúspěšnějším.
Z krajského kola v Jihlavě jsme si 
odvezli stříbrné medaile a  stejné 
umístění se nám podařilo zopa-
kovat i  v  kole celostátním. Díky 
úspěšnému zapojení dalších tříd 
do soutěže se Gymnázium Vin-
cence Makovského stalo sedmou 
nejlepší školou v republice. Otázky 
v soutěži Eurorebus se týkají všech 
možných vědních oborů – zeměpis, 
dějepis, biologie, ale i astronomie nebo umění. 
Jedná se tedy o velmi komplexní soutěž, na kterou 
se v podstatě nedá nárazově připravit. Ale možná 
právě proto nám tolik vyhovuje. Každý člen našeho 

týmu má odlišné zájmy – jeden holduje dějepisu 
a geopolitice, druhý zeměpisu a biologii, třetí řeší 
početní příklady. Z toho plyne, že náš tým do sebe 
perfektně zapadá. Filip Sváček (7. A)

Čas plyne, vzpomínky zůstávají ...
Málo zbývalo do letošního posledního zvoně-
ní, kterým se škola loučí se svými žáky před 
prázdninami. Pro ně  je to radostná představa 
krásných volných dní. Poslední zvonění, a 
to doslova, bylo i pro bývalou dlouholetou 
ředitelku II. ZŠ Boženu Zvěřinovou.  Její smrt 
zasáhla a zarmoutila všechny učitele a žáky, 
kteří ji znali. Byla dobrou ředitelkou školy - 
nezištně pomáhala radou i skutkem, pozorně 
naslouchala a snažila se řešit problémy žáků 
i kolegů. Byla náročná nejen k sobě, stejně 
kvalitní práci však vyžadovala i od ostatních. 
Co dát paní ředitelce na rozloučenuo? Zpěv 
křivánků, červené korálky jeřabin, kytici 
květů natrhaných na stráni rodné Vysočiny.
Vzpomínat se má na lidi dobré, obětavé a 
pracovité, k takovým "naše Boženka" patřila!

 Bývalí učitelé II. ZŠ
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Sledujte 
sport.nmnm.cz

Turnaj v sedmičkovém ragby 
RC Titáni se na konci června zúčastnil 
turnaje v sedmičkovém ragby, který se ko-
nal v Praze.
 Sedmičkové z toho důvodu, že se hraje v 7 
lidech namísto obvyklých 15. Po úvodní 
výhře proti Plzni (33:19) následovaly dva 
remízové zápasy s Jabloncem (19:19) a 
Rumburkem (17:17). Tyto výsledky zna-
menaly 2. místo ve skupině a zápas o všech-
no s týmem Poděbrad. V něm přišla bohužel   
těsná prohra 7:12. V konkurenci 8 týmů si 
Titáni odvezli celkové 6. místo. Titáni za-
čínnají opět po letní pauze trénovat v srpnu. 
Tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 16:30 
v Petrovicích a všichni zájemci jsou zváni!
 -mah-

Prázdninový provoz 
Vysočina Areny 
Od 1. července do 3. září platí ve Vysočina 
Areně prázdninový provoz. Provozní doba je 
rozdělena mezi veřejnost a skupiny, které tu 
trénují. Rozpis celých prázdnin je uveden na 
webu www.vysocina-arena.cz. Před návštěvou 
je dobré věnovat pozornost možným změnám 
ve vyhrazených časech. Novinkou je také onli-
ne rozpis jednotlivých skupin, které ve Vysoči-
na Areně využívají kolečkovou dráhu či střelni-
ci. Upozorňujeme také, že do celého areálu 
platí zákaz vjezdu! Pro parkování používejte 
výhradně označená parkoviště. Využívání tratí 
a stadionu v hodinách pro veřejnost je zdarma. 
 -mah-

O Pohár starosty 
Na začátku prázdnin se v Radňovicích usku-
tečnil 18. ročník turnaje v malé kopané. O 
Pohár starosty se utkalo 15 týmů, které byly 
rozlosovány do tří základních skupin. Do 
čtvrtfinále pak postoupilo nejlepších 8 týmů. 
Celkovým vítězem turnaje se stal výběr Ty a 
Já. Titul ostrostřelce připadl sedmigólovému 
Martinu Malému z Bobrové, nejlepším gól-
manem byl zvolen Martin Pokorný z týmu 
Kardiaků.  -mah-

Medailové MČR v atletice 
Během posledního červnového víkendu 
se v Jablonci nad Nisou konalo atletické 
MČR juniorské a dorostenecké kategorie 
na dráze. 
V jeho průběhu si zástupci novoměstského 
atletického oddílu, z nichž většina studuje 
na Gymnáziu Vincence Makovského, vedli 
výtečně. Vybojovali totiž čtyři mistrovské 
medaile. Všechny byly bronzového lesku. 
Dvě z nich přivezla juniorská mílařka Ka-
teřina Pulgretová. V závodě na 1500 m fi-
nišovala časem 4:40,43 a v běhu na 3000 m 
proťala cílovou čáru v čase 10:15,98. Další 
medaili si připsala dorostenecká oštěpařka 
Ivana Koktavá. Výkon 46,39 m je přitom 

novým krajským rekordem. A konečně čtvrtou me-
daili vybojovala v hodu kladivem juniorka Gabriela 
Bojanovská. I její nejlepší hod 44,28 m přepisoval 
krajské rekordní tabulky. Jen těsně za stupni vítězů 
zaostala ve skoku do dálky dorostenka Vendula 
Šírová. Dvě šestá místa přivezli mílaři. Šlo o do-
rostence Martina Koutníka, který závod na 2000 m 
překážek dokončil v čase 6:45,54, a juniora Micha-
la Starého, jenž v závodě na 3000 m s překážkami 
zaběhl čas 10:18,57. Finálovou osmičku se ještě 
podařilo vydolovat Ivaně Koktavé ve vrhu koulí a v 
hodu diskem. Kateřina Pulgretová si pak za svoje 
výkony vysloužila nominaci na mezistátní utkání 
do Trnavy, kde poběží 1500 m.  
 Hubáček Petr st., -mah-

Horská kola pod taktovkou Batt klubu

Během loňských letních prázdnin začaly děti z Batt 
klubu jezdit svoje první závody na horských kolech.
 Po ročním tréninku a absolvování závodů mu-

síme naše malé i větší závodníky pochválit, 
protože skvěle reprezentují Nové Město na 
Moravě. Dětem se na náročných tratích daří, 
pravidelně obsazují místa v  první desítce 
závodů, naši závodníci se dostanou v těžké 
konkurenci i na stupně vítězů. K zarputilým 
nejmenším bojovníkům patří Natálka Mare-
šová, Adélka Kopřivová, Kubík Kříž, Vojta Je-
línek, Alex Pavelek, Šimon Chalupský, Radek 
Žák, Tomáš Procházka, Filip Konečný a mnozí 
další. Mladým cyklistům se s nadšením věnují 
hlavně Martin Holek a Luboš Jelínek. Jde o 
skvělé trenéry, které mají děti rády. Děkujeme 
Novému Městu na Moravě za finanční pod-

poru a věříme, že naši závodníci budou i nadále 
skvěle reprezentovat naše město i Kraj Vysočina.  
 -Batt NMNM--
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Letní olympiáda dětí 
a mládeže
Na konci června se v Brně uskutečnila Letní 
olympiáda dětí a mládeže. Kraj Vysočina tu 
reprezentovalo 245 sportovců, mezi nimiž 
byli i dva zástupci novoměstského atletického 
oddílu. V kategorii starších žáků byl vidět 
Matouš Budig. Ve finále běhu na 100 m pře-
kážek obsadil 7. místo. V rozběhu na 300 m 
si vytvořil osobní rekord výtečným časem 
37,57 a nakonec pomohl krajské štafetě na 
4x60 m k 8. místu. Mladší žákyně Veronika 
Střešňáková si v běhu na 800 m vytvořila 
osobní rekord 2:36,67, ale v silné konkurenci 
to na postup nestačilo. Ve štafetě na 4x60 m 
běžela druhý úsek a pomohla děvčatům z Vy-
sočiny na 6. místo, tím pádem na pódium. 
Výprava z Vysočiny získala celkem 28 medai-
lí, z toho sedm zlatých, dvanáct stříbrných a 
devět bronzových, a v hodnocení všech krajů 
tak skončila na 13. místě. Zimní olympiádu 
od 28. ledna do 2. února 2017 bude pořádat 
Pardubický kraj.  -mah-

Vyřazení z předkola 
fotbalového poháru 
Stopku v předkole MOL Cup vystavil novo-
městským fotbalistům ždírecký Tatran. Vr-
chovina prohrála ve Ždírci nad Doubravou 
rozdílem tří gólů. Její hráči přitom vyšli stře-
lecky naprázdno. O osudu utkání rozhodla 
první čtvrthodina, kdy nováček divize D 
vstřelil dvě rychlé branky. Se skórem mohl 
zamíchat kapitán Lukáš Michal, který však 
neproměnil penaltu. Vrchovina sice držela 
více míč, měla herní převahu, šance si ale 
připisoval Ždírec, jenž hrozil především 
z brejků.  Právě z něho padla poslední branka 
utkání.  -mah-Vrchovina piluje formu 

na novou sezonu 
Po neskutečné jízdě fotbalovým jarem, kdy si 
novoměstští fotbalisté po zásluze uchovali divizní 
příslušnost, už ladí formu na novou sezonu. Tým 
trénuje čtyřikrát týdně a v červenci nastoupil také 
k několika přípravným zápasům. „Pracujeme 
především na taktice a kondici. Všechno děláme 
s míčem, takový je v dnešním fotbale trend,“ řekl 
novoměstský lodivod Richard Zeman. K týmu se 
také připojily dvě nové posily. Jsou jimi třebíč-
ský Michal Dočekal, mladý střelec s dvouletými 
zkušenostmi z MSFL, a rozdílový záložník Lu-
boš Zbytovský, který přišel z Bystřice nad Pern-

štejnem. „Chtěli jsme se posílit o hrotového hrá-
če, což se v případě Dočekala podařilo. Zbytovský 
je pak jeden z nejlepších divizních hráčů na svém 
postu na Vysočině. Jsem rád, že jsme ho získali,“ 
doplnil Zeman. V kolonce odchody jsou jména 
Aleše Buriana a Miroslava Kováře, do Rakouska 
má pak namířeno Tomáš Poul. První soutěžní 
zápas čeká naše fotbalisty 6. srpna, kdy se před 
domácími diváky představí proti Šumperku, který 
byl přeřazen z divize E. Derby se Žďárem je na 
programu 4. kola, které se uskuteční 27. srpna 
opět na domácím hřišti.  -mah-

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 70 závodech v ČR a také Evropě. Klub 
se účastní závodů v lyžařském orientačním běhu, 
orientačním běhu a také orientačních závodů na 
horských kolech. Nejlepší výsledky v uplynulém 
roce dosáhli v  kategorii starších žáků Šimon 
Mareček, který zvítězil na Letní olympiádě dětí 
a mládeže v Plzni v závodě na krátké trati. Úspěšný 
reprezentant také zvítězil v českém žebříku star-
ších žáků, do kterého se počítalo šest celostátních 
závodů. Společně s klubovým kolegou Janem Ne-
chanickým se zasloužili o 2. místo štafety Vysoči-
ny na MČR štafet. Dalším výborným výsledkem 
bylo 3. místo družstva Vysočiny na MČR druž-

stev, kde v osmičlenné sestavě 
výběru Vysočiny figurovali 
hned tři členové našeho klu-
bu – Zuzana Stoklasová, Jan 
Nechanický a Šimon Mareček. 
Vzhledem k  tomu, že žactvo 
nemá v orientačním běhu ještě 
mistrovské šampionáty, tak se 
oba žáci představili na závodech 
MČR v mladších dorostencích. 
V nabité konkurenci se jim také 
dařilo. Nejlepších výsledků do-
sáhl Jan Nechanický ve sprintu, 
když doběhl na 10. místě, a dvě 
12. 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 

zvítězila v otevřené kategorii mladších žaček na 
MČR ve sprintu. Vítězství z vícedenních mezi-
národních závodů si přivezli Šimon Mareček 
z Karst cupu v Rožňavě a Ceny východních Čech 
a Adéla Zrníková z Grand Prix Silesia ve Vidnavě. 
Výborná umístění předváděli i veteráni, což po-
tvrdili společným výkonem na MČR družstev. Ve 
složení Petr Mareček, Daniela Nechanická, Ra-
dan Kamenický, Lenka Kamenická a Jiří Dvořáček 
a v konkurenci 60 družstev si doběhli pro výborné 
8. místo. Z jednotlivých výsledků 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 ve Švédsku a Chorvatsku.  -pem-, -mah-

Atletky kousek od baráže 
Ve třetím kole, které na začátku července 
hostil Jičín, zopakovaly novoměstské atletky 
umístění z Pardubic a opět vybojovaly 3. místo. 
Druhá příčka jim přitom unikla o půl bodu. Na 
400 m překážek se blýskla Ivana Jíchová, která 
časem 77,14 zaběhla nový český veteránský 
rekord. Po třetím kole si naše atletky upevnily 
3. místo v tabulce a mají stále šanci na postup 
do baráže.                                         -hub-, -mah-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti

 23.6. Eliška Benešová
 3.7. Leona Dolečková
 11.7. Antonín Padrtka
 12.7. Ema Filová

jubilanti

 2.8.  Alena Ondráková  75 let
 4.8. Josef Janček  90 let 
 8.8. Božena Slonková 80 let
 14.8. Vlastislava Librová 85 let 
 16.8. Libuše Peňázová 80 let 
 17.8. Marie Petrová 86 let
 21.8. Marie Kovářová 89 let
 30.8.  Alena Rovenská 80 let

manželství

 3.6.  Helena Skládaná, Radim Neusser
 10.6.  Andrea Holečková, Pavel Dvořák
 17.6.  Marie Meclová, Roman Nový
 17.6.  Hana Tučková, Patrik Sedláček
 17.6.  Veronika Štěpánková, Lukáš Sláma
 4.7.  Zuzana Kubicová, Lukáš Zátopek 
 7.7.  Lenka Svítilová, Michal Starý

úmrtí

 19.6. Věra Petrová  (nar. R. Svratka 1930)
 20.6. Ladislav Mička (R. Svratka 1948)
 21.6. Růžena Harvánková (NMnM 1920)
 21.6. Mgr. Božena Zvěřinová (NMnM 1938)
 21.6. Jaroslav Pavlík (Podolí 1941)
 1.7. Jiří Závladský (Sněžné 1947)
 2.7. Josef Fila (Bohdalov 1934)
 3.7. Marie Macků (NMnM 1942) 
 6.7. Jaromír Čejka (NMnM 1931) 
 7.7. Jiří Došla (NMnM 1938)
 13.7. Jiřina Ječmenová (NMnM 1945)
 13.7. Hedvika Buchtová (Fryšava 1934)

Denně 15:00 - 17:00 lovení mořských živo-
čichů

5.8. , 19.8. - cvičení v bazénu od 16:00

Sanitární den - 11.8. otevřeno od 14:00

Noční lázně 5.8., 26.8. - otevřeno do 24:00

Uzávěrka pro zářijové číslo Novoměstska je 
15. srpna 2017. Své náměty můžete posílat  na 

zpravodaj @nmnm.cz.
Inzerci a vzpomínky prosím doneste nejlépe 

osobně do Informačního centra na Vratislavově 
náměstí. 

5. 8. MDDr. Štěpán Vinkler, Masarykovo nám. 6, 
Velká Bíteš, 566 531 645

6. 8. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858

12. 8. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové 
Město na Moravě, 739 093 334

13. 8.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bí-
teš, 566 533 129

19. 8.MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 552 332 

20. 8.MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 552 332

26. 8.MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, Bys-
třice nad Pernštejnem, 566 688 231

27. 8. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní 
středisko, 566 543 287

Termíny služeb se mohou měnit, aktuální informace 
naleznete na  www.nnm.cz.

Klub seniorů

Klub seniorů pořádá 31.8.2017 zájezd do Ra-
kouska na zahradní výstavu v Tullnu. Cena pro 
členy Klubu seniorů  250  Kč + vstupné 12 EU, 
host 300 Kč + vstupné 12 EU. Přihlášky u pí. 
M.Ptáčkové

2.8.1852 narodil se ve Stříteži u Valašského Meziříčí 
Josef Dobeš, senior Českobratrské církve evange-
lické, za jeho působení v NMnM byl postaven 
evang. kostel, zřízen pomník J.A.Komenské-
ho,165. výročí narození

13.8.1882 narodil se v Nové Vsi František Trnka,SŠ 
profesor, spisovatel, překladatel, autor novoměst-
ských kronik, 135. výročí narození

27.8.1882 narodil se v Kelči Jaroslav Křička, sklada-
tel, dirigent, prof. pražské konzervatoře, od roku 
1965  čestný občan NMnM, 135. výročí narození

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

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE: 

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

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Antonín Kašpar – Strážci (do 28. září)
Monumentální díla, jako například „Cesta“ či 
„Pocta pro Josepha Beyuse“, budou provázána 
také se zámeckým nádvořím s instalovaným dí-
lem „Poslední večeře“.
Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR (do 20. srpna)
U nás se představí vybranými díly, která ukazují 
autorovu bohatou imaginaci vycházející z fasci-
nace světa kolem nás.
Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven (do 1. října)
Výstava plynule navazuje na expozici ocelových 
objektů v parku a okolí zámku. 
Antonín Kanta - Světlo nitra (do 17. září)
Ve své tvorbě je Kanta ovlivněn pouze vlastní 
myslí, náladou, případně se snaží zachytit své 
vnitřní stavy. 
Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů 
(do 1. října)
Výstava díla košické rodačky a držitelky titulu 
WORLD MASTER.
Zdeněk Fuksa – Grafika ze sbírek HG (do 10. září)
Jeho tvorba odráží autorovu touhu dobrat se 
pravé umělecké výpovědi o světě. 

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
úterý 15. a 22. srpna 2017 v 10 a 14 hodin
Léto s Horáckou galerií
Výtvarné workshopy a edukační programy, 
které jsou vhodné pro děti i dospělé. Ve dvou 
útercích proběhne výtvarný workshop, v němž 
si vyzkoušíte techniku pravého sgrafita nebo vý-
robu mozaiky. Rezervace jsou možné na e-mailu 
haluza@horackagalerie.cz, tel.: 604 936 985
čtvrtek 27. srpna 2017 v 17 hodin 
Síla deroucí se ven
Horácká galerie vás zve na netradiční kompo-
novaný pořad. Na zámeckém nádvoří proběhne 
beseda s pražským akademickým sochařem An-
tonínem Kašparem. Pro větší zpříjemnění akce si 
budete moci dát i něco dobrého na zub v galerijní 
kavárně. Vstupné dobrovolné. 

Těšíme se na vás v Horácké galerii. 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 
na FB: horackagalerie.nmnm.cz
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Minibazar

Vzpomínka

Městská policie informuje

Odešla, ale navždy zůstane 
v našich srdcích i v srdcích těch, 
kteří ji měli rádi.
Dne 9. srpna uplyne 10 let, co 
nás navždy opustila paní Marie 
Procházková z Jiříkovic.
S láskou vzpomíná rodina
Procházkova.

Vzpomínka

Dne 3. srpna uplyne již deset 
let, kdy nás náhle opustila 
naše milovaná manželka, ma-
minka, babička paní Jaroslava 
Koukalová (rozená Benešová) 
z Nového Města na Moravě. 
S láskou a vděčností stále vzpo-

mínají manžel Jiří, syn Jiří s manželkou Petrou, 
vnoučata Jiřík, Péťa a Janička, švagrová Magda 
s rodinou a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Dopracovaly pilné ruce, utichlo 
navždy předobré srdce. Očima 
drahýma se již nepodíváš, teď 
klidným spánkem odpočíváš. V 
neznámý svět jsi šel spát, zapla-
kal každý, kdo tě měl rád.

Dne 2. srpna vzpomeneme 15. výročí, co nás bez 
slůvka rozloučení opustil náš manžel, tatínek, 
dědeček a švagr pan Stanislav Kakač z Nového 
Města na Moravě. S láskou a vděčností vzpomíná 
manželka, dcery Petra a Jana s rodinou a rodina 
Krejčí.Vzpomínka

Už nikdy nezavolá, nepohladí, 
nezahraje, nepomůže, nepo-
radí.
Dne 22. července by se dožil 
70  let náš drahý manžel, ta-
tínek, dědeček pan Ladislav 
Filipi z Maršovic a dne 6. srp-

na vzpomeneme 1. smutné výročí, co nás ná-
hle opustil. Dík za to, čím jsi nám v životě byl. 
Manželka, dcera Alena, synové Ladislav a Josef 
s rodinami

Vzpomínka

Dne 29. srpna by se dožila 80 let 
paní Soňa Cíchová. Stále vzpo-
mínají a nikdy nezapomenou 
dcery s rodinami.

Dne 2. 6. 2017 bylo oznámeno na služebnu MP, 
že na jedné z místních zahrádek se nachází had 
a majitel žádá strážníky o jeho odchyt. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o užovku obojkovou, 
kterou strážníci odchytili a vypustili do volné 
přírody. Ve večerních hodinách dne 3. 6. 2017 bylo 
oznámeno na služebnu MP, že v jedné z míst-
ních restaurací dochází k rušení nočního klidu. 
Po příjezdu hlídky na místo se již v restauraci 
nikdo nenacházel a personál sdělil, že již zavírá. 

Obsluha byla strážníky upozorněna na stížnosti 
na hluk. Vzhledem k tomu, že byla již restaurace 
uzavřena, vyřešili strážníci věc na místě pouze 
napomenutím. Dne 9. 6. 2017 prováděli strážníci 
asistenci SDH NMNM při otevírání místnosti 
na chatě Studnice, kde se zasekly dveře, za kte-
rými uvízly dvě děti. Hasiči dveře během chvíle 
otevřeli, a děti tak mohly ocenit jejich pomoc.
Dne 30. 6. 2017 bylo strážníkům oznámeno, že 
v místní části Pohledec volně pobíhají psi. Strážní-

ci věc na místě zadokumentovali a vzhledem 
k tomu, že se nejednalo o první případ, věc pře-
dali příslušnému správním orgánu k projednání.
Ve dvou dnech v měsíci červnu prováděli strážníci 
MP měření rychlosti v NMNM a jeho místních 
částech. Celkem bylo zaznemenáno 40 případů 
překročení povolené rychlosti v obci. Strážníci 
vše řádně zadokumentovali a předali k projednání 
na odbor dopravy.

Hledám zájemce o společné hraní - styl Dixie: 
https://www.youtube.com/watch?v=D3IJ05Q-
ntXQ. Žádané nástroje zejména banjo, housle, kyta-
ra, flétna. Tel.: 604208370; e-mail: dragon@mega-
lith.name Nabízím občasnou domácí výpomoc: 
úklid, žehlení, doučování na PC. E-mail: domaci-
pomoc@seznam.cz, tel.:728 551 821 Uskladnění 
nábytku, cena dohodou. Volejte nebo pište na tel.: 
605 117 975. Prodám 2 ks střešních nosičů kol 
Thule 591 Pro Ride, málo používané, jako nové. 
Cena 1500 Kč . Tel.: 608 612 162 Prodám stavební 
míchačku na 2–3 kolečka, 380 V, cena dohodou. 
Tel.: 605 927 910 Prodám psací stolek s výsuvem 
na klávesnici, rozměr 90x50 cm, cena 500 Kč. Top 
stav. Foto zašlu e-mailem. Prosím pouze SMS 737 
344 567. Prodám angrešt 1 kg za 35 Kč v Novém 
Městě. Tel.: 736 144 122 Prodám elektrický inva-

lidní vozík zn. Meyra Ortopedia, téměř nepoužitý, 
repasovaný, komplet po 60.  Můžu zaslat foto, další 
informace telefonicky. Cena 17 000 Kč, při rychlém 
jednání sleva. Tel.: 602 410 355 Prodám PC stůl 
v pěkném stavu, k dispozici v Novém Městě. Tel.: 
739 113 395 Prodám byt 2+kk, 50 m²po právě 
dokončené kompletní nadstandardní rekonstrukci. 
Byt se nachází v přízemí revitalizovaného cihlové-
ho domu na Hornické ulici, cena 1 650 000 Kč. 
Tel.: 777 612 344, RK nevolat! Koupím obraz od 
malířů Jambor, Blažíček, Lacina, Jíra, Kalvoda i 
jiné. Sochy od Štursy, Zoubka, Makovského i jiné. 
Čestné jednání, jsem sběratel. Tel.: 778 750 209 
Koupím zahradu, dům se zahradou, zemědělskou 
půdu v okolí Nového Města na Moravě. Nejlépe 
směr Nová Ves, není podmínkou. Čestné jednání, 
nabídka nejlepší ceny. Tel.: 777 757 500 Koupím 

vzduchovku vojenskou s natahováním. Prosím na-
bídněte, jakýkoliv stav, potřebuji i náhradní díly. 
Koupím vojenské zbraně, sečné, bodné, střelné i 
nálezy z půdy, zásobníky, pouzdra, pistole. Tel.: 
778 750 209 Hledám pronájem suché místnosti 
na uskladnění nábytku. Tel.: 605 117 975 Koupím 
jakoukoliv pojízdnou maringotku i nevybavenou na 
stavbu. Levně. Tel.: 604 685 054 Prodám palivové 
dříví smrkové. Cena 800 kč/m3. Ideálně NMNM a 
okolí. Dovezu. Tel.: 723 204 089 Výkup starého 
peří a nedraného peří. Tel.: 720 543 953 Pronajmu 
garáž, lokalita u Jelínkova mlýna NMnM. Zavedena 
elektrika. Volná od 1.11. Cena 12 000 kč/rok. Platba 
předem. Tel.: 723 140 112 Prodám  zahrádku  v 
NMNM, výměra 318 m2, kovový skleník, chatka, 
domek na nářadí. Volná od listopadu 2017, cena 
250 000 Kč. Tel.: 723 140 112

Vzpomínka

Dne 8. srpna by se dožil 61 let 
pan Karel Trávníček z Nového 
Města na Moravě. Za tichou 
vzpomínku děkuje nejbližší 
rodina. 
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V Rokytně zahraje Umí 
Hovno a MAY DAY

Rokytenští hasiči připravili na srpen dvě 
kulturní akce. V sobotu 5. srpna od 18:00 
vystoupí na prknech, jež znamenají svět, ve 
výcvikovém středisku Obůrka světově ne-
známá jihlavská kapela Umí Hovno, soubor 
lidových písní a canců. Název hudební skupi-
ny je poněkud zavádějící, rozhodně ale nejde 
o partu amatérů, nýbrž o zkušené hudebníky, 
kteří dokonale ovládají hru na harmoniku, 
kytaru, basu a valchu. Jejich písně pobaví a 
potěší. Kdo se přijde podívat, určitě nebude 
litovat.
V pátek 18. srpna se na stejném místě usku-
teční taneční zábava se skupinou MAY DAY, 
kterou mnozí možná znají pod dřívějším 
označením Rocksor. Začátek je ve 20:00.

Petr Rychlý
Do Nového Města se chystá mistr zábavy 
a vtipu Petr Rychlý. Bránice vám polechtá 
18. října. Podrobnosti sledujte na webu kul-
tura.nmnm.cz.

Svatováclavské slavnosti
I  letos se můžeme těšit na Sva-
továclavské slavnosti. Přibude 
středověký kolotoč a střelnice.

Svátek sv. Václava si Nové Město na Moravě 
připomene 23. září středověkými slavnostmi. 
Průvod v čele se sv. Václavem a jeho družinou 
i letos slavnostně obkrouží Vratislavovo náměstí. 
Následovat bude proslov starosty města Micha-
la Šmardy a děkana Jana Daňka. Je dost dobře 
možné, že pár slov ke svým poddaným prohodí 
i sám sv. Václav. A pak už nás čeká jen hudba, 
veselí a dobré jídlo.

Do Nového Města se sjedou osvědčení a zku-
šení kejklíři, jako je Bard Ondráš nebo divadelní 
soubor eMILLIon. Své kejklířské umění předvede 
žonglér Tom. Nesčetnými souboji ošlehaní šer-
míři vám předvedou skvělé souboje a představí 
se i potulný rytíř a jeho kůň. Novinkou letošních 
slavností bude historická střelnice, kde si bu-
dou moci děti vyzkoušet střelbu z kuše, a krásný 
dobový kolotoč. -kb-

Památky se opět otevřou 
veřejnosti

V  rámci Dne otevřených dveří 
památek se budete moci podívat 
do Müllerovy galerie.

Vstup zdarma do Horácké galerie i do Horácké-
ho muzea či komentovaná prohlídka města. 
To je obvyklý program novoměstského Dne 
otevřených dveří památek. Ten se bude ko-
nat 9. a 10. září. „Je to celostátní akce, kterou 

pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Ten letošní 
ročník má téma Památky a příro-
da,“ vysvětluje Žofie Řádková z od-
boru kultury.
Letos ale organizátoři přichystali 
jedno mimořádné překvapení. „Do-
hodla jsem se s  panem děkanem 
Daňkem, že pro omezený počet 
zájemců zpřístupní slavnou Mülle-
rovu galerii.“ Ta je v prvním patře 
katolické fary a  běžně není ná-
vštěvníkům přístupná. „Prohlídka 
bude v sobotu 9. září od 15:30 do 
16:15. Na prohlídku bude nutné se 
předem přihlásit. Jakým způsobem 
včas zveřejníme,“ dodává Řádková. 

Prohlídku povede pan Jaromír Černý. Chybět 
letos nebude ani oblíbený výlet pro milovníky 
historie. Ty čeká výprava za bývalými hamry. 
Odjezd bude v neděli 10. 9. ve 14:00 z autobu-
sového nádraží.
V plánu je také komentovaná prohlídka kato-
lického hřbitova. „Návštěvníky bychom 9. září 
provedli po hrobech slavných osobností města,“ 
dodává Řádková.

 -kb-
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Slavnostní odhalení 
pamětní desky Oldřicha 
Blažíčka

Přijďte 19. 8. do umělcovy rodné 
vsi - Slavkovic. 

Zhotovení pamětní desky malíře Oldřichovi 
Blažíčkovi bude jednou z nejvýznamnějších 
akcí letošního Roku malířů. Letos si totiž při-
pomínáme 130. výročí jeho narození. Pamět-
ní desku zhotovil sochař Zdeněk Hošek.
Dílo bude slavnostně odhaleno 19. 8. v rámci 
oslav výročí slavkovického SDH. Vzhledem 
k tomu, že dům, kde se Blažíček narodil, je 
již zbořen, bude  pamětní deska umístěna na 
historické budově hasičské zbrojnice, která 
stojí nedaleko.   -kb-

Chcete FACKU?
Tak přijďte k nám do Horácké galerie, kde ji 
dostanete. Ne tedy, že by vás zde někdo bil. Ba 
právě naopak. Poetické pohlazení v podobě diva-
delní hry s názvem Harlekýnova dobrodružství 
vám předvede umělecký soubor Divadla Facka. 
Nebojte se a vstupte do světa klaunů, mimů, 
pouličních kejklířů a  herců, kteří vás prove-
dou starými dobrými formami, jako je kome-
die dell’arte, klaunerie, pantomima či pouliční 
divadlo. Aktéři mají velký dar probudit svým 
uměním dítě v dospělém i dospělého v dítěti. 
Společně s Harlekýnem se tak dostanete do říše 
kommedie dell’arte. Veselá barokní pantomima 
s nádechem životní hořkosti je věnována Jeanu 
Gasparu Deburau. Režie představení se ujal Ser-
gej Sanža, hudby Tomáš Hanzlík.

A o čem to vlastně bude? Harlekýn usíná a zdá 
se mu sen o tom, jak bojuje o svou milou Kolom-
bínu s její matkou a Dottorem. Když se probudí, 
zjistí, že je Kolombína jeho ženou, avšak ze vše-
ho nejvíce připomíná právě svou matku. Akce, 
která se uskuteční ve spolupráci Horácké gale-

rie a NKZ, proběhne ve čtvrtek 10. srpna 2017 
v 17:00.  Vstupné na místě 80 Kč.

 HG

Horácký soubor písní a tanců patřil k nejlepším v republice
Přestože dnes už v Novém Městě 
na Moravě žádný folklorní sou-
bor neexistuje, bývaly časy, kdy 
se město na tomto poli velmi 
proslavilo. Horácký soubor písní 
a tanců prožíval dobu své největší 
slávy v padesátých a šedesátých 
letech minulého století.

„Začátky souboru nebyly nijak lehké. Malá sku-
pinka nadšenců se začala scházet v roce 1955 po 
nedělních odpolednech v  prostorách dnešní 
radnice, později v zasedací místnosti ředitelství 
Okresního ústavu národního zdraví. Začínalo se 
jednoduchými tanci inspirovanými jednotlivými 
řemesly, jako byla například činnost tesařská či 
kovářská,“ zavzpomínal jeden z tehdejších členů 
Horáckého souboru písní a tanců Josef Černý.
Právě zmíněný Okresní ústav národního zdraví 
převzal nad souborem hned od jeho zrodu zášti-
tu. „Bylo zapotřebí nechat ušít kroje, sehnat 
boty a další propriety pro šedesát členů soubo-
ru, a to rozhodně nebyla žádná maličkost. Také 
zajištění kulis a různého nářadí, které dotvářely 
jednotlivá taneční čísla, doprava na vystoupení 
a podobně, to vše zajišťoval štáb zaměstnanců 
tehdejšího Okresního ústavu národního zdraví. 

Byli to zejména pánové Hošpes, Janda a Som-
mer, kteří se této často nevděčné práce ujali. A to 
bez nároku na jakoukoliv odměnu,“ poznamenal 
Josef Černý.
Stát se členem nového folklorního seskupení 
znamenalo v dané době i určitou prestiž. „Lidé 
v souboru tvořili jakousi intelektuální sílu, která 
nejen v Novém Městě samotném, ale i v celém 
okrese, a dokonce i kraji významně ovlivňovala 
společenský život. Byli v něm učitelé, lékaři, 
inženýři, zdravotní sestry, technici, administra-
tivní pracovníci a další,“ vysvětlil Josef Černý.
„Hnacím motorem“ novoměstského folklorního 
souboru byl od prvopočátku tehdejší gymnazi-
ální profesor Jiří Maděra. Ten se neustále pídil 
po nových námětech, dotvářel choreografie a za-
jišťoval veškeré další nezbytnosti, aby zajistil 
hladký chod celého ansámblu.
Novoměstští tanečníci se věnovali pouze 
samotnému tanci. O hudbu se postarala skupi-
na muzikantských nadšenců z Nového Města na 
Moravě, z Třebíče, dokonce i z Jihlavy.
„Kapelníkem byl populární novoměstský komi-
ník Čestmír Zelený. Byla to taková známá místní 
postava, byl zajímavý mimo jiné i tím, že neuměl 
noty, ale perfektně hrál, měl to všechno napo-
slouchané. A zpěv v souboru zajišťovala samo-
statná skupina zpěváků,“ doplnil Josef Černý.
Snad jen málokterá společenská akce se obe-
šla bez vystoupení novoměstských tanečníků. 
„Horácký soubor písní a tanců v padesátých 
letech obohacoval svým kvalitním programem 

kulturní život města. Vystupoval mimo jiné 
i na folklorním festivalu ve Strážnici či v Ně-
mecké demokratické republice,“ podotkl ar-
chivář a kronikář Nového Města na Moravě Vít 
Křesadlo.
Ve dnech 28.  a  29.  června  1958  se Horácký 
soubor písní a  tanců zúčastnil Strážnických 
slavností hudby a tance jako jeden z pěti po-
zvaných nejlepších souborů z celé republiky. A 4. 
a 5. července téhož roku předvedli jeho členové 
své pásmo horáckých písní a tanců v Bratislavě.
O rok později měl soubor už sedmdesát členů. 
Vystupoval na domácí půdě, po celé republice 
i v zahraničí. „Před odjezdem na čtrnáctidenní 
umělecký zájezd do Německé demokratické 
republiky uspořádal 2. července Horácký soubor 
písní a tanců slavnostní rozloučení se zástupci 
města a s občanstvem. Rozloučení se konalo 
v 17 hodin před sokolovnou a zvláště v něm bylo 
zdůrazněno heslo Freundschaft – přátelství,“ 
zaznamenal tehdejší kronikář do kroniky Nové-
ho Města na Moravě.
Folklorní seskupení existovalo v Novém Městě 
ovšem jen do poloviny šedesátých let minulého 
století. „Na ukončení činnosti souboru a jeho 
postupném zániku se podepsala územní re-
organizace, přemísťování vůdčích osobností 
souboru na různá místa v okrese a v neposlední 
řadě také finanční problematika. Tak skončila 
jedna významná kapitola folklorního života na 
Novoměstsku,“ uzavřel Josef Černý.  
 -hzk-
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Zmizelé Nové Město
Řemesla a živnosti
V našich toulkách zmizelým Novým Městem 
jsme dospěli k tématu „Zmizelé živnosti a ře-
mesla“. Živnost je novodobý právní pojem, 
kterým se dnes označuje soustavná podnika-
telská činnost provozovaná samostatně, vlast-
ním jménem a na vlastní odpovědnost za úče-
lem dosažení zisku. Pojem živnost přichází až 
v polovině 19. století, kdy byly cechy zrušeny 
a zavedena svoboda řemesel. Dnes je každý ře-
meslník živnostníkem, ale opačně to neplatí. 
V právních pojmech nám po řemeslnících dnes 
zbyla už jen řemeslná živnost. Živnostníků dnes 
máme habaděj, ale narazit na opravdu dobrého 
řemeslníka je výhra.

Řemeslníci tu ale jsou od nepaměti a jejich 
um byl vždy ceněn. Řemeslo je druh manuální 
dovednosti charakterizovaný vysokým podí-
lem ruční práce, spojený s  používáním spe-
cializovaných nástrojů a  pomůcek. Jedná se 
i o intelektuální dovednosti a osobní schopnosti 
spojené se zručností, odbornou erudicí a zku-
šenostmi, zkrátka dobrý řemeslník má fortel! 
Takové řemeslo pak může mít zlaté dno. Od 
středověku se řemeslníci sdružovali do cechů, 
které sice hlídaly kvalitu práce, ale také bránily 
konkurenci. Také v Novém Městě působily cechy. 
Novoměstským kovářům, zámečníkům, bedná-
řům a kolářům, kteří se sdružili do společné-
ho cechu, schválil dne 17. července 1538 Jan 

z Pernštejna první cechovní 
řád. S několika památkami na 
novoměstské cechy se může-
me setkat už jen v Horáckém 
muzeu. Pamětníci si jistě 
vzpomenou na cechovní po-
stavníky, které stávaly u lavic 
v lodi novoměstského farního 
kostela sv. Kunhuty. Cechy se 
korporativně zúčastňovaly 
církevních průvodů, v  čele 
cechu býval nesen cechovní 
postavník jako symbol cechu.

Náš novoměstský literát 
Jan Karník ve svém románu 
Soumrak rodu Jamborova 
působivě popsal atmosféru 
v novoměstském katolickém 
kostele o novoročním požeh-
nání: „V kostele hlava na hlavě. 
I  v  Černé kapli a  v  tmavých 
hlubinách pod kruchtou tísni-
ly se davy farníků. Šero roze-
střelo se již v klenbách chrá-
mových, ale dole zářily oltáře 
skupinami silných voskovic, 
papírovými růžemi ozdobených. Jako stříbrný 
vánoční stromek plane uprostřed lodi visící lustr 
s rozžatými svícemi na všech ratolestech. Po 

obou stranách lavic řadem hořely voskovice na 
cechovních žerdích s uměle řezanými hlavicemi. 
Postavníky se jim říkalo.“  Jaromír Černý

Krátce o ceších novoměstských
Nejen muzeum ukrývá cechovní památky. Byl 
bych špatným archivářem, kdybych vám ta-
jil, že i žďárský okresní archiv uchovává řadu 
dokumentů s cechovní tematikou včetně zmí-
něných cechovních artikulí z roku 1538 či řady 
cechovních pečetidel.

Počet cechů ve městě byl proměnlivý v závislosti 
na množství mistrů určitého řemesla. Někdy 
tvořili cech příslušníci jediného řemesla, jindy se 
sdružilo několik řemesel dohromady. Cech také 
neměl působnost omezenou pouze na samotné 
město, ale sdružoval řemeslníky i z okolí. Tak 
v roce 1707 působilo v Novém Městě šest cechů: 
řeznický; kovářský a bednářský; ševcovský; tkal-
covský; krejčovský; soukenický. Kdežto několik 
let před zrušením cechů v roce 1850 už jich bylo 
třináct: pekařský (6); řeznický (9); krejčovský, 
punčochářský a rukavičkářský (13); kovářský, 

kolářský, sklenářský, bednářský, zámečnický 
a  hodinářský (16); zednický a  tesařský (4); 
kožešnický (5); mlynářský (4); řemenářský (2); 
mydlářský (2); sedlářský (4); ševcovský (19); 
stolařský (8); tkalcovský (37). Čísla v závorkách 
udávají počet mistrů. K nim pak ještě musíme 
připočítat tovaryše a učedníky, abychom měli 
cechovní společenstvo celé.

I bez těchto přepočtů můžeme bezpečně pro-
hlásit, že nejpočetněji bylo v Novém Městě za-
stoupeno tkalcovské řemeslo. Jiná řemesla však 
byla zastoupena mnohem skromněji a ani svůj 
cech v Novém Městě neměla. Takoví řemeslníci 
patřili pod pravomoc cechů jihlavských nebo 
brněnských. A mezi ně patřili i barvíři.

 
 Vít KřesadloPečetidlo tkalcovského cechu
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Barvíři v Novém Městě

Barvířské řemeslo úzce souviselo s prací tkalců, 
kteří se také zabývali barvením. Rozvoj textilní 
výroby v 18. století vedl k růstu počtu barvířů 
a jejich rozdělení podle druhu práce. V tomto 
století se také setkáváme se zprávami o novo-
městských barvířích. V soupisu domů a pozemků 
z let 1748-49 jsou zapsáni dva barvíři, kteří se 
podle označení „barvíř na černo“ zabývali jedno-
barevným barvením příze a plátna (tiskaře město 
ještě nemělo).

Jedním z těchto dvou černobarvířů byl Franti-
šek Fiala ze Žďárské ulice čp. 46 (dodnes tu žije 
jeho potomek). Syn tkalcovského mistra založil 
rodovou tradici barvířského řemesla. V roce 1739 
mu městská rada vydala atestaci svobody a rodu, 
aby se mohl učit v Moravské Třebové barvířství. 
V archivních pramenech se uvádí jako tkadlec 
a později jako barvíř. Víme o něm, že v letech 
1744-52 převzal dočasně hospodářství s řemes-
lem místo nezletilého bratra Karla, který byl dědi-
cem. Při předání si pak od něj vymínil kus zahrady 

k sušení plátna a po-
stavení světničky ve 
dvoře k doživotnímu 
užívání. Tato samo-
statně stojící chalu-
pa měla také prostor 
na barvení se dvěma 
kotli (v rodině jí říkali 
barvírna a před zbo-
řením v roce 1926 ji 
maloval Karel Ně-
mec). Řemeslu se 
věnoval i zmíněný Fran-
tiškův bratr Karel (1730-1806), uvá-
děný jako tkadlec i jako barvíř. Jeho 
syn František (1772-1840) se již 
prokazatelně zabýval výrobou mod-

rotisku. Barvířem se pravděpodobně 
vyučil u svého otce a po tříletém vand-

ru se v roce 1797 vrátil domů. Po vykonání mi-
strovské zkoušky mu v roce 1800 udělil brněnský 

černo a krásnobarvířský cech mistrovský list. 
František Fiala byl úspěšným řemeslníkem a jeho 
portrét najdeme mezi podobiznami významných 
měšťanů, které zvěčnil místní rodák František 
Šír. Umělcova olejomalba z roku 1829 zachy-
tila tohoto barvířského mistra jako důstojného 
staršího muže. Z jeho dílny vidíme v muzejní ex-
pozici vystavenou knihu modrotiskových vzorů 
a ukázku vývoje tiskařských forem. Krátkodo-
bě se barvířstvím zabýval Františkův syn Karel 
(1815-1860), kterého otec vyučil a v roce 1840 
mu postoupil dům s řemeslem. Pro tělesnou sla-
bost ho ale Karel Fiala nemohl vykonávat a od 
roku 1844 se věnoval poštovní dopravě. Zachova-
la se jeho dětská podobizna od Františka Šíra. 
Činnost barvíře a dalších předků rodiny zvěčnil 
Karel Němec na sgrafitech ve dvoře domu. Text 

k nim složil profesor reálky Josef Fiala, který mj. 
zpracoval i historii svého rodu.

V osmdesátých letech 19. století se ve městě 
usadil barvíř František Kubík (1859-1933). Žil 
na dnešní Nečasově ulici v domě čp. 29, kde si ve 
sklepě zřídil barvířskou dílnu. Bohužel pracoval 
již v době všeobecného úpadku barvířství. Mu-
zeum z ní získalo exponáty s pozitivním tiskem 
a formy se zbytky olejových barev, jimiž potis-
koval černě obarvené plátno. V knize zakázek z let 
1890-1915 ale objednávky na tyto tkaniny postrá-
dáme a chybějí i doklady o modrotisku. O výrobě 
nejrůznějších inkoustů a jiného zboží jsme již 

informovali. V muzeu se můžeme přesvědčit, že 
kopírovací inkoust ve zmíněné knize je dodnes 
čitelný.

Již nežijící pamětníci znali jméno barvíře Jana 
Pancnera, který rovněž pracoval na dnešní Neča-
sově ulici. Činnost provozoval před mostem u po-
toka v chaloupce své usedlosti čp. 24 (chaloupka 
byla později přestavěna na samostatný dům 
čp. 359). Je možné, že archivní dokumenty odhalí 
i jméno dalšího barvíře. Zdena Chocholáčová

Kresba barvířské dílny na zahradě domu čp. 46
 od Karla Němce

Portrét barvíře Františka Fialy 
od Františka Šíra

Pohled na dům rodiny Fialovy na Žďárské ulici

Barvířská dílna na zahradě Fialova domu

Barvíř František Kubík za první republiky
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DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE NOVÉ MÌSTO NA MORAVÌ
email: ddm@nmnm.cz, tel.: 777 822 611, 566 598 780

WWW.DDM.NMNM.CZ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARÙ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
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BICÍ 
ZAÈÁTEÈNÍCI /  POKROÈILÍ 

vede: 
JIØÍ JEŽ 

pro dìti od 10 let 

cena: 1 000,- 

 

HRA  
NA KEYBOARD 

vede: 
LUCIE JAKUBCOVÁ 

pro dìti od 7 let 

cena: 800,- 

 

HRAVÁ 
FLÉTNIÈKA 

vede: 
MARKÉTA 

KAMARÁDOVÁ 

pro dìti od 5 let 

cena: 700,- 

 

HUDEBNÍ 
SKUPINA 

vede: 
JIØÍ JEŽ 

pro dìti od 10 let 

cena: 700,- 

 

KYTARA 

vede: 
ALAN KOLLER 

pro dìti od 6 let 

cena: 800,- 

 

PERKUSE 

vede: 
JIØÍ JEŽ 

pro dìti od 10 let 

cena: 900,- 

 

AIRSOFT 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti od 9 let 

cena: 900,- 

 

BADMINTON 

vede: 
ANITA BENEŠOVÁ 

pro dìti od 8 let 

cena: 800,- 
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DÌTSKÁ JÓGA 

vede: 
MILADA 

BITTNEROVÁ 

pro dìti od 7 let 

cena: 800,- 

 

FOTBÁLEK 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti od 6 let 

cena: 600,- 

 

FLORBAL 
MLADŠÍ / STARŠÍ 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti od 6 let 

cena: 800,- 

 

HORSKÁ KOLA 

vede: 
MARTIN HOLEK 

pro dìti 6 -10 let 

cena: 600,-/pololetí 

 

JUDO 
MLADŠÍ / STARŠÍ 

vede: 
RENÉ PINTERA 

pro dìti od 5 let 

cena: 900,- 

 

KICKBOX 

vede: 
JOSEF PEÒÁZ 

pro dìti 7-17 let 

cena: 900,- 

 

LEZECTVÍ 

vede: 
PETR KOUBEK 

pro dìti 7-11 LET 

cena: 1 500,-/pololetí 

 

MÍÈOVÉ HRY 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti 7-15 let 

cena: 600,- 

 

NERF 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti od 9 let 

cena: 800,- 

 

ORIENTAÈNÍ 
SPORTY 

vede: 
JANA 

DVOØÁÈKOVÁ 

pro dìti od 6 let 

cena: 700,- 
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SQUASH 

vede: 
VÁCLAV SVÁÈEK 

pro dìti od 6 let 

cena: 1 500,- ( 1x týdnì) 
            2 500,- ( 2x týdnì) 
 

VOLEJBAL 

vede: 
ROMAN ŽÁK 

pro dìti od 6 let 

cena: 600,- 

 

DESKOHRANÍ 

vede: 
DOMINIKA 

KAŠTÁNKOVÁ 

pro dìti 7-15 let 

cena: 800,- 

 

HOKUS POKUS 

vede: 
ALENA  

KLIMEŠOVÁ 

pro dìti od 6 let 

cena: 900,- 

 

HRAVÉ CVIÈENÍ  
S HUDBOU 

vede: 
MARCELA 
BIZOÒOVÁ 

pro dìti od 5 let 

cena: 700,- 

 

KOUZELNÁ 
VAØEÈKA 

ZAÈÁTEÈNÍCI /  POKROÈILÍ 

vede: 
PAVLÍNA BULVOVÁ 

pro dìti od 9 let 

cena: 700,- 

 

ŽONGLOVÁNÍ 

vede: 
DITA NOVOTNÁ 

pro dìti od 9 let 

cena: 700,- 

 

AEROBIC  
PRO DÌTI 

vede: 
DAGMAR 

KADLECOVÁ 

pro dìti 6-9 let 

cena: 700,- /pololetí 

 

MAŽORETKY 

vede: 
LENKA 

DOLNÍÈKOVÁ  

pro dìti od 6 let 

cena: 1 500,-/pololetí 

 

STREET DANCE 

vede: 
LUCIE PALEÈKOVÁ 

pro dìti od 7 let 

cena: 1 000,- 
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Informace pro rodièe:
Zájmové útvary jsou v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdìlávání.
Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2017 do 30.5. 2018, vyjma školních 
prázdnin a státních svátkù, pokud není uvedeno jinak.
Informaèní dny se budou konat 11. a 12. záøí 2017 od 15:00 do 18:00               
v kulturním domì, místnost K1. Získáte zde konkrétní informace od 
jednotlivých pedagogù. V rámci informaèních dnù si noví zájemci o hudební 
zájmové útvary mohou vyzkoušet hru na jednotlivé hudební nástroje.
Pøihlásit se mùžete online na webu DDM.Pokud již jste registrovaní, stac? se 
pøihlásit do pøihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li 
Vaše dítì na žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat do našeho 
nového systému – postup najdete na našem webu.
Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozdìji do 31.10.2017 
bankovním pøevodem. V pøípadì nezaplacení bude dítì automaticky 
vylouèeno. Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní 
hodinu. 
Pøi pøedèasném ukonèení docházky dítìte do zájmového útvaru musí být 
ukonèení písemnì sepsáno s podpisem zákonného zástupce.
Veškeré zmìny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnù.
V pøípadì porušení øádu DDM ( úèastníci se s øádem seznámí pøi první 
hodinì úèasti na zájmovém útvaru) bude dítì vylouèeno z èinností DDM bez 
možnosti vrácení úhrady zápisného.

WWW.DDM.NMNM.CZ

KERAMIKA  
S ALÈOU 

vede: 
ALENA 

SOBOTKOVÁ 

pro dìti od 7 let 

cena: 1 000,- 

 

NETRADIÈNÍ 
VÝT.TECHNIKY 

vede: 
L. MARCINKO 

A. SOBOTKOVÁ 

pro dìti od 8 let 

cena: 1 000,- 

 

TVOØÍNEK 

vede: 
LEONA MARCINKO 

pro dìti 3-8 let 

cena: 800,- 
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M MATEØSKÉ 
CENTRUM LÍSTEK 

Klub pro rodièe  
a prarodièe  
s nejmenšími 
dìtmi. 
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Nejste spokojeni s roznáškou 
Vašich reklamních tiskovin? 

Pomůžeme Vám!
letakyzdar@seznam.cz, www.letakyzdar.cz

Uzávěrka fi remní inzerce dalšího
čísla Novoměstska  je 14. 8. 2017
novomestskoinzerce@seznam.cz • tel.: 602 740 881

PO, ST: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 16.30
ÚT, ČT: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 15.30
PÁ: 8.00 – 14.00

Nabízíme:

• pojištění vozidel

• cestovní pojištění

• pojištění majetku

• penzijní připojištění

• pojištění odpovědnosti

• životní a úrazové pojištění

• pojištění fi rem

• stavební spoření

Kontaktní osoba Hana Trnková  
  739 497 638  

 hana.trnkova@obchod.csobpoj.cz

www.csobpoj.cz | infolinka: 466 100 777

Najít tu správnou pojišťovnu 
může být někdy voříšek
Kancelář ČSOB Pojišťovny v Novém Městě na Moravě 
Najdete nás v Malé ulici č. 161 
(za Nábytkem u Kozů, nedaleko prodejce Hyundai)

HLEDÁME

ASISTENTKU
POŽADUJEME:
středoškolské vzdělání, znalost NJ nebo AJ slovem  
i písmem, práce s PC, vysoké pracovní nasazení.

NABÍZÍME:
13 a 14 plat  •  penzijní a životní připojištění  •  stravenky   
•  placené jazykové vzdělávání

Jihlavská 26, 591 01 Žďár nad Sázavou 
office@troma-mach.cz

www.troma-mach.cz

pohony 

hydraulika 

pneumatika

ZUBNÍ PÉČE - MUDr. Konečný, Nové Město na Moravě přijme 
do trvalého pracovního poměru 

zdravotní sestru zubní nebo všeobecnou.
Telefon 566 618 060, e-mail: rokonecna@seznam.cz
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DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA, o. p. s.
Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

Životopis a motivační dopis zasílejte na: 
info@hhv.cz

Náplň práce:
Péče o vážně nemocné a umírající klienty. 
Nedílnou součástí je práce s rodinou klienta

(zejména edukace a podpora). 

Požadavky:
• Způsobilost k výkonu práce bez odborného dohledu
•  místo bydliště Nové Město na Moravě a nejbližší okolí
•  schopnost držení pohotovosti na telefonu – dle rozpisu služeb
•  zodpovědnost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, 

časová fl exibilita
• řidičský průkaz skupiny „B“ – AKTIVNÍ ŘIDIČ
• čistý trestní rejstřík a dobrý zdravotní stav

Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 40.000 Kč
•  systematické vzdělávání v oblasti paliativy – na náklady 

organizace
• fl exibilní pracovní doba
• možný i zkrácený pracovní úvazek

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ SESTRA 

v domácí hospicové péči

Program LIFE
25 let nápadů pro životní 

Evropský program LIFE podporuje projekty 
v oblasti životního prostředí a klimatu. Za 
čtvrt století existence byly s jeho pomocí 
uskutečněny tisíce inovativních projektů 
za více než 5 miliard eur. Tyto fi nanční 
prostředky umožnily fi nancovat aktivity 
zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení 
problémů v oblasti životního prostředí a klimatu přesahující svým výz-
namem hranice jednotlivých zemí.  V České republice bylo v programu 
LIFE od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů. 
Informace o programu LIFE pro podnikatele jsou dostupné na: 
www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life                                         (pr)
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Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. 

    Komenského 972/10, 591 01  Žďár nad Sázavou 

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
 

 

Učitel/ka českého jazyka a literatury 
 

Požadavky: 

- dokončené vysokoškolské magisterské studium 

Nástup:  1. 9. 2017 

Nabízíme: 

- výuka převážně předmětu Český jazyk a literatura 

Poznámka: 

- zástup za mateřskou dovolenou 

 

 

Své životopisy zasílejte mailem, popř. na adresu školy, nejpozději do  22. 8. 2017. 

 

Adresa: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. 

Komenského 972/10, 591 01  Žďár nad Sázavou 

Tel.:   566 655 011 

Email:   sekretarka@obchodskolazr.cz 

 

    

    

 

 

Dárek co pot ší a chutná

Nové M sto na Morav

Nové druhy

Cena od 4,90 K
P ijmeme:

EZNÍKA
do eznictví 

Novák maso uzeniny  
v Novém M st  na Morav .

 (mzda dle zkušeností)
Volejte 725 263 672.
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srpen výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

srpen výstava Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven Horácká galerie

srpen výstava Antonín Kanta – Světlo nitra Horácká galerie

srpen výstava Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR Horácká galerie

srpen výstava Zdeněk Fuksa – Grafika ze sbírek HG Horácká galerie

srpen výstava Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů Horácká galerie

srpen výstava Obří leporelo – komiksové dějiny Lucie Seifertové Horácké muzeum

5.8. 13:00 benefice Na kole dětem – benefiční jízda na kolech Vratislavovo náměstí

5.8. 14:00 hudba Country večer – hraje Umí hovno Rokytno

10.8. 17:00 divadlo Harlekýnova dobrodružství – Divadlo FACKA Horácká galerie

12.8. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

15.8. 10:00 workshop Léto s Horáckou galerií – sgrafito Horácká galerie

18.8. 20:00 tanec Taneční zábava – do skoku hraje kapela MAY DAY Rokytno

19.8. 14:00 kultura Slavnostní odhalení pamětní desky O. Blažíčka Slavkovice

19.8. a 20.8. výstava Horácká výstava drobného zvířectva chovatelský areál

20.8. 8:00 pouť Pouť na Kostelíčku katol. hřbitov

22.8. 20:30 kino Letní kino – Kráska a zvíře, film USA Horácké muzeum

22.8.10:00 workshop Léto s Horáckou galerií – mozaika Horácká galerie

23.8. 20:30 kino Letní kino – Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa Horácké muzeum

26.8. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

26.8. 9:00 slavnosti Slavnosti medu Vratislavovo náměstí

27.8. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

31.8. 17:00 kultura Síla deroucí se ven – komponovaný pořad Horácká galerie

Změna programu vyhrazena.
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