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Kanalizace v Rokytně
Nová kanalizace v Rokytně
umožní rozvoj obce. Výkopové
práce začnou na jaře.
Rokytenští čekali na kanalizaci dlouhé roky.
Mluví se o ní minimálně posledních 15 let.
Přípravy jsou ale u konce a dlouho slibovaný
projekt se brzy začne uskutečňovat. „Kanalizaci vybuduje firma SPH stavby z Bystřice
nad Pernštejnem. Začátkem září bylo firmě
předáno staveniště,“ říká Miloš Hemza z odboru investic. „Rokytno na kanalizaci dlouho
čekalo, v obci teď bude možná výstavba nových
domů a rozšiřování nových parcel. Kanalizace
samozřejmě uleví i životnímu prostředí,“ popisuje výhody projektu starosta Michal Šmarda.
Celkové náklady stavby se podařilo snížit na 21
milionů korun. „Podařilo se nám cenu vysoutěžit levnější, než jsme plánovali původně, což je
skvělá zpráva,“ říká Michal Šmarda. Investorem je Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko,
město na stavbu přispělo částkou 9 milionů
korun. Více než 11 milionů pokryla dotace
z Operačního programu Životního prostředí.
„Pro Rokytno to znamená, že se zadluží, ale
v minulosti podobnou akci zvládli Maršovice
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i Pohledec, takže věřím, že to nebude problém,“
dodává Šmarda.
Nová splašková kanalizace bude napojena
na Maršovice. „Když se před lety dělala Dyje 2,
tak se vyvedl konec nad Maršovice, abychom se
tam v budoucnu mohli napojit. Tam se tedy nyní
bude začínat,“ popisuje postup prací Hemza.
Výkopové práce půjdou krajinou směrem na
Rokytno. Tam dělníci udělají rozvod po obci
tak, aby bylo možné napojit na kanalizaci co
největší počet objektů. Pro každou nemovitost
bude z hlavního řadu vyvedeno odbočení. „Vyjede se mimo zpevněné plochy a bude to tam
připravené pro obyvatele, aby si na tento konec mohli připojit svoji nemovitost,“ vysvětluje
Hemza. Ještě ale není jisté, jestli se budou moci
lidé napojovat průběžně, tedy v okamžiku, kdy
se přípojka objeví před jejich domem, nebo až
po dokončení celé stavby. Naopak už teď se ví, že
každý, kdo bude chtít svoji nemovitost na novou
kanalizaci připojit, bude muset oddělit odtok
dešťové vody a té splaškové. „Nová kanalizace je
určena pouze pro splaškovou vodu a není určena
pro svedení dešťových a drenážních vod. K tomu
účelu bude fungovat stávající kanalizace, která v Rokytně je a která ústí do polí,“ dodává
Hemza. V praxi to znamená, že každý, kdo je
v současnosti napojen na stávající kanalizaci, se
bude muset připojit také na tu novou. Stavba by

měla být kompletně hotova do konce roku 2018.
„Nová kanalizace v Rokytně je dalším krokem
k tomu, aby se naše místní části mohly rozvíjet,“
říká Šmarda. Jako další prioritu prý vidí kanalizaci v Petrovicích. Čeká na ni ale také Hlinné
a Slavkovice.
-kb-

I. ZŠ začne velkou
rekonstrukci
Škola získala evropskou dotaci ve
výši 41 milionů korun. Částka pokryje
z 90 procent rozsáhlou přestavbu
odborných učeben. V plánu je také
zcela nová přístavba.
Podrobnosti přineseme
v listopadovém Novoměstsku. 
-red-
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V roce 2050 tu smrky neporostou

S novoměstským lesníkem Zdeňkem Krejčím jsme se
bavili o budoucnosti našich lesů i o tom, jak správně
s nimi hospodařit.
Jaké lesy město spravuje?
Město spravuje lesy, které mu patří. Historie a původ toho majetku spadá do hluboké minulosti.
Patřily obci a zámku. Jsou na 12 katastrálních územích o celkové rozloze 350 hektarů. Pod městské
lesy spadají totiž i ty porosty, které patří místním
částem. Největší podíl na celkové rozloze má les
Ochoza, který má zhruba 200 hektarů.
Město má tedy povinnost se o tyto lesy starat?
Ano, vyplývá to ze zákona, který říká, že majitel
má povinnost starat se o svůj majetek. Město tímto úkolem pověřilo Technické služby. Máme tak
na starosti komplexní péči. Ať se jedná o těžbu,
zalesňování, upravujeme lesní cesty, ukazatele
a tak podobně.
Podle čeho se řídíte při rozhodování o tom, kdy
kácet a kde sázet nové stromy?
Vše se řídí Lesním hospodářským plánem, který
si každá obec nechává dělat jednou za deset let.
Druhým regulátorem je lesní zákon, který je u nás
jeden z nejpřísnějších na světě.
Co zákon reguluje a v čem je tak přísný?

Hlavním smyslem starosti o lesy je dlouhodobě
udržitelný rozvoj. To znamená, abychom i za dvě
stě let měli stejné množství lesů, jako máme nyní.
A lesní zákon hlídá, aby se tato vize uskutečňovala.
Máme proto velmi přísná pravidla. Týkají se třeba
velikosti výseče, tedy plochy, kde dochází ke kácení. Najednou se nesmí vykácet více než hektar
lesa. Do dvou let musí být holina zalesněná a do
sedmi let musí být vysazený porost soběstačný.
To vyžaduje pečlivé plánování na roky dopředu.
Je ekonomický zisk to hlavní kritérium, kterým
se řídíte?
To rozhodně ne. Jak jsem říkal, hlavním cílem
je dlouhodobá udržitelnost. I proto třeba místo
smrků v současnosti hodně sázíme buky a jedle,
které jsou ve zdejší krajině původní a lépe odolávají
klimatickým změnám.
V jakém stavu jsou tedy městské lesy v současnosti?
Existuje takový ideální model, který říká, jak staré
stromy by v lese měly být a kolik by jich mělo být.
Novoměstské lesy jsou z tohoto hlediska na tom
velmi dobře. Naopak máme až moc starých stromů, které bychom podle tohoto modelu už měli
pokácet. Týká se to zejména bukového porostu
v lese Ochoza.
Není ale škoda pokácet staré stromy, když, jak
jste říkal, lesy v Novém Městě jsou určené pro
rekreaci?
To je pravda, ale i když pro nás není ekonomický
zisk tím nejdůležitějším, nemusíme se chovat nezodpovědně a mrhat prostředky. Těmi je v lese
dřevo, které prodáváme. Staré stromy, které mají
kolem 150 let a více, jsou navíc často i nebezpečné
a čím více lidí v lese chodí, tím větší je riziko, že
dojde k úrazu. Samozřejmě nehrozí, že by turisté

Ještě ke kamenolomu
Poté, co jsme zveřejnili v minulých měsících rozsáhlá
kritická stanoviska MUDr. Zdeňka Kadlece /ANO
2011/ a Marka Kučery /ANO 2011/, požádali jsme
o oficiální reakci tajemníka městského úřadu Mgr.
Petra Hanycha.
„Městský kamenolom pro město od 1.1.2016
spravuje za úplatu městská společnost TS služby
s.r.o., a to na základě dne 27.10.2015 uzavřené
Smlouvy o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva
a příslušné plné moci vč. navazující hmotné odpovědnosti zaměstnanců TS služby s.r.o. za skladové
zásoby kameniva města. Na základě informací,
které zazněly na 17. zasedání zastupitelstva města
dne 24.4.2017, bylo ze strany radnice zadáno
prověření těchto informací formou zpracování
interního auditu. Součástí tohoto prověřování bylo
i provedení měření stavu zásob ve spolupráci s
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odbornou geodetickou firmou. Z těchto šetření nevyplynulo, že by došlo k odcizení zásob kameniva,
prokázalo se však, že kamenivo patřící městu bylo
v lomu nesprávně evidováno. O tomto výsledku
bylo informováno zastupitelstvo města na jeho 18.
zasedání dne 19.6.2017. Dle doporučení výsledků provedeného interního auditu došlo zejm. ke
zpřesnění evidence zásob, skladování a podmínek
prodeje kameniva a kontrolních mechanismů, a
to prostřednictvím dne 7.9.2017 uzavřeného Dodatku č. 1 ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva. Interním auditem zjištěná pochybení tedy
byla odstraněna a současně byla přijata i opatření a
zpřísněny kontrolní mechanismy, která snižují do
budoucna rizika vzniku podobných nedostatků.“

Mgr. Petr Hanych v.r., tajemník

místo buků našli holiny. Těžba bude omezená. Je to
první zóna CHKO a s ochranáři spolupracujeme.
Ti dohlížejí na to, aby i případným kácením zůstal
charakter lesa stejný.
Nové Město má letos nový Lesní hospodářský
plán na dalších deset let. Co v něm je?
Vypracovala ho speciální projekční firma a připomínkovali ho na kraji a v CHKO. Je to v pod
statě soubor doporučení a mantinelů, kterými
se musíme řídit. Například máme určeno, kolik
je možné vykácet, jak se starat o mladé porosty.
Zajímavé je i to, že tentokrát zde je podmínka
nahrazovat smrky jedlemi a bukem. Tedy to, co
už jsme sami začali dělat. Smrkové monokultury
zkrátka nejsou to pravé ořechové.
Proč ne? Souvisí to nějak se současným suchým
obdobím?
Samozřejmě. Je to opravdu vážný problém. Díky
suchu posledních let se po celém území České
republiky přemnožil kůrovec, který, jak víme,
napadá pouze smrky. Výsledkem je kalamita nebývalých rozměrů. Nám se s kůrovcem daří poměrně dobře bojovat, protože ve Žďárských vrších
takové sucho není. Ale ve zbytku republiky je to
opravdu katastrofa. Podle studií, kterém mám
k dispozici, zde nebude v roce 2050 vůbec možné
smrk pěstovat.
Je to skutečně až tak špatné? Co to bude znamenat?
Je to opravdu tak. Klima se mění. Ale musíme si
uvědomit, že smrky sem skutečně nepatří. Začaly
se ve velkém sázet v 19. století, protože jsou dobré pro hospodaření. A příroda se teď opět ujímá
slova a ukazuje nám, že jsme prostě udělali chybu.
Lesnictví jako takové teď stojí na rozcestí a bude
třeba přijít se zcela novým přístupem.
-kb-

Pohled zevnitř
Redakci má k dispozici dopis ekonomky Technických služeb Heleny Popelkové určený zastupitelstvu města,
ve kterém vysvětluje svůj pohled na
některé nejasnosti, které se objevily
v souvislosti s kamenolomem. V tomto
dopise vyvrací některé spekulace, které
se objevily v minulých měsících, a zároveň dává najevo svoji nelibost s postoji některých aktérů kauzy. Vzhledem
k tomu, že dopis je na stránky Novoměstska příliš dlouhý a my se chceme
vyvarovat všem redakčním zásahům, je
v plném znění uveden na webu města
www.nmnm.cz.
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Ptali jsme se zastupitelů:
V jaké kondici jsou městské lesy?
Jiří Maděra /ČSSD/
Hospodaření v městských lesích mají na starosti odborníci a zdá se, že vše zvládají dobře.
Osobně mám ale mnohem větší radost z projektů, které přispěly k lepší přístupnosti
lesa pro lidi. Ať již jsou to stezky pro pěší u Tří křížů a v Ochoze nebo singltreky, které
si získaly velkou popularitu mezi cyklisty. Letos byly připraveny i pěkné běžecké trasy
v Ochoze. Důležité je, aby všechny tyto projekty respektovaly přírodu a nedocházelo ke
znehodnocení lesa.

Stanislav Marek
V letošním roce byl schválen les.hosp.plán na dalších 10 let.Převážná část les. porostů je zařazena do kategorie lesů zvláštního určení. Z toho vyplývá,že by měly sloužit k
rekreaci,sportu a ochraně přírody.Není tedy prioritou hospodářský význam,ale zároveň se nedá opomíjet.V minulých letech se nevytěžoval roční etát a šetřilo se cca 500
m3 ročně.Důvodem byla i nízká výkupní cena dřeva,která byla např.způsobena kalamitami v ČR včetně kůrovcové.V současné době jsou lesní porosty v dobrém stavu.
Napadení porostů kůrovcem v letošním roce bylo v menším rozsahu.Nicméně toto nebezpečí neustále hrozí a proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost kontrole lesních porostů.

Libor Černý /ANO 2011/
V mých vzpomínkách zůstává Obora před čtyřiceti lety. V Oboře jsem vyrostl. V dětství
jsme ji jako les určitě nevyužívali dle představ Města, ale byli jsme v ní šťastni a rádi. Tehdy jsme negativně vnímali, když nám Město něco vykácelo, rozbilo bunkr, nebo dokonce
naše poklady odvezlo. Dnes mi zase vadí, že tomu tak není. To mě také vede k zamyšlení,
jaké je tedy správné vyžití a kým? Novoměstské lesy jsou jedinečné tím, že jsou a že
dávají všem možnost si najít ten svůj kout. Svůj prostor pro sport, turistiku, relax, houbaření, myslivost či vycházku. Jen je třeba, aby se návštěvníci lesů vzájemně tolerovali a
nevynucovali si tu svoji aktivitu tam, kde je vhodnější pro toho druhého.

Rekonstrukce kalírny za 33 milionů korun
MEDIN, druhý největší zaměstnavatel v Novém
Městě na Moravě, zabývající se vývojem, výrobou
a distribucí lékařských nástrojů a implantátů, zrekonstruoval kalírnu za 33 milionů korun.
Obnova kalírny znamenala výměnu tří zařízení.
Vše dodala společnost Ecosond specializující se
na dodávky v oblasti tepelného zpracování ocelí a
kovů. „Dominantou kalírny je vakuová kalící pec
s kalením do oleje francouzské výroby. Ta je svým
vstupním otvorem unikátní pro Českou republiku
i střední Evropu. Skýtá to možnost zpracovávat
vsázky s velkým objemem,“ prozradil zástupce
společnosti Ecosond Václav Hošek.
V posledních pěti letech investovala novoměstská
firma do obnovy výrobních prostor dvě stě milionů korun. „Největší radost mám z nové kalírny,
protože to byla zároveň největší starost. Jsem rád,
že od 1. července, kdy se provoz spustil, fungují
zařízení tak, jak mají,“ poznamenal Michal Steinvald, výrobní ředitel firmy MEDIN. Rekonstrukce
kalírny byla kompletně investována z vlastních
zdrojů firmy. „Motivací pro nás byl nejen ekoNOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2017

nomický zisk, který z kalírny plyne, ale i snaha
udržet si spolupráci s okolními strojírenskými
firmami. Stáli jsme ale ještě před otázkou, jestli
se pustíme do výměny jednoho zařízení, nebo pojmeme rekonstrukci komplexněji. Nakonec jsme
ve spolupráci se společností Ecosond vytvořili
koncept, který znamenal kompletní rekonstrukci
technologie tepelného zpracování,“ dodal.
„MEDIN je jedna z nejvýznamnějších firem,
které v Novém Městě jsou. Má pro region velký
význam především z hlediska zaměstnanosti,
pracuje v něm přes čtyři sta lidí. Jde o specialisty
ve svém oboru,“ pochválil firmu starosta Michal
Šmarda.
MEDIN

Územní plán

Zastupitelstvo města projednávalo v září
Územní plán. Jednání vyvolalo živou diskuzi,
v rámci které se hovořilo zejména o potřebě
pořídit takzvané Územní studie v některých
zastavitelných územích města. V praxi by
to znamenalo možnost regulace výstavby ze
strany úřadu územního plánování nebo ze
strany městského úřadu. Státní správa by
tak mohla například určit, jaké typy domů
budou moci v dané lokalitě stát, kudy povede
uliční čára. Tento požadavek vyvolal nejistotu
některých zastupitelů v tom, jak bude pokračovat výstavba v lokalitách, kde se již staví.
Na základě toho předložil starosta Michal
Šmarda návrh, aby bylo jednání přerušeno
do doby, než úředníci připraví harmonogram
přijímaní jednotlivých studií. To zastupitelé
schválili jednomyslně.
-red-

Sportovní park

Na ulici Budovatelů je v současné době zrealizována I. etapa sportoviště, a to workoutová
sestava včetně dopadové plochy a tři venkovní posilovací stroje. V červenci byly do
prostoru dětského hřiště doplněny dva nové
herní prvky - houpačka hnízdo a kolotoč.
-red-

Během září testovali
zaměstnanci úřadu
elektroskútr E.ON
Po celou dobu měsíce září jste mohli potkat
některého ze zaměstnanců úřadu, jak v rámci pracovní cesty po blízkém okolí využívá
k dopravě hezký, bíle zářící skútr. V rámci
plnění principů chytrého města a zavádění
moderních a inovativních technologií byl
tento skútr na elektrický pohon městu svěřen energetickou společností E.ON. Během
měsíční zkoušky dopravní prostředek využilo
několik zaměstnanců a tichou a čistou jízdu
si jen pochvalovali.
Sledujte dění z oblasti elektromobility na
www.ecofuture.cz/elektromobilita.
-red-

Sledujte web nmnm.cz
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Ptali jsme se kandidátů do Poslanecké sněmovny:
Čeho byste chtěli v parlamentu osobně dosáhnout?
Marek Salaquarda /Svobodní / č. 13
Chci podporovat program Svobodných, zejména: rozhodovat o záležitostech týkajících se České republiky výlučně v České republice.
Tento princip je bohužel často ignorován. Tato záležitost se týká např. rozmisťování migrantů podle kvót, regulace legálně držených
zbraní a dalších.Nárůst byrokracie, vytváření dalších zákonů, vyhlášek, omezení a regulací přesáhl přijatelnou úroveň. Ve spleti legislativy
se neorientují občané, ale ani právníci. Svobodní budou podporovat omezení legislativy, která ztěžuje život občanům, aniž by přinesla
pozitivní efekt. Snaha o vyrovnaný rozpočet. Zastavit zadlužování veřejných rozpočtů. Velká část výdajů státu je neefektivní a populistická.Referendum o setrvání v Evropské unii. Česká republika vstoupila do Evropské unie, která je podstatně odlišná od Evropské unie
dnes. Občané mají právo rozhodnout, zda za výrazně změněných podmínkách chtějí v tomto společenství setrvat.
Michal Šmarda /ČSSD/ č. 2
Rozhodnutí, jestli přijmout nabídku jít do voleb, nebylo lehké. Dnešní politika je hnusná a někdy mám pocit, že už snad ani nemá
cenu snažit se tam nahoře něco měnit k lepšímu. Na druhé straně vím, že ve městě se daří prosadit spoustu dobrých věcí, a když
si jdete poctivě za svým, tak můžete udělat mnoho dobrého. A proč by to nemělo jít i v parlamentu? Vždyť tam nemusí pořád sedět
jen žvanilové, které znáte jen z televize. I tam přece mohou být rozumní lidé, kteří chtějí pomáhat ostatním. A právě to bych chtěl
dokázat. Pomáhat Novému Městu, našemu kraji a lidem, kteří tady žijí. Udělat všechno proto, aby mladí lidé nemuseli odcházet za
prací, aby bylo dobře postaráno o staré lidi i rodiny s dětmi. Možná je to méně než velkolepé plány, ale je to konkrétní pomoc. A o
to mi jde na radnici i kdekoli jinde.

Miroslav Skalník /ODS/ č.8
Jako pedagog bych se chtěl věnovat školství. Prosazoval bych zrušení inkluze, navýšení platů kvalitních pedagogů (stejně jako třeba
pracovníků v kultuře) i větší propojení školy s praxí. Chtěl bych, aby učitelé místo papírování měli čas na děti. Jako příslušník aktivní
zálohy bych se zabýval i bezpečností. Prosazoval bych, aby ČR na svou obranu dávala 2 % HDP. S bezpečností souvisí i to, že bych
jednoznačně odmítl podpořit kvóty na migraci. Určitě bych požadoval výrazné omezení byrokracie, zbytečných regulací, zákazů
a ideologických nesmyslů konaných ve jménu „dobra“ proti vůli většiny a proti selskému rozumu. Chtěl bych, aby stát nechal podnikatele podnikat, aby omezil dotace do soukromého sektoru, zejména pro velké firmy. A zcela určitě bych nepodpořil vládu nikoho, kdo
chce stát řídit jako firmu. Stát má být řízen spíše jako lesní hospodářství či jako rodinná farma, s respektem k těm, co tu byli před námi
a zejména s ohledem na ty, co přijdou po nás.

Tomáš Sáblík /SPO/ č. 18.
Důvodem pro mou kandidaturu je stav naší politiky a její možný dopad na budoucnost nás všech. Lidé mají pocit, že politici o ně mají
zájem pouze před volbami, kdy jim naslibují hory doly, a po volbách se tváří jako „tady vládneme my a vy nám do toho nemluvte“.
Proto jsem zastáncem zákona o obecném referendu, aby občané měli možnost ovlivňovat politické dění. Bohužel dnešní politici
se nechtějí vzdát části svých pravomocí a nelíbí se jim vůle lidu. Politici si nechtějí připustit, že jsou pouze správci našeho státu
a ne naši vládci. Dalším důvodem je nátlak EU, která se tváří jako spojenec, ale zároveň nám svým diktátem narušuje suverenitu
naší země. Tomu musíme říct DOST! Konkrétně vrátit nám české potraviny, zajistit důstojné mzdy a důchody a výhodné půjčky na
bydlení pro mladé rodiny.

Zdeňka Marková /STAN/ č. 1
Jsem přesvědčena, že pokud jsem s čímkoliv nespokojena, musím hledat řešení tam, kde se dá ovlivnit. Neduhů a problémů vidím
celou řadu. Není mi lhostejné, v jaké společnosti budou vyrůstat moje děti a vnoučata. Zda se Česko bude orientovat na západ, nebo
na východ. Neumím si představit, že se náš ústavní systém otřese v samotných základech. Trápí mě i politická kultura současných elit.
Chci přispět svým názorem i zkušeností v oblastech, které se dotýkají demokratických principů, ale i prosperity naší země. Neustále se
měnící školský systém, degradace učňovského školství nebo problematická inkluze, ale i sucho v krajině. Chci se soustředit na legislativní ukotvení a financování hospicové péče, na důstojný život seniorů, mezi niž se věkem řadím. Díky životním zkušenostem a věku
získávám potřebný nadhled a velkorysost, které jsou pro práci v PS PČR nezbytné. Starostové a nezávislí mi dali příležitost, které si
vážím. Zda budu mít reálnou možnost, o tom rozhodnete vy, kteří příjdete k volbám. Díky za to.

Uveřejňujeme odpovědi těch kandidátů, které jsme samostatně dohledali, a těch, kteří odpověděli na
naši výzvu zveřejněnou na webu města a facebooku. Všem přejeme mnoho úspěchů ve volbách.  Redakce
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Nejdůležitější je důvěryhodnost
Rozhovor s Petrem Havlíčkem,
odcházejícím ředitelem Domácího
Hospicu Vysočina.
V čele DHV končíte. Proč?
V březnu 2018 dosáhnu důchodového věku a rozhodl jsem se odchod do důchodu neodkládat.
Rozhodně chci skončit na pozici ředitele, další
dočasnou a částečnou spolupráci s hospicem ale
nevylučuji.
V hospicu jste pracoval řadu let. Jak na tuto
práci budete vzpomínat? Jaký okamžik se vám
vryl do paměti?
Určitě budu vzpomínat v dobrém, jednak na určité
konkrétní situace, ale také na množství dobrých
lidí, se kterými jsem měl možnost se setkat. A to
jak ze strany uživatelů naší služby, tak ze strany
sponzorů a dárců. Přiznávám, že tato setkávání
mi asi budou chybět. Nejhezčí budou asi vzpomínky na setkání s pozůstalými, kteří často po
úmrtí svého blízkého přicházejí poděkovat. „Díky,
jsme šťastni, že jsme splnili poslední přání našeho
drahého zesnulého. Bez vaší pomoci bychom to
nezvládli.“
Jaký by měl být nový ředitel? Jaké vlastnosti
jsou pro tuto práci důležité?
Já bych zmínil jedinou, která je podle mne pro
ředitele neziskovky velmi důležitá, a tou je důvěryhodnost. Lidé chtějí mít jistotu, že velmi složitou
životní situaci s naší pomocí zvládnou, a že se na
nás mohou spolehnout. I sponzoři a dárci se ne-

pochybně rozhodují nejen podle námi nabízených
služeb. Důvěra v lidi, kteří tyto služby a organizaci
reprezentují, je také velmi důležitá.
Je u nás hospicová péče potřebná, zlepšují se
tyto služby, jsou dostupnější?
O potřebě hospicových služeb už určitě pochybuje
málokdo. Za uplynulé 2-3 roky došlo v této oblasti
k výraznému posunu. Jedním z hlavních projevů
tohoto pozitivního vývoje je již zmíněný probíhající pilotní projekt VZP. A dalším jeho zřetelným
projevem je rychle rostoucí zájem o tyto služby.
Mám-li ve zkratce odpovědět na druhou část vaší
otázky, tak rozhodně ano, služby se zlepšují a jsou
dostupnější. Jsem rád, že i náš hospic k tomuto
pozitivnímu vývoji svým nemalým dílem přispívá.
Jaká bude budoucnost DHV? Jak by se měl
vyvíjet?
Věřím, že se můžeme na budoucnost Domácího
hospice Vysočina dívat optimisticky. Současná
ekonomická situace je stabilizovaná a soudě podle
ohlasů z našeho okolí i velmi pozitivně hodnocená.
Víte už, kdo bude vaším nástupcem?
Tak to rozhodně nevím. Bude se hledat prostřednictvím výběrového řízení a právě tento týden jsme se
správní radou zveřejnili jeho podmínky na našem
webu. Pro tuto chvíli mi dovolte sdělit dvě základní
informace. Přihlášku do tohoto výběrového řízení
bude možné podávat do 10. 10. 2017 a jeho detailní podmínky si mohou případní zájemci přečíst
a stáhnout na našich stránkách www.hhv.cz.-kb-

Ukázková přírodní zahrada při Mateřské
škole ve Slavkovicích
Ve spolupráci s Ekoinfocentrem Jihlava, obecně
prospěšnou společností Chaloupky, dětmi s rodiči
a kolektivem mateřské školy vzniká za přispění
Kraje Vysočina a obce Slavkovice „Ukázková přírodní zahrada“.
Svým vzhledem napodobuje přirozená stanoviště
v přírodě, plní výukový, okrasný, ale i rekreační
účel. Vychází z místních podmínek a dotváří
stávající prostředí mateřské školy. Dětem poskytuje mnoho podnětů k jejich vyžití. Prostředí
je pro ně bezpečné a mohou zde přírodu vnímat
všemi smysly.
Pro zvýšení druhové rozmanitosti v zahradě najdeme suchá a vlhká místa, smyslový chodník,
zeleninové a ovocné záhonky, bylinkovou spirálu,
kompostér, motýlí záhon, vrbový tunel, stromy
a keře. Součástí je i přirozená kvetoucí louka.
Opylování včelami a druhovou pestrost z říše
hmyzu podporujeme hmyzím hotelem.
NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2017

Nedílným prvkem zahrady je smíšený živý plot,
který potěší po celý rok svou rozmanitostí květů a plodů. Užitkový je jak pro člověka, tak pro
živočichy. Pro živočichy je úkrytem i potravou,
člověku prospívá nejen jedlými plody, ale i tím, že
zadržuje prach i hluk. Neméně důležitá je i jeho
estetická funkce.
Cílem přírodní zahrady je zkombinovat vzdělávací, estetickou a užitkovou hodnotu zahrady,
vytvořit pro děti prostředí, kde se budou rozvíjet
a vzdělávat.
MŠ Slavkovice

DDM
Rodičům dětí do 15 let nabízíme rozvojový
kurz:
4. 10. Time management
2. 11. Jak rozvíjet své silné stránky
30. 11. Jak zvládat komunikaci s problémovými osobami
11. 1. 2018 Jak rozvíjet silné stránky u dětí
21. 2. 2018 Prevence vyhoření aneb Jak zvládat stres
15. 3. 2018 Asertivní komunikace Přihlášky:leona.marcinko@ekscr cz,774 454 528
Hlídání dětí po dohodě s rodiči zajistíme.

Už jste se přihlásili?
Dům dětí a mládeže nabízí poslední volná
místa v zájmových útvarech.
Více informací na www.ddm.nmnm.cz.

Setkání padesátníků

Vážení občané Nového Města na Moravě
a okolí narození v roce 1967, Kulturní a společenská komise Rady města Nového Města na
Moravě připravuje poslední říjnovou sobotu
(28. 10. ) tradiční setkání rodáků a přátel našeho města – padesátníků. Zváni jsou všichni,
nejen ti, kteří se v Novém Městě v roce 1967
narodili, někdy studovali nebo zde dnes žijí
a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu městu
třeba jen blízký vztah. Pokud patříte mezi ně,
ozvěte se prosím na tel. 566 598 425 nebo na
e-mail rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. 
Děkujeme

Město nabízí

k odprodeji stavbu ocelokolny umístěné
v bývalém zemědělském areálu AGRO VYSOČINA na ul. Soškova v Novém Městě na
Moravě, a to za min. nabídku kupní ceny
85 000 Kč. Lhůta pro podání nabídek končí
19. 10. 2017. Bližší informace mohou zájemci získat na stránkách města a se stavem stavby se mohou seznámit po předchozí domluvě
na tel. 723 190 997.
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100 vědců – členové Akademie
věd pro středoškoláky
7. září vyrazilo 11 žáků Gymnázia Vincence Makovského v doprovodu pana profesora Martina
Beneše do Jihlavy na dvoudenní seminář „Informatika ve společnosti přírodních věd“.
Přednášky se konaly v hotelu Gustav Mahler, kde
jsme byli také ubytováni.
Prvním přednášejícím byl prof. Václav Pačes
z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, který měl přednášku „O původu života na Zemi“.
Mluvil o tom, že je vlastně velmi těžké určit, co je
to život. Dále následovala přednáška Ing. Bedřicha
Rusa z Fyzikálního ústavu AV, který také pracuje
v Eli Beamlines, což je vědecké výzkumné centrum
zaměřené na laserovou techniku. Po obědě jsme
se přesunuli na přednášku docenta Filipa Smolíka
z Psychologického ústavu AV, který velmi zajímavě vyprávěl o vnímání, jazyce a paměti. A pak
už nás čekala poslední čtvrteční přednáška Mgr.
Jana Šrejbera z Českého hydrometeorologického
ústavu, která nesla název „Sucho a povodně –
dvě strany téže mince“. Po výborné večeři jsme
se všichni i s panem profesorem šli projít večerní

Jihlavou, zastavili jsme se na dětském hřišti, kde
jsme při vzpomínce na naše fyzikáře museli vyzkoušet páku v praxi (na houpačce).
V pátek nás čekala přednáška „Kriminalistika
a forenzní vědy ve vyšetřování trestných činů“.
Prof. Jiří Straus nás seznámil s portrétní identifikací, trasologií a daktyloskopií, přičemž jsme si
to mohli prakticky vyzkoušet. Ještě před obědem
jsme se zúčastnili přednášky „Hledání informací
v datech“ pana Romana Nerudy, který nás celým
předešlým programem provázel. Po obědě následoval velmi zajímavý workshop na toto téma.
Na závěr pár slov od Hanky Bojanovské (6.
A): „Tuto akci vnímám jako zajímavou zkušenost
a doporučovala bych ji každému, koho téma
vědy alespoň trochu zajímá. Všechny přednášky
mi přišly dobře podané, takže i člověk, který se
v daném oboru nevyskytuje, téma pochopil. Jestli
se v příštích letech vyskytne další příležitost jet, tak
se určitě zúčastním znovu.“

Markéta Brodinová (2. B)

Organizace tělesně postižených děkuje
Činnost organizace tělesně postižených je především zaměřena na zdravotně postižené občany,
hájí jejich zájmy a potřeby. Převážně se jedná
o zajišťování plavání se cvičením v Městských
lázních, rekondiční pobyty, tematické zájezdy
a různé odborné přednášky nejen pro členy, ale
i veřejnost. Dále podporuje masáže, pedikúru
a kulturní akce Nového Města. Spolupracujeme

s Klubem seniorů Nového Města, žďárskou organizací Svazu postižených civilními chorobami a MO STP Bystřice nad Pernštejnem. Naši
činnost každoročně podporuje město Nové Město
na Moravě. Dále přispívá na naši činnost okresní
organizace STP Žďár nad Sázavou a Medin, a.s.
Nové Město na Moravě. Za tyto podpory všem
srdečně děkujeme.
Marie Přívarová

„20 let života navíc“

Den otevřených
dveří v NSS

Přijďte si vyslechnout povídání o životním stylu
lidí z dlouhověkých oblastí, z nichž jednu navštívil
Josef Laštovička, bývalý student novoměstského
gymnázia.
Navštíveným místem bylo město Loma Linda
v Kalifornii, kde Josef absolvoval tříměsíční stáž
v programu CHIPhealth.com (přeloženo jako
„Kompletní programy pro zlepšení zdraví“). Výsledky, které mohl pozorovat, znalosti nabyté od
dlouhověkých lidí a z programu CHIPhealth, ho
nyní vedou k tomu, že se rozhodl zorganizovat
přednášku s názvem „20 let života navíc aneb
Životní styl dlouhověkosti“.
Cena: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě.
Předprodej bude probíhat od 9. října v IC a v
K CLUBU.-red-
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Zveme vás na Den otevřených dveří, a to ve středu
4. října 2017 od 10:00 do 16:00.
Budete mít možnost prohlédnout si Dům s pečovatelskou službou (DPS) na Žďárské ulici
čp. 68. V týdnu od 2. 10. do 6. 10. máte zároveň
možnost navštívit společné programy v DPS:
2. 10. od 10:00 Šikulky - výtvarná dílna
3. 10. od 9:00 VU3V, od 13:30 tanečky na židlích
4. 10. od 9:30 proběhne ve společenské místnosti
přednáška PhDr. Beránkové „Lidové písně“
5. 10. od 10:00 muzikoterapie
6. 10. od 10:00 povídání o historii Nového Města
na Moravě. Navštíví nás Mgr. Jana Černá, Mgr.
Kučerová z Horáckého muzea a Ing. Jaromír
Černý.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Mateřské centrum Lístek
– říjen 2017

Upozorňujeme rodiče na změny termínů
a zveme je do mateřského centra s bohatým
programem. Určené pro děti do 5 let věku
a jejich rodiče.
Pondělky – s různorodým programem od
9:30, vstupné 50 Kč
2. 10. Hrajeme si ze Zorkou, vede Zora Janebová
Můžete navštívit 20minutový program pro
děti a rodiče. Před ním a po něm si můžete
s dětmi pohrát a společně s ostatními rodiči
popovídat. Program je inspirován ročním obdobím, lidovými tradicemi a zvyky. Obsahem
budou tematicky laděné pohybové, hudební
a výtvarné hry.
9. 10. Jóga pro malé děti a rodiče, vede Milada Bittnerová
Harmonické cvičení a relaxace. S sebou pohodlné oblečení.
16. 10. Hrajeme si se Zorkou, vede Zora
Janebová
Úterky – otevřené herny s volným programem od 9:00, vstupné 20 Kč
Rodiče si mohou s dětmi pohrát. K tomu jim
uvaříme čaj a kávu.
Na listopad připravujeme Logohrátky (děti
2-6 let), vede Mgr. Eva Tulisová
Dopoledne plné her a cvičení zaměřených
na stimulaci mluvidel, artikulační obratnost,
sluchové vnímání a rozvoj slovní zásoby.
Procvičíme hrubou i jemnou motoriku,
naučíme se rýmovačky, básničky, písničky,
hry se slovy. Popovídáme si o vývoji řeči
a možnostech logopedické prevence.
O podzimních prázdninách Logohrátky neproběhnou.
Upozorňujeme rodiče na změny termínů!
Středy 4., 11., 18., 25. října s metodicky
zpracovaným programem Trdlohrátky, vede
Martina Vejpustková a Jaroslava Padalíková
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.

noviny.nmnm.cz
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Oznámení o době a místě
konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky v roce 2017
Starosta města Nové Město na Moravě podle ust. §
14c odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,oznamuje
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech
20. a 21. října 2017, a to v pátek dne 20.10.2017
od 14:00 do 22:00 a v sobotu dne 21.10.2017 od
8:00 do 14:00.
2.
Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město
na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova,
Vlachovická, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72,
74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 990)
ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v Základní škole Nové Město na
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár
nad Sázavou (tzv. I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124,
Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Blažíčkova, Brněnská (mimo č.p. 1279),
Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského
náměstí, Nečasova, Němcova, Německého,
Palackého náměstí, Petrovická, Podlouckého,
Pod Novoveskou silnicí, Vratislavovo náměstí,
Žďárská (č.p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47,
48, 49, 50, 57, 83, 84, 85, 87, 332)
ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v Základní škole Nové Město na
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár
nad Sázavou (tzv. I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124,
Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova
ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v Kulturním domě Nové Město
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu na adrese Nové Město na Moravě
č. e. 236 a v ulici Brněnská (č.p. 1279),
Čapkova, Hájkova, Karníkova (mimo
č.p. 982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)
ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v Kulturním domě Nové Město
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá
(č.p. 173, 182, 183, 188, 189, 856), Mírová,
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Smetanova, Výhledy
ve volebním okrsku č. 6
volební místnost v Základní škole Nové Město na
Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou
(tzv. II. ZŠ), Leandra Čecha 860, Nové Město
na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová,
Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Modřínová,
Nad Městem, Na Výsluní, Polní, Radnická, Smrková, Sportovní, Šimkova, Školní, Štursova, U
Jatek, Veslařská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7
volební místnost v Kulturním domě Nové Město
na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Křenkova, Malá (č.p. 153, 156, 157, 158,
159, 161, 181, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747,
1477), Monseova, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8
volební místnost v budově odloučeného pracoviště Základní školy Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv.
II. ZŠ) – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město
na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9
volební místnost v obecním domě Maršovice,
Maršovice 80, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Karníkova (č.p. 982, 984,
1118), Maršovská, Wolkerova (č.p. 1116, 1117)
a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10
volební místnost v obecním domě Rokytno,
Rokytno 49, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno a Studnice
ve volebním okrsku č. 11
volební místnost v obecním domě Jiříkovice
(hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové Město
na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12
volební místnost v Kulturním domě Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město
na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13
volební místnost v obecním domě Hlinné, Hlinné
46, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14
volební místnost v obecním domě Petrovice
(KD), Petrovice 71, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Petrovice

ve volebním okrsku č. 15
volební místnost v budově hasičské zbrojnice v
Olešné, Olešná 81, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v místní části Olešná.
3.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
4.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi nebo a hlasují v pořadí, v jakém se
dostavili do volební místnosti.
5.
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo
zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče
mu okrsková volební komise dodá za chybějící,
škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
6.
Neprokáže-li volič svou totožnost a
státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
7.
Voliče, který není zapsán ve výpisu
ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování. To neplatí,
pokud volič hlasuje na voličský průkaz.
8.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu a voliče
do tohoto výpisu dopíše.
9.
Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.
10.
Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
11.
Volič může na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z
kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
12.
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
13.
Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.
14.
Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro
všechny přítomné.
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Skvělé představení atletek.
V druhé lize skončily na 3. místě

Rozšiřte řady atletického
oddílu
Po krátké pauze opět naplno odstartovaly
tréninky novoměstského atletického oddílu.
Tím se otevírá šance pro všechny, kteří by se
chtěli královně sportu, jak se atletice přezdívá, věnovat. Zájemci se mohou věnovat
různým disciplínám. Jde o hod oštěpem a
diskem, dále skok do dálky a výšky a samozřejmě pak i běh na různé vzdálenosti. Na trénink je možné dorazit vždy v pondělí a pátek
od 17:00, a to přímo na stadion. Na všechny
zájemce se těší kvalifikovaný trenérský tým.
-mah-

Fotbalisté v sestavě kola
Atletický tým žen TJ Nové Město
na Moravě má za sebou první sezonu v druhé atletické lize. A rozhodně se neztratil!
V závěrečném kole soutěže, které se konalo
v Čáslavi, se v konkurenci třinácti družstev
umístil na výborném 3. místě. Stejné místo patří
atletkám i v celkovém hodnocení dlouhodobé
soutěže. Na čáslavském tartanu se dařilo Jitce Kubelové, která zvítězila jak v hodu diskem
(49,04 m), tak ve vrhu koulí (12,75 m). Přitom
závodila po dvouleté odmlce, na výkonech to
však nebylo znát.
Dvojí vítězství si připsala také běžkyně Lýdie
Brázdová. Šanci nedala soupeřkám na trati
800 m (2:19,66 min) ani v běhu na 1500 m
(5:13,89 min). K tomu si připsala ještě bronzové

umístění v běhu na 400 m (60,42). Z vítězství
se radovala také oštěpařka Ivana Koktavá. Její
nejdelší pokus měřil 42,24 m. Umístění v první
pětce ještě brala ve vrhu koulí (10,98 m) a v hodu
diskem (33,76 m). V hodu kladivem vybojovala
3. místo Soňa Dvořáková (33,33 m) a hned za
ní se umístila Amálie Drimlová (33,06 m). Zmínit je však třeba výkony všech atletek. Barbora
Dostálová, Nathalie Giger, Natálie Zdražilová,
Tereza Trávníčková, Patricie Šaclová, Aneta
Vomelová, Klára Bártová, Jana Šimůnková
a Tereza Šimůnková srdnatě bojovaly o každý
bod a přispěly k velkému úspěchu novoměstské atletiky. Vždyť účast v baráži o I. ligu utekla
mladému týmu jen těsně.
„Na to, že šlo o naši premiérovou sezonu, je
to fantastický výsledek a pro ty příští se rýsuje
šance bojovat o postup do vyšší soutěže,“ věří
trenér Petr Hubáček.

-mah-, -hub-

Minitenisté ve finále Memoriálu
Zdeňka Kocmana
V rámci I. třídy skupiny C Memoriálu Zdeňka
Kocmana odehrálo novoměstské družstvo minitenisu pět utkání se soupeři z Brna, Blanska
a Tišnova. Díky čtyřem vítězstvím se probojovalo
do kvalifikace o krajské finále Memoriálu Zdeňka
Kocmana, kde po boji obsadilo 2. místo a zajistilo si postup. Krajské finále se konalo 2. září
ve Znojmě. V konkurenci silných družstev
z Brna, Prostějova či domácího výběru obsadili
naši hráči 11. místo. Za úspěšnou reprezentaci
8

novoměstského tenisu děkujeme Báře Kočíkové,
Kateřině Müllerové, Lukáši Bezchlebovi, Martinu Demlovi, Rafaelu Kocovi, Zděnku Tomíškovi
a Milanu Bizoňovi, stejně tak i rodičům za jejich
podporu. Někteří z hráčů budou postupovat do
starší kategorie babytenisu. Přejeme jim i nadále spoustu úspěchů. Případné nové posily do
družstva minitenisu se mohou hlásit na tréninku
každé pondělí a středu na kurtech u atletického
stadionu. 
-mah-, -kad-

Po výborném výkonu, který v rámci 6. divizního kola předvedli novoměstští fotbalisté
proti týmu ze Ždírce nad Doubravou, hned tři
pronikli do sestavy kola. Do TOP jedenáctky,
kterou noviny Deník sestavují napříč fotbalovými soutěžemi, se dostal brankář Petr
Šmída, pilíř obrany Ondřej Vícha a střelec
jedné z branek, útočník Michal Dočekal. Ve
výběru se na hrotu ocitl mezi ligovými hráči FC Vysočina Jihlava Pavlem Dvořákem
a Davisem Ikaunieksem. 
-mah-

Další klenot do Koruny
světa
Nejúspěšnější český horolezec a novoměstský rodák Radek Jaroš pokořil na konci srpna
nejvyšší vrchol Austrálie. Připsal si tím další
klenot do Koruny světa. Cestu na horu Mt.
Kosciuzsko, která měří 2228 metrů, však
musel kvůli rozmarům počasí o několik dnů
odložit. Austrálie přivítala našeho rodáka nezvykle chladným počasím, což na nejvyšším
bodě bylo znát. I přesto vrchol hladce pokořil. Po výstupu se Jaroš přesunul do města
Cairns, kde 16. září odstartoval extrémní závod na horských kolech Crocodile Trophy. Je
označován za nejdelší a nejtěžší MTB dobrodružství na světě. Peloton, ve kterém šlapal
Jaroš společně s přáteli, urazil celkem 650
kilometrů a převýšení činilo 13 000 metrů.
O tom, jak probíhal závod, který skončil
23. září, a jak náročné to bylo, napíšeme
v listopadovém vydání Novoměstska. -mah-
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Dobrovolní hasiči ukázali,
co umí
Nové Město hostilo čtvrtý ročník MČR
dobrovolných hasičů ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel.
V přehlídce, která se konala na Vratislavově náměstí, zabodoval novoměstský sbor. Pod vedením sanitáře interního
oddělení novoměstské nemocnice Dušana
Holého obsadil v konkurenci 14 týmů konečné 5. místo. Bedna mu přitom unikla
o 30 bodů. A co bylo třeba ukázat? Šlo o zásah
při dopravní nehodě, při které byla vždy v havarovaném automobilu zaklíněna jedna zraněná
osoba. Cílem bylo ji co nejdříve a zároveň co nejbezpečněji vyprostit a předat záchranné službě.
Na zásah měly jednotky dvacetiminutový limit.
Novoměstští hasiči si vylosovali situaci, kdy se
po srážce ocitlo jedno vozidlo na boku a druhé
na něm. V průběhu zásahu se hodnotila zvolená
taktika, technika práce s jednotlivým vybavením

i předlékařská první pomoc a prvotní vyšetření
stavu pacienta. Zohledňována byla nejen bezpečnost zachraňovaného, ale rovněž zasahujících
hasičů. Nejlépe si přitom vedli hasiči z Rumburku.
Za nimi skončili hasiči z Blovic a jednotka z Přerova. „Všichni soutěžící ukázali, že jsou připraveni
vyprošťovat osoby z havarovaných vozidel a že jsou
na velmi vysoké úrovni,“ nešetřil chválou ředitel
HZS Kraje Vysočina Petr Beneš.
-mah-

Florbalové stěhování
První tým florbalistů nastoupil do nové sezony
notně posílen. V sestavě se objevuje 16 hráčů
do pole a 2 brankáři. Oživení přišlo z vlastních
řad, kdy zapadli hráči z dorostu. Jde o obránce
Martina Plodra a útočníky Daniela Krška, Matěje
Trödlera a Bohuslava Šotolu. Pozvednout výkon
by měly také posily z Bystřice. Do oddílu přestoupili, nebo hostují Petr Paleček, Jaroslav Novák,
Jiří Sláma a Štěpán Sláma. Mezi stálice v týmu
pak patří kapitán Tomáš Mrázek, Jiří Dobrovolný,
Jakub Čuhel, Jiří Tatíček, Vojtěch Tatíček, Ondřej

Novotný, Martin Hrdlička a David Krejčí. Trenérem zůstal Jiří Dobrovolný. K prvnímu turnaji
nastoupil nově poskládaný tým 23. září ve Žďáře.
V mladších kategoriích byl rovněž zájem o naše
hráče. Dorostenec Jan Svoboda tak bude nově
nastupovat v dresu ASK Bystřice v Národní lize.
Michaela Malinová bude oblékat barvy týmu
Brna Židenic, který hraje nejvyšší juniorskou
soutěž. Za Hattrick Brno bude hrát Lukáš Zeisel.
František Košík, Petr Čechal a Petr Felcman opět
vyztužili řady Hipposu Žďár. 
-mah-

Ragby camp
RC Titáni pořádají v Petrovicích 13.10. - 14. 10.
ragbyový den.
Akce začne v pátek 13.10. od 16:00, kdy je zvána
zejména široká veřejnost. „Všichni, koho ragby
alespoň trochu zajímá, jsou srdečně zváni na naše
hřiště v areálu SOŠ v Petrovicích. Připravili jsme
pro ně myslím velmi zajímavý program,“ slibuje
předseda klubu Jan Novotný.
Ragbisté návštěvníkům nejprve vysvětlí pravidla
ragby se všemi záludnostmi, které ten, kdo ragby nikdy nehrál, přirozeně nezná. Lidé si potom budou moci vyzkoušet nácviky základních
dovedností a herních situací. „Po této základní
průpravě sestavíme z našich hráčů a zájemců
z řad veřejnosti dva týmy a uspořádáme krátký
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Zetor show 5. 10. 2017
v Maršovicích - program
6:00-9:00 Řazení traktorů na seřadišti
9:00-9:15 Oficiální odstartování „spanilé jízdy“ z Maršovic
9:20-9:40 Začátek průjezdu konvoje Zetorů
Vratislavovým náměstím s bubeníky, první
proslovy na náměstí, zábava pro děti
9:30-9:40 Paralelní začátek programu ve
Vysočina Areně, komentuje Milan Řezníček
(Hitrádio Vysočina)
10:00 Příjezd prvních traktorů do Vysočina
Areny
9:30-10:00 Proslovů se ujmou Ing. Fialová
Jana, MBA - radní Kraje Vysočina, Mgr. Jiří
Hamza - prezident svazu biatlonu, Ing. Kamil
Zajíček - předseda Krajské agrární komory
a zároveň předseda ZD Nové Město na Moravě
10:00-10:30 Oficiální předání traktorů Zetor
pro české školství v rámci akce „Postav si svůj
ZETOR“
10:30-11:00 Krátký rozhovor, autogramiáda
účastníků Rallye Dakar Josefa Macháčka a Ivo
Kaštana s ukázkou jezdeckého umu
11:15 Příjezd posledního traktoru do Vysočina
Areny
11:00-11:30 Ocenění nejlepších repasí
12:00 Svou sílu nám předvede i slavný silák
Železný Zekon. Dokáže přetlačit ZETOR?
11:30-12:30 ZETOR CUP pro studenty škol
s následným vyhlášením vítězů
12:30-13:00 Představení partnerů a jejich
nabídka
13:00 ZETOR CUP #2 pro zákazníky
9:00 Volná zábava s živou i reprodukovanou
hudbou, zajištěny stánky s občerstvením,
skákací hrad, střelnice, závodní okruh pro nejmenší. Akci pořádá Moreau Agri Vysočina

Rybářské závody
zápas, kde si bude každý moci všechny nabyté
vědomosti zažít a vyzkoušet v praxi,“ vysvětluje
Novotný. Takže sportovní oblečení s sebou.
Sobota je potom určena primárně hráčům
z týmů, které se do Petrovic sjedou z celé republiky. Workshop specializovaný na sedmičkové
ragby v Petrovicích povede reprezentační trenér
Dan Beneš. Od 12:00 pak začne turnaj v sedmičkovém ragby, kam je samozřejmě zvána i
veřejnost. „Doufám, že přijde fandit hodně lidí.
Bude to historicky první turnaj, a když se povede, určitě ho v Petrovicích zopakujeme,“ dodává
Novotný. Ragby camp finančně podpořilo Nové
Město na Moravě a záštitu nad ním převzala i
Česká rugbyová unie. 
-kb-

S podzimem byla zahájena sezona rybářských závodů.
V sobotu 30. září se na Koupališti pořádal
závod dospělých. O den později přijdou na
řadu rybářské závody mládeže. Chytat se
bude na jeden prut a dle rybářského řádu pro
mimopstruhové vody. Zúčastnit se mohou
pouze závodníci s platnou povolenkou.
Ve čtvrtek 5. října se pak rozjedou lekce rybářského kroužku pro děti od 8 do 15 let.
Probíhat bude v budově II. ZŠ. Sraz je v 15:00
u vchodu školy. 
-mah-
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Horácká galerie
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:
Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio ve
dvou (do 10. prosince 2017)
Horácká galerie vás zve na společnou výstavu
manželů Janákových. Jejich díla vznikají v úzké
spolupráci, a přesto zůstávají charakteristická
pro každého z nich. František patří ke zkušeným
výtvarníkům a je znám i v zahraničí. Martinina
sklářská umělecká dráha je sice podstatně kratší,
avšak její dílo je čím dál lepší a sebevědomější,
což dokazují její úspěchy a ocenění na výstavách.
Výstavu najdete v zámeckém sklípku.
Josef Prodělal – Fotografie (do 17. prosince 2017)
Výstava fotografií rodáka z Vacenovic u Jaroměřic
nad Rokytnou, který letos v listopadu oslaví své
70. narozeniny. Velkou retrospektivní výstavu
tohoto autora mohli již v březnu 2017 spatřit
návštěvníci třebíčského zámku. Nyní je jeho dílo
v podkroví Horácké galerie.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 5. října 2017 v 17 hodin
Mému strýci ke 105. narozeninám Michal Cihlář – zátiší,
Karel Hladík – plastika
Jedná se o první společnou výstavu grafika
Michala Cihláře a jeho strýce, sochaře Karla
Hladíka. Michal Cihlář chce touto cestou připomenout dílo významného sochaře a vzdát mu
poctu za jeho celoživotní dílo a inspiraci.
sobota 7. října – neděle 8. října 2017
Dny otevřených ateliérů
Stejně jako v předchozích letech budete moci
navštívit výtvarníky, umělecké řemeslníky a vůbec kumštýře,působící v Kraji Vysočina, kteří
vás pozvou do svého ateliéru či dílny, předvedou
techniku své tvorby, promluví s návštěvníky o
svém díle a možná prodají i nějaké z nich.
čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin
Bohumír Prihel – Výběr z díla
Na výstavě v Horácké galerii uvidíte jeho tvorbu
malířskou a grafickou.
čtvrtek 12. října 2017 v 17 hodin
František Štěpán – Výběr z díla
Neprávem pozapomenutý tišnovský malíř František Štěpán se zabýval rovněž propagační grafikou
a zachycoval motivy z přírody okolo Tišnova.
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Významná výročí
1.10.1987 zemřel v Brně Rudolf Puchýř, malíř, karikaturista, první ilustrátor „Malého Bobše“,
30. výročí úmrtí
16.10.1922 narodil se v NMnM ak.malíř Jiří Šebek,
malíř, grafik, věnoval se regionální historii
od roku 1994 čestný občan NMnM,95. výročí
narození.
25.10.1932 zemřel v NMnM Josef Makovský,
architekt, scénograf pro místní ochotníky,
85. výročí úmrtí
27.10.1942 popraven v Plötzensee Jaroslav Skryja,
učitel, funkcionář Sokola, odbojový pracovník,
75. výročí úmrtí
29.10.1887 narodil se v Pohledci Josef Jambor, akad.
malíř a grafik, 30. výročí narození

Stomatologická pohotovost
1. 10.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
7. 10.MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303,
566 536 712
8. 10.MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201,
605 171 774
14. 10.MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou, 566 690 125
15. 10.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
21. 10.MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo nám.
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
22. 10.MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2,
566 523 796
28. 10.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou, 566 690 130
29. 10.MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80,
566 567 332
Služby se mohou měnit. Aktuální info na
www.nnm.cz

Městské lázně

1. 10. Mezinárodní den seniorů
Nedělní kávička pro babičku i dědečka zdarma!
5. 10. Mezinárodní den úsměvu
Vyplavte endorfiny, vykouzlete si šťastný úsměv a
vyhrajte volňásek do ML!
8. 10. ML partnerem Podzimního přespolního běhu
- Koupaliště
10. 10. Světový den duševního zdraví
Udělejte si pohodu a využijte 10% slevu na zážitkovou koupel a masáž!
14. 10. ML partnerem Mistrovství ČR v přespolním
běhu - veteráni - Studnice
16. 10. Světový den výživy – 10% sleva na Mokrém
baru
16. 10. Světový den páteře – 10% sleva na masáž

Z matriky
narozené děti
22.8. Eliška Machková
27.8. Daniel Petera
1.9. Diana Vítková
6.9. Izabela Sklenářová
jubilanti
1.9. Jiří Petr
1.9. Bohuslav Pulgret
2.9. Josef Mandelík
5.9. Bohumila Bohanesová
7.9. Libuše Javorská
16.9. Květoslava Dvořáková
22.9. Jan Libra
29.9. Jiřina Obšilová
30.9. Anežka Kopecká
1.10. Josef Kunstmüller
3.10. Karel Klapač
5.10. Jaroslav Jenerál
7.10. Rudolfa Vrbecká
10.10. Zdeňka Bělehradová
12.10. Jaroslava Holemářová
14.10. Anežka Tenglová
21.10. František Hojka
23.10. Eliška Kopřivová
30.10. Miloslava Bělohlávková

75 let
86 let
75 let
86 let
85 let
88 let
80 let
75 let
86 let
75 let
80 let
91 let
93 let
92 let
87 let
94 let
85 let
89 let
88 let

manželství
12.8. Barbora Prokšová, David Vetešník
19.8. Kristýna Bizoňová, Jiří Tatíček
19.8. Kateřina Čechová, Miroslav Korbička
26.8. Jana Kovářová, Jakub Kadlec
26.8. Kateřina Vališová, Michal Barák
26.8. Veronika Šípková, Matouš Juráň
26.8. Dana Hájková, Tomáš Michal
2.9. Magda Zabystrzanová, Martin Petr
9.9. Zuzana Pařilová, Pavel Kunc
úmrtí
14.8. Miloš Prorok
16.8. Jaroslav Novotný
23.8. Milada Mrkosová
26.8. Marie Stará
27.8. Bohumil Obr
28.8. Miloš Starý
2.9. Libuše Veselá
3.9. Milada Řádková
3.9. Zdeněk Novotný
4.9. Miloslav Ondráček
7.9. Zdeňka Čadková
9.9. Věra Halačková
9.9. Jaroslav Zelený
10.9. Václav Vrba
10.9. Libor Čejka

(NMNM 1953)
(Pohledec 1945)
(NMNM 1935)
(NMNM 1929)
(Sněžné 1951)
(Maršovice 1969)
(NMNM 1935)
(Mitrov 1930)
(Jimramov 1963)
(Maršovice 1935)
(NMNM 1933)
(Moravec 1933)
(NMNM 1949)
(NMNM1937)
(NMNM 1999)

Uzávěrka listopadového Novoměstska je
15. října 2017. Své náměty můžete posílat na

zpravodaj @nmnm.cz.
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SERVIS
Minibazar
Hledám zájemce o společné hraní - styl Dixie: https://
www.youtube.com/watch?v=D3IJ05QntXQ. Žádané
nástroje zejména banjo, housle, kytara, flétna. Tel.:
604208370; e-mail: dragon@megalith.name. Koupím obrazy od malířů Jambor, Blažíček, Lacina, Jíra,
Kalvoda aj. Sochy od Štursy, Zoubka, Makovského aj.
Čestné jednání, jsem sběratel. Tel.: 778 750 209 Koupím zahradu, dům se zahradou, zemědělskou půdu v
okolí NMnM. Nejlépe směr Nová Ves, není podmínkou.
Čestné jednání, nabídka nejlepší ceny. Tel.: 777 757 500
Koupím vzduchovku vojenskou s natahováním. Prosím nabídněte, jakýkoliv stav, potřebuji i náhradní díly.
Koupím vojenské zbraně, sečné, bodné, střelné i nálezy
z půdy, zásobníky, pouzdra, pistole. Tel.: 778 750 209
Pronajmu byt 1+1 u nemocnice, částečně zařízený. Tel.:
608 274 565 Vyměním garáž v NMnM za nádražím, ul.
Vančurova, za garáž na Starém sídlišti, ul. Horní nebo

koupím, prodám, doplatím. Tel.: 737 563 658 Prodám
stavební míchačku 280L/380V. Velmi dobrý stav, cena
dohodou. Tel.: 777 037 595 Koupím korálkové ozdoby
se zvířátkem, např. veverka. Tel.: 602 888 914 Koupíme
k vlastnímu bydlení menší byt na ulici Budovatelů v
NMnM. Prosím nabídněte, RK nevolat. Tel.: 604 721 347
Prodám VARI s bohatým příslušenstvím, i jednotlivě.
Cena dohodou. Tel.: 606 585 283 Pronajmu nebytové
prostory Soškova 212, za Hotelem Musil. Tel.: 606 585
283 Pronájem garáže u kruháče - U Jelínkova mlýna,
1000 Kč/měsíčně, platba ročně. Tel.: 604 486 488 Pronajmu byt 2+1 v NMnM, 2NP bez výtahu, původní stav.
Tel.: 737 631 362 Nabízím doučování matematiky a angličtiny pro základní, střední školu nebo i při problémech
z matematiky na vysoké škole. Tel.: 723 357 959 Koupím
menší pozemek (300 - 400 m²) s možností napojení
mobilheimu na vodu, elektřinu a odpad. Tel.: 702 335

Městská policie informuje

Vzpomínka
Dne 2. září jsme vzpomněli 5.
výročí, kdy nás náhle opustil náš
milovaný syn a bratr pan Toník
Beránek z Nového Města na
Moravě. Byl jsi plný života, Tvá
mysl plná snění a nikdo z nás se
nenadál, jak rychle se vše změní.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává
v nás. S láskou vzpomínají maminka, sestry Ivetka
a Vlasta, strýc Petr s rodinou a jeho přátelé. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 2. 8. 2017 bylo strážníkům oznámeno, že
se na chodbě urgentního příjmu novoměstské
nemocnice nachází ošetřený pacient, který spí
a nechce odejít. Po příjezdu na místo strážníci
osobu probudili a vykázali z areálu nemocnice.
Ve večerních hodinách dne 2. 8. 2017 prováděli
strážníci na žádost operačního střediska Policie
ČR asistenci při usměrňování dopravy na silnici
č. I/19, a to z důvodu dopravní nehody za obcí
Radňovice.Dne 7. 8. 2017 bylo oznámeno, že
v místní části Olešná došlo k napadení nezletilé

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 16. října by se dožil 95
let pan prof. Jiří Šebek, akademický malíř, grafik a čestný
občan NMnM. Vydal řadu monografií o umělcích, kteří do
tohoto města patřili, za pomoci Horáckého muzea a Horácké galerie pátral po
kulturní minulosti svého rodného města, které
se také stalo námětem jeho dřevorytů a linorytů.
Na své rodné město nikdy nezapomněl. Mnoha
zajímavými články přispíval do novoměstského
zpravodaje. Děkujeme všem, kteří si vzpomněli
spolu s námi. Sourozenci V. a R. Benešovi.

Dne 31. října vzpomeneme nedožité 65. narozeniny Dušana
Sobotky z Nového Města na
Moravě. S láskou vzpomíná
manželka, dcera, syn a vnoučata
Terezka, Karolinka, Tomášek a Martin.

Vzpomínka
Loučení žádné nezbyl Ti čas, jen velkou bolest
zanechal jsi v nás. Vzpomínky na tebe v srdcích
si zachovají, kdo rádi tě měli tak jako my, stále
vzpomínají.
Dne 1. října 2017 uplynul třetí smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek
a dědeček p. Ladislav Halámek. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Dcery a syn s rodinami.
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771 Prodám garáž U Jelínkova mlýna, el. 230V. Volná
od 1. 11. 2017. Tel.: 723 140 112 Prodám šicí stroj Minerva ve skříňce, nové dveře bílé barvy prosklené 85x200
cm. Tel.: 603 578 538 Hledám levnější podnájem 2+1
v Novém Městě na Moravě. Kontakt: 723 803 102 Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 pod nemocnicí,
přízemí, nezařízený. Volný 1. 11. 2017 Tel.: 739 356 357
Prodám motocykl/skútr Sharky 125 4T, barva černá,
SPZ AJ 9004, registrace 28. 7. 2011. Tel.: 702 448 195
Hledám parťáky na odpolední rekreační tenis v nmnm,
st-pá, nejlépe 50+a nejlépe na čtyřhru zn. kurt máme.
Tel.:777143916 Výkup starého peří a nedraného peří.
Tel. 720 543 953 Nabízím pron. bytu 1+1 pod nemocnicí.
Tel.:739 356 357 volat mezi 17 -18 hod. Nabízím sazenice pokojové květiny Clivie -kvetoucí. tel.: 606 130 986
Sháním podnájem v NMNM pro dva. Tel.: 774 716 455

Vzpomínka
Dne 13. října uplyne rok od náhlého odchodu paní Jaroslavy
Librové z Pohledce. S láskou na
ní vzpomínáme a děkujeme za
Vaši tichou vzpomínku.

Rodina Librova

Vzpomínka
Dne 10. října by se dožil pan
Karel Kotovic 90 let. Stále
vzpomíná manželka Věra s
rodinou.

osoby psem. Strážníci věc zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Dne 19. 8. 2017 strážníci asistovali SDH NMnM
při otevírání bytu na ul. Budovatelů, kde došlo
k havárii vody.Dne 26. 8. 2017 bylo oznámeno na
služebnu MP, že došlo k fyzickému napadení v bytě
na ul. Drobného. Provedeným šetření na místě
bylo zjištěno, že k napadení došlo mezi bývalým
manželským párem. Vzhledem k tomu, že nedošlo
k žádnému zranění a nebylo třeba lékařské ošetření, vyřešili strážníci věc na místě.

Městská policie hledá zájemce na pozici
"bezpečnostní asistent". Bližší informace
u velitele Jiřího Hradila. Tel.: 776 612 033

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v
srdcích zůstávají.Dne 28. října
uplyne již 10 let ode dne, kdy
nás navždy opustila paní Marie
Žigová z Nového Města na Moravě. S láskou
vzpomínají dcera Sylva, manžel, děti a sourozenci.

Vzpomínka
Dne 22. října to bude rok, co
nás náhle opustil náš milovaný
Marek Müller z Nového Města
na Moravě. S láskou vzpomínají
manželka s rodinou, maminka a
veškeré příbuzenstvo.
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Pro radost ze spolupráce. To je Spolubál.
Černo-bílo Martinský Spolubál zase po roce
otevírá plesovou sezonu. Uskupení novoměstských neziskovek, které už pátým rokem pořádá
Spolubál, vás srdečně zve na letošní ples, který
se uskuteční 11. listopadu od 19,30 hodin
v novoměstském kulturním domě. No a protože
je potřeba občas věřit na kouzla, a také protože
den konání plesu k tomu přímo vyzývá, okoření
den Sv. Martina náš Spolubál.

možnost pořídit si zážitek, na který jen tak brzy
nezapomenete a jako památku na ples se můžete
nechat zvěčnit ve fotokoutku. Na výzdobě si opět
necháme záležet a černobílý kontrast se ponese
všemi prostory kulturního domu.

K tanci i poslechu

K neodmyslitelnému koloritu Spolubálu patří
oblíbený swingový orchestr Big band Chrudim.
V širokém repertoáru těchto skvělých muzikantů
Nemáte doma bílého koně, který by vás na se najdou skladby k divokému tanci i poklidnéples přivezl? To vůbec nevadí. Fantazii se meze mu poslechu. Větší divočinu zahraje po půlnoci
nekladou a do černo-bílého Martinského tématu brněnská kapela Zelená pára. Tito mladí a krásní
se můžete zahalit v podobě oblečení, doplňků, chlapci oplývají 100 % bohatým a živým reperči jiných detailů. Vše je trefou do černého. toárem, ze kterého si vybere naprosto každý.
Zveme vás tedy tímto v co největším počtu, Zahrají od Stounů, AC/DC, Goťáka až po Red
abyste se společně pobavili a třeba si domů od- Hot Chilli Pepers, Chinaski, Pražský výběr,
nesli alespoň černou nebo bílou špulku nití. Z bo- Lucii a Elvise.
haté soutěže si odnesete spoustu cen, které jsou
Kávu raději černou nebo bílou?
velmi praktické a budou se vám hodit. Nebudete
přemýšlet, kam ji schovat nebo s jakým souse- A protože čas na Spolubále nekvapí, ale příjemně
dem od vedlejšího stolu ji vyměnit. Budete mít plyne, tak i letos bude fungovat oblíbená kavárna,
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kde bude prostor pro odpočinek, sundání nepohodlných lodiček a čas na příjemné popovídání
u šálku kávy. Přijďte se pohodlně posadit do
křesla, dejte si něco dobrého a u toho si můžete
například přečíst náš Spolužurnál, který pro
Vás letos bude připraven stejně jako každý rok.
Komu budou dvě kapely málo, živý klavírista do
něj v kavárně naleje skladby, u kterých si můžete
i zazpívat, nebo se jen tak zaposlouchat.

Tam, kde se zastavil čas, aneb pro dobrou věc.

Představte si místo, kde nikdo nikam nespěchá.
Místo, kde ve větru tiše šumí tráva i listy stromů,
v pozadí tlumeně halasí město a hlasy kolemjdoucích se mísí ve spletité švitoření. Místo, kde
si každý z vás může odpočinout s knihou, hrát si
tam s dětmi, nebo se tam jen tak posadit při cestě
z práce, zavřít oči a dopřát mysli i tělu chvilku
harmonie a klidu. Přesně takové místo vznikne
brzy tady u nás v Novém Městě na Moravě. Jako
připomínku milé a přínosné spolupráce bychom
rádi společně vybudovali prostor, kde bude zeleň,
lavička a hlavně kde slovo spěch neexistuje.

Hravá dražba

Pokud máte rádi adrenalin i zde si přijdete na své
a ještě pomůžete dobré věci. O co vlastně půjde?
Několikanásobná olympijská vítězka v rychlobruslení a rodačka z nedalekého Žďáru nad Sázavou, Martina Sáblíková, nám věnovala osobní
předmět, který získá ten návštěvník Spolubálu,
který nabídne nejvyšší cenu. Výtěžek z této neformální dražby bude použit k našemu záměru
a to na místo plné klidu a pohody v Novém Městě na Moravě.

Cesta za myšlenkou Spolubálu

Dělat něco, co mě baví, dělat něco užitečného,
dělat to s někým, s kým je mi dobře a nebát se
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pracovat. To jsou „ základní kameny“, na kterých
byly založeny mnohé neziskové organizace.
V průběhu času je mnohdy takový základní kámen omletý časem a lidským přičiněním. Přesto
se všichni snažíme, aby základy měly trvanlivost
a aby ze všeho snažení nezbyla jen ta práce. I proto se několik „neziskovek“ z Nového Města na
Moravě spojilo a vymyslelo SPOLUBÁL. Ples,
na kterém se za podpory města Nového Města na Moravě společnou měrou podílí a na který
zvou širokou veřejnost.
První SPOLUBÁL se uskutečnil v roce 2013
a odehrával se ve stylu retro. Následovaly filmové
hvězdy, klobouky, či například květiny. Každý
SPOLUBÁL měl svou nosnou myšlenku, ze které prýštily, jako pramínky ze Studánky Stříbrné,
idey těch původních základních kamenů.

Jsme různí, ale umíme spolupracovat

Spolubál s radostí pořádají: Sdružení Krajina,
Novoměstské sociální služby, Domácí hospic
Vysočina, Portimo, Maracaibo, Tělovýchovná
jednota Nové Město na Moravě, Lysina Lenina,
Český svaz včelařů Nové Město na Moravě, Klub
seniorů.

Co říci závěrem?

I návštěva plesu, může být dobrým skutkem,
pokud je naším cílem dát něco druhým. Chceme
vás všechny touto cestou nejenom pozvat na letošní Spolubál, ale i vyzdvihnout sílu dobrých
skutků, protože pocit, že člověk udělal něco pro
druhé či pro své okolí, zapaluje v každém z nás
hřejivý plamínek. A ať už na Spolubál přijdete,
nebo třeba jen někoho přivedete na myšlenku
přijít, stáváte se tím součástí tradice, která vznikla
a dále pokračuje jako základní kámen ušlechtilé
myšlenky, kterou to všechno začalo.
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Zagorka a Plastici v KD
6. října od 19:00 vystoupí v kulturním domě živoucí undergroundová legenda Plastic People of the
Universe
The Plastic People of the Universe je pražská
rocková kapela, která patřila mezi hlavní protagonisty československého hnutí undergroundu v letech 1968 až 1988 a inspirovala vznik
mnoha dalších undergroundových kapel. Tato
avantgardní skupina se v 70. a 80. letech ocitala
nedobrovolně v opozici proti komunistickému
režimu v Československu a vzhledem ke svému
nekonformnímu vystupování často zažívala
perzekuce a také věznění.
"V jednom rozhovoru se nás ptali, jestli je to politický a tak. My jsme si stáli za tím, že to nikdy politický věci nebyly, v tom má Mejla pravdu. Nicméně
politický to bylo v tom, že režim to tak bral, on nás
cejtil jako svýho nepřítele, takže si to do určitý míry
vytvářel sám. Jim vadil kdokoliv, kdo dělal něco
sám, kdo se rozhodoval bez jejich souhlasu, kdo žil
bez závislosti na nich. Pro ně bylo nebezpečný, když
se někdo dokázal pohybovat svobodně." Tomáš
Schilla, rozhovor v roce 1997.
Skupinu založil v září 1968 mladý baskytarista Milan „Mejla“ Hlavsa. Skupina si dala jméno podle písně Franka Zappy Plastic People.
Hudbu většiny písní skládal Hlavsa. Vystoupení kapely bylo často zvýrazněno vizuálními
prostředky (kostýmy, kulisy, hořící ohně na pódiu
a podobně). Manažerem a uměleckým vedoucím
skupiny se stal český kunsthistorik a kritik Ivan
„Magor“ Jirous. Roku 1973 nebyl Plastikům přiznán profesionální statut, čímž prakticky ztratili
možnost legálně veřejně vystupovat. Proto od
roku 1974 už hráli jen na koncertech pro pozvané – často pod záminkou svatby některého z
fanoušků. V roce 1976 komunistická policie zatkla členy skupiny a spolu s dalšími představiteli

kulturního undergroundu je postavila před soud
za údajné výtržnictví. Většina členů kapely byla
po několika týdnech pobytu ve vazbě propuštěna,
ale saxofonista Brabenec byl shledán vinným a
odsouzen k nepodmíněnému trestu osmi měsíců
odnětí svobody, a manažer kapely Jirous odešel
od soudu dokonce s osmnáctiměsíčním trestem.
Rozsudek byl v roce 2003 zrušen.

Hana Zagorová a Petr Rezek

Tuto zpěvačku není třeba představovat! Na novomětském podiu (KD) vystoupí 16. října od 19:00.
Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert, kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity,
dále bude zpívat Hana Zagorová hity svojí kariéry
a během celého večera zazní duety Hanky a Petra. Celý večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band. Zazní písně jako Za každou chvíli
s tebou platím, Je naprosto nezbytné, Maluj zase
obrázky, Duhová víla, Mít Tě ráda a další. -red-

Říjen v muzeu
V Horáckém muzeu probíhá výstava Horácko 9 : 9.
Devět umělců z Novoměstska našlo inspiraci v našem depozitáři – Petra Cisárová, Jitka
Chrištofová, Hana a Martin Jelínkovi, Štěpán
Vrbický, Jan Svoboda, Jiří Plieštik, Jiří Štourač a
Miloš Sláma, který povede 19. října v 16:00 hodin
v muzeu workshop zaměřený na základní seznámení se s technikou tvorby a tisku, především
linorytu, případně suché jehly. Účastníci budou
mít možnost zhotovení vlastní drobné grafiky
tištěné ručním grafickým lisem Sláma. Vlastní
rydla vítána (není podmínkou), ostatní grafický
materiál zajištěn. Kapacita je omezena, hlaste
se v muzeu nebo na e-mail alice.hradilova@
nmnm.cz.
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Víkend 7. a 8. října bude již tradičně patřit
podzimní výstavě Chaloupek o.p.s. na muzejním
dvorku, tentokrát věnované jablku. Čeká vás
mnoho odrůd, ochutnávka, volba miss jablko,
soutěž a výtvarná dílna.
HM

Hledá se nejkrásnější
kniha regionu
Kraj Vysočina udělí letos už pošesté cenu s
názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější
knihu Vysočiny. Ocenění je určeno knihám,
které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově
a tematicky a byly vydány za uplynulý rok.
Všechny nominované knihy mohou být
oceněny hned dvakrát – cenou Kraje Vysočina a také cenou čtenářů krajské knihovny
a posluchačů Českého rozhlasu Region.
Hlasovat se vyplatí. Touto cestou je možné
získat totiž vstupenky na Podzimní knižní
veletrh, který se bude konat 20. a 21. října
2017 v Havlíčkově Brodě a bude zde ocenění
uděleno. Informace o přihlášených knihách
najdete na webových stránkách Krajské
knihovny Vysočiny, představeny budou ve
vysílání Českého rozhlasu Region a čtenáři nebo posluchači budou moci svým hlasováním vybrat tu, která je nejvíc zaujme. Horácké muzeum vyslalo do boje za naše město
hned dvě publikace zaměřující se na lokální
historii. Jednou z nich je kniha Zmizelé Nové
Město na Moravě a druhou jsou Vzpomínky
na Cyrila Musila od Heleny Zelené Křížové.
Hlasování bude probíhat zhruba do poloviny
října, nezapomeňte je tedy podpořit.  -ek-

Zapojte se do zimní
lyžařské výstavy
Podělte se s Horáckým muzeem o fotografie,
na kterých jste zachyceni na lyžích! Fotografie od těch nejstarších rodinných až po
90. léta nám můžete zaslat elektronicky,
nebo přinést do muzea k oskenování. Fotografie doprovodí zimní lyžařskou výstavu
v Horáckém muzeu. Kontaktní osoba: Mgr.
Kateřina Kučerová, katerina.kucerova@
nmnm.cz, tel. 566 598 761.

Sledujte web
nkz.nmnm.cz
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VIVAT STAMIC 300
Rok 2017 přináší mimořádné hudební výročí bytostně spjaté s Vysočinou. Před 300 lety se v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě narodil Jan Václav Stamic, houslový virtuóz, hudební skladatel,
novátor, zakladatel tzv. „Mannheimské školy“,
dirigent, ale především zakladatel nové hudební
epochy - klasicismu. Současně si hudební svět
připomíná i 260. výročí jeho úmrtí. Odkaz tohoto
skladatele je mimořádně hodnotný a významný
dodnes. Bez nadsázky lze říct, že i dnes, čtvrt tisíciletí po smrti Jana Václava Stamice, se s ním
každý hudebník – od žáka základní umělecké
školy po profesionálního hráče v orchestru, ale
i každý posluchač vážné hudby, potkává. Cílem
projektu „Vivat Stamic 300“, který realizuje Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera, je jeho
připomenutí a prezentace formou tří koncertů
složených z orchestrálních děl Jana Václava Stamice. Úvodního odborného výkladu na téma „Život
a odkaz Jana Václava Stamice“ se ujme přední český muzikolog, pedagog, publicista a klarinetista,
profesor Hudební akademie múzických umění
v Praze Jiří Hlaváč.
Na koncertě postupně zazní Stamicovy skladby

slohově směřující od
statického baroka
k dynamickému
klasicismu, od skladeb „jedné nálady“
ke skladbám ideově
bohatým, s vnitřními konflikty a do té
doby nevídané dramatičnosti.
Úvodní Sinfonia
in A „Mannheimská“ je vzdáním holdu Jana Václava Stamice městu, které jej přivítalo
velice vlídně a nabídlo mu skrze velkorysou podporu falcbavorského kurfiřta podmínky pro odvážnou
realizaci svých nápadů. Plně vychází z vrcholícího
a doznívajícího baroka. Obdobného charakteru
je i jednovětý Koncert pro housle a smyčcový orchestr. Sóla na housle se ujme koncertní mistr
Komorního orchestru Filharmonie G. Mahlera
Ján Vindiš. Progres ve vývoji hudby zaznamenají
návštěvníci koncertů v následující Sinfonii in D,
která obsahuje nové prvky orchestrální hry, dosud

Na jedné lodi, předsudkům
navzdory…

Zveme vás na 6. ročník podzimní benefice Portimo,
o.p.s., a to v pátek 3. listopadu do novoměstského
kulturního domu.
Program zahájí v 9:30 beseda pro studenty
i veřejnost nazvaná STEREOTYPY NEJSOU
DOBRÉ TIPY. Jejími hosty budou Erik Tabery
(novinář, šéfredaktor Týdeníku Respekt) a Marek
Štys (šéf humanitárních projektů o.p.s. Člověk
v tísni). Po celý den jste zváni na zážitkovou výstavu PŘEDSUDKY NECHTE V ŠATNĚ, připraven je také ateliér V CIZÍ KŮŽI, kde se můžete
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vyfotografovat nebo nakreslit
obrázek a zanechat ho v (nejen
dětské) galerii. Originální
hraní pro malé i velké bude
připraveno v HRAČKOVIŠTI
a od 10:00 do 22:00 bude
otevřena tradiční benefiční
KAFÁRNA s výběrem kávy,
nápojů a dobrot, kterou od 17
hodin navíc zpestří živá hudba. Program benefice završí
večerní divadelní představení
ZAČÍNÁME KONČIT s Bárou
Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích. Předprodej probíhá na obvyklých
místech už od 7. září, cena vstupného je 360 Kč
v předprodeji, 390 Kč na místě.
Na jedné lodi. Spolu, přestože různí. Mladí
i staří, děti i dospělí, sebejistí i nesmělí, zdraví
i nemocní, světlí i tmaví, smutní i veselí, úspěšní
i outsideři. Užijte si benefici Portimo. Nechte se
vtáhnout do děje. Potkávejte se. Mluvte spolu.
PŘEDSUDKŮM NAVZDORY.



Přijďte, těším se na vás! Ruth Šormová,
Portimo, o.p.s.

se chaoticky vyskytující v dílech některých vídeňských, italských, německých a českých skladatelů.
Jan Václav Stamic je dokázal systematicky využít
k vytvoření nového hudebního slohu a stylu, čehož
důkazem bude závěrečná půvabná Sinfonie in E
„Pastorální“. Jedno ze tří zmiňovaných vystoupení proběhne právě i v Novém Městě na Moravě.
Akce, kterou podpořil Kraj Vysočina, se uskuteční
v sobotu 14. října 2017 v 19:00 v Horácké galerii.

HG

Neznámý Jambor
Výstava, kterou se 22. září znovu otevřel veřejnosti
renovovaný Jamborův dům v Tišnově, představí
z větší části neznámou tvorbu malíře Josefa Jambora (1887 Pohledec u NMNM – 1964 Tišnov)
v nových souvislostech.
Vystavena budou umělcova raná díla, která
se charakterem řadí k výtvarným projevům sociálního civilismu dvacátých let. Budou poprvé
zveřejněna malířská díla, která se nedávno objevila na trhu s uměním a byla získána státními
institucemi i soukromými sběrateli. Objevují se
mezi nimi motivy z Nového Města, Brna, Prahy
a z Jamborových zahraničních studijních cest.
Výstavu uzavírá malířova tvorba s krajinnými motivy z Tišnovska a Novoměstska, v nichž převažují
projevy krajinářského impresionismu. Udivuje,
jak záhy malíř dokázal vystihnout genia loci městských, venkovských i přímořských krajin. Svým
jedinečným malířským projevem se Jambor řadí
k závěrečné linii české krajinomalby první poloviny dvacátého století. Návštěvníci se na výstavě
setkají navíc i s Jamborovou genealogickou linií,
doloženou v listinných pramenech od roku 1602,
jež se od vyhlášení tolerančního patentu (1781)
hlásila k helvetské víře. Ohledně nových informací
z Jamborova života a děl, spadajících do tematického okruhu výstavy, lze kontaktovat kurátorku
expozice Martu Sylvestrovou, tel. 778 498 589,
marta.sylvestrova@moravska-galerie.cz.
-red17

Zmizelé Nové Město

Řezník a majitel realit Vincenc Makovský
Je obecně známo, že stejnojmenný otec sochaře
Vincence Makovského býval řezníkem. Už méně
se ví, že také rád nakupoval a pak zase prodával
nemovitosti. Svou řeznickou živnost začal rodák
ze Ždánic provozovat v roce 1896 na dnešním
Vratislavově náměstí 11. Zde se také roku 1900
narodil jeho syn a pozdější uznávaný umělec
Vincenc, kterého tu dodnes připomíná pamětní deska. Krátce po narození syna koupil řezník
Vincenc (Čeněk) Makovský protější rohový dům
čp. 98, kam se celá rodina přestěhovala. Po čase
Makovský od domu odprodal nově přistavěnou
část, kde býval obchod se střižním zbožím (později
Oděva), a tato budova získala vlastní číslo popisné
38. Mezi lety 1913–1916 byl Vincenc Makovský st.
také majitelem domu čp. 159 na Malé ulici, který

v podstatě znovu postavil. Podobně naložil se svou
další krátce drženou realitou – domem čp. 113
pod radnicí, který také celý přestavěl a pak v roce
1921 prodal. Ve stejném roce prodal i své hlavní
sídlo (čp. 98) a koupil dům čp. 9 na Vratislavově
náměstí. Makovského řeznictví a uzenářství tu
dnes připomíná jen zdobená hlavice sloupu, samozřejmě dílo sochaře Vincence Makovského. Jeho
otec ani zde nadobro nezakotvil a v roce 1926 dům
čp. 9 prodal a přesídlil do nově zakoupeného domu
čp. 245 na Komenského náměstí, kde řeznictví
provozoval až do roku 1932, kdy živnost složil.
K doplnění realitních aktivit řezníka Makovského
patří i zmínka o tom, že v polovině 20. let 20. století
krátce vlastnil dům čp. 23 na dnešní Nečasově ulici
a Horní dvůr. 
Vít Křesadlo

Detail reliéfu Řeznictví od Vincence Makovského z roku 1922 na sloupku domu č.p. 9

Řeznictví U Makovských
a zavěšoval a Ladínek Gregorů mu držel štafle.
Bylo už pozdě večer a všichni měli hlad. I zašli
chlapci k Makovským. Na hůlce libě voněl čerstvě
uzený salám. Jednu tyčku salámu přivlekli a s ní
i láhve piva. Chutnalo všem mimořádně. Uprostřed hodování někdo křikl: „Pavel jde!“ Bleskem
zmizel salám i pivo pod lavicí, děvčata chytla šití
a Vinca vylít na štafle. V tom už Pavel vcházel.
„Dobrý večer, panstvo!“ Všechno bylo v pilné
práci a Pavlovi se rozzářila tvář. Moc všechny
pochválil a spokojen odcházel. V hodování se pak
pokračovalo, až nezbylo nic, a potom se zase šilo,
malovalo, vyprávělo a žertovalo až do pozdních
nočních hodin.“
Jana Černá

Pohled na domy čp. 8 až 15 po roce 1904
Moje babička vzpomínala, jak ráda chodila
nakupovat do řeznictví k Makovským (čp. 9),
rodičům sochaře V. Makovského. Náročná
zákaznice, jakou babička byla, zde nakoupila
prvotřídní zboží a pro ochotu a vlídnost měla
ráda paní Makovskou. Město bylo malé a Makovských dobře znali své zákazníky. Když věděli,
že v některé rodině je hmotná nouze, ochotně
poskytli nákup na dluh. Nebyli zdaleka jediní.
Jestli dlužníci vždy svým věřitelům vše zaplatili,
se už dnes nikdo nedozví. Ale o tom, že si pan
Makovský občas „nevšiml“, že mu přes noc záhadně zmizela z hůlky tyčka čerstvě zauzeného
18

salámu, píše Lydie Kašparcová-Švejdová ve své
vzpomínce na divadelní činnost spolku Horák ve
sborníku vydaném k 75. výročí založení střední
školy. Zmiňovaný přísný režisér Pavel Svítil byl
syn doktora Svítila-Karníka. Studenti divadlo
nejen hráli, ale museli si také všechno včetně
kostýmů a výpravy opatřit sami. Na jeden takový pracovní večer vzpomíná Lydie Kašparcová-Švejdová následovně: „Režisér Svítil měl
velikou autoritu u herců, muzikantů, techniků
a všech pomocníků. Šéfem výpravy byl Vinca
Makovský, asistentem jeho bratr Pepík. Děvčata
sešívala praporovinu a pytlovinu. Vinca maloval
NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2017

U Janovských

Hostiny v podzemí
Kamenice, koupil v rodišti své manželky od pana
Jana Kadlece dům čp. 11.
Ve dvoře byla zpočátku malá dílna a na náměstí krám. Dobytek nakupoval pan Janovský
v okolních obcích a porážel na místních jatkách,
které byly společné pro všechny řezníky z města.
Manželé Janovských měli tři syny, Jaroslava,
Vladimíra a Jindřicha. Jindřich pokračoval v zaběhnutém řemesle svého otce. V roce 1941 rozšířil ve dvoře dílnu, která byla na tehdejší dobu
velmi dobře vybavená. Měla dvě velké chladírny, míchačku, dvě navážky a velkou udírnu. Se
dvěma tovaryši zde zpracovával maso a vyráběl
salámy, párky, tlačenky, jitrnice a jelita, játrový
sýr a uzené maso. Za obchodem na náměstí
upravil jídelnu, kde prodával polévku. Se dvěma nákladními auty jezdil do Brna a zejména
před Vánocemi dovážel drůbež – kachny, husy
a krůty. Ty potom s manželkou a dvěma pomocnicemi prodával. Po znárodnění v roce 1948 se
obchod změnil v Masnu, ale znárodněná dílna
ještě pracovala.
Dle vzpomínek syna Janovských Ing. Jindřicha
Janovského a zetě Ing. Bohdana Kincla

Jindřich Janovský se synem na dvoře domu. Nad
nimi řeznický znak vytvořený Karlem Němcem
roku 1934 jako sgrafito.
Na dnešním Vratislavově náměstí bylo známé
řeznictví u Janovských. Jeho počátky spadají do
roku 1922, kdy Josef Janovský, rodák z Trhové

Ledacos se občas říká o chodbách pod novoměstským náměstím. O jejich délkách a tajemnosti.
Tak tomu bylo i začátkem 50. let, když jsme chodili do páté třídy s Pavlem Janovským a kamarádili
jsme se ještě s jeho sestřenicí Helenkou a moji
sestrou Janou. Ty spolu chodily o rok níže. Tato
smíšená parta vznikla právě v důsledku existence
oněch chodeb a také proto, že se vše odehrávalo
v domě tatínka Helenky, řezníka pana Janovského. Návrhu Pavla na prozkoumání sklepa v jejich
domě jsme neodolali. Jednalo se o nejspodnější
část sklepení, kde již nebylo elektrické osvětlení.
Také schody tam nebyly, nýbrž svažující se chodba vytesaná ve skále. Se svíčkami jsme sestoupili
až do míst, kde dalšímu postupu bránila vodní
hladina. Vlevo na stěně jsme si všimli většího
výklenku. Byl zřejmě již dlouho nepoužíván, protože se nacházel až příliš hluboko pod zemí. Na
příští výpravu jsme si s Pavlem již vzali holínky. Ty
nám, vzhledem k malé hloubce vody, stačily, a tak
jsme se asi po dvaceti metrech dostali na konec
chodby, končící svislou stěnou. Průzkum skončil,
ale Helenka s Janou přišly na nápad uspořádat
v onom výklenku hostinu. S vidinou jitrnic a jelítek od pana řezníka jsem souhlasil. Helenka měla
obstarat ono pohoštění a my s Pavlem osvětlení,
pití a bedýnky na sezení. Jana záclonový závěs pověsila tak, aby byl náš sálek oddělen od starobylé
chodby. Těch tajných hostin bylo několik, a že se
servírovala na talířkách pro panenku jen sekaná
a pila sodovka od Skuteckých, to byla věc jiná.
Jisté je, že pan Janovský z našich hostin tehdy
nezbankrotoval a my jsme byli také spokojeni.
Ještě po mnoha letech, když jsem šel jednou pro
uhlí pro městskou knihovnu, která tehdy v domě
sídlila, jsem náš sálek v úplné tmě dokázal najít.

Jiří Janíček

Dům čp. 11 na počátku 20. století

Na klobásku, nebo na zmrzku
I já mám osobní vzpomínku na dílnu ve dvoře.
Se starší dcerou Janovských Helenou jsme byly
spolužačky a s několika dalšími kamarádkami
jsme na střední škole uzavřely dívčí partu. Jana
Janíčková s námi nebyla jen proto, že studovala
ve Velkém Meziříčí. Když jsem už dávno po znárodnění chodila za Helenou přes dvůr, z dílny se
linula lákavá vůně čerstvě uzených dobrot.
Později řeznictví zaniklo úplně. Obchod na
náměstí se změnil v prodejnu s neméně lákavými
vůněmi, ale jiného původu. Byla zde proslulá a oblíbená cukrárna. Prodávala zde ochotná a vlídná
paní Janovská, Helenčina maminka. Rádi jsme za
ní chodili pro cukroví a na zmrzlinu. Zmrzlina se
prodávala jen v létě a prodej býval zahájen prvního
NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2017

května. Po prvomájovém průvodu byla na náměstí manifestace. Obchody musely být až do jejích
skončení zavřené. Ale děti, které měly v kapsách
už nějakou tu korunu od rodičů či babiček na první
„zmrzku“, už s vidinou sladké pochoutky nebyly
schopny vydržet v klidu. Zvlášť když je projevy na
tribuně vůbec nezajímaly. Po revoluci si vnučka
paní Janovské se svým manželem Ing. Hlavatým
otevřela vedle hračkářství též cukrárnu. Upravila
zde příjemné posezení i s venkovní zahrádkou.
Opět sem rádi s přáteli zajdeme na kávu a na něco
dobrého. Těší mne při vzpomínce na nezapomenutelnou paní Janovskou, že cukrárna zůstává Cukrárnou u Janovských.
Jana Černá
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku
v oboru strojírenství
a metalurgie?

► ŽĎAS je Vaše volba!
HLEDÁME odborníky do ﬁrmy:
► Obsluha obráběcího
centra

► Zámečník
► Svářeč

► Obsluha 3D měření

► Kalič

► Nástrojář

► Jeřábník

► Konstruktér

► Kovář

► Soustružník

► Tavič

► Horizontkář

► Formíř

► Frézař

► Mistr – vrchní mistr

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz
www.ZDAS.cz

Nejste spokojeni
s roznáškou Vašich
reklamních tiskovin?
Pomůžeme Vám!
letakyzdar@seznam.cz
www.letakyzdar.cz
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OKNA
PROVĚŘENÁ
VYSOČINOU

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
800 23 00 23
e-mail: okna@pks.cz

www.pksokna.cz

Vážení rodiče, učitelé a příznivci školy, Centrum prevence CéPéčko
Vás zve na workshop Děti v síti.
Workshop se uskuteční díky projektu Na vlně bezpečí, který
je podpořen z Fondu Vysočiny.
Na workshopu Vám představíme nejčastější rizika a hrozby,
se kterými se mohou děti na internetu setkat. Řeč bude o
kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, závadném obsahu
a sociálních sítích. Dále se budeme zabývat základní obranou
v kyberprostoru, kde hledat pomoc či netiketou.
Všichni jste srdečně zváni!
V případě dalších informací nás kontaktujte:
veronika.slamova@portimo.cz
731 117 425

Vstup zdarma!

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

OP VVV - výzva 22

3. 10. 2017
od 16:00 hodin

Základní škola Vratislavovo náměstí 124,
Nové Město na Moravě
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Inovativní receptura vychází z dehydratovaného jehněčího a krůtího masa doplněného o arktické korýše, krůtí tuk a výtečnou hnědou rýži bohatou na vlákninu, bez lepku s vysokou energetickou hodnotou.
Petkult neobsahuje žádné umělé přísady a ingredience
s alergenním potenciálem. Vyrobeno v Belgii.

S tímto kupónem získáte
ZDARMA vzorek
krmiva Petkult spolu
s dalšími informacemi
o tomto krmivu u vašeho
specializovaného
prodejce krmiv:

VZ
ZD OREK
AR
MA

Pohodový zookrámek
Lubomír Šula
Obchodní dům Halina
Vratislavovo náměstí 126
Nové Město na Moravě
Tel.: 777 616 273
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KALENDÁŘ AKCÍ
říjen

výstava

Martina Janáková a František Janák – Sklo

Horácká galerie

říjen

výstava

Josef Prodělal – Fotografie

Horácká galerie

říjen

výstava

Prázdninové ohlédnutí –práce ze školní družiny

městská knihovna

2.10.-8.10.

vzdělání

Týden knihoven – registrace nových čtenářů zdarma

městská knihovna

2.10.19:00

tanec

Tančírna – salsa

kulturní dům

3.10. 19:00

kino

Trabantem do posledního dechu – dokument ČR

kulturní dům

4.10. 9:00

vzdělání

Den otevřených dveří v knihovně

městská knihovna

5.10. 9:30

show

Zetor show – zábavný den s traktory

Maršovice

5.10. 17:00

vernisáž

Mému strýci ke 105. narozeninám Cihlář/ Hladík

Horácká galerie

6.10. 19:00

koncert

Plastic People of the Universe

kulturní dům

7.10. - 8. 10.

umění

Den otevřených ateliérů

Horácká galerie

7.10. 8:00

trhy

Farmářský trh – Den jablek

Vratislavovo náměstí

7.10. 9:00

burza

Burza minerálů

kulturní dům

12.10. 17:00

vernisáž

Bohumír Prihel – Výběr z díla

Horácká galerie

12.10. 17:00

vernisáž

František Štěpán – Výběr z díla

Horácká galerie

12.10.19:00

tanec

Tančírna – tango

kulturní dům

14.10. 9:00

trhy

Fler trh – jubilejní desátý ročník

kulturní dům

14.10. 19:00

koncert

Vivat Stamic 300 – Filharmonie G. Mahlera

Horácká galerie

16.10. 19:00

koncert

Hana Zagorová a Petr Rezek

kulturní dům

17.10. 19:00

kino

Strážci Galaxie Vol. 2 – scifi USA

kulturní dům

18.10. 19:00

zábava

Tváře Petra Rychlého – vystoupení oblíbeného baviče

kulturní dům

19.10. 16:00

workshop

Grafický workshop Miloše Slámy

Horácké muzeum

20.10. 19:00

tanec

Taneční prodloužená

kulturní dům

21.10. 8:00

trhy

Bleší trh

kulturní dům

21.10. 8:00

trhy

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

22.10. 14:00

vzdělání

Komentováná prohlídka města

Vratislavovo náměstí

22.10. 16:00

kino

Zpívej – animovaný rodinný USA

kulturní dům

23.10.

vzdělání

Prodej odepsaných knih a časopisů

městská knihovna

23.10. 19:00

tanec

Tančírna – jive

kulturní dům

24.10. 17:00

workshop

Kreativní podvečer pro dospělé

Horácká galerie

25.10. 20:00

koncert

Mário Bihári s kapelou Bachtale Apsa

kulturní dům
Změna programu vyhrazena.
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