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Svatováclavské slavnosti 2021
Letošní slavnosti budou jako náhrada za zru-
šené Nova Civitas dvoudenní. Těšit se můžeme 
 24. a 25. září.
Za pozornost určitě bude stát Legenda o sv. 
Václavovi – loutkové představení od Kateřiny 
Molčíkové. Loutková Legenda o svatém Vác-
lavovi vypráví veselou formou o sporu českého 
knížete, světce a hlavního patrona Čech a Moravy 
sv. Václava s bratrem Boleslavem. Komedianti na 
káře zahrají Furiantskou pohádku. Netradiční 
pohádka o dvou furiantech, bláznivé princezně 
a zlém drakovi. Vše se spoustou žebříků, štaflí a 
jiných věcí. Soubor Loutky bez hranic nám při-
veze Výlet na Říp. Ožijí známé mýty o tom, jak 
Češi našli svou zemi, o prvních českých vladařích 
a jejich rodinách. Pan Alois Jirásek to při psaní 
pověstí neměl vůbec lehké... A víte, kdo mu na-
konec pomohl? Bude to zkrátka akční loutková 
jízda ranými českými dějinami.
Kromě pestrého programu určitě potěší i tradiční 
sobotní jarmark a výstava historických automo-
bilů. O osobě knížete Václava bude hovořit his-
torik Horáckého muzea Libor Denk. Slavnosti 
zahájí samozřejmě i tradiční promluva starosty 
Michala Šmardy, a protože svátek Sv. Václava 
je původně náboženský svátek, uskuteční se v 
pátek odpoledne na venkovním pódiu i mše svatá. 

pátek 24. 9.

Hlavní pódium na Vratislavově náměstí:

15:00 Slavnostní zahájení
15:10  Quanti Minoris – koncert,  Hradrock aneb 
středověký pouliční bigbeat
18:00  Mše svatá
20:00-22:00 The People 
Tombola Nadačního fondu, náměstí

Divadla:

Legenda o svatém Václavovi, náměstí
Loutky bez hranic – Výlet na Říp, náměstí
Komedianti na káře – Furiantská pohádka, ná-
městí
Světlo v pohybu, žonglérská světelná show, 
 náměstí
19:00  Legenda o svatém Václavovi – čte  Zdeněk 
Junák, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Přednáška:

Svatý Václav, legenda, tradice a fakta.
Libor Denk, Horácké muzeum

sobota 25. 9. 

Tombola Nadačního fondu, náměstí
Svatý Václav, legenda, tradice a fakta.
Libor Denk,  Horácké muzeum
8:00 – 12:00 farmářský trh
9:00 – 12:00 dechovka Zelenohorští muzikanti, 
podium
Divadlo – legenda o svatém Václavovi, náměstí
9:00 – 15:00 Výstava historických vozidel, 
 Vratislavovo náměstí
15:00  Tataband, podium
17:30 Sorry – cover band, podium
19:00 Martin Sedlák Jenda Novák, 
Horácké galerie
20:30 Anna K , podium
Změna programu vyhrazena -kb-
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Anketa zastupitelů: Nový školní rok 
Josef Košík /SNK/
Poslední dva školní covidové roky byly v mnoha ohledech zvláštní. Zažil to každý z nás v zaměstnání, obchodu i ve volném čase. 
Nejvíce se ale asi dotkla opatření všech stupňů škol. Pevně doufám, že se už letos snad vyhneme distanční výuce, při které děti 
přicházely o kontakty, sociální aktivity, divadla, besedy a výlety. Náročnost ze všech stran jsme na svých bedrech pociťovali 
všichni. Jsem moc rád, že jsme situaci ustáli a můžeme snad pokračovat v zajetých kolejích. Podařila se nám dokončit náročná 
rekonstrukce I. ZŠ, zvyšujeme bezpečnost v okolí II. ZŠ a daří se nám udržovat funkční školství i v místních částech, Pohledci 
a Slavkovicích.  Pokračujeme v mnohaleté usilovné práci školních venkovských malotřídek a doufejme, že tomu bude i nadále. 
Školákům přeji pohodový návrat do lavic, radost ze vzdělání a hlavně trpělivost, ať brzy mohou sklízet plody své školní úrody. 

Roman Wolker /Lepší NM/
Téma školství v Novém Městě na Moravě je velice široké téma. Proto mi dovolte se tentokrát věnovat pouze mateřské škole. 
Město, jako zřizovatel této instituce, se situací dokonce zabývalo i na jednom ze svých zasedání zastupitelstva. Situace, která ve 
škole vyvstala s nástupem nového vedení, se neustále stupňuje... Kupí se stížnosti obslužného personálu, a nejen pedagogického 
sboru, také organizačních pracovníků, ale hlavně rodičů. Zástupci města se věnovali výsledkům šetření České školní inspekce, 
která v tomto školním roce proběhla hned dvakrát. Městu není jedno, že s koncem školního roku v této organizaci také skončilo 
množství pedagogů a dalších pracovníků. To je, dle mého názoru, situace, která by se neměla jen tak přejít. Mateřinka není 
fabrika, kde lze učitelku nahradit robotem. Je to instituce, která děti formuje na samém počátku jejich „vstupu do společnosti“. 
Základním kamenem by měl být milý, veselý a spokojený personál, výstupem potom spokojené děti a rodiče. 

Pavel Štorek /TOP 09/
V mateřských školkách proběhly velké změny. Je dobře, že jsou otevřeny třídy pro dvouleté děti a pro předškoláky. Ale není dobře, 
že na veřejnost pronikají spory mezi rodiči a hlavně mezi učitelkami a vedením školky. To je nepřijatelné a budu chtít záruky, že 
se situace zlepší. Situaci na základních školách je podle mne vcelku dobrá a naše školy mají velmi slušnou úroveň. Nejvíc kritiky 
jsem zaznamenal na distanční výuku v některých třídách a na kvalitu jídla ve školní jídelně. Nový ředitel 2.ZŠ přislíbil, že se 
bude situací ve školní kuchyni zabývat. Po roce je čas vyhodnotit výsledky. Střední školy v našem městě zřizuje kraj, takže město 
nemá přímý vliv na jejich fungování. Přesto je třeba věnovat pozornost nižšímu zájmu studentů o studium na těchto středních 
školách. Město má ve školských radách své zástupce. Budu po nich chtít, aby toto citlivé téma řešili.Rád bych poděkoval všem 
zaměstnancům škol i vedení za to, že zvládli těžké období a věnují svůj čas a lásku novoměstským dětem. Odvádějí skvělou práci.

Deratizace v Novém Městě
V Novém Městě na Moravě, místních částech 
Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno bude 
v průběhu měsíce září 2021 realizována celoplošná 
deratizace.
 Kladení prvních nástrah proběhne v termínu od 
15.  do 24. září. Následně bude probíhat kontrola 
pokládek a jejich případné doplnění přibližně po 
14 dnech od první pokládky, celá akce závisí na 
vhodných klimatických podmínkách.
Deratizaci je povinen provádět každý vlastník 
nemovité věci (budovy nebo pozemku), kde k 
výskytu hlodavců dochází nebo kde se již pře-
množili (§55 a následující zákona č. 258/2000 
Sb. o ochraně veřejného zdraví). Je velmi dů-
ležité pravidelně provádět celoplošnou deratizaci 
z důvodu zamezení zvýšeného výskytu těchto 
hlodavců. 

Obracíme se na všechny majitele, nájemce a 
správce všech objektů s žádostí, aby před vlast-
ní deratizací provedli preventivní opatření, která 
mají zamezit vstupu hlodavců do objektů a pří-
stupu ke krmivům a potravinám. Jde především 
o úklid sklepních prostor, suterénů, okolí domů, 
míst pro umístění odpadních nádob, jímek, 
septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních 
okének apod. Je třeba dbát na hygienické uklá-
dání odpadků a pořádek v chovech domácích či 
hospodářských zvířat. Jen tak se omezí možnost 
úkrytu hlodavců a zvýší se účinnost deratizačního 
zásahu.      

 -kb-

Úsekové měření 
rychlosti
V  Novém Městě budou od září v  rámci 
zklidnění dopravy dva úseky s měřením rych-
losti, na kterých městská policie kontroluje 
dodržování rychlosti stanovenou obecnou 
právní úpravou na 50 km/h v celém úseku. 
Jsou to ulice Brněnská /silnice č. I/19/ a míst-
ní část Rokytno /silnice č. II/354/ v obou 
směrech. V návaznosti na zavedení úsekové-
ho měření a s tím souvisejícího navýšení po-
čtu zaměstnanců byla část pracoviště Odboru 
dopravy a vnitřních věcí přestěhována do 
budovy čp. 97.  -kb-
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Jaký bude letošní školní rok?
Ředitelé novoměstských škol s na-
pětím vyhlížejí příští měsíce, kdy se 
ukáže, jestli bude možné ve školách 
vyučovat tak jako před pandemií. 
Jisté je zatím jen to, že nikdo neví.

Otto Ondráček, I. ZŠ
Jak probíhají přípravy na nový školní rok?
Řekl bych, že z hlediska protiepidemických 
opatření jsou přípravy na nový školní rok trochu 
nejasné. V tuto chvíli nevíme (rozhovor se usku-
tečnil v srpnu 2021), která nařízení budou platit 
a která budou jen doporučená. Zatím jsou návrhy 
Ministerstva zdravotnictví České republiky v při-
pomínkovém řízení. Konečné řešení bychom měli 
znát po zasedání vlády, které by mělo proběhnout 
16. 8. 2021. Nejasnosti jsou zejména v oblasti 
homogenity žáků (tzn. zda může docházet např. 
ve volitelných předmětech k promíchávání žáků 
jednotlivých tříd), zda bude vyžadována teplá 
voda ve třídách, jaký postup bude u žáků, jejichž 
rodiče odmítají, aby dítě bylo testované atd. Navíc 
je tu samozřejmě otázka, jaká bude covidová 
situace po prázdninách. 

Takže jste prostě jen ve střehu?
Nenazval bych to ve střehu, ale určitě budeme 
pozorně monitorovat veškeré pokyny a informa-
ce MZ a MŠMT ČR v této oblasti. V tuto chvíli 
máme vše připravené tak, abychom od září začali 
nový školní rok prezenční výukou. Pokud bude 
zapotřebí, jsme připraveni v  klidu zakompo-
novat všechny připomínky do protiepidemických 
opatření, kterými se budeme řídit. Myslím si, že 
situace, která byla v loňském roce, by letos už 
neměla nastat. 

Je jasné alespoň to, zda a jak budou děti ve 
škole testovány?
Testování by mělo proběhnout ve dvou vlnách. 
1. září budu testováni žáci 2. až 9. ročníku,  
2. září žáci 1. tříd. Druhé kolo se pak následně 
uskuteční 6. a 9.  září. Naši žáci budou testováni 
antigenními testy. 

Jak se na žácích podepsala dlouhá distanční 
výuka?
Musím říct, že toto období bylo velmi náročné 
nejen pro žáky a učitele, ale i pro rodiče. Chtěl 
bych jim všem touto cestou poděkovat za odve-
denou práci. Velké uznání patří zejména rodičům 
nižších ročníků, kteří kromě vlastní práce po-
máhali svým dětem zvládat i školní povinnosti. 

Jak se na žácích podepsala distanční výuka? Říci, 
že negativně, by asi nebylo zcela objektivní. Je 
těžké sdělit jednoznačné hodnocení, neboť je 
to velmi individuální. Někteří žáci si distanční 
výuku pochvalovali, vyhovoval jim způsob vý-
uky, jiní s ní měli problémy, obtížně ji zvládali, 
protože jim chyběl např. osobní kontakt s vy-
učujícím, se spolužáky, u některých byl velký 
problém, aby se vůbec zapojili do výuky. Takže 
zde bych se bránil jakékoliv paušalizaci. To, co 
je ale zřejmé a zcela jasné, je fakt, že distanční 
výuka nedokáže zcela nahradit prezenční. Co se 
týká množství probrané a zvládnuté látky, jsem 
přesvědčen, že se to v určitém časovém horizontu 
dá vždy dohnat. Tam bych neviděl až tak velký 
problém. Obavy mám spíš z pracovních návyků 
a dovedností, které zcela určitě dlouhé období 
distanční výuky velmi ovlivnilo.

Co nového čeká I. ZŠ v tomto školním roce?
Po třech letech se konečně podařilo dokončit 
školní nástavbu. Od září budou mít žáci hned 
několik nových odborných pracoven. Jsou to 
učebny přírodopisu, zeměpisu, tři odborné pra-
covny cizích jazyků, fyziky a chemie, výpočetní 
techniky a dílny. Řešíme ještě drobné závady, ale 
věřím, že do začátku školního roku vše zvládne-
me. 

Co to žákům přinese?
Zcela jednoznačně to zkvalitní výuku. Učitelé 
budou moci věci, o kterých učí, také názorně 
předvést, což je u předmětů jako chemie, fyzika 
a výpočetní technika zcela zásadní faktor k po-
chopení látky. 

Mohou se děti těšit třeba i na nové učitele?
Ano, z důvodu odchodu do důchodu došlo k ob-
měnám v pedagogickém sboru. Musím říct, že 

mám velkou radost zejména z mladých učitelů, 
kteří od září začnou na naší škole vyučovat. Jsou 
plní elánu a nadšení a mají velké plány. Jejich 
entuziasmus mi vlil do žil optimismus. Myslím, 
že tito mladí lidé jsou důkazem toho, že to s naším 
školstvím do budoucna nebude tak špatné.

 -kb-

Sportovní hala Stavbou 
roku?
Nové Město na Moravě se v letošním roce 
přihlásilo se stavbou Sportovní haly  do no-
minace na Stavbu roku Kraje Vysočiny 2020. 
Z mnoha nominací je možné získat také Cenu 
veřejnosti, kterou získá ten projekt, který ob-
drží od veřejnosti nejvíce SMS hlasů. 
Více informací k nominovaným stav-
bám naleznete na následujícím odkaze:　 
https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/
hlasovani.
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Tomáš Augustýn, II. ZŠ
Všiml jsem si, že po škole se pohybují dělníci. 
Co opravujete?
Dokončujme rekonstrukci tří učeben. Jedná se 
o přípravnu pro naše dílny, o jazykovou učebnu 
a učebnu fyziky. Ty se mění kompletně včetně 
podlah, nábytku, vybavení, pomůcek a inter-
aktivních tabulí. V učebně fyziky budou také 
měřící sady pro žáky a v přípravně dílen budou 
nové a lepší stroje. V učebně fyziky se tak budou 
moci studenti přímo z lavice například připojit 
k testovacím elektrickým obvodům a různým 
měřícím zařízením. Interaktivní tabule jsou vel-
mi užitečné při výuce jazyků. Co se té přípravny 
týče, tak ta bude spíš pro vyučujícího, který si 
před hodinou potřebuje připravit materiál, se 
kterým potom budou žáci pracovat. Například 
nařezat dřevo či opracovat jiné materiály. Jinak 
jsme ve škole dělali klasické údržbové práce, jak 
je o prázdninách obvyklé. Ve třech třídách jsme 
vyměnili podlahové krytiny a vymalované je celé 
jedno patro. Město před školou také opravuje 
chodník a buduje nový přechod, což by mělo vý-
razně zvýšit bezpečnost našich žáků. 

Rekonstrukce tříd, o kterých jste hovořil, byla 
naplánovaná již několik let. Co by ještě škola 
potřebovala zrekonstruovat či upravit?
Plánujeme opravu kanalizace, která je už velmi 
potřebná, protože je v havarijním stavu. Zna-
mená to odpojit celou školu od odpadů a je to 
práce zhruba na 6 týdnů. První etapu plánujeme 
na příští léto. Chtěl bych také zlepšit prostor před 
vchodem do budovy a školní dvorek. Z mého 
pohledu je tam málo zeleně a stínu. U vstupu 
také chybí mobiliář, jako jsou lavičky nebo nějaké 
herní prvky pro děti. Další problém v naší budově 
je kapacitní. Tříd máme tak akorát, a pokud by byl 
o naši školu větší zájem a přibylo by dětí, neměli 
bychom je už kam dát. No a samozřejmě je tu 
ještě škola v Pohledci. Tam bychom rádi udělali 
půdní vestavbu, která by sloužila jako učebna a 
družina. Škola má také velkou zahradu, která je 
ale úplně prázdná. Chceme ji vybavit pro tělesnou 
výchovu a pohybové aktivity školní družiny. Čili 
práce je před námi hodně. 

Co chystáte nového do tohoto školního roku?
Po loňsku bude nové už i to, že se snad již vrátíme 
k běžné prezenční výuce. Učitelé standardně začí-
nají nový školní rok tak, že zjišťují, co z nabytých 
znalostí a dovedností žáci udrželi přes prázdniny, 
a podle toho nastavují další tempo výuky. Letos to 
bude o něco zajímavější, protože loňský rok byl 
velmi náročný pro všechny. Čeká nás také přepra-
covávání školního vzdělávacího programu, což je 
zjednodušeně řečeno plán výuky, který si každá 
škola vypracovává sama v souladu s rámcovým 
vzdělávacím plánem, který stanovuje MŠMT. Ten 
je nyní vydán nový a ukládá školám věnovat větší 

prostor IT gramotnosti, posílení výuky informa-
tiky a naopak ubírá v některých předmětech na 
učivu i počtu hodin. Pro letošní rok mimo jiné 
uvažujeme o zavedení závěrečných ročníkových 
prací pro deváté třídy. To je praxe, která se v řadě 
škol velmi osvědčila. Žáky to vede k samostatné 
práci a učitelé jsou často překvapeni, co někteří 
z nich dokáží vyprodukovat. 

V jaké kondici zanechal covid váš učitelský 
sbor?
Učitelé zažili perný rok. Byli často pod velkým 
tlakem rodičů, protože ten pohled na věc byl 
mnohdy velmi odlišný. Vysvětluji si to tak, že 
rodiče mají zidealizovanou představu o efektivitě 
online výuky. Při té jsou však děti většinu času 
pasivní, a jakmile mají už několikátou online 
hodinu, tak je jejich pozornost už téměř nulová. 
Aby byla výuka efektivnější, je potřeba naředit 
výklad různými úkoly a samostatnou prací. V tu 
chvíli ale měli rodiče dojem, že učitelé nic nedě-
lají, jenže opak je pravdou. Ty úkoly bylo třeba 
vymyslet, opravit a zpracovat, a to učitelům dalo 
opravdu hodně práce. 

Jak velký propad vědomostí po téměř roce 
distanční výuky očekáváte u žáků?
Já si nemyslím, že by děti něco nestihly zásadního 
probrat. Obávám se ale toho, že to učivo nebude 
dostatečně zafixované. To ale lze vyřešit. Roz-
hodně nemám strach z toho, že by žáci, kteří pro-
šli distanční výukou, měli mít nějaké problémy 
nebo zůstat nevzdělaní, jak se občas objevuje 
v médiích. Ano, zhoršily se jejich návyky, ale to je 
krátkodobá záležitost, kterou vyřeší to opětovné 
nastavení obvyklého režimu. 

Jak fungoval Školní sportovní klub? A pojede 
letos normálně, nebo je nabídka sportů nějak 
omezená...
Školní klub bohužel musel většinu svých aktivit 
rušit. O to více mne těší, že o prázdninách již mohl 
vyrazit na několik tradičních soustředění. V za-
čínajícím školním roce chceme navázat na roky 
minulé, opět nabídnout bohaté možnosti spor-
tovního vyžití, a pokud bude mezi dětmi prvního 
stupně zájem, tak rozšířit činnosti o miniházenou. 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem aktérům 
vzdělávání v naší škole, tedy žákům, zaměstnan-
cům a rodičům, za první společný rok, který byl 
pro všechny náročný jako žádný před ním. -kb-

 
Kanalizace Hlinné
Stavba splaškové kanalizace v Hlinném 
výrazně pomůže rozvoji obce. Práce začaly 
už na jaře a podle Miloše Hemzy z odboru 
investic pokračují podle plánu. Investorem 
stavby je Svazek vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Systém kanalizace je obdobný, 
jako je ten v Petrovicích. Obsah kanalizace 
je přečerpáván a bude napojen na čistírnu 
odpadních vod, v tomto případě do čistírny 
Řečice – Radešínská Svratka.
 „Technologii máme vyzkoušenou v  Pet-
rovicích a je naprosto spolehlivá. Čerpací 
stanice kanalizaci napojuje přes kopec na 
novoměstskou čistírnu. Jsou to spolehlivé 
technologie a je to standardní postup,“ vy-
světluje podrobnosti stavby Hemza. 
Stavba vyjde na 40 milionů korun. Z toho 
25 milionů pokryjí dotace z Evropské unie, 
15 milionů hradí Nové Město na Moravě.  
Hotovo by mělo být v druhém pololetí roku 
2022. 
Aktuálně se dokončují stoky v krajské silnici, 
které by se měly v září asfaltovat. Následovat 
budou práce na stokách v místních komu-
nikacích. Teprve až bude stavba hotová, bu-
dou se ke kanalizaci připojovat jednotlivé 
domácnosti. 
 -kb-

4 NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2021

ZPRAVODAJSTVÍ



Jiří Maděra, Gymnázium V. Makovského
Jak hodnotíte minulý školní rok?
Loňský školní rok byl velmi náročný. Přinesl 
mnoho nových forem práce, které byly někdy 
složitější a méně radostné, někdy ale naopak 
obohacující. A to jak pro žáky, tak pro učitele.

Jaká pozitiva podle vás distanční výuka při-
nesla?
Velmi se zlepšila schopnost žáků i učitelů pra-
covat s IT technologiemi. Přineslo to také nové 
přístupy a nové metody práce. Řekl bych, že po-
zitivní byla i nutnost lépe si organizovat svůj čas. 
A to platí opět stejnou měrou pro učitele i žáky.

Ředitelé obou základních škol příliš pozitiv na 
distanční výuce nenašli. Myslíte, že to je tím, 
že na základce jsou přeci jen menší děti, které 
si nedokáží tak dobře rozvrhnout práci jako 
studenti gymnázia? 
Já za tím vidím náročnou práci učitelů, kteří 
museli studenty hodně motivovat. Řada našich 
studentů to vzala pozitivně a snažila se, ale i u 
nás byli tací, kteří nechtěli komunikovat a bylo 
těžké je přimět k většímu nasazení. Naši žáci se 
například velmi dobře naučili čerpat informace 
z různých online zdrojů, zejména během vypra-
covávání písemných prací. To, co bychom stan-
dardně považovali za podvod, se z určitého úhlu 
pohledu dá brát jako snaha a zájem se něco do-
zvědět. Myslím, že i tyto momenty dětem prospěly 
a rozšířily jim obzory, stejně jako nám učitelům. 
Učíme se děti hodnotit nejen podle výsledků, ale 
podle jejich celkového přístupu a zájmu. 

S čím vcházíte do nového školního roku. Na co 
jste připraveni?
Na konci června jsme si uplynulý rok nechali 
zhodnotit speciální analýzou, kterou pro nás 
dělá externí firma. Brzy očekávám výsledky a 

jsem zvědavý, co nám průzkum ukáže. V tomto 
roce jsme už připraveni na klasickou výuku a 
musím říct, že za největší zlo covidové éry po-
važuji nemožnost potkávat se. Doufám, že to už 
se nebude opakovat. Musíme být ale připraveni 
i na možný návrat distanční formy výuky. Naši 
učitelé jsou i na tuto možnost dobře připraveni, 
a pokud by opět přišel lockdown, zvládneme vše 
minimálně tak dobře jako v minulém školním 
roce.V loňském roce jsme pozastavili spolupráci 
s partnerskou školou v Polsku, letos bychom ji 
rádi obnovili. Chtěli bychom vypravit i zájezd do 
Velké Británie či do německy hovořících zemí. 

Plánujete nějakou rekonstrukci v prostorách 
gymnázia?
Dlouhodobě máme velmi dobrou spolupráci 
s Krajem Vysočina, který uvolňuje prostředky 
na opravu budovy. V současné době se opravují 
zejména chodby, které jsou klenuté, a musíme 
zajistit jejich stabilitu. Ve třetím patře bude nová 
dlažba, ale rádi bychom v těch ostatních zachovali 
tu původní. To považuji za velmi důležité.

 -kb-

Škola Spolu
Nové Město na Moravě má třetí základní školu.
Jmenuje se Základní škola Spolu a jejím zři-
zovatelem není město, ale novoměstský Spolek 
Jinak. Škola svým pojetím vzdělávání navazuje 
na činnost lesních klubů pro děti. Ty fungují na 
Novoměstsku již dva, jeden díky aktivitě Spolku 
Jinak přímo u novoměstského Koupaliště. Škola, 
podobně jako lesní kluby, se snaží děti přirozeně 
vést k samostatnosti a radostně vzdělávat a ori-
entovat se ve světě plném informací. Ve Škole 
Spolu se neznámkuje a nesrovnává, podporuje 
se přirozená vnitřní motivace každého dítěte a 
chyba je považována za důležitou součást učení. 
Děti se učí co nejvíce venku a přicházejí si na věci 
samy. Hejného matematika, splývavé čtení, kri-

tické myšlení, badatelství a zážitková pedagogika 
jsou metody, které jsou škole blízké.    
Škola má v současnosti pronajaté prostory v ZUŠ 
Jana Štursy a SOŠ Nové Město na Moravě. Její 
provoz je financován z dotace MŠMT, školného 
a darů. A protože dotace MŠMT je první rok krá-
cena na 60 %, tak škole aktuálně chybí v rozpočtu 
pro první rok 100.000 Kč. Novoměšťáci, podpoř-
te prosím Novoměšťáky, kteří do toho šli a založili 
novou školu, novou možnost. Až do konce září 
běží na Darujme.cz kampaň na podporu škole s 
příznačným názvem: Tři, dva, jedna, teď. Škola 
Spolu startuje! Za každou korunu podpory moc 
děkujeme!
 Jarka Šmídková

Sociologický průzkum 
v Novém Městě
Výzkumná agentura SC&C ve spolupráci s 
Masarykovou univerzitou v Brně (MUNI) 
realizuje v těchto dnech a týdnech sběr dat 
mezinárodního výzkumu GGP (Generations 
and Gender Programme) s podtitulem Sou-
časná česká rodina.
Kde v nelehkém období stojí a jak si ve 
společnosti vede rodina? Jakému typu 
lidí a rodin se daří lépe a jakému hůře? 
Dokážeme se poučit z čerstvých zkušenos-
tí i z dávnější minulosti tak, aby se nám  
a našim rodinám v budoucnu vedlo lépe? 
Těmto otázkám a mnohým dalším se věnuje 
výzkum, do nějž bylo vybráno i několik adres 
v našem městě.
Výzkum je zaměřen na věkovou skupinu 18–
69 let. Konkrétní respondenti ve vybraných 
domácnostech se určují podle předem dané-
ho klíče. Vybraná osoba pak má možnost 
dotazník vyplnit on-line, nebo s tazatelem.
Vyplněním dotazníku vzniká respondentovi 
nárok na odměnu ve výši 500 Kč. Tu vyplácí 
hlavní garant projektu, Masarykova univerzi-
ta v Brně (MUNI). Pro její získání je nutné 
podepsat s MUNI smlouvu a souhlas se zpra-
cováním osobních údajů. 
Podrobné Informace naleznete na webových 
stránkách SC&C - https://www.scac.cz/ggp/  
nebo na webových stránkách Masarykovy 
univerzity - https://ggp-cz.fss.muni.cz/

 -kb-

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2021 5

ZPRAVODAJSTVÍ



Petr Hubáček má na trénování své postupy
Petr Hubáček ml. je dlouholetým trenérem novo-
městských atletů. Absolvoval s nimi stovky závodů 
a prožil s nimi chvíle radosti z vítězství i neúspěchy. 
Rád své svěřence trénuje individuálně, protože, 
jak říká, má na lidi oko a dokáže nejlépe poznat, 
co který sportovec potřebuje.

Běžec Matouš Budig skončil na MEJ v Eston-
sku v běhu na 200 m patnáctý. Jak velký je to 
vlastně úspěch? 
V atletice je to něco mimořádného. Musíme si 
uvědomit, že každý stát v Evropě má svoji atle-
tickou asociaci. Jen v ČR je přes 250 atletických 
oddílů a limity pro účast na vrcholných akcích 
jsou nastavovány podle loňských evropských 
tabulek. Tzn. nestačí být mistrem ČR, ale musí-
te splnit hodně rychlý čas do určitého termínu a 
poté neztratit formu a na vrcholné akci se alespoň 

k tomu času přiblížit. To, že se Matouš na MEJ 
dostal až do semifinále a zaběhl tam opět dobrý 
čas, je prostě skvělé. Většina závodníků při své 
první účasti na takto velkých soutěžích ani ne-
postoupí z rozběhu.  Matouš je přitom juniorem 
teprve prvním rokem a už teď běhá časy jako ti 
nejlepší v Evropě. Má velmi dobře našlápnuto. 
Navíc Matouš má potenciál i jako překážkář nebo 
ve štafetách. I díky němu naše štafeta skončila 
šestá, což je také skvělý úspěch. Přitom u nás má 
mnohem těžší podmínky na přípravu než jeho 
vrstevníci ze zahraničí. Ti jezdí v zimě trénovat 
do tepla, my si musíme poradit tady. Snažíme 
se Matoušovi i ostatním zajistit adekvátní tré-
nink, i když je venku mráz. Musíme tedy dosti 
improvizovat.  

 Pokračování na straně 7

Nadační fond pokračuje
Neznám člověka, kterého by současná pan-
demie nezasáhla. V jakékoliv oblasti. I náš 
novoměstský Nadační fond musel omezit 
svoji činnost. Musel také vystoupit z vyjetých 
kolejí, které si vybudoval. Určitě se budeme 
věnovat v rámci Nadačního fondu hlavně 
sociální problematice, ale přidáme i proble-
matiku historie a vývoje nedaleké minulosti 
Nového Města.  Minulosti, která určitě 
ovlivnila vývoj našeho města a mikroregionu 
a v mnoha případech není dokumentovaná 
a také komentovaná. Rádi bychom lépe 
zdokumentovali vývoj a vliv lyžařů, přínosy 
a možná i ztráty pro město a okolí. Chtěli 
bychom seznámit hlavně mladé s úspěchy 
„našich“ na olympijských hrách, mistrov-
stvích světa, Světových pohárech, ale i se 
jmény mistrů republiky. Traduje se například, 
že František Šimon získal 18 titulů.  Nemáme 
také seznam olympijských vítězů a mistrů 
světa, kteří startovali v naší Vysočina Areně.
Bude to kolektivní úkol, který, věřím, 
zvládneme. Nadační fond při Nova Civitas or-
ganizoval již tradiční tombolu. Plánujeme ji 
realizovat při Svatováclavských slavnostech. 
Jsem přesvědčen, že znovu novoměstští 
donátoři naši tombolu podpoří a budeme 
mít všichni z výsledku tomboly radost.  Tě-
šíme se na setkání s vámi 24. – 25. září na 
slavnostech.

doc. Ladislav Slonek, předseda Nadačního 
fondu Nového Města na Moravě

Občanská poradna Portimo pomáhá již 20 let!
Občanská poradna je službou odborného so-
ciálního poradenství a již od roku 2001 infor-
mujeme klienty z Novoměstska a Bystřicka o 
jejich právech a povinnostech, pomáháme jim 
při orientaci v obtížných životních situacích a 
spolu s nimi hledáme řešení jejich problémů, 
ať už v  oblasti rodinné či finanční. Od roku 
2001 jsme také členy Asociace občanských 
poraden. Jen za poslední rok jsme zodpověděli  
1 343 dotazů a sepsali 32 insolvenčních návrhů. 
Kromě poradenství jsme v průběhu let realizovali 
také desítky besed a přednášek pro odbornou 
či laickou veřejnost. Nejčastějšími tématy, se 
kterými se setkáváme, jsou zadluženost, sepi-
sování insolvenčních návrhů, sepisování návrhů 

na rozvod či svěření dítěte do péče nebo dědictví. 
Poradenství poskytujeme bezplatně, všem bez 
rozdílu, profesionálně, anonymně s respektem 
ke každému, kdo se na nás obrátí. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat klientům za důvěru, 
se kterou se na nás, často v těžkých životních 
situacích, obracejí a všem našim podporovate-
lům za finanční podporu, díky níž můžeme dále 
pokračovat v naší práci a díky níž mají příběhy 
dobrý konec.
 
Děkujeme Novému Městu na Moravě za podporu 
sociálních služeb Portimo, o.p.s.

Setkání padesátníků 2.10.2021

Tradiční setkání PADESÁTNÍKŮ se uskuteční 
v sobotu 2.10.2021 v Kulturním domě v Novém 
Městě na Moravě.
Prosíme zástupce jednotlivých tříd, kteří or-
ganizují třídní srazy, aby informovali své spolu-
žáky o připravované akci, a vás všechny o sdílení 
informací. Z důvodu zajištění občerstvení žádá-
me o potvrzení účasti do 15.9.2021 na telefonním 
čísle 566 598 427 (Aneta Linková) nebo e-mailu 
padesatnici@nmnm.cz. 

PROGRAM: 
14:00 Prezentace 
15:00 Vystoupení starosty města, slavnostní 
přípitek
15:30 Zápis na pamětní listinu, společná foto-
grafie
16:00 Individuální prohlídka základních škol, 
gymnázia a města
17:00 Společenský večer s hudbou a tancem

Pevně doufáme, že epidemická situace 
nám letos již nic nepřekazí! Přesto sledujte 
před akcí samotnou kalendář akcí na webu 
NMnM: https://radnice.nmnm.cz/akce/setkani-
padesatniku-1970-a-1971/.
 -kb-
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Jak se vlastně trénuje takový mladý talent?
Každý člověk je originál a nelze trénovat pod-
le tabulek. To prostě nefunguje. On je vysoký 
přes 190 centimetrů a museli jsme společně vy-
ladit to, jaký způsob práce mu sedí. Postupně 
do jeho pohybů dostávat rychlost a hlídat, aby 
se stíhal dobře regenerovat. Pokud není spor-
tovec dostatečně regenerovaný, tak nelze dělat 
trénink v dostatečné kvalitě. Matouš už trénuje 
v obrovských intenzitách, a když potřebujeme 
pracovat na maximální rychlosti, musí na to být 
tělo vyladěné. Věnujeme se už opravdu detailům, 
jako je úhel dopadu nohy a tak podobně.

Co je pro 18letého atleta největší riziko, že si 
nadějnou kariéru pokazí?
Musí to mít v hlavě srovnané a vidět cestu k vrcho-
lu, která trvá minimálně 7 let. Jde také o to, aby 
ho podporovala rodina. Atletika není fotbal, kde 
by už v tomto věku bral vysoký plat. Ale Matouš 
má opravdu našlápnuto tak, že by mohl dokázat 
velké věci, pokud zdraví dovolí. Pokud bychom se 
měli bavit o příští sezoně, tak je potřeba, abychom 
měli dostatečný rozpočet na to, aby mohl v zimě 
trénovat v teple, například ve Španělsku (březen 
– duben ), a poté přijet již do u nás snesitelného 
května. Samozřejmě máme v Česku tělocvičny, 
kde se dá také trénovat. Budeme využívat nově 
postavenou halu. Avšak specializované tréninky 
plnou rychlostí (35 – 37 km/h) v tretrách a delší 
úseky s výběhy zatáčkou umožňují v ČR pouze 
dvousetmetrové haly, které jsou jen dvě v Praze a 
jedna v Ostravě. Snad se bude ještě jedna stavět 
v Brně.  Je logické, že to vyžaduje hodně cestování 
a přejíždění, což také není pro sportovce ideální. 
Matouš má velkou výhodu, že je na novoměst-
ském sportovním gymnáziu, kde má možnost 
trénovat i během dne mezi hodinami výuky. Přes 
podzim a zimu jsme schopni udělat dobrý základ 
v technice jak v posilovně, bazénu, tělocvičně. Na 
jakékoliv jiné střední škole je jakékoliv sportování 
problémem. Žáci odcházejí ze školy a venku je 
tma a ještě neudělali nic pro své tělo. Sportovní 
gymnázia umožňují trénink v době fyziologické 
připravenosti organismu.

Kolik času má mladý atlet na to, aby svůj talent 
využil a dostal se mezi skutečnou elitu?
Času moc nemá. Sprinteři obecně zrají tak šest, 
sedm let. Vrchol bývá cca ve 24 – 26 letech. Je po-
třeba být zdravý a mít kolem sebe dobrý tým lidí, 
kteří ohlídají, aby svaly fungovaly tak, jak mají, 
protože sprinteři pracují opravdu v obrovských 
intenzitách. 

Vaší specializací ale není jen běh. Máte trenér-
skou licenci I. třídy, tedy tu nejvyšší, takže 
pracujete s různými sportovci, že?
Je to tak. Trénoval jsem reprezentační atlety ve 
vrhu i v běhu na střední a dlouhé tratě. Musíme 
umět vytrénovat kohokoliv. V atletice netrénují 
všichni stejně. Každý trénink se musí individua-

lizovat a je občas náročné, když trénujete šest 
závodníků v různých atletických disciplínách. 

Máte nějaký vlastní recept, jak ze sportovců 
dostat to nejlepší? 
Mám. Plánuji si kvůli tomu dělat i doktorát či 
napsat knížku. Myslím, že mám dar věci vidět. 
Některé svoje speciální fígle jsem si již prakticky 
vyzkoušel a fungují.  Snažím se pomoci skoro 
každému. Vypracovávám takový tréninkový 
režim, který ho posune o úroveň výš. Prostě 
nějak tuším, co ten člověk potřebuje, aby se 
zlepšil. Musí ale samozřejmě chtít. Hodně se mi 
to osvědčilo i během covidu, protože jsem nemohl 
trénovat větší skupiny. S každým jsme tedy jeli 
podle individuálního plánu a v mnoha ohledech 
to bylo vlastně fajn. Akorát bylo náročnější to 
časově skloubit. 

Učíte na sportovním gymnáziu. V čem je jeho 
největší výhoda pro mladé sportovce? 
Myslím si, že pro každého, kdo se chce trochu 
více hýbat, je to ideální volba. Studenti totiž 
mají prostor pro tréninky i přes den, kdy v nor-
málních školách jen sedí v lavici. Něco odtrénu-
jí dopoledne, něco odpoledne a ve čtyři hodiny 
mohou jít domů a mají splněno. Můžou se pak 
věnovat třeba školním nebo jiným zájmovým 
povinnostem. To v normální škole nelze. A pro 
sportovce, který má talent a chce se sportu vě-
novat, je velmi náročné trénovat pouze po vy-
učování. Často navíc musí dojíždět, a trénuje 
proto do večera. Mnoho velkých talentů se ke 
sportu otočilo zády právě díky tomu, že nebyli 
schopni ho skloubit se studiem. Čili to je podle mě 
největší výhoda našeho gymplu.  A řekl bych, že 
se mnohdy se sportovci pipláme víc, než třeba na 
středních školách v Americe. Já vždycky říkám, že 
jak studenti přistupují k tréninku, tak budou při-
stupovat i k dalším povinnostem později v životě. 
Když se tedy naučí být poctiví a pilní ve sportu, 
využijí to i jinde. 

Jak jsou na tom ale sportovci, kteří nemají na 
to být na špičkové úrovni. Není pro ně potom 
studium na sportovním gymnáziu ztráta času?
To rozhodně ne. Jestli je někdo velký talent, 
se ukáže až tak ve třetím ročníku. Takoví pak 
mají možnost opravdu makat a posunout se dál. 
Mohou dostat sportovní stipendia v zahraničí, vě-
novat se sportu profesionálně v rezortech. Všichni 
studenti, co odmaturují na sportovním gymnáziu 
a po splnění týdenního školení vyjdou jako trenéři 
třetí třídy, mají možnost si třeba při vysoké škole 
přivydělávat jako trenéři či si založit živnost apod. 
Ti, kteří takový dar nemají, už v pozdějších roční-
cích nemusí tolik trénovat, dalo by se říct, že je 
šetříme. Trenérskou licenci ale mohou dostat. 
Dostávají dostatek času připravit se na maturi-
tu a přijímačky na vysokou školu. A většinou se 
na ni také dostanou, protože jsou právě i díky 
sportu zvyklí pracovat efektivně a dobře se při-
pravit. Každý student, který z gymnázia odchází, 
musí mít znalosti na úrovni gymnázia, neděláme 
rozdíly mezi sportovci a nesportovci. Odchází 
student, který ví, jak funguje lidský organismus 
v praktickém životě a umí s ním nakládat.

 -kb-

Příští číslo zpravodaje 
Novoměstsko vyjde  
1. října. 

Svoje podněty a tipy 
na články posílejte 
na emailovou adresu 
zpravodaj@nmnm.cz
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Světová podívaná ve Vysočina Areně
Vysočina Arena byla opět světová. V termínu 26. 
– 29. srpna se tu jely závody MS v letním biatlo-
nu. Na startu se přitom představili závodníci z 
více než 25 zemí a také český tým. Závodilo se v 
supersprintu, sprintu a stíhacím závodě. Česká 
reprezentace se přitom představila v kompletní 
sestavě, a to jak ženy a muži, tak i juniorky a 
junioři, protože letní šampionát na kolečkových 
lyžích byl společný pro všechny čtyři kategorie. 
Zatímco dříve byli čeští fanoušci zvyklí na jména 
Michala Šlesingra, Veroniky Vítkové, Jaroslava 
Soukupa, Gabriely Soukalové nebo Ondřeje 
Moravce, nyní tým prochází generační obmě-
nou. Přesto i současní závodníci patří ke špičce 

tohoto populárního sportu. Jde 
o olympijského medailistu Mi-
chala Krčmáře či mistryni světa 
Markétu Davidovou. Velké věci 
se přitom slibují zejména od 
českých juniorů. Jde o Jakuba 
Štvrteckého, Mikuláše Karlíka, 
Víťu Horniga, Jonáše Mareč-
ka nebo Tomáše Mikysku. Jak 
se jim na kolečkových lyží s 
malorážkou na zádech dařilo, 
představíme  v říjnovém vydání 
Novoměstska. 
  -mah- 

Olympijské ozvěny 
Letní olympijské hry 2021, které se konaly 
v Tokiu, skončily. Platí přitom, že česká vý-
prava si vedla nad očekávání, o čemž svědčí 
celkový počet medailí. Patříme totiž ke svě-
tové špičce, a to také zásluhou sportovců z 
našich končin. Cyklistka Tereza Neumanová, 
která je absolventkou novoměstského gym-
názia a která startovala v cyklistickém závo-
dě, obsadila slušné 33. místo. Běžkyně Lada 
Vondrová, která je naší rodačkou, se pak 
probojovala do semifinále běhu na 400 m. 
V rozběhu si navíc vytvořila nový osobní re-
kord, který má hodnotu 51,14 sekund. -mah-

Josef Švanda už oblékl prvoligový dres 
Jeden z klenotů novoměstského fotbalu Josef 
Švanda už válí za prvoligový tým FK Teplice. 
Svoji ligovou premiéru si s číslem 39 na dresu 
odbyl v zápase prvního kola Fortuna ligy, kdy 
po přestávce nastoupil do utkání proti Českým 
Budějovicím. „Byl jsem hrozně rád a těšil jsem 
se, až vyběhnu na hřiště ke svému prvoligovému 
startu. Před rokem jsem si to nedokázal ani před-
stavit. Co teď prožívám, je neskutečné,“ popsal 
své pocity Josef Švanda. Premiéru však kalila 
těsná prohra 1:0. Hned v 2. kole pak Švanda na 
vlastní kůži okusil, jak si s míčem rozumí hráči 
mistrovského týmu Slavia Praha. I v tomto zápase 
si Teplice připsaly prohru (3:1). Zatímco v dresu 

Vrchoviny nastupoval Švanda na kraji zálohy, v 
teplickém dresu vyztužuje obranné řady.  -mah-

Fotbalisté rozehráli nový ročník MSFL 
Tři zápasy = čtyři body. Takovou bilanci mají 
novoměstští fotbalisté na startu letošního ročníku 
Moravskoslezské fotbalové ligy. Zatímco na úvod 
prohráli 2:0 s rezervou prvoligového týmu ze 
Zlína, chuť si spravili ve 2. kole, kdy porazili 2:1 
ambiciózní tým FC Hlučín. Na jeho hřišti se gó-
lově prosadili Pavel Partl a Ondřej Vícha. „Po 
nevydařeném vstupu do sezony jsme do Hlučína 
odcestovali s předem určenou taktikou. Předvedli 
jsme výborný týmový výkon, díky kterému jsme 
vybojovali vítězství a získali cenné body. Ob-
rovskou pochvalu si zaslouží nejen všichni hráči, 
ale také naši věrní fanoušci, kteří vážili dlouhou 
cestu,“ zhodnotil utkání lodivod Vrchoviny 
Pavel Procházka. Ve 3. kole se pak novoměst-
ští fotbalisté konečně představili na domácím 
hřišti. Před třemi stovkami diváků remizovali 
1:1 s mužstvem z Vratimova. Gól soupeři vstřelil 
novoměstský kanonýr Tomáš Duba. Ten měl na 
noze i možnost otočit zápas, na malém vápně 
však netrefil branku. „Hráči zápas odmakali, 

velká touha po vítězství však nebyla naplněna. 
Přesto chci tým pochválit za vybojovanou remízu 
s kvalitním soupeřem,“ ocenil výkon Procházka. 
Po třech kolech tak našemu týmu patřila v tabulce 
třetí nejvyšší soutěže 10. příčka. V srpnu ještě 
Vrchovina odehrála zápas na hřišti rezervy FK 

Vysočina Jihlava a na domácím pažitu přivítala 
mužstvo FC Dolní Benešov. Zářijová porce zápa-
sů zahrnuje výjezdy do Znojma (3.9.) a Ostravy 
(19.9.). Na domácím hřišti se pak postaví proti 
týmům z Rosic (12.9.) a Uherského Hradiště 
(25.9.).   -mah-
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Vyzkoušejte taekwondo 
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek Hosin 
Sool vstupuje do nové sezony a šanci vyzkoušet si 
tradiční korejské bojové umění máte také v našem 
městě. Tréninky pod vedením zkušených velmis-
trů probíhají každé pondělí v tělocvičně novo-
městského gymnázia. Při trénincích se přitom 
dbá na hodnoty, kterými jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Kromě taekwonda si 
můžete vyzkoušet i jiná bojová umění. Jde na-
příklad o taekkyon a hopae sool. Více informací 
se zájemci dozví na webu www.tkd.cz.  
 Nikol Křížová, -mah-

Florbalový nábor 
Florbalový oddíl v Novém Městě rozšiřuje 
své řady. Pořádá proto nábor do všech flor-
balových oddílů na novou sezonu. Hlásit se 
mohou děti ročníku 2014 a starší. Nábor pro-
bíhá během jednotlivých tréninků, které se 
konají v tělocvičně novoměstského gymnázia 
(pondělí od 16:15, úterý od 17:30, pátek od 
19:15) a ve Sportovní hale (středa od 15:15, 
čtvrtek od 18:00, neděle od 17:45). Zájemci si 
s sebou přinesou sportovní oblečení a sálovou 
obuv. Díky tomu se budou moci zapojit hned 
do tréninku a přijít na chuť tomuto kolek-
tivnímu sportu.  -mah-

Jdeme na fotbal
SFK Vrchovina informuje všechny fanoušky 
o nutnosti dodržovat hygienicko-protiepi-
demická opatření během domácích zápasů. 
Z těch vyplývá, že každý divák je povinen 
při vstupu na utkání prokázat svou bez-
infekčnost. Učinit tak může prokázáním 
certifikátu o provedení testu, očkování či 
potvrzením o prodělání nemoci. Platí přitom, 
že o nepřipuštění diváka na utkání z důvodu 
neprokázání bezinfekčnosti rozhoduje pořa-
datel utkání. Čestným prohlášením se mohou 
prokázat pouze osoby, které absolvovaly test 
ve škole či školském zařízení v souladu s 
aktuálně platným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví. Bezinfekčnost 
nejsou povinny prokazovat děti ve věku do 
6 let.  -mah-

Charitativní závod ve Vysočina Areně 

V sobotu 24. července hostila Vysočina Arena 
běžecký závod s názvem Generali Česká Red 
Run, na který se sjelo více než 800 běžců ze všech 
koutů naší republiky. Připraveny pro ně byly dvě 
závodní tratě. Red Run 5 km zdolal nejrychleji 
v čase 18:11 Jiří Kyral, který stál na stupních 
vítězů spolu s biatlonisty Mikulášem Karlíkem 
a Vítězslavem Hornigem. První ženou v cíli byla 
Ludmila Vondrová (23:15). Red Run 10,5 km si 

podmanil Jiří Šacl (37:44), ženám na kopcovi-
té trati dominovala Hana Homolková (43:19). 
Kdo zrovna nezávodil, mohl si užívat doprovodný 
program s biatlonistou Michalem Šlesingrem a 
motokrosařem Petrem Pilátem. Vydařená akce 
měla také charitativní podtext. Z každé registra-
ce šlo 10 % na Nadaci Leontinka. Celkem se na 
nevidomé děti vybralo 120 000 Kč. 
  -mah-

Florbalová sezona 2021/22  
V  září se naplno rozjede sezona všech flor-
balových soutěží. Novoměstští florbalisté pilovali 
formu na příměstském soustředění. Trénovali 
jak v Orlovně, tak ve Sportovní hale. Tréninky 
přitom byly zaměřeny nejen na zdokonalování 
techniky, ale také na nabírání fyzičky. Pro mladší 
ročníky byla připravena i noční bojovka. Všichni 
se přitom nemohou dočkat, až v zářijových ter-
mínech odstartují zápasy o body.  Muži po zkrá-
cené sezoně postoupili do Regionální ligy a v ní 
odehrají 25. září od 9:00 své první utkání sezony 
proti rivalovi z Bystřice, následovat bude zápas s 
Havlíčkovým Brodem. Všechna domácí utkání se 
konečně odehrají před novoměstským publikem 
ve Sportovní hale. Tímto zveme všechny fanoušky 
florbalu.  Tomáš Mrázek, -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 23. 7. Tomáš Beneš
 26. 7. Josefína Dvořáková
 31. 7. Jindřich Fuksa
manželství
 10. 7. Jana Zelená, Antonín Martinát
 10. 7. Tereza Svobodová, Lukáš Slavíček
 17. 7. Pavlína Tománková, Michal Trödler
 17. 7. Magdalena Gregorová, Lubomír 
  Purchart 
 24. 7. Aneta Šmerhovská, Rostislav Koláček   
 24. 7. Petra Marshallová, Vojtěch Kališ
 30. 7. Nela Stříteská, Kryštof Rundštuk
 7. 8. Kristina Hassmannová, Adam Chroust
 10. 8. Jana Krejčí, Radek Šerejch
 14. 8. Michaela Šustrová, Jaroslav Šiška
jubilanti
 20. 7. Soňa Leinweberová 87 let
 5. 9. Bohumila Bonanesová 90 let 
 5. 9. Eva Stará 80 let 
 7. 9. Libuše Javorská 89 let  
 7. 9. Karel Nejedlý 94 let
 11. 9. Marie Holíková 80 let 
 12. 9. Ludmila Šípková 86 let 
 16. 9. Květoslava Dvořáková 92 let  
 27. 9. Václav Uhlíř 88 let 
 28. 9. Božena Vyplašilová 85 let 
 30. 9. Ludmila Kunstmüllerová 75 let
úmrtí
 16. 7. Blažena Zítková (NMnM, 1934)
 17. 7. MUDr. Hana Jordánová (NMnM, 1935)
 26. 7. Oldřich Mičík (NMnM, 1941)
 28. 7. RNDr. Zbyšek Uhlík (NMnM, 1953)
 28. 7. Marie Synková (NMnM, 1933)
 7. 8. Jaroslav Pochop (Slavkovice, 1934)
 13. 8. Marie Jarošová (NMnM, 1939)

Stomatologická pohotovost

K Club

Významná výročí

10. 9. Mystery box na Káčku
Co bude v krabičkách, se do-
zvíte až po jejich koupi. Cena 
krabičky 100 Kč.
11. 9. a 25. 9. Farmářské trhy
Dopoledne se s kavárnou pře-
souváme na farmářské trhy.
18. 9. 21:00 Infinity Paradox, DJ Wajty, Melodic house
Vstupné dobrovolné.
24. – 25. 9. Svatováclavské slavnosti
Potkáme se na náměstí v našem K stánku.

4.9.2021 MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, NMnM, 739 093 334
5.9.2021 MUDr. Vladimíra Jelínková
Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326
11.9.2021 MUDr. Jitka Kašparová
Nová Říše 624/2, Velké Meziříčí, 566 523 796
12.9.2021 lékař stomatolog Mykola Klepach
Závíškova 153, Velké Meziříčí, 775 234 573
18.9.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
19.9.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
25.9.2021 MUDr. Jan Kopecký
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár nad 
Sáz., 566 643 012
26.9.2021 MUDr. Marcela Koutská
Sněžné 134, 566 664 342
28.9.2021 MDDr. Radek Moravec
Studentská 1694/7, Žďár nad Sáz., 771 172 334

5.9.1981 zemřel v Uherském Hradišti Jan 
Blažek, akademický malíř, 40. výro-
čí úmrtí (narozen 10.1.1920 v Křídlech).
12.9.1896 narodil se v NMnM MUDr. Jaroslav Pro-
cházka, docent pediatrie KU v Praze, au-
tor prací o infekčních chorobách, 125. vý-
ročí narození (zemřel 3.11.1967 v Praze).

Srpen se nesl ve znamení vernisáží nových vý-
stav a promítání artových filmů. Pokračovala i 
spolupráce s městem, které si zvolilo nádvoří 
galerie pro projekce letního kina pro širokou 
veřejnost a dva koncerty. Jsme velmi rádi, že 
premiéra prázdninové letní scény měla příznivý 
ohlas veřejnosti a děkujeme Novoměstským 
kulturním zařízením za výbornou spolupráci.
Tři nové výstavy
Srpnovým premiantem se stal Vladislav Krédl, který 
v Malé galerii HG představuje osobité velkoplošné 
fotografie. Ve třech místnostech nabízí výběr ze tří 
různých fotografických cyklů, na nichž vdechuje 
život odloženým věcem. Ve své tvorbě je také in-
spirován malířem a grafikem Jaroslavem Vožni-
akem a jeho deskovými obrazy pokrytými litými 
barvami, které na svých fotoobrazech dál využívá.      
Na Vladislava Krédla navázala dvojice brněn-
ských výtvarníků – Zdeněk Macháček a Mi-
roslav Štolfa. Tvorba obou autorů zachycuje 
abstrahovaným tvarovým zjednodušením 
snahu o co nejjednodušší vyjádření jejich 
pocitů načerpaných z rozdílných prostředí.
Do třetice se představuje Ivan Kříž kolekcí čtyřiceti 
geometrických kreseb tuší a barevnými inkousty. 
Slovenský rodák, jehož kořeny sahají na Vysočinu 
k Radešínu, se do Horácké galerie vrátil po pěti 
letech, kdy tu v roce 2016 prezentoval objekty z 
hřebíků, skříňových táhel a dalších materiálů.  
Určitě se přijďte podívat, všechny tři 
výstavy stojí opravdu za zhlédnutí!
Připravujeme na září
Hudba v galerii: Koncert „Mozart gala“
Horácká galerie (podkroví), středa 8.9. v  19:00
Komorní orchestr Filharmonie G. Mahlera Jihlava
Jiří Jakeš – dirigent
Petr Nouzovský – violoncello
Vladimír Holeš – moderátor
Čestmír Suška a jeho instalace ve veřejném prostoru
Horácké muzeum (půda), středa 22. 9. v 17:00
Komentovaná prohlídka venkovních soch 
Čestmíra Sušky
Procházka Novým Městem přímo s autorem
sraz u objektu Velký ubrus, Vrati slavovo náměstí, 
středa 22. 9. v 17:30. 
Svatováclavské slavnosti
Krátkodobá výstava, vstupní prostor Horácké galerie, 
24. 9.– 25.9.
Nová svatební síň v Horácké galerii
V posledních letech se Horácká galerie stala oblí-
beným místem pro konání svateb. V létě probíhají 
především na dvorečku nebo na nádvoří. V případě 
deště nebo chladného počasí přímo v expozicích. 
Od letošního srpna je tomu jinak, neboť jsme 
přebudovali jeden ze sálů na reprezentativní sva-
tební prostor, který je také možné využít pro menší 
společenská a firemní setkání, konference nebo 
komorní koncerty. Aktuálně jednáme s městem o 
tom, abychom se v příštím roce stali oficiální novo-

městskou obřadní síní. Věříme, že se vám bude líbit.   

Máte vzpomínku na V. Makovského? 
Napište nám!

Na jaro příštího roku připravujeme novou 
expozici soch Vincence Makovského. Pro-
tože mezi námi stále existují pamětníci 
tohoto významného novoměstského rodáka 
nebo se v rodinách tradují různé historky, 
chtěli bychom vás poprosit o sdílení vzpo-
mínek či fotografií Vincence Makovského. 
Děkujeme předem za vaše příběhy či po-
střehy, které je možné sepsat a v tištěné 
podobě donést osobně na pokladnu Horácké 
galerie či poslat e-mailem na adresu info@
horackagalerie.cz. Za jakoukoliv zmínku, i 
drobnou, budeme rádi a předem děkujeme.   

(sta)

Nová svatební síň v Horácké galerii
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám elektrokolo, málo používané, značka 
Apache, modré barvy. Původní cena 29 500 Kč, 
nyní 24 000 Kč, záruka 14 měsíců.
Tel.: 724 303 477
Koupím staré pohlednice do roku 1945 i jiné 
předměty sběratelského zájmu. Tel.: 608 420 808
Prodám nástavec na WC typ 580 v dobrém stavu. 
Má tři nastavitelné výšky, sklopná madla, poklop. 
Původní cena 1 890 Kč, nyní za 600 Kč. 
Tel.: 732 688 238
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, 
Emler, Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, 
Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, 
Wagner, Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, 
Kaván, Blažíček a další. Tel.: 776 393 000
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově, ihned. 
Tel.: 776 272 281
Vyměním byt po rekonstrukci 2+1 v NMnM za 
rodinný dům v NMnM, rozdíl doplatím. Zahrada, 
garáže, dílna vítány. Tel.: 702 080 358

Koupím garáž, lokalita Holubka. Tel.: 608 724 448
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na 
tel.: 605 433 665, e-mail koudelka.lubos@cent-
rum.cz.
Hledáme RD, chalupu či zděnou chatu k rekreaci. 
Jsme přímí kupující, bez RK. Tel.: 608 958 570
Sběratel koupí motocykly značky Jawa, Čz – 
kompletní, nekompletní i vraky a náhradní díly. 
Popřípadě i jiné zajímavé motocykly či náhradní 
díly. Tel.: 777 447 434
Sháním stavební pozemek v blízkém okolí NMnM, 
příp. i v NMnM. Jsem přímý zájemce, ne RK. 
Tel.: 724 199 966
Prodám palivové dřevo, štípaný smrk v metrech, 
cena 600 Kč za metr. Tel.: 728 569 323
Prodám bubnovou sekačku zn. Mountfield. 
Tel.: 605 147 906
Hledám výpomoc na přijímání a výdej zakázek do 
brusírny nástrojů. Tel.: 605 073 845
Pronajmu 2+1 na ulici Budovatelů. 
Tel.: 732 984 844
Koupím garáž v NMnM, platím hotově. 

Tel.: 725 914 644
Výprodej rodinných věcí – americká forma v čes-
kém provedení, více než 50 položek, např. drobný 
nábytek, obrazy, reprodukce aj. Další nové zboží z 
ukončeného podnikání. Dne 25. 9. a 26. 9. (So+Ne) 
10:00–12:00 a 14:00–16:00, ulice Žďárská 294, 
bývalá veterina u Bobrůvky – malé parkoviště. 
V případě deště termín 2. 10. a 3. 10.
Starší manželé občas pohlídají, vyvenčí menšího 
pejska. Tel.: 731 680 524, mitjiri@seznam.cz
Prodám světlo s lopatkovým ventilátorem, 5 
hnědých lopatek, pěkné – 980 Kč, klece na ptáky, 
morčata apod., menší 280 Kč, větší 380 Kč, lavici 
na posilování břišních svalů 280 Kč, starší skříň 
hnědou, dobrý stav – 380 Kč, stůl do kuchyně nebo 
kanceláře, bílý, masivní, možno zvětšit pro 8–10 
lidí – 680 Kč, mini stoleček se zásuvkou – rustikal 
– 198 Kč, dřevěný stolek menší, dveře s malou 
skříňkou, rustikal, jedna strana půlkulatá – 348 
Kč, botník imitace dřeva, jako nový – 280 Kč. Tel.: 
731 680 524, mitjiri@seznam.cz

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 
náměstí. Přineste prosím vytištěný text a 
fotografie v co nejlepší kvalitě.

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz Uzávěrka říjnového čísla je 

15. září 2021.

Poděkování

Dne 14. září si připomene-
me nedožité 80. narozeni-
ny pana Václava Kostříže. 
Dne 25. srpna uplynuly již 
tři roky od chvíle, kdy nás 
opustil navždy. Stále vzpo-
mínají děti a Olga.

Rádi bychom poděkovali a vyjádřili úctu všem 
zaměstnancům Domácího hospice Vysočina, 
kteří nám pomáhali v těžkém a náročném život-
ním období. MUDr. Eva Pelikánová s rodinou

Tištěná verze novin:
noviny.nmnm.cz/tistena-verze/

Klub seniorů

6. 9. v 15:00 Zahajovací schůzka na hasičárně 
Pozor změna místa, vchod ze školní uli-
ce! Seznámení s akcemi v září, spole-
čenské setkání po dlouhé době.
13. 9. Výlet do Slavkovic
Výstava obrazů malířů Vysočiny (s možnos-
tí občerstvení, vstupné dobrovolné).
Odjezd vlakem z nádraží ČD ve 13:02 
do Radňovic, pěšky do Slavkovic, od-
jezd autobusem ze Slavkovic 15:56.
21. 9. Zájezd
Odjezd 7:45 objednaným autobusem od ČD (další 
zastávka KD a pod nemocnicí), návrat asi v 17:00.
Program: Předklášteří (návštěva Podho-
ráckého muzea a Porta Coeli), rozhledna 
Klucanina (nad Tišnovem), občerstvení v 
Tišnově dle vlastního výběru, Švařec – kry-
tá dřevěná lávka z roku 1873, Vírská pře-
hrada. Přihlášky a platba 6. 9. na zahajovací 
schůzce. Členové 150 Kč a nečlenové 200 Kč.
29. 9. Návštěva Horácké galerie
Sraz ve 14:00 před galerií.

Hřbitov je smutná zahra-
da, kde tiše pějí ptáci. Své 
drahé tam člověk ukládá a 
vzpomínat se vrací. Dne 
2. srpna uplyne 3. rok, co 
nás navždy opustila paní 
Blažena Krejčová z Nové 
Vsi u Nového Města na 
Moravě. S láskou a úctou 

vzpomínají manžel, syn, dcera a sestra s rodinami.

Vaše smrt přišla jak blesk z čistého nebe a nám 
zbyly jen slzy a vzpomínky na Vás, naši milí rodi-
če. Dne 13. září vzpomeneme 6. výročí od chvíle, 
kdy nás nečekaně opustila naše milovaná ma-
minka, babička a prababička paní Otilie Dostá-
lová z Nového Města na Moravě. Dne 19. září 
by oslavila 80. narozeniny. Dne 20. října také 
vzpomeneme 1. výročí úmrtí tatínka, dědečka a 
pradědečka pana Josefa Dostála. Kdo jste je znal, 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají dce-
ry s rodinami, syn s rodinou a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem příbuzným, známým a sou-
sedům za ústní i písemné projevy soustrasti 
v této chvíli tolik potřebné. Rodina Mičíkova

Dne 24. září vzpomene-
me první smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, táta 
a děda pan Emil Bláha. 
Kdo v srdcích žije, neu-
mírá. S láskou vzpomí-
nají manželka a dcery.
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Rok divadel: Co nás čeká během podzimní sezony?
Letos nás v NMNM čeká nabitá divadelní sezóna. 
Připravili jsme seznam toho, na co se můžete těšit.
 
Poslední trik Georgese Méliése
Kulturní dům, velký sál, 7. 9., 19:00
Inscenace Divadla Drak inspirovaná pozo-
ruhodným životním příběhem a dílem prů-
kopníka kinematografie Georgese Méliése zve 
diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků 
a magie. Na Meliésův svět plný bezbřehé ima-
ginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, 
iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou 
i Zubatou porazit…Nebo ne? To se dozvíme na 
konci cesty fascinujícím životním příběhem nej-
většího filmového kouzelníka všech dob.

Divadelní spolek Spodina: Smích zakázán
Kulturní dům, velký sál, 13. 9., 19:00
Osmačtyřicetiletý muž po pět let podváděl 
svoji ženu s dvaatřicetiletou milenkou. Ta se s 
ním rozešla a s ním už není doma k vydržení. 
Manželka se tedy snaží milenku přinutit, manže-
lovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod pohrůžkou 
vydírání milenka ustupuje, ale je s nudným a la-
komým mužem nespokojená. Vše se nicméně 
zdá být v pořádku až do doby, než se milenka 
zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu. 
Tato hra netradičně zobrazující manželský 
trojúhelník je v Chorvatsku velice populární a 
doprovází ji slogan: „Hra, kterou si užije jak 
vaše manželka, tak vaše milenka.“ Hra obdržela 
v roce 2004 Cenu Marina Držiče, kterou uděluje 
chorvatské ministerstvo kultury.

Divadelní společnost Háta: Kaktusový květ
Kulturní dům, velký sál, 29. 9., 19:00
Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem 
ženské krásy. Teď právě má poměr s lehce naivní 
Toni Simmonsovou, která ho velmi miluje. Chce 
si ho vzít, avšak nejde to – Julian je ženatý a má 
tři děti. Nyní je ale všechno jinak, Julian se chce 
opravdu s Toni oženit. Ta však trvá na tom, že se 

musí sejít s jeho zatím platnou manželkou. Jenže 
kde vzít manželku, když zubař žádnou nemá? 
Julian tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní 
asistentku Stephanii, aby jeho manželku před-
stírala… A kolotoč bláznivých situací se rozjede 
naplno. Zubař má všechno pečlivě naplánované, 
ale to je právě chyba, protože po chodbě pobí-
há pohledný mladý spisovatel jenom v ručníku, 
někde uniká plyn, přijíždí španělský svůdce, zu-

baře nahání sexuchtivé paničky a naše upjatá 
Stephanie se stane královnou diskotéky…. Jak 
tohle dopadne? Nebojte se – dobře. Nudit se 
rozhodně nebudete. A možná dojde i na slzy, 
jestli budou od smíchu nebo třeba od lehkého 
sentimentu, to už necháme na vás…

 -kb-

Další zářijové akce v NMNM

Kurz společenského tance a chování 
První hodina proběhne ve čtvrtek 2. září 2021 
od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu. 
Celkem proběhne deset dvouhodinových vy-
učovacích lekcí.  Cena kurzu 1.500   Kč/os. 
Z důvodu epidemie byly kurzy na podzim 
2020 po čtvrté lekci zrušeny. Všem účast-
níkům loňského kurzy automaticky platí 
průkazky na tento rok – opět od první lekce. 

Poetika
Kulturní dům, velký sál, 17.9., 20:00
Poetika je mladá hudební skupina, která v roce 
2016 vystřelila svým debutovým singlem Zkou-
ším žít mezi nejhranější interprety toho roku. 

Noc literatury
22. 9.  od 18:00 do 20:30
 Pět zajímavých míst, pět osobností, v jejichž 
podání si můžete poslechnout ukázky ze sou-
časné světové literatury. Už jste třeba byli na 
půdě Horácké galerie nebo ve skladu novoměst-
ské knihovny?  -kb-
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Novinky z Městské knihovny
Sestry Machatovy
Středa 15. září 2021 v 17:00 hodin, KD – velký sál

Sportovní legendy - sestry Machatovy - se před-
staví s novoměstskými gymnastkami
Unikátní setkání napříč časem nabídne bese-
da s Hanou Bubníkovou a Jiřinou Langovou, 
které se ve světě sportu proslavily jako sestry 
Machatovy. Reprezentovaly Československo na 
třech mistrovstvích světa, kde Hana Bubníková 
získala dvě medaile, čtvrt století se věnovaly také 
baletu. Ve středu 15. září  se uskuteční beseda 
spojená se čtením z knihy o jejich sportovní a 
baletní kariéře „Sestry Machatovy – neobyčejný 
příběh slavných dvojčat,“ kterou napsala Věra 
Staňková. 
Vyprávění a čtení z knihy doplní také moderní 
gymnastky z oddílu MG při ŠSK Leandra Čecha. 
Přijďte se podívat na proměny krásného sportu 
na archivních záznamech i naživo, zjistit, jak se 
v plném zdraví dožít osmdesátky, a pobavit se 
nad historkami z minulého století. Akci pořádá 
Městská knihovna.

Spisovatelé do knihoven
Pátek 24. září 2021 v 17:00 hodin přivítáme 
architektku, urbanistku, básnířku Annu Beatu 
Háblovou.

Anna Beata Hábová je česká architektka, ur-
banistka a básnířka. Je nositelkou řady ocenění v 
oblasti architektury. Publikovala básnické sbírky 
Kry (2013), Rýhy (2015), Nevypínejte (2018) a 
básně v několika literárních časopisech. V roce 
2017 jí vyšla komiksovo-vědecká kniha Města zdí 
o historii, interpretaci a východiscích obchodních 
center ve vztahu k městu. Fejetony o architektuře 
a urbanismu přispívá do vysílání ČRo Vltava. 
Příležitostně moderuje v pražském kulturním 
centru Dominikánská 8 diskuze zaměřené na 
architekturu, umění a poezii. Hrála v divadle v 
Celetné, zpívala v Kühnově dětském sboru, hraje 
na klavír, kytaru a flétnu. V roce 2020 jí vyšla 
básnická sbírka O mé závislosti nikomu neříkej. 
Žije v Praze.
 -kb-

Historie novoměstských 
ochotníků
Horácké muzeum ve svých sbírkách uchovává 
několik významných pramenů k aktivitám míst-
ního ochotnického divadla. Nejstarší divadelní 
plakát, jehož fotografii přikládáme, pochází z 
roku 1869.
Dějiny zmíněného divadelního spolku se začaly 
psát v roce 1860, kdy se odehrálo historicky první 
představení ochotníků. V Novém Městě tehdy 
hostovala divadelní společnost, jejíž německy 
hraná představení místní publikum, které se 
převážně hlásilo k české obcovací řeči, příliš ne-
zaujala.Nespokojenost divadelních nadšenců se 
odrazila i v tom, že se rozhodli uspořádat české 
představení, ke kterému přizvali i místní občany. 
Sehráli zde několik vystoupení, která si vysloužila 
kladné divácké ohlasy. To vše vedlo k myšlence 

založení volného divadelnického sdružení, které 
bylo oficiálně ustaveno v roce 1869. V této době 
spolek začal fungovat pod vedením obchodníka 
Josefa Čípka a záštitou čtenářsko-zpěváckého 
spolku Horák. Uvedlo několik představení, 
přičemž prvním z nich byla hra „Pašerové“, na 
které upomíná i zmíněný plakát, který byl získán 
darem a do sbírek zapsán v roce 2003. Byla tak 
založena tradice novoměstských ochotnických 
představení, která díky obětavosti dobrovolníků 
přetrvává dodnes.
 Libor Denk

Ochotníci z Novoměstska zvou 
 na představení

Novoměstský ochotnický soubor se po roční pauze 
znovu vrací na divadelní prkna. I tentokrát sáhl po 
osvědčeném žánru a pro letošní divadelní sezonu 
nacvičil známou komedii na motivy seriálu Fan 
Vavřincové Taková normální rodinka. 
Máte někdy pocit, že vaše rodina je „praštěná“? 
Tak to se seznamte s Hanákovými! Navzdory 
názvu až tak normální nejsou. Vraždící babička, 
která si ví se vším rady, věčně si notující maminka 
Cilka, tatínek Oldřich s želvami Poldinkami, 
Pavla snášející darebáctví svých raubířů a další 
potřeštění Hanákovi prožívají jednu komickou 
situaci za druhou. A do této rodiny se chystá 

mladší sestra Kateřina přivést svého nastávají-
cího Zdeňka… 
Ochotníci z Novoměstska se moc těší na diváky 
zvláště kvůli dobré atmosféře, která vždy v pub-
liku panuje. Přejeme příjemnou zábavu a spoustu 
hezkých zážitků.
Představení se uskuteční v KD Nové Město na 
Moravě:
10. září 18:00
11. září 14:00 a 18:00
18. září 14:00 a 18:00
19. září 14:00
Předprodej vstupenek v IC. -kb-
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Zmizelé Nové Město
Novoměstský volejbal – odbíjená

Volejbal, odbíjená nebo 
také v původním názvu podbí-
jená se hrál v našem městě ne-
organizovaně v letech 1925 
až 1929. Pro úplnost nutno 
dodat, že první zprávu o vo-
lejbalu obsahuje XVII. vý-
roční zpráva reálky z roku 
1910 až 1911. V Horáckých 
listech z roku 1925 č. 30 je 
např. uveden propagační zá-
pas v podbíjené mezi oddíly 
Sokol Nové Město a Morav-
ská Slávie Brno s výsledkem 
0:3. V témže roce zaznamenán 
přátelský zápas se Sokolem 
Brno I. Dle vzpomínek Vla-
dimíra Bukovského-Bukou-
na byli organizátory Jiří Be-
ranovský a František Albrecht. 

Na počátku 30. let hráli 
kromě studentů také Miroslav 
Havlíček, Miroslav Hošpes, 
Miloš Kleveta, Filip Pánek a Josef Šír, zvaný 
Aga. Toto družstvo bylo první, co zavedlo 
pravidelný trénink  a hrálo pod hlavičkou 
Sokola. Soutěžilo se jednorázově o titul pře-
borníka Sokolské župy Pernštejnské. Volej-
balový odbor Sokola pořádal 13. září 1931 u 
sokolovny turnaj, na který bylo pozváno sedm 
družstev, včetně Králova Pole a Tišnova. Druž-

stvo žen Sokola Nové Město porazilo hladce 
Tišnov 2:0 a bylo pověřeno reprezentovat 
Sokolskou župu Pernštejnskou na přeboru 
kraje v Brně. Porazilo župu Vídeňskou 2:0, 
se župou Slováckou prohrály  těsně 2:1, se 
župou Švecovou-Znojmo prohrálo 2:0. Zde 
jsou počátky novoměstské ženské odbíjené. 

Organizovaný volejbal pomohli rozvinout 
i místní skauti, když v tomto roce, před svou 

vybudovanou chatou Mercedes, upravili vo-
lejbalové hřiště, které intenzivně využívali k 
utkáním hraným podle pravidel Českého vo-
lejbalového svazu. Omlazený kolektiv úspěšně 
pokračoval za ziskem titulů přeborníků župy 
a také za úspěchy ve skautských soutěžích. 
Družstvo skautů ve složení Josef Šír-Aga, 
Adolf Jan, Karel Linhart, František Čermák, 
Jiří Beranovský, Miroslav Hošpes a Bohumil 
Puchýř vyhrálo v květnu 1934 mistrovství 
Moravy v Třebíči. Ve finále zvítězilo nad O. 
J. Ohniváci Třebíč 3:1 a získalo sošku Vítě-
ze. V tomto roce sehrálo zápasy se Sokolem 
Bobrová, Polička a zúčastnilo se turnaje v 
Hlinsku. V sezoně sehrálo deset vítězných 
zápasů. V červenci 1932 uspořádal Sokol v 
Novém Městě turnaj s následujícím výsledným 
pořadím: Sokol Nové Město, Sokol Bobrová, 
Skautská VI Nové Město, Studentská VI 
Jimramov. Je nesporné, že novoměstští odbí-
jenkáři byli v této době nejlepší v celém regio-
nu Vysočiny. V roce 1939 se stali mistry Sokol-
ské župy Pernštejnské, když ve finále porazili 
Kuřim. Hráli v sestavě: Vladimír Bukovský, 
Josef Koudela, Josef Šír-Aga, Adolf Jan, Mi-
roslav Hošpes a Filip Pánek. Koncem 30. let 
se začalo formovat i družstvo dorostenců. 

Následující roky ovlivnila sportovní a 
veřejný život okupace a 2. světová válka. V 
roce 1941 se hrály jen turnaje v Boskovicích 
a Bystřici nad Pernštejnem, vesměs vítězné 
pro Sokol Nové Město. K zápasům se jezdilo 
většinou na kolech, a to ještě vypůjčených. 

S volejbalovými potřeba-
mi si hráči vozili i jídlo na 
celý den. Protože byl Sokol 
v roce1941 fašisty zrušen, 
musel se hrát volejbal pod 
hlavičkou Národního sou-
ručenství. V družstvu hráli: 
Slávek Buchtela a studen-
ti Denker a Kristián. Rok 
1943 byl snad nejkritič-
tější. Josef Šír a Laděk 
Bukovský byli nasazeni na 
práci do Německa. V násle-
dujícím roce se začali uplat-
ňovat mladí hráči: Lubomír 
Jelínek, Miloš Kreps, Jiří 
Kunc a Blahomír Donát. 
Prvního velkého turnaje se 
družstvo zúčastnilo ve Svět-
lé nad Sázavou při účasti 
Kolína, Pardubic a pražské 
Slávie. Naši skončili dru-
zí, a to byl velký úspěch. V 

tomto roce se začala hrát tzv. Horácká liga 
za účasti Jihlavy, Třeště, Humpolce, Světlé 
nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Okrouhlic a 
Chotěboře. Naši byli velmi úspěšní, skončili 
na druhém místě za Jihlavou. V roce 1945 
sehráli několik přátelských utkání se sovět-
skými vojáky. V roce 1947 zvítězili na turnaji 
v Krucemburku a Nížkově, kde získali putovní 
pohár. S družstvem stále hrál nejstarší hráč 
Josef Šír-Aga. Do míst, kam nebylo vlakové 
spojení, vozil hráče džípem pan Formánek 
nebo také autodopravce Libra. V roce 1948 
se probojovalo družstvo do nejvyšší Morav-
skoslezské ligy odbíjené a o rok později zví-
tězilo v této lize nad šesti účastníky z devíti.

Jiří Janíček

Mužstvo volejbalu v roce 1948, druhý zleva Josef Šír, Miloš Kreps, Vladimír Bukovský, 
Lubomír Jelínek, František Konečný, Blahoslav Donát

Vítězné družstvo skautů Moravskoslezského pře-
boru roku 1934, zleva Adolf Jan, Miroslav Hošpes  
Josef Šír – Aga, Filip Pánek, František Čermák, 
Bohumil Puchýř

Úspěšné družstvo mužů , zleva vzadu Doležal, Ja-
roslav Dvořák, Antonín Sláma, Jiří Dvořák, Fiala, 
vpředu Jiří Kotovic, Richard Krabec, rok 1954
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Ženský volejbal v Novém Městě na Moravě – 
vzpomínky

Volejbal žen v Novém Městě na Moravě 
začal již v roce 1959, kdy si chodily aktivní 
ženy a dívky-sportovkyně, členky TJ Sokol 
Nové Město zahrát na hřiště u sokolovny. 
Anička Jarošová, Jarka Heřmanská, Eliška 
Čejková, sestry Jarka Slonková a Soňa Cí-
chová, Marie Kotovicová a další. Soutěž ale 
nehrály. Pravidelné tréninky neměly, občas 
jim poradil Josef Jinek, který hrál volejbal za 
muže. Hrávaly ale turnaje žen, např. v Chotě-
boři, na Medlově nebo Třech Studních.Vzpo-
mínky „naší party“ začínají rokem 1970, kdy 
jsme začaly pravidelně trénovat pod vedením 
Milana Beneše. Ten nám vštěpoval základy 
volejbalové techniky a fyzicky náročnými 
tréninky posiloval naši fyzičku. Přes okresní 
přebor jsme postoupily do krajského přeboru 
II. třídy. Hráčky Laďka Ambrožová, Iva Danie-
lová, Jarka Havlíková, Marie Horáková, Jarka 
Chroustová, Anička Jarošová, Míla Kopáč-
ková, Liba Kratochvílová, Jarka Šteflová, 
sestry Slávka a Marie Wurzelovy. Spojovala 
nás láska k volejbalu a díky tomu jsme po-
stupně tvořily opravdovou partu. Ta se nejvíc 
tmelila na soustředěních v rekreačním za-
řízení GPUP (Geologický průzkum uranového 
průmyslu) na Třech Studních, u rybníka Sy-
kovec a Medlov jsme se rády účastnily letních 
turnajů, kde nám fandilo mnoho rekreantů. 

V roce 1972 nás začal trénovat RNDr. 

Václav Zrůstek. Pod jeho vedením se nám v 
roce 1974 podařilo vyhrát krajský prebor II. 
třídy a postoupit do vyšší soutěže, krajského 
přeboru I. třídy. Tady už se hrál volejbal na 
velmi dobré úrovni a na utkání jsme jezdily 
téměř po celém Jihomoravském kraji. Jihlava, 

Kuřim, Znojmo, Telč, 
Slavkov,  Mikulov, 
Prostějov... Ve stejném 
roce postoupili muži 
novoměstského vo-
lejbalového oddílu 
do 2. národní ligy a 
dá se říct, že novo-
městský volejbal do-
sáhl svého vrcholu.

Věnovaly jsme se 
nejen aktivním tré-
ninkům, ale setkávaly 
jsme se i mimo hři-
ště při pálení ohňů, 
s p o l u o r g a n i z o v a l y 
jsme oddílový ples 
ve Slavkovicích, po-
dílely se na výstavbě 
kurtů atd. To všech-
no dohromady vy-
tvořilo partu, která 
zůstala dodnes. Rády 
dnes vzpomínáme na 
spoustu zážitků z cest 
na mistrovská utkání. 
Harmonika Liby Kra-
tochvílové a zpěv nás 
všech byl samozřej-
mostí, cesta ubíhala a bylo společně veselo.

Na podzim v roce 
1972 jsme jely na 
zápasy do Znojma a 
Mikulova. Po zápase 
ve Znojmě jsme přijely 
do Mikulova a zjistily, 
že nemáme ubytování. 
Bylo totiž vinobraní, 
a tak se naše postele 
asi hodily někomu ji-
nému. Co teď? Jeden 
z náhodných svěd-
ků prekérní situace 
navrhl, že bychom 
mohly přespat u jeho 
babičky. A tak jsme 
se ocitly ve starém 
domečku na kraji 

Mikulova. Některé z nás spaly ve světni-
ci s babičkou, některé v ložničce z kozí-
ho chlívku a některé v autě na zahradě. I 
přesto jsme druhý den na hřišti vyhrály.

V roce 1976 se nás ujal a trénoval Ladislav 
Šedý spolu s Aničkou Jarošovou a fyzičku nám 

pomáhal vylepšovat Pepa Jaroš. Naši vzpo-
mínku a poděkování si zaslouží také předse-
da volejbalového oddílu při TJ Sokol NMnM 
v 70. letech Ing. Jiří Horák. Výjimečný člověk, 
který se obětavě staral nejen o organizaci od-
dílu, ale i o údržbu hřišť, působil jako roz-
hodčí a trénoval novoměstskou mládež. A 
taky nesmíme zapomenout na naše diváky a 
fanoušky, kteří při mistrovských utkáních v 
Novém Městě obléhali hřiště a všemi možný-
mi způsoby nás „hecovali“ k těm nejlepším 
výkonům a po postupu do krajský přebor I. 
třídy nám každé věnovali pohár na památku. 
Rodičovské povinnosti většiny hráček přeru-
šily úspěšná léta novoměstského volejbalu 
„naší party“, ale činnost ženského družstva 
doplněného o hráčky další generace – Jana 
Hojková, Iva Neradová, sestry Jitka a Hana 
Kotovicovy, Dana Karmazínová, Zdena Šim-
ková, Dáša Bednářová – dál pokračovala 
až do roku 1989, střídavě pod vedením Lu-
boše Jaroše a Ladi Šedého. Hrál se krajský 
přebor II. třídy.  Ale to už je jiná historie...

Jaroslava Kratochvilová, 
Jaroslava Dvořáková

Horní řada zleva: Jaroslava Kratochvilová (roz. Havlíková), Zdislava Jandová 
(Wurzelová), Anna Jarošová (Šanderová), Zdena Šimková, Líba Judová 
(Kratochvílová), dolní řada: Marie Hadačová (Wurzelová), Jaroslava Dvo-
řáková (Chroustová), Miluše Hlaváčková (Kopáčková), Vlaďka Ambrožová, 
chybí Iva Dvořáková (Danielová)
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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 2021-2022

H U D E B N Í H U D E B N Í

HRA NA KEYBOARD

7-17 let

800,-

BICÍ 

9-17 let

800,-

KYTARA

6-15 let

800,-

HRAVÁ FLÉTNIÈKA

5-10 let

700,-

PERKUSE

od 7 let

700,-

H U D E B N Í V Ý T V A R N É

“PRO DOSPÌLÁKY”

JÓGA DOSPÌLÍ

od 18 let

1 200,-

V Ý T V A R N É

TVOØÍNEK

5-7 let

800,-

V Ý T V A R N É

NETRADIÈNÍ VÝTVARNÉ
TECHNIKY

8-15 let

  1 000,-

V Ý T V A R N É

KERAMIKA 
PRO RODIÈE A DÌTI

od 4 let

 1 000,-

KERAMIKA S ALÈOU

7-15 let

1 200,-

H U D E B N Í H U D E B N Í



T A N E È N Í T A N E È N Í

MAŽORETKY

6-17 let

1 200,-/pololetí

AEROBIC 

6-10 let

1 400,-

T A N E È N Í

TANEÈKY 

5-8 let

700,-

T A N E È N Í

STREET DANCE

od 7 let

1 200,-

O S T A T N Í S P O R T O V N Í

O S T A T N Í O S T A T N Í

LEGOROBOTIKA

od 10 let

1 000,-

KOUZELNÁ VAØEÈKA

8-15 let

700,-

S P O R T O V N Í

DÌTSKÁ JÓGA

7-15 let

800,-

T A N E È N Í T A N E È N Í

JUDO A BABY JUDO

5-15 let

900,-

S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

BADMINTON

od 8 let

800,-

AIRSOFT

9-15 let

900,-

KLUB PRO TATÍNKY
A DÌTI

3-15 let

FLORBAL

6-10 let

800,-



S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í

SPORTOVNÍ LEZENÍ

7-17 let

1 500,-/pololetí

ORIENTAÈNÍ SPORTY

8-15 let

700,-

S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í

S P O R T O V N Í S P O R T O V N Í

NERF

od 6 -15 let

900,-

 
Bližší informace o zájmových útvarech a rozvrh získáte 15.9. 2021 od 8:00 do 17:00, kdy 

probìhne Informaèní den DDM. 

Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2021 do 30.5. 2022, vyjma školních prázdnin a státních svátkù, 
pokud není uvedeno jinak.

Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozdìji do 31.10. 2021 bankovním pøevodem. 
Pokud Vaše dítì vlastní Novomìstskou kartu, mùžete uplatnit slevu - pøi pøihlašování dítìte         

na zájmový útvar vepište kód karty do kolonky - pøedpis platby/slevový kód.
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. Dokument (odhláška) najdete na internetových stránkách 
DDM.

Veškeré zmìny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnù.
Pøihláška na zájmový útvar již nebude souèástí námi odesílané emailové komunikace, mùžete  si 

ji stáhnou v klientském centru.
Pøihláška na zájmový útvar bude mít dvì strany, prosíme o podepsání obou dvou èástí, druhá 

strana se vìnuje GDPR v souladu s naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679            
o ochranì fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù.

Rozvrh hudebních kroužkù si každý lektor sestavuje osobnì           
v termínu informaèního dne.

MÍÈOVÉ A POHYBOVÉ HRY
pro dívky
7-12 let

700,-

MÍÈOVÉ A POHYBOVÉ HRY
pro chlapce

7-12 let

700,-

S P O R T O V N Í

POHYBOVÁ PØÍPRAVKA

4-6 let

800,-

MATEØSKÉ CENTRUM

klub pro rodièe 
a prarodièe 

MC LÍSTEK

SQUASH

9-12 let

1 500,-



Online pøihlášení na kroužky DDM
Pøihlásit se mùžete online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, staèí se pøihlásit                        
do pøihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li Vaše dítì na žádný 
kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat:

KROK 1 - REGISTRACE UŽIVATELE 
V jednoduchém formuláøi pro registraci uživatele vyplòte svùj platný email, heslo, které           
si vymyslíte, jméno a pøíjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi DDM NMNM vaše dìti jsou, 
registrujte se na tu mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak pro vás bude jednodušší! 
Poté vám na váš email pøijde zpráva s tzv. validaèním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa 
je skuteènì vaše. Nyní jste již zaregistrováni v našem online centru a mùžete pokraèovat          
v dalších krocích. 

KROK 2 - AKTUALIZACE ÚDAJÙ ÚÈASTNÍKÙ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚÈASTNÍKÙ 
Jestliže už k nám nìkteré vaše dìti chodily, uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. pøehledu 
úèastníkù. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojiš�ovnu, školu, 
informace o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li pøesvìdèeni, že byste zde svoje dìti mìli 
vidìt a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální emailovou adresu – v takovém 
pøípadì systém dìti nedokáže k vaší registraci pøiøadit. Kontaktujte prosím DDM, abychom     
to dali do poøádku. Pøijmìte prosím s pochopením, že budeme potøebovat ovìøení, že jde 
skuteènì o vaše dìti  a nemùžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci 
(nebo máte další dìti, které ještì registrované nejsou), kliknutím na tlaèítko „nový úèastník“ 
mùžete do naší databáze zapsat další osobu. 

KROK 3 - VÝBÌR KROUŽKU 
Pro pøihlášení v menu vyberte položku kroužky. Zobrazí se vám pøehled všech kroužkù,        
na které je možné se pøihlásit online. Výbìr mùžete zúžit pomocí filtrù v pravé èásti obrazovky. 
Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace o nìm. Pod tìmito informacemi 
najdete pøehled všech úèastníkù spojených s vaším úètem – staèí pouze kliknout na tlaèítko 
pro pøihlášení u nìkterého z nich.

KROK 4 - PØIHLÁŠKA 
Nyní už zadáváte pøedbìžnou pøihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit           
na pololetí nebo na celý rok-pokud to sytém nabízí. Dále vyberte, zda bude vaše dítì po 
skonèení kroužku odcházet samostatnì nebo v doprovodu (platí pro dìti). Vyplòte 
odpovídající typ školy (pøípadnì podle okolností pøedškolní dítì èi nestudující-dospìlý).          
V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Nìkteré jsou 
povinné, jiné mohou být nepøístupné (nepotøebujeme je). Závisí to na typu školy a vìku 
úèastníka a také typu èinnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku vás prosíme o udìlení 
souhlasù se zpracováním údajù, jsou-li potøebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami 
úèasti. Kliknutím na tlaèítko „pøihlásit“ odešlete celou pøihlášku do našeho systému.

WWW.DDM.NMNM.CZ
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Do 9.9. výstava Svět kostiček Horácké muzeum

2.9. 16:00 kultura Zahajovací lekce tanečního a společenského kurzu kulturní dům

4.9. 19:00 koncert Marien a Víťa Troníček, PSAM
pivovar Hejkal, zahrádka 
Sporťák

5.9. 16:00 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FC Velké Meziříčí B / Agados KP 6. kolo fotbalové hřiště

6.9. 16:15 sport Florbalový NÁBOR (pondělí) – ročníky 2009 a mladší gymnázium, tělocvična

7.9. 17:30 sport Florbalový NÁBOR (úterý) – ročníky 2005 až 2008 Sportovní hala

7.9. 19:00 divadlo Poslední trik Georgese Mélièse kulturní dům

8.9. 17:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – FK Blansko / MSFL 17. kolo NMNM

8.9. 19:00 koncert Koncert „Mozart gala“ Horácká galerie

9.9. 18:00 sport Florbalový NÁBOR (čtvrtek) – ročníky 2005 až 2008 Sportovní hala

10.9. gastro
Mystery box na Káčku (Co bude v krabičkách, se dozvíte až po jejich koupi. Cena krabičky 
100 Kč)

K Club

10.9. 18:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

11.–12.9. kultura Den památek (volný vstup do HM, HG, komentované prohlídky, poznávací zájezd 12.9.) Novoměstsko

11.9. 8:00 trh Farmářský trh (9:00 – 12:00 hraje Venkovská kapela) Vratislavovo nám., park

11.9. 12:00 sport Běh pro Domácí hospic Vysočina Koupaliště

11.9. 14:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

11.9. 18:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům
12.9. 14:00-
18:00

vzdělávací
Zájezd ke Dni památek – Jimramov – památky zjevné i skryté (rezervace v IC nebo na 
e-mailu: horacke.muzeum@nmnm.cz, 566 598 750)

Novoměstsko

12.9. 16:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – FC Slovan Rosice / MSFL 7. kolo fotbalové hřiště

13.9. 19:00 divadlo Smích zakázán kulturní dům

15.9. 17:00 beseda Sestry Machatovy Městská knihovna

17.9. 16:00 vernisáž Vernisáž výstavy Život za oponou: Ochotnické divadlo v Novém Městě Horácké muzeum

17.9. 20:00 koncert Poetika kulturní dům

18.9. 14:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

18.9. 18:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

18.9. 21:00 koncert  Infinity Paradox, DJ Wajty, Melodic house, vstupné dobrovolné K Club

19.9. 15:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FK Pelhřimov / Agados KP 8. kolo NMNM

19.9. 18:00 divadlo Taková normální rodinka – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

22.9. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy Čestmír Suška – Věci venku Horácké muzeum

22.9. 17:00 kultura
Čestmír Suška a jeho instalace ve veřejném prostoru (komentovaná prohlídka venkovních 
soch, sraz v Horáckém muzeu)

NMNM

22.9. 18:00 kultura Noc literatury NMNM

24.–25.9. kultura Svatováclavské slavnosti Vratislavovo nám.

24.9. 17:00 beseda Spisovatelé do knihoven – Anna Beata Háblová Městská knihovna

25.9. 8:00 trh
Farmářský trh (9:00 – 12:00, regionální potravina s ochutnávkou vítězných produktů, 
současně probíhají Svatováclavské slavnosti)

Vratislavovo nám., park

25.9. 9:00 sport FLORBAL – MUŽI „A“ – historicky PRVNÍ skutečně domácí turnaj Sportovní hala

25.9. 15:30 sport SFK Vrchovina Nové Město A – 1. FC Slovácko B / MSFL 9. kolo fotbalové hřiště

29.9. 19:00 divadlo Kaktusový svět kulturní dům

Změna programu vyhrazena. Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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