
Sportovní hala je stavbou roku
Prestižní ocenění uděluje Kraj 
Vysočina. Hala zvítězila ve dvou 
kategoriích. 
 6. října se v Humpolci uskutečnilo slavnostní 
vyhlášení soutěže Stavba roku Kraje Vysočina. 
Starosta Michal Šmarda převzal za novoměst-
skou Sportovní halu hned dvě ocenění. Porota 
ocenila harmonické včlenění objektu mezi stáva-
jící zástavbu. Hala za to získala cenu v kategorii 
Novostavby budov a hal a kromě toho ještě Cenu 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví za bezvadné 
provedení stavby a celého projektu. 

„Jsem velmi rád, že se naší hale dostalo takového 
uznání. Je to důkaz toho, že je to skvělý projekt, 
a věřím, že se osvědčí i v praxi. Už teď je zájem 
o využití haly velký, to je skvělá zpráva. Osobně 
mám velkou radost z toho, jak se halu podařilo 
citlivě zakomponovat do okolního prostředí. I 
díky tomu hala v náročné konkurenci vyhrála,“ 
řekl k ocenění starosta Michal Šmarda.

Novoměšťáci na halu museli čekat mnoho let, 
ale čekání se vyplatilo. Hala je multifunkční a 

umožňuje provozování celé řady sportů. Kromě 
klasických halových disciplín, jako je například 
florbal, volejbal, basketbal nebo sálový fotbal, 
si tu na své přijdou i gymnasté či atleti. Hala je 
plně vybavena vším potřebným k cvičení a poho-
dlné zázemí umožňuje i pořádání větších spor-
tovních akcí. Specialitou je pak monumentální 
lezecká stěna, která pokrývá celou jednu stěnu 
haly. Ta byla do projektu zařazena dodatečně na 
popud novoměstských horolezců. Ti totiž zej-

ména v zimních měsících neměli kde trénovat, a 
umístit stěnu do nově vznikající haly se tak přímo 
nabízelo. Projekt se kvůli této úpravě ale zdržel, 
což vyvolalo mnoho negativních reakcí. Vedení 
města se nakonec rozhodlo uspořádat celoměst-
skou anketu, ve které Novoměšťáci jednoznačně 
rozhodli, že lezecká stěna bude součástí jejich 
nové Sportovní haly. A zpětně se zdá, že dobře 
udělali. Stěna je moderním doplňkem haly, který 
láká zájemce ze širokého okolí. 
 -kb-
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Volby do Poslanecké sněmovny 2021 
Jak na to?
Volby se uskuteční v pátek  
8. října od 14:00 do 22:00 
 a v sobotu 9. října od 8:00 do 
14:00. 

Hlasovat může volič, který alespoň v druhý den 
voleb dovrší věk 18 let. Po příchodu do volební 
místnosti musí  prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky. To znamená, že s se-
bou potřebuje průkaz totožnosti – občanský 
průkaz nebo cestovní pas, který předloží volební 
komisi. Volební lístky přijdou každému ještě před 
konáním voleb do poštovní schránky. Pokud se 
tak nestane, nevadí. Lístky si může vyzvednout 
i přímo ve volební místnosti. 

A jak lístek správně vyplnit?
Za volební plentou se volič musí nacházet sám. 
Výjimka je v případě, pokud volič sám nemůže 

upravit volební lístek, vložit ho do obálky a vhodit 
do volební urny, například z důvodu tělesné vady. 
V takovém případě může mít doprovod dalšího 
voliče. Upravený volební lístek přijde do obálky, 
ve které se následně vhodí do volební urny.

Při volbách do Poslanecké sněmovny se do obálky 
vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje 
stranu, hnutí nebo koalici, kterou si volič vybere. 
Na kandidátní listině vybrané strany může za-
kroužkováním volič udělit takzvané preferenční 
hlasy. Ty je možné dát maximálně čtyřem kandi-
dátům. Zakroužkování je zvýhodní, a získají-li od 

voličů své strany 5 % preferenčních hlasů, mohou 
se posunout v kandidátní listině výše. 
Pokud volič udělil preferenční hlas více než 4 kan-
didátům, hlasovací lístek se započítá pouze ve 
prospěch vybrané strany, hnutí či koalice, pre-
ferenční hlasy nebere volební komise při sčítání 
v potaz.
Neplatné jsou lístky poškozené, vhozené do urny 
bez obálky nebo když se v obálce nachází více 
lístků. 

Pokud se voleb nemůžete zúčastnit v  místě 
trvalého bydliště, je možné zažádat o voličský 
průkaz, který vás opravňuje k volbě v kterémko-
liv volebním okrsku na území České republiky. 
S průkazem můžete volit také v zahraničí.  
V opodstatněných případech může volič požádat 
o možnost volit z domova. V takovém případě jej 
navštíví volební komise s volební urnou, do které 
může svůj hlas vhodit.  -kb-

Zapoj se!
Do poloviny září bylo možné hla-
sovat v rámci participativního roz-
počtu. Lidé mohli sami navrhnout, 
do čeho by mělo město investovat 
250 tisíc. 
Projekt s názvem Zapoj se! běží již druhým 
rokem. Celkem jedenáct nápadů sbíralo 
hvězdičky na  www.zapojse.nmnm.cz. Vítě-
ze nakonec určil celkový počet nasbíraných 
hvězd. Letos byla účast mnohem vyšší než 
loni a je vidět, že projekt Novoměšťáky zaujal. 
Nejvíce Novoměšťáků oslovil návrh revitalizace 
dětského hřiště na Koupališti od Ondřeje Plisky. 
Získal 2 415 hvězdiček.

„Hřiště bych doplnil o vodní stezku, lanovku nebo 
trampolíny. Těším se, že se na projektu budu dál 
podílet a budu součástí jednání,“ říká Ondřej 
Pliska, vítěz druhého ročníku Zapoj se!.

Na druhém místě se s počtem 1 268 hvězdiček 
umístil Miloš Okurka a jeho návrh písečné pláže 
na Koupališti. Třetí místo obsadil Radim Štrobl 
s projektem NMNM bez bariér, za nějž získal 1 
026 hvězdiček.

„Aktuálně prověřujeme ceny prvků vítězného 
projektu a byl bych rád, kdyby zbylo alespoň na 
částečnou realizaci písečné pláže na Koupališti. O 
projektu na třetím místě NMNM bez bariér jsem 
mluvil už na veřejném projednání. Rád bych, 
aby se z něj příští rok stal dotační titul, který na-
hradí stávající protihluk,“ říká Michal Šmarda, 
starosta města.

Návrhy budou dopracovány pracovníky MěÚ 
a následně předloženy zastupitelstvu města ke 
schválení. Kompletní výsledky letošního ročníku 
najdete na www.zapojse.nmnm.cz.

Děkujeme všem, kteří svůj nápad přihlásili, a 
všem, kteří hlasovali.

 -kb-
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Školka jde příkladem
Novoměstská školka zahájila nový školní rok.  
O tom, co nového děti čeká, jsme hovořili s ředi-
telkou Soňou Šikolovou.
Co nového je letos ve školce?
Letošní rok začal oproti minulému, kdy nám 
práci ztížila situace kolem covidu, myslím velmi 
dobře. Snažíme se dětem zajistit nejkvalitnější 
předškolní vzdělávání a zaměstnancům na všech 
pracovištích co nejlepší srovnatelné podmínky 
pro jejich práci. Nová organizační struktura 
sníženého počtu zástupců ředitelky, z původních 
pěti na dva, umožnila ve všech třídách efektivně 
nastavit dopolední souběžné působení dvou uči-
telek tak, aby se mohly individuálně a bezpečně 
věnovat dětem. Organizační změna nám již o 
prázdninách také umožnila vytvořit nově pozici 
vedoucího školníka a nastavit spolupráci s panem 
řidičem. Udělali velký kus práce. Opravili a na-
třeli celé oplocení pracoviště v Drobného ulici, 
vystavěli nové oplocení okolo přírodního jezírka, 
vymalovali společné prostory budov a mnohé 
další.  Dětem jsme vytvořili nové zahradní zá-
koutí pracoviště Žďárská, nakoupili nové hračky 
a stavebnice za 370 tisíc.

Město také ve školce instalovalo novou počí-
tačovou síť, že?
Ano, to je jedna z věcí, která tu citelně chyběla, 
už když jsem před dvěma lety nastoupila. Musím 
velice poděkovat pracovníkům IT z městského 
úřadu, kteří tady odvedli velikánský kus práce. 
Výdaje se vyšplhaly na 160 tisíc. Intranet a sdílené 
úložiště, které máme dnes snadno k dispozici 
napříč celou organizací, zpřístupní důležité doku-
menty, data a usnadní distanční vzdělávání i in-
terní komunikaci. Navíc se nám podařilo zapojit 
školu do systému SYPO. Je to systém profesního 
rozvoje učitelů a ředitelů škol pod záštitou České 
školní inspekce a MŠMT v nově vzniklém kabine-
tu Předškolního vzdělávání a 1. stupně ZŠ. Tento 
kabinet má tři úrovně – oblastní, krajskou a ná-
rodní. Byla jsem zvolena předsedkyní krajského 
kabinetu Vysočina a zasedám také v tom celoná-
rodním. Intenzivně jsem v kontaktu s ostatními 
školami a ta návaznost je tam obrovská. Celý 
systém funguje obousměrně. Informace z mi-
nisterstva se snadno dostávají do konkrétních 
škol a naopak dokážeme zajistit i to, že dobré 
nápady, podněty a připomínky, které vznikají ve 
školách, se dostanou i k lidem z ministerstva, a 
to je velmi důležité. Společně s ostatními učiteli 
a řediteli škol z celé republiky máme možnost 
vytvářet různé vzdělávací programy, aktivně se 
podílet se svými nápady a zkušenostmi, nabízet 
ostatním kolegům příklady dobré praxe.  

Jaké konkrétní přínosy z toho měla novoměst-
ská školka?
Díky zapojení do projektu SYPO jsem zajistila 

velmi kvalitní lektory pro vzdělávání učitelek, 
např. v oblasti rozvoje počítačové gramotnosti 
při práci v programu Microsoft Teams, a mnohé 
další, navíc pro naši školu zcela zdarma. S tím-
to projektem souvisí i naše nová speciální ho-
mogenní třída pro děti s povinným předškolním 
vzděláváním, jejíž záměr se osvědčil, rodiče i děti 
byli nadšeni, a proto jsme v tomto školním roce 
otevřeli i druhou. Cíleně vytvořené podmínky pro 
učitele i děti, denní režim a využívání nových me-
tod i forem prožitkového učení umožňuje podpo-
rovat a rozvíjet u dětí všechny oblasti a usnadňuje 
jim přechod do základní školy.  Za absolutně nad-
standardní a ojedinělé považuji speciální multi-
senzorické relaxační místnosti Snoezelen, které 
jsme díky nemalým sponzorským darům ve výši 
70 tisíc mohli pro děti v těchto třídách vytvořit.
 
Popište nám prosím, jak tyto místnosti fungují?
Snoezelen je místnost určená k poskytnutí po-
zitivně naladěného prostředí, které má funkci 
relaxační, poznávací a interakční. Nabízí poznání 
odlišných senzorických zkušeností, atmosféru 
vzájemné důvěry a bezstarostného uvolně-
ní za podpory speciálních světelných efektů a 
sluchových i hmatových podnětů. Mohou ho 
u nás využívat všechny děti v podstatě po celý 
den. Rády tam chodí, když chtějí být na chvilku 
samy nebo s kamarádem. Má to skvělé výsledky 
a je to už lety osvědčený koncept. Musím říct, že 
je opravdu výjimečné, aby školka měla dvě tyto 
místnosti, tak jak to dnes máme my v Novém 
Městě na Moravě. 

Máte i dvě třídy určené speciálně pro dvouleté 
děti, ty se také osvědčily?
Ano. Snažili jsme se za výrazné podpory zřizova-
tele pomoci rodinám s nejmenšími dětmi, i když 
nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy. 
Jedna tato třída je na pracovišti ulice Drobného a 
druhá ve Slavkovicích. Mezi rodiči je o ně velký 
zájem. Obě třídy jsou cíleně uzpůsobené této vě-

kové skupině materiálním vybavením a zejména 
denním režimem, který je celkově pomalejší, a 
děti mají na všechno více času.  Paním učitelkám 
pomáhají školní asistenti.  -kb-

 

Městské lázně
Hned první říjnový den uděláme radost na-
šim seniorům a k jejich svátku dostanou ke 
vstupnému kávu zdarma.
Dále u nás bude probíhat Světový týden du-
ševního zdraví. Přijďte si k nám odpočinout, 
budeme mít totiž 10% slevu na zážitkové kou-
pele dle vlastního výběru a k masáži kávu 
zdarma.

Akce říjen 2021
1.10. Mezinárodní den seniorů
 – pro seniory k svátku káva zdarma
1.10. Mezinárodní den lékařů
 – vstupenky 1+1 zdarma
5.10. Světový den učitelů
 – vstupenky 1+1 zdarma
10.10. – 17.10. Světový den duševního zdraví 
– 10% sleva na zážitkovou koupel dle vlastní-
ho výběru  a k masáži káva zdarma
28.10. Státní svátek
 – otevřeno od 10:00, včetně saunového světa
27.10. – 29.10. Podzimní prázdniny
Otevírací doba během prázdnin:
Středa: 14:00 – 21:00, sauny od 14:00 
(společné)
Čtvrtek: 10:00 – 21:00, sauny od 10:00 
(společné)
Pátek: 10:00 – 21:00, sauny od 10:00 
(společné)
Sobota: 10:00 – 21:00, sauny od 10:00 
(společné)
Neděle: 10:00 – 21:00, sauny od 10:00 
(společné)
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Co se staví v NMNM?
V současné době se v Novém Městě na Moravě 
dokončuje hned několik dlouho plánovaných 
projektů. 
Tím nejviditelnějším je asi rekonstrukce kři-
žovatky na Masarykově ulici. Vzniká tu nový 
kruhový objezd, který by měl přispět k  větší 
plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. 
Masarykova ulice patří k takzvaným páteřním 
komunikacím, a tak její uzavření působí řidičům 
značné dopravní komplikace. Dobrou zprávou 
ale je, že práce se už blíží ke svému konci. Na 
stavbě se objevily komplikace, které se daří prů-
běžně řešit. Po městě se dokonce rozšířily fámy, 
že stavbu se nepodaří letos dokončit a křižovatka 
bude otevřená až v lednu. To ale neni pravda. Kři-
žovatka bude průjezdná nejpozději 15. října. Tedy 
o několik týdnů dříve, než se původně plánovalo. 
Zároveň se v celé lokalitě kolem kruhového ob-
jezdu prověřuje stav zeleně. Cílem je, aby místo 
působilo harmonicky a všechny úpravy byly rea-
lizovány v návaznosti na jejich okolí. 
Naopak hotová je už cyklostezka vedoucí 

z kruhového objezdu na Nečasově ulici směrem 
k silnici na ulici Petrovická vedoucí ke kameno-
lomu. Přes prázdniny byla dokončena také práce 
v ulici Drobného, kde se realizovala rekonstrukce 
kanalizace.  
Do cíle se už také blíží kompletní výměna rozvodů 
a rekonstrukce vytápění v červeném věžovém 
domě na Tyršově ulici. Jedná se o společné rozvo-
dy vzduchotechniky, kanalizace, vody, dešťových 
svodů a topení. U topení došlo k výrazné změně, 
kdy původní stropní vytápění bylo zaměněno za 
otopná tělesa. Výhodou je to, že každý nájemník 
si může topení libovolně regulovat dle svých po-
třeb. 
V rámci této stavby byly práce velmi náročné. 
Probíhaly totiž za plného provozu,  v jednotlivých 
bytech se plně pohybovali nájemníci, tudíž to  
nebylo nic příjemného. Nájemníci museli být  
také v průběhu rekonstrukce jejich bytu doma a 
řešit se zástupci stavby konkrétní termíny, kdy a 
co se u nich bude rekonstruovat, což vyžadovalo 
opravdu velkou dávku trpělivosti. "Navíc po celou 

dobu stavby jsme se potýkali s častými výpadky 
vody, ve vyšších patrech pak i s teplotou a tlakem 
teplé vody. Za  veškerou tu trpělivost bych chtěla 
všem nájemníkům velice poděkovat,“ dodává 
Andrea Kramárová z odboru investic. 
 -kb-  

Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem
Slavná slova „tatíčka Masaryka“ platí už 103 let. 
Oslava vzniku Republiky letos proběhne o den 
dříve, než je obvyklé, a to 27. října 2021. Spolu 
s vedením města, skauty, hasiči a městskou po-
licií se sejdeme u novoměstské radnice v 15:30 a 
uctíme památku pietních míst Dne vzniku samo-
statného československého státu v našem městě.
Budeme rádi, pokud se k nám přidáte i vy. Po-
slední věnec položíme u sochy TGM u I. ZŠ. V 
rámci oslav bude spuštěna na budově I. ZŠ spe-
ciální světelná projekce, kterou můžete zhlédnout 
ve smyčce od 17:00 do 24:00.
 -kb-

Den otevřených dveří 
gymnázia se spor tovní 
přípravou
21. října 2021
Osobně:
• Prohlídka školy s průvodcem od 8.00 do 
16.00 
• Informace ke studiu – sportovní přípravě – 
ubytování – individuálním studijním plánům 
– informace k zabezpečovaným sportům

Online:
• 9.00 – informace o škole, přijímacím řízení 
a ubytování 
• 10.00 až 11.00 – konzultace s trenéry atle
tiky a zimních sportů
• 14.00 – informace o škole, přijímacím řízení 
a ubytování 
• 15.00 až 16.00 – konzultace s trenéry atle-
tiky a zimních sportů 
• Připojení k jednotlivým schůzkám 
prostřednictvím aktivních linků, které bu-
dou k dispozici na www.gynome.cz.

Přihlášky do oboru odevzdejte do 30. listopa-
du 2021.

GYNOME se harmonizovalo
Prvního září přivítalo naše gymnázium mezi sebe 
tři nové třídy prvního ročníku a jako každý rok 
pro ně připravilo harmonizační dny. Studenti se 
nestačili ani rozkoukat po nových prostorách 
školy a už se vypravili do nedalekého Zubří. Ve 
spolupráci s Charitou Žďár pro ně byl připraven 
bohatý program. Pomocí her a zážitků se učili 
nová jména spolužáků a kantorů, spolupracovali 
na řešení úkolů, osvojili si pravidla úspěšné ko-
munikace, pracovali na budování vzájemné důvě-
ry a tmelili svoji třídní partu. Na pobytu studenti 

ocenili nabitý program, hry, aktivně strávené dny, 
výlet po okolí a vytvoření pohodové atmosféry 
mezi sebou a svými třídními učiteli.
Mají před sebou běh na dlouhou trať. Věříme, že 
vytvoří kolektiv, kde si budou rozumět, pomáhat 
si, navzájem se tolerovat a dosahovat kvalitních 
studijních úspěchů. Jménem pedagogů jim pře-
jeme, aby zažili zajímavou a obohacující cestu za 
svými životními cíli, na které je budeme po dobu 
studia provázet. 

 gynome
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Dům přírody se návštěvníkům líbí. Hlasovali pro něj v celokrajské anketě 

Dům přírody v Krátké získal prestižní ocenění 
Kraje Vysočina. Láká nejen svojí architekturou, 
ale i zajímavým programem. Jak nám potvrdil 
Zdeněk Záliš ze Správy  CHKO, je věnován zej-
ména  přírodě Žďárských vrchů.

Dům přírody v Krátké dostal prestižní ocenění 
od Kraje Vysočina. Za co přesně bylo?
Ocenění jsme dostali celkem tři. Už na jaře se 
nám podařilo získat třetí místo v anketě Zlatá 
jeřabina, kterou kraj udílí za kulturní počiny. Bylo 
to v kategorii Péče o kulturní dědictví, protože 

Dům přírody je v nádherně zrekonstruované 
původní horácké chalupě. Nyní jsme obdrželi 
dvě ceny v rámci ankety Stavba Vysočina. Cenu 
hejtmana Kraje Vysočina a cenu veřejnosti. To 
nás těší nejvíce, protože to znamená, že se náš 
Dům přírody líbil lidem, a to je důležité. 

Dům přírody v Krátké je v provozu už druhým 
rokem, jak se osvědčil?
Bohužel kvůli pandemii Covid-19 jsme nebyli 
ani jednu sezonu kompletně v provozu, takže 
těžko soudit, ale zájem o jeho návštěvu roste. 
To, že dostal cenu veřejnosti, svědčí o tom, že 
se tam lidem líbí. Vzhledem k tomu, že byl kvůli 
pandemii většinu času zavřený, jsme ale vlastně 
stále ještě v rozjezdu.

Co zde mohou návštěvníci zažít?
Jednou z hlavních akcí je Krátecký jarmark. Na 
podzim děláváme bramborovou slavnost, výstavy 
hub, odrůd jablek, fotografií. Celá dramaturgie 
je postavena tak, že budou dvě až tři velké akce 
za rok a k tomu celá řada menších. Tematické 
zaměření je jasné – Ždárské vrchy. 

Co pracovníky CHKO nejvíce zaměstnává letos 
na podzim?
Usilovně pracujeme na projektu revitalizace Dář-
ských rašelinišť, tedy toho nejcennějšího území, 
které tu máme. Rašeliniště totiž ztrácí vodu a 
hrozí, že budou vysychat. Jedná se přitom o nena-
hraditelné a velmi cenné lokality, kde žije mnoho 
vzácných živočichů a rostlin, které nedokáží žít v 
běžné krajině. Je to velký projekt, který vyjde na 
25 milionů. Jedná se totiž o několik set hektarů 
velké území.

 -kb-

Nové hlediště v kulturním domě dělá radost divákům

Kulturní dům zahájil novou sezonu se zbrusu 
novým hledištěm. Podle ředitelky NKZ Veroniky 
Teplé  je přínosem pro diváky i pro její zaměstnance. 
 Jaké má nové hlediště vlastnosti?
Hlediště má 14 výškových stupňů a vejde se na něj 
260 židlí. Celá tato takzvaná elevace stála zhruba 
5 milionů a z toho 1,5 milionů jsme pokryli dotací 
z Evropské unie. Velkou výhodou celého zařízení 
je to, že je kompletně skládací. V zasunutém stavu 
má na šířku pouze 1,3 metru. Celá konstrukce je 
navíc obložena dřevem a ani ve složeném stavu 
nijak nenarušuje celkový charakter velkého sálu.

Proč jste se pro tak náročnou investici rozhodli? 
Jednoznačně proto, že nové hlediště zvyšuje 
komfort diváků. Díky 14 výškovým stupňům se 
už prakticky nemůže stát, že někdo neuvidí na 

jeviště. Má to ale i prozaičtější důvody. V sále 
byly už řadu let nekvalitní židle, jejichž obnova by 
stála přes 2,5 milionů. Abychom zajistili alespoň 
základní divácký komfort, museli jsme zejména 
při divadelních představení stavět elevaci vlastní, 
což bylo poměrně časově i organizačně náročné. 
Proto jsme se rozhodli pro komplexní řešení a po 
návštěvě celé řady kulturních domů a hudebních 
sálů jsme vybrali tuto elevaci, která nám přišla 
jako nejlepší.  Židle jsou součástí elevace a jsou 
mnohem pohodlnější než ty dřevěné, které ná-
vštěvníci kulturního domu jistě velmi dobře znají.
 
Jak náročné bylo nové hlediště do velkého sálu 
instalovat?
Dodavatelská firma vyrobila vše na míru pro 
náš sál. Samotné montování trvalo asi 14 dnů a 

probíhalo o prázdninách. Poprvé jsme hlediště 
otestovali v září na představení divadla Drak. 
Elevace se tak osvědčila, že za poslední týden 
jsme ji stihli postavit a zase složit už pětkrát. 
Využíváme ji tedy maximálně.  -kb-

Mezigenerační setkávání 
pod taktovkou projektu 
MAP II 
Po covidové odmlce vás všechny zveme do 
kulturního domu na další Mezigenerační 
kvíz, který nás čeká v neděli 24. října. Sou-
těžíte rádi? Přijďte si prověřit své znalosti 
o medu. „MED“ totiž bude hlavní náplní 
otázek říjnového kvízu. Sestavte tým o maxi-
málně osmi členech, půlku týmu musí tvořit 
děti do 15 let, v týmu musí být člověk nad 50 
let a ve věku 15 až 50 let mohou být maxi-
málně dva hráči. Přihlaste se na fb MAP II v 
ORP Nové Město na Moravě nebo na e-mail 
smardova.l@nmnm.cz. Držíme vám pěsti. 
Pro všechny podrobnosti sledujte https://
www.nmnm.cz/.  -LŠ-
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
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 Čes-
ké republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky proběhnou ve dnech  
8. a 9. října 2021, a to v pátek dne 8. října 2021 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 
9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v budově Mateřské školy Nové 
Město na Moravě na ulici Žďárská, Žďárská 70, 
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, 1515, 1517),

ve volebním okrsku č. 2 
volební místnost v Základní škole Nové Město 
na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres 
Žďár nad Sázavou (tzv. I. základní škola), 
Vratislavovo nám. 124, Nové Město na Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 323, 337, a v ulici Blažíčkova, Bradyových, 
Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, 
Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, 
Německého, Palackého náměstí, Petrovická, 
Podlouckého, Vratislavovo náměstí, Žďárská 
(č. p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 83, 84, 85, 87, 294, 
308, 332, 333),

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 Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 236, a v ulici 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 Mo-
ravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá 
(č. p. 172, 173, 182, 183, 188, 189, 856, 1115), 
Mírová, 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 trvalé-
mu pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 97, a v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, 
Jedlová, Kaštanová, Leandra Čecha, Lesní, 
Makovského, Modřínová, Nad Městem, Nad 
Tratí, Na Výsluní, Polní, Radnická, Smrková, 
Sportovní, Šimkova, Šípková, 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 Mo-
ravě 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, 1546, 1547), Monseova, 
Tyršova,

ve volebním okrsku č. 8 
volební místnost v budově odloučeného pra-
coviště 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 trvalé-
mu pobytu v místní části Pohledec,

ve volebním okrsku č. 9 
volební místnost v obecním domě Maršovi-
ce, 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 míst-
ních částech Rokytno a Studnice,

ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v kulturním domě Jiříkovice, 
Jiříkovice 58, 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 Slav-
kovice, 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.

    1. Právo volit má státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb (tj. 9. října 2021) 
dosáhl věku nejméně 18 let. 

 2. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné.

4. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  
do volební místnosti.

5. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným občanským průkazem, 
platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.
    
6.Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu 
voličů obdrží volič od okrskové volební komise 
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prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu 
okrsková volební komise dodá za chybějící, škr-
tané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

7. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stá-
lého seznamu voličů a který prokáže své právo 
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
voličů 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 prů-
kaz odevzdat okrskové volební komisi, která 
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
a voliče do tohoto seznamu dopíše, a to i v pří-
padě, že se volič rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku.

9. Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.
10. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru ur-
čeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
do úřední obálky 1 hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný.

11.Volič může na hlasovacím lístku, který vkládá 
do obálky, zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hla-
sovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího 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 okrs-
kovou volební komisí do volební schránky. Za 
voliče, který není schopen vložit úřední obálku 
s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak 
může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise.

13. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.
 
14. Pokyny předsedy okrskové volební komi-
se k zachování pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro 
všechny přítomné.  
 
 Michal Šmarda, v. r.
 starosta

Zločin a trest v Novém Městě na Moravě
Dne 2.8.2021 v odpoledních hodinách bylo 
strážníkům oznámeno, že u dětského hřiště na 
ul. Malá leží osoba u vozovky. Po příjezdu na 
místo bylo strážníky zjištěno, že se jedná o podna-
pilou osobu, které bylo po provedení orientační 
dechové zkoušky naměřeno 3,28 ‰ alkoholu v 
dechu. Následně byla převezena k vystřízlivění 
do PZS v Jihlavě. 
Ve večerních hodinách dne 8.8.2021 bylo na 
služebnu MP oznámeno, že na staveništi na ul. 
Masarykova se pohybují cizí osoby. Strážníci 
se ihned dostavili na místo, kde bylo zjištěno, 
že se jedná o tři mladíky z NMnM. Strážníci je 
upozornili na to, že se nacházejí na soukromém 
pozemku, kam je vstup zakázán, a byli vykázáni 
z místa pryč. 
Dne 10.8.2021 v odpoledních hodinách bylo 
strážníkům oznámeno, že na ul. Mírová leží  oso-

ba na zemi. Při příjezdu na místo bylo hlídkou 
zjištěno, že se jedná o jim známou osobu, která 
v důsledku podnapilosti nebyla schopna žádné 
komunikace ani chůze. Z důvodu zajištění její 
bezpečnosti byla převezena k vystřízlivění do 
PZS v Jihlavě.
Dne 14.8.2021 v odpoledních hodinách se v 
NMnM konala charitativní akce „Na kole dě-
tem“, kde strážníci zajišťovali bezpečný doprovod 
účastníků při příjezdu na Vratislavovo náměstí a 
následném odjezdu. 

Městská policie dále upozorňuje občany, že v 
průběhu měsíce září byly nainstalovány radary na 
úsekové měření rychlosti. Jeden se nachází na ul. 
Brněnská, druhý v obci Rokytno. Bližší informace 
lze nalézt na webových stránkách města.

Dotace z Fondu rozvoje bydlení
Nové Město na  Moravě informuje občany o vy-
hlášení 2. kola výběrového řízení pro poskytování  
zápůjček z  prostředků Fondu rozvoje bydlení na 
opravy a modernizace rodinných a bytových domů a 
bytů,  které se nachází na území Nového Města na 
Moravě a jeho místních částí, v roce 2021.
Podmínky 2. kola výběrového řízení  jsou vyvě-
šeny na úřední desce města a současně umístěny 
na webových stránkách  www.radnice.nmnm.cz.
Způsob a podmínky ručení zůstávají nadále 
stejné. Zájemci o zápůjčku mohou podávat své 
žádosti od 1. října 2021. Tiskopisy pro podání 
žádosti jsou k dispozici na webových stránkách 

městského úřadu, podatelně nebo na finančním 
odboru města, Vratislavovo náměstí 103 v Novém 
Městě na Moravě. 
Poslední den pro podání žádosti je 31. října 2021. 
V měsíci listopadu proběhne výběrového řízení 
a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které 
budou v souladu se schválenými podmínkami 
výběrového řízení, budou předloženy ke schválení 
na listopadovém zasedání Zastupitelstva města. 
Případné další informace poskytne vedoucí fi-
nančního odboru Ing. Jaroslav Koutník, kancelář 
ve III. nadzemním podlaží. 
 -kb-

Moštování 2021
Moštárna ČZS za prodejnou Jednota  COOP 
pod Nemocnicí Nové Město na Moravě

Sobota   2.10.      7:00 – 13:00
Sobota   16.10.    7:00 – 13:00
Sobota   23.10.    7:00 – 13:00
Sobota   30.10.    7:00 – 13:00 

Cena 5 Kč za litr moštu. Vlastní nádoby s se-
bou! Na tel. objednávku nově i krouhání zelí.
Telefon   731 258 984   
ZO ČZS Nové Město na Moravě

Virtuální univerzita 
třetího věku
V úterý 5. října 2021 v 9 hod. v zasedací 
místnosti č. 1 zahajujeme v kulturním domě 
v Novém Městě na Moravě další semestr.
Na programu máme dvě témata: 

„Architekti italského baroka" ve dnech: 5. a 
19. 10., 2., 16. a 30. 11. a 14. 12. 2021.

"České dějiny a jejich souvislosti" ve dnech: 
12. a 26. 10., 9. a 23. 11., 7. a 21. 12. 2021.

Podrobnější informace a  konzultace po-
skytne Zdeněk Liška. 
Mobil:  602  706  523  
 e-mail:  liska.zdenek@centrum.cz
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Medailová vystoupení 
biatlonových nadějí 
Ve druhé polovině srpna se novoměstské biatlo-
nové naděje vypravily na kondiční tábor ve Zde-
razi, který absolvovaly s letohradským týmem. Po 
celý týden přitom makaly na sto procent. Běhalo 
se, plavalo, pilovala se samozřejmě střelba a do-
šlo také na orientační běh v neznámém terénu. 
Konec tábora přinesl také závody 2. kola ČP v 
letním biatlonu, které se konaly ve Vrchlabí. Na 
účastníky čekaly dva starty, a to sobotní sprint a 
nedělní sprint se skupinovým startem. Dohroma-
dy naši svěřenci vybojovali devět medailí, z toho 
hned pětkrát cinklo zlato. Všem dětem tak patří 
velká pochvala, přičemž medailové výsledky byly 
tím správným naladěním na vrchol letní sezony 
v podobě MČR, které se v zářijovém termínu ko-
nalo v Bystřici pod Hostýnem. 
 
 Veronika Černá, -mah-

Kuželkáři v letní lize na bedně 
Současná epidemická situace příliš nepřeje 
žádnému sportu a jinak tomu nebylo ani v pří-
padě kuželkářské sezony, jež byla zrušena po 
čtyřech odehraných kolech. Jako náhradu za 
přerušenou sezonu proto Česká kuželkářská 
asociace zorganizovala historicky první letní ligu 
v kuželkách, do které se mohly přihlásit jakéko-
liv týmy, bez ohledu na to, jakou soutěž běžně 
hrají. Proti sobě tak stanuli zástupci interligy 
i divize. Celkem se přihlásilo 32 týmů napříč 

republikou. Ty byly rozděleny do osmi skupin 
po čtyřech týmech, v nichž se utkal každý s kaž-
dým. Vítězové těchto skupin poté postoupili do 
finále v pražském Radotíně, kde se hrálo o titul 
vítěze. Divizní Nové Město bylo přiděleno do 
skupiny D, ve které poměřilo své síly se soupeři 
ze Solnice, Kostelce nad Černými Lesy B a tře-
tiligovými Pardubicemi. Z celkem šesti zápasů 
ve skupině prohrálo Nové Město pouze jeden 
a s deseti body postoupilo do finále, kde se naši 

borci střetli mimo jiné se soupeři z interligových 
Rokycan, druholigových Bohušovic nebo druž-
stvem prvoligových žen taktéž z Rokycan. Po 
skvělých výkonech především Miloše Stloukala 
a Michala Mika vybojovali novoměstští kuželkáři 
krásné 3. místo. Od druhého místa, jež udržel tým 
z Bohušovic, je dělilo pouze šest neshozených 
kuželek. Vítězem se pak stali hráči z Rokycan, 
kteří potvrdili, že v republice patří mezi nejužší 
kuželkářskou elitu.  -PH-, -mah-

Fotbalisté hledají recept na vítězství 
Osm zápasů = sedm bodů.  Taková je prozatímní 
bilance novoměstských fotbalistů v průběhu 
letošního ročníku Moravskoslezské fotbalové 
ligy. V tabulce jim díky tomu patří 15. příčka. V 
srpnových zápasech dostali naloženo na hřišti 
rezervy FK Vysočina Jihlava, kde prohráli 4:1. 
Prohra následovala i v 5. kole, kdy před domácími 
fanoušky nestačili na mužstvo FC Dolní Bene-
šov a připsali si těsnou prohru 1:0.  „V naší hře 
byla spousta nepřesností, lacino jsme ztráceli 
balony, vázla nám kombinace. Až v závěrečné 
čtvrthodině jsme si vytvořili tlak, kdy nebylo dale-
ko k vyrovnání,“ zhodnotil výkon novoměstský 
trenér Pavel Procházka. Chuť si spravili v 6. kole 
na hřišti týmu 1. SC Znojmo FK, kde naši fotba-
listé vyhráli 2:0. Skórovali Tomáš Duba a Filip 
Holman. V 7. kole však přišla smolná domácí 
prohra 3:2 s týmem FC Slovan Rosice. Před 
tímto zápasem se ještě odehrála předehrávka 
17. kola. Ve středečním termínu přivítali fotba-
listé Vrchoviny soupeře z Blanska. Ani v tomto 
utkání však nebodovali. Ztratili jej výsledkem 3:1. 

Šanci na reparát měli fotbalisté ve zbývajících 
dvou zářijových zápasech, kdy se utkali na hřišti 
rezervy prvoligového týmu FC Baník Ostrava 
(19.9.) a poté před domácími fanoušku nastoupili 
proti rezervě dalšího prvoligového týmu 1. FC 
Slovácka (25.9.). Říjnová porce zápasů zahrnuje 
výjezdy do Otrokovic (2.10.), Olomouce (17.10.) 
a Kroměříže (30.10.).  Na domácím hřišti se pak 
Vrchovina postaví proti týmům ČSK Uherský 
Brod (9.10.) a FK Frýdek-Místek (23.10.).
  -mah- 

Cenné bramborové medaile z Bystřice
V rámci pilování formy odehrála mladší přípravka 
charitativní turnaj v Bystřici nad Pernštejnem. 
Devět týmů se přihlásilo do letošního ročníku, 
který se hrál systémem každý s každým. Novo-
městské fotbalové naděje tak sehrály 8 zápasů, 
z toho 6krát vyhrály a jenom ve dvou utkáních 
prohrály. Nad jejich síly byly týmy SK Líšeň a TJ 
Okříšky. Jak se shodli oba trenéři, kterými jsou 
Ondřej Vícha a Pavel Němec, akce byla velice 
povedenou zkouškou před nastávající sezonou. 
„Děti si vyzkoušely různé posty, zjistili jsme, co 
nám jde, na čem naopak musíme v trénincích 
zapracovat. Všem dětem děkujeme za předvedený 
výkon a vzornou reprezentaci klubu,“ ohlédl se 
za turnajem Ondřej Vícha. Za SFK Vrchovina 
nastoupili Eliáš Němec, Šimon Krampol, Václav 
Havlíček, Samuel Bobula, Dan Vícha, Lucie a 
Gabriela Kalábová, Nikolas a Eliška Jandourkovi, 
Jiří a Petr Kozárovi.  -mah-
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Třebíč Open 2021 
Starší přípravka má za sebou náročný fotbalový 
test, a to v podobě vystoupení na turnaji Třebíč 
Open 2021, jehož se zúčastnilo 9 týmů. 
Šlo o mužstva SK FŠ Třebíč, FC Sparta Brno, SK 
Dynamo České Budějovice, FC Velké Meziříčí, 
1. FC Viktorie Přerov, FC Vysočina Jihlava, FC 
Zbrojovka, TJ Tatran Bohunice a novoměstské 
naděje. Co tým, to pojem. Tím pádem na naše 
hráče čekala porce 8 utkání proti špičkovým 
soupeřům. „Ničeho se však nezalekli, a ačkoliv 
rozdíl výkonnosti hrál v náš neprospěch, bojova-
li statečně v každém utkání. Zápas od zápasu 
jsme se zlepšovali a zrychlovali ve všech herních 
činnostech, přesto to na kvalitní soupeře nesta-
čilo,“ uvedl jeden z trenérů týmu Marek Bobula. 

Ten starší přípravku vede společně s Martinem 
Sokolíčkem a Janem Follprechtem. A ačkoliv Vr-
chovina odjížděla z Třebíče na posledním místě, 
počítají se nové zkušenosti a spousta námětů do 
tréninků. V novoměstském dresu nastoupili Ši-
mon Bobula, Jakub Fousek, Vít Follprecht, Milan 
Dobiáš, Martin Sokolíček, Jan Sykáček, Ondřej 
Sianta, Tereza Siantová, Petr Polanský, Ondřej 
Babjačok a Filip Jenček.
  -mah- 

Pozvánka na florbal
V průběhu zářijového měsíce stihli novoměst-
ští florbalisté odehrát několik zápasů, jejich 
výsledky však byly známy až po uzávěrce 
říjnového vydání Novoměstska. Za pozornost 
však stojí pozvánky na říjnové zápasy, které 
se uskuteční v domácí hale. Starší žáci se na 
domácí palubovce představí v sobotu 2. říj-
na. Dvojturnaj čekejte v neděli 10. října, kdy 
přípravka své zápasy odehraje dopoledne, 
mladší žáci pak nastoupí odpoledne. O 14 dní 
později si před domácími fanoušky zahrají i 
elévové. Vše o novoměstském florbalu, včetně 
možného využití Orlovny, najdete na webu 
www.orelnmnm.cz.
  -tom-, -mah-

Novoměstští atleti přepsali atletickou 
mapu  
Díky vítězství na krajských atletických závodech 
se družstvo novoměstských žáků představilo na 
semifinále MČR, které se konalo 11. září v Čes-
kých Budějovicích. V silné konkurenci obsadi-
lo vynikající 5.místo, když nestačilo pouze na 
pražské kluby a plzeňské naděje. Jde o výjimečný 
počin proti mnohem početnějším oddílům. Naše 
sedmičlenné družstvo získalo skvělých 86 bodů. 
Nejvíce se dařilo Matouši Němcovi, který neměl 
konkurenci jak v hodu oštěpem, tak diskem. V 
obou disciplínách navíc překonal osobní maxima. 
Druhé místo si pak připsal v hodu kladivem, kdy 

výkon 51,94 m znamenal nejen nový osobák, 
ale také 2. místo v republikových tabulkách. Vý-
borné 2. místo vybojoval Jiří Sedlák v chůzi na  
3 km, 3. místem se ve vrhu koulí blýsknul Marek 
Šolc. Třetí byl také mladší žák Petr Hubáček v 
hodu oštěpem, kde si posunul své maximum až 
na 44,81m, což by mu mělo stačit k účasti na 
MČR staršího žactva. Body posbíral i Jiří Uchytil, 
ve skvělé formě se představili také běžci Vilém 
Kalášek a Vladimír Kabuďa.
  -mah-, -hub-

Nábor do stolního tenisu
Díky zázemí, které novoměstský Orel získal v 
nové Orlovně, se pod jeho hlavičkou rozjíždí 
i další sportovní aktivity. Jednou z prvních je 
návrat k tradici, a to je obnovení lekcí stolní-
ho tenisu. Tréninky budou probíhat jednou 
týdně, a to vždy ve středu od 18:45 do 20:00 
v prostorách Orlovny na ulici Soškova č.p. 
1559. K dispozici bude trenér a vše potřebné 
ke hře. Pokud budete mít zájem zahrát si, 
kontaktujte prosím pana Petra Lemperu 
(e-mail lemperal@seznam.cz, telefon 605 
183 903). Tréninky odstartují v listopadu a 
přihlásit se může opravdu každý. Podle zájmu 
bude následně upravena tréninková náplň. 
Jednat se bude o rekreační stolní tenis, to 
znamená bez zapojení do oficiální soutěže. 
V případě zájmu se počítá s účastí na jedno-
rázových turnajích.                    -tom-, -mah-

Hemžení s nejmenšími 

Se začátkem školního roku odstartoval novo-
městský atletický oddíl pravidelné tréninky 
pro nejmenší. Takzvané hemžení probíhá 
vždy v pátek a v pondělí od 17:00 na atle-
tickém stadionu. Pod širým nebem se bude 
konat do konce října, poté se bude sportovat 
ve Sportovní hale. Vítány jsou všechny děti 
od 5 let. Zavítat mohou také starší zájemci 
o královnu sportu, kterou je atletika. -mah-

Atletické žně v Pacově 
V sobotu 4. září se v Pacově konalo finálové 
kolo krajského přeboru atletických družstev. V 
kategorii staršího žactva se novoměstským na-
dějím podařilo zvítězit, čímž si zajistily účast v 
semifinále MČR, které se uskutečnilo o týden 
později v Českých Budějovicích. Nejvíce bodů 
získal Matouš Němec, který opanoval všechny 
vrhačské disciplíny. Nejkvalitnější výkon podal 
v kladivu, kde si vylepšil osobní rekord, který má 
nyní hodnotu 48 m, čímž se dostal na 2. místo 
republikových tabulek. V oštěpu vyhrál výkonem 
45 m. Překvapením závodu byla premiérová účast 
Viléma Kaláška, který v běhu na 60 m finišoval v 
čase 8,16 a vybojoval 4. místo. Nastoupil také v 
běhu na 300 m a svoji univerzálnost potvrdil také 
v hodu oštěpem. Premiéru si odbyl také Marek 
Šolc, který ve skoku do výšky překonal 154 cm a 
neztratil se také v koulařském sektoru. Nejmladší 
účastník, kterým byl Vladimír Kabuďa, vylepšil 
svůj osobní rekord ve skoku do dálky, který nově 

činí 415 cm, stejně jako v běhu na 60 m, kde 
se nově může pyšnit časem 9,10. Jiří Uchytil si 
posunul své maximum v kladivu, které dolétlo na 
značku 33 m. Rekordní byl běh na 1 500 m také 
pro Jiřího Sedláka, jenž finišoval v čase 5:14. Ve 
stejné soutěži si vylepšovaly své osobní rekordy 
také novoměstské atletky. Jde o sprinterky Ninu 
Šinclovou a Terezu Kocandovou či výškařku 
Nikolu Szkanderovou.   -mah- , -hub-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 30. 7. Patrik Šindelka
 9. 8. Valerie Filipová
 12. 8. David Šibor
 14. 8. Veronika Chroustová
 15. 8. František Novotný
 17. 8. Vítek Škarka
 17. 8. Tomáš Michal
 18. 8. Tomáš Mrázek 
manželství
 31. 7. Markéta Librová, Petr Zdražil
 13. 8. Alice Dvořáková Polášková, Radek Král
 14. 8. Michaela Šustrová, Jaroslav Šiška
 21. 8. Hana Drdlová, Roman Břečka
 21. 8. Markéta Fiksová, David Vonšík
 21. 8. Radka Košíková, Jan Rosol
 21. 8. Zuzana Jarošová, Michal Příhoda
 21. 8. Aneta Skalníková, Jan Janíček
 4. 9. Šárka Machová, Jan Kubík
jubilanti
 1. 10. Věra Horáková 75 let 
 2. 10. Ing. Zdeněk Petr 88 let 
 3. 10. Vlasta Zábršová 80 let 
 4. 10. Libuše Polnická 86 let 
 7. 10. Rudolfa Vrbecká 97 let 
 14. 10. Marie Německá 75 let 
 14. 10. Anežka Tenglová 98 let 
 20. 10. Jaroslava Salamonová 75 let 
 21. 10. František Hojka 89 let 
 23. 10. Eliška Kopřivová 93 let 
 30. 10. Josef Kabrhel 88 let 
 31. 10. Mgr. Bohumil Havlík 75 let 
úmrtí
 17. 8. Jaroslava Jamborová (Pohledec, 1943)
 23. 8. Gustav Bělohlávek (NMnM, 1953)
 27. 8. Marie Drdlová (Řečice, 1937)
 28. 8. Rudolf Salamon (NMnM, 1948)
 28. 8. Jiří Kříž (NMnM, 1946)
 29. 8. Pavel Kučera (Bohdalec, 1969)
 30. 8. Věra Štrupová (NMnM, 1933)
 3. 9. Antonín Pleskač (NMnM, 1950)
 5. 9. Josef Košík (Radňovice, 1947)
 8. 9. Božena Dudková (NMnM, 1947)
 9. 9. Helena Tulisová (Rad. Svratka, 1931
 12. 9. Marie Benešová (Slavkovice, 1940)

Stomatologická pohotovost

K Club

Blahopřání

8.10. Koncert Martina Sedláka a 
Jendy Nováka ve 20:30
9.10. Kavárna na Fler trhu 
23.10. Kavárna na Malém světě 
31.10. Dřevěné divadlo Honzy Hrub-
ce v 16:00
Připravujeme: Degustace vína 
s cimbálovkou ve spolupráci s Vinotékou u Char-
lieho. 

2.10.2021 MDDr. Zuzana Stárková
Nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 731 533 340
3.10.2021 MDDr. Zuzana Stárková
Nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 731 533 340
9.10.2021 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699,  Žďár n. Sáz., 566 690 131
10.10.2021 MUDr. Tomáš Kreisler
Bezručova 23, Žďár n. Sáz., 724 388 249
16.10.2021 MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM, 566 524 615
17.10.2021 MDDr. Leupoldová Ludmila
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
17.10.2021 MDDr. Leupoldová Ludmila
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
23.10.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
24.10.2021 MDDr. Petr Novotný
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n. 
Sáz., 566 643 012 
28.10.2021 MDDr. Jiří Hruška
Sokolovská 13, Velké Meziříčí, 566 524 203
30.10.2021 MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8, V. Bíteš, 566 531 645
31.10.2021 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 130

To nejlepší z MS v broušeném skle
Do 10. října jsou u nás vystaveny opravdu vý-
jimečné kousky broušeného skla – vítězná díla 
sklářů brusičů, kteří se v červnu zúčastnili Mi-
strovství světa ve Světlé nad Sázavou Glass 
Cutting World Cup (GCWC) a utkali se ve třech 
kategoriích: ruční broušení (povinná a volná 
tvorba) a strojní broušení. Výstava je nádhernou 
ukázkou invence i poctivého řemesla a dokla-
dem vysoké kvality pořádané soutěže. Přijďte 
se podívat! Jen prosíme, opatrně našlapovat.
Končící výstavy
V říjnu se rozloučíme hned se třemi výstavami. 
Už jen do 17. října můžete vidět osobité foto-
grafie Vladislava Krédla v Malé galerii. O týden 
později, tedy 24. října, skončí v arkádě geomet-
ricky laděné obrazy Ivana Kříže a v zámeckém 
podkroví dřevěné plastiky Zdeňka Macháčka 
spolu s obrazy Miroslava Štolfy. Pokud jste vý-
stavy ještě neviděli, určitě si je nenechte ujít.
Připravujeme na říjen 
Naši stálou expozici v obrazárně oživí oceně-
né sochařské portréty, které vznikly v rámci 8. 
ročníku soutěže Spolku sochařů České republiky. 
Jedná se o portréty důležitých osobností, které se 
významným způsobem zapsaly do našich i svě-
tových dějin. Výzvou pro letošní soutěžící bylo 
vytvořit portrét elektrotechnika a podnikatele 
Emila Kolbena, architekta Bedřicha Feuerstei-
na a sochařky Hany Wichterlové. Cílem sou-
těže je vytvořit, vybrat a ocenit nejzdařilejší 
portréty, o jejichž realizaci a umístění projeví 
zájem veřejné instituce i soukromé osoby.
Další novinkou je projekt „Dílo měsíce“. Od 
druhé poloviny října budeme pravidelně před-
stavovat vybraná díla z našich sbírek a vyprávět 
jejich příběhy. Ke každému dílu vznikne i pracovní 
list pro dětského návštěvníka. Začínáme obrazem 
jednoho slavného krajináře, ale víc zatím neprozra-
díme. Sledujte naše webové a facebookové stránky.
Do třetice se můžete těšit na ARTkino v Ho-
rácké galerii, které se s přicházejícím podzi-
mem definitivně stěhuje pod střechu. V úterý 
26. října v 19:30 budeme promítat dánský film 
Rytíři spravedlnosti, který byl uveden do kin v 
roce 2020 a sklidil pochvalné recenze od kritiků. 
Sbíráme vzpomínky, jak se bydlelo na zámku
Zcela spontánně se začátkem září uskutečnilo 
setkání pamětníků, pro které je Horácká gale-
rie nejen kulturním stánkem, ale také bývalým 
domovem. Před kamerou kurátora Jakuba Orla 
Tomáše jsme nad fotkami zavzpomínali na časy, 
kdy na zámku bývaly byty a kdy tu žila do jisté míry 
uzavřená komunita několika rodin. Bylo to milé 
i zajímavé. A určitě to nebylo setkání poslední. 
Těšíme se na další a rádi přivítáme další pamět-
níky. Naším přáním je, aby se jednou vzpomínky 
staly součástí knihy o novoměstské galerii. (sta)

Dne 3. září oslavili 50 let společného života 
manželé Hana a Vlastimil Junovi z Kuklíka. Do 
dalších společných let přejí hodně lásky, zdraví a 
spokojenosti děti a vnoučata s rodinami. 

Dne 9. října oslaví 50 let společného života manže-
lé Veleslava a František Kotovicovi ze Zubří. Dě-
kujeme jim za lásku, péči a obětavost. Do dalších 
společných let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přejí děti s rodinami.

Vzpomínky

Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, nezapo-
mene. Dne 12. října 
uplynou již 3 roky, kdy 
od nás odešel náš tatínek 
pan František Mach. Za 
upřímnou vzpomínku dě-
kujeme.  Děti s rodinami
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám domácí česnek – unikát za 160 Kč/kg.
Prodám palivové dřevo bříza, smrk. Možnost do-
pravy. Tel.: 731 587 714. Volat prosím od 4. října. 
Sháním  spolehlivou paní na úklid 
domácnosti. 1x za 14 dní cca 2 hodiny, běžný 
úklid, odměna 500 Kč. Tel.: 775 646 769
Koupím garáž u nemocnice, ul. Purkyňova, popř. ul. 
Dukelská. Platím hotově, ihned. Tel.: 776 272 281 
Vyměním byt po rekonstrukci 2+1 v NMnM 
za rodinný dům v NMnM, rozdíl doplatím. Za-
hrada, garáže, dílna vítány. Tel.: 702 080 358 
Hledáme RD, chalupu či zděnou chatu k rekreaci. 
Jsme přímí kupující, bez RK. Tel.: 608 958 570 
Prodám česnek - modrý paličák, cena 150 Kč/
kg, cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102 472
Prodám mák modrý a kmín. Tel.: 720 102 472
Prodám sklo na celý skleník 3x3 m, včetně 
štítů. Formáty skla 135x50, síla 4u/m 
146x50. Navíc sklo na štíty, celkem 40 m², 
velmi levně – 3 000 Kč. Tel.: 728 924 940
Koupíme zahrádku v NMnM. Platba ho-

tově. Tel.: 606 787 258, 603 708 774
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, 
Emler, Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, 
Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelí-
nek, Wagner, Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuš-
ka, Kaván, Blažíček a dalších. Tel.: 776 393 000
Prodám pánský oblek tmavý na chlapeckou štíhlou 
postavu výšky 175 cm, cena 100 Kč. Tel.: 724 910 732
Pronajmu byt 2+1+1,65 m². Šatna, lodžie, sklep. 
Částečně zařízený. Cena 11 500 Kč. Volný ihned. 
Bez RK. Volat prosím po 17:00 na tel. 734 212 904.
Prodám kotel Viadrus Herkules U 26, možná úprava 
na kotel s automatikou. Tel.: 722 954 570 (jen SMS)
Hledám výpomoc na přijímání a výdej za-
kázek do brusírny nástrojů. Tel.: 605 073 845 
Koupím garáž, lokalita Holubka. Tel.: 608 724 448 
Sháním stavební pozemek v blízkém oko-
lí NMnM, příp. i v NMnM. Jsem pří-
mý zájemce, ne RK. Tel.: 724 199 966 
Sběratel koupí motocykly značky Jawa, 

Čz – kompletní, nekompletní i vraky a ná-
hradní díly. Popřípadě i jiné zajímavé moto-
cykly či náhradní díly. Tel.: 777 447 434 
Prodám dámský kožich – černý persi-
án, límec rezavá liška, na hubenou po-
stavu. Cena 500 Kč. Tel.: 720 676 157
Prodám nový černý kožený kabát na muže i na 
ženu, vel. asi XL. Cena 500 Kč. Tel.: 720 676 157
Prodám masážní podložku na záda, vel. 
48x111 cm. Cena 500 Kč. Tel.: 720 676 157
Prodám sadu hrnců smalt + skleněné víko, 
6 ks. Cena 1 000 Kč. Tel.: 720 676 157
Prodám  novou helmu na kolo, zn. 
Author Skiff 52 – 58 cm, barva černo-
bílá. Cena 500 Kč. Tel.: 720 676 157
Daruji hodně sešitů na různé ruční prá-
ce a šití. Zdarma. Tel.: 720 676 157
Daruji kožešinovou čepici a límec stříbrná 
liška, obvod hlavy 54 cm. Tel.: 720 676 157

Uzávěrka listopadového čísla je 
15. října 2021.

Poděkování

Dne 13. října uplynou 4 
roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Pavel Kli-
ment. S láskou vzpomínají 
manželka, synové Pavel a 
Petr s rodinami. 

Děkujeme všem záchranným složkám, lékařům 
i sestřičkám anesteziologicko-resuscitačního od-
dělení za péči a snahu o záchranu naší maminky 
paní Jaroslavy Jamborové z Pohledce. Naše 
poděkování dále patří všem příbuzným, přáte-
lům, SDH, kteří se dne 20. srpna přišli s naší 
maminkou rozloučit na poslední cestě. Zvláštní 
dík patří i panu faráři Rumlovi, nosičům a panu 
Švandovi z Pohledce. Také děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Dcery s rodinami

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

Klub seniorů

4. říjen 
Výlet na Tři Studně, Medlov a Fryšavu 
(pěší vycházka křížovou cestou ze Třech Studní)
Odjezd do Třech Studní (autobus 9:35 z cent-
ra, u nemocnice 9:38). Návrat z Fryšavy 15:10 
s přestupem ve Sněžném. Občerstvení: hospůdky, 
vlastní zásoby.
11. říjen
14:00 Výbor
15:00 Oslava Dne seniorů, posezení s hudbou a ob-
čerstvením na hasičárně. Na harmoniku zahraje 
a zazpívá Oldřich Henzl z kapely Jásalka.
18. říjen Výlet do Brna a návštěva Vidy 
(zábavní vědecký park s  interaktivní expozicí 
v oblastech Planeta, Civilizace, Člověk a Mik-
rosvět). Odjezd vlakem z nádraží ČD 7:00 přes 
Tišnov do Brna-Králova Pole, dále MHD). Ná-
vrat 16:56 Nové Město. Lehké občerstvení lze 
zakoupit na místě. 

Dne 29. října uplyne rok 
od doby, kdy odešel k Bohu 
náš milovaný tatínek, dě-
deček, tchán a manžel, 
pan Milan Sivák. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte si s 
námi na tohoto úžasného a 
námi milovaného člověka. 
Navždy je v našich srdcích.

Odešla Blanka Krupicová
Byla předsedkyní Klubu seniorů v Novém Městě 
na Moravě v letech 1990 – 2001. Byla však 
především nevyčerpatelnou studnicí nápadů 
při akcích Klubu, vždy veselou kamarádkou a 
člověkem ochotným každému pomoci. Kolik 
to bylo scének a nápaditých kostýmů na ma-
sopustních merendách, velmi půvabná byla jako 
Mikuláš i čarodějnice, stejně jí slušel i horácký 
kroj. Ráda se účastnila všech zájezdů a vycházek, 
díky ní novoměstští senioři navštívili Holand-
sko. Budeme na Blanku s úctou vzpomínat. 
Rozloučili jsme se s ní v pátek 27. srpna 2021. 

Mgr. Libuše Topinková

Dne 5. října uplyne rok, co nás navždy opustil 
pan Miroslav Lukeš z Pohledce. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuje-
me. S láskou vzpomínají manželka Zdena, 
synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata. 

Hřbitov je smutná zahra-
da, kde tiše pějí ptáci. Své 
drahé tam člověk ukládá 
a vzpomínat se vrací. Dne 
4. října uplynou 2 roky, co 
nás navždy opustila naše 
milovaná manželka, ba-
bička a prababička, paní 
Věrka Stojkovičová z Nové-

ho Města. S úctou vzpomínají manžel, synové Jan a 
Michal, dcery Iveta a Věra s rodinami a sestra Jana.

Dne 23. října by se dožila 
100 let naše maminka a ba-
bička paní Emilie Řádková 
ze Zubří. Dne 19. srpna 
uplynulo již 23 let od jejího 
úmrtí. Stále vzpomínají její 
děti s rodinami.
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Kulturní říjen v Novém Městě na Moravě
Matky – kino
Kulturní dům, velký sál, 5. října od 19:00
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chyt-
ré, užívají si, probírají spolu chlapy, vztahy a sex. 
K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě 
porodily, případně jsou těhotné. Sára (Hana 
Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit 
a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika (Petra Hře-
bíčková) žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel 
je workoholik (Jiří Langmajer), moc doma není, 
a tak není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David 
(Vladimír Polívka). Zuzana (Sandra Nováková) 
je po rozchodu s Kamilem (Václav Neužil) bez 
peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou 
dětí. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má skvě-
lého kluka (Štěpán Benoni), nesnesitelné rodiče, 
je těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně 
mají jedna druhou…

Fler trh
Kulturní dům, velký sál, 9. října od 9:00 do 16:00
Již tradičně známý trh plný originálů, nápadů, 
krásy, osobitosti, šikovných ručiček, výtvarných 
dílen. Prostě krásný den, z kterého si i odnesete 
spoustu super věcí domů.

Deníček moderního otce – kino
Kulturní dům, velký sál, 12. října od 19:00 
Někdy vás život náhodně dostane do situace, 
kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat jako 
chlap. Nataša a Dominik se neplánovaně stanou 
rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro 
děti, dokáže rodinu lépe finančně zabezpečit, a 
tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozen-
ce převezme jako otec na mateřské dovolené Do-
minik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní 
představou, že mu poskytne dostatek času napsat 
konečně knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba 

lávky! Dominik musí vynaložit veškerou vynalé-
zavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul 
péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává 
boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem 
však také objeví, kolik podob může mít láska…  

Ovečky a vlci: Veliká bitva – kino
Kulturní dům, velký sál, 17. října od 16:00
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně 
v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve 
vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří 
chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci 
jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může 
zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří 
se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?

Buchty a loutky: Psycho reloaed – loutkové 
divadlo pro dospělé
Kulturní dům, velký sál, 19. října od 19:00
Buchty a loutky svým neobvyklým způsobem 
tvorby vytvářejí unikátní divadelní poetiku. 
Klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpra-
covávají s nadhledem a nezaměnitelným humo-
rem, s osobitým důrazem na výtvarnou stránku, 
komponovanou hudbu a živou zvukovou stopu. 
Od dob svého vzniku, kdy Buchty a loutky roz-
vířily vody českého loutkového divadla svými 
dnes již kultovními inscenacemi, jednoznačně 
patří k divadelní špičce nejen v Čechách, ale i 
za hranicemi. Psycho reloaded je první inscena-
ce čtyřdílného cyklu inspirovaného americký-
mi kvalitními filmy. Poklona dobrému filmu, 
poklona špatnému humoru, poklona loutkové 
tradici. Tolik poklon, až mrazí v zádech. 

Malý svět – výchovně vzdělávací festival pro 
celou rodinu
Kulturní dům, 23. října od 9:00 do 18:00

Malý svět bude opět našlapaný vědomostmi, 
pokusy, divadlem, zajímavostmi z oblasti výchovy 
a vzdělání, a to vše zábavně. Můžete se těšit na tr-
žiště s nápaditými hračkami, knížkami a pomůc-
kami. Uchvátí vás svět vědy v podání fyzikální-
ho divadla ÚDiF. Absolventky DAMU Štěpánka 
Vanická a Jana Kollertová  přivezou loutkové 
divadlo a s ním Ezopovy bajky a Noty na buben.  

MIXLE V PIKSLE – koncert pro děti
Kulturní dům, velký sál, 23. října od 17:00
MIXLE V PIKSLE jsou Márdi a Pítrs z Vypsané 
fiXy, Lukas z Fundamentalisty v pásmu Gazi a 
Ondroid z kapely Most Wonky. Všichni dohro-
mady hrají dětem a všem dalším. Kapela vystoupí 
v rámci festivalu Malý svět.

Vypsaná fiXa – koncert
Kulturní dům, velký sál, 23. října od 20:00 
Vypsaná fiXa je pardubická skupina mající zá-
klady v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů; 
sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. 
Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, 
surrealistické texty, které píše frontman Michal 
Mareda. Skupina vznikla v roce 1994. 

Zvířátka a loupežníci – loutkové divadlo Honzy 
Hrubce
K Club, 31. října od 16:00
Pohádka o tom, jak tři loupežníci kradli jako stra-
ky, až narazili na statek, kde hospodaří babička, 
pejsek, koza, kohout a tři prasátka. Tam jejich 
štěstí v loupení končí a loupežníkům nezbývá 
nic jiného, než se polepšit.

 -kb-

Vypsaná fixa
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Bastien a Bastienka
V říjnu 2021 to budou dva roky, co Akvarteto, 
spolek pečující o muzikalitu v bystřickém regi-
onu, začalo připravovat projekt nastudování a 
provedení opery W. A. Mozarta Bastien a Basti-
enka. Projekt je náročný nejen na organizaci 
místních a přizvaných umělců, ale je velmi ná-
ročný i ekonomicky. Tomu odpovídá struktura 
jeho financování, do které přispívají veřejné 
rozpočty měst Žďár nad Sázavou, Nové Město 
na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem, a dokonce 
i dary soukromých sponzorů. Realizace projek-
tu by byla nemyslitelná bez vydatné podpory 
ZUŠ Jana Štursy, pod jejíž záštitou se projekt 
připravuje. Přípravu opery bohužel zjara 2020 
přerušila opatření vlády ČR v souvislosti s epi-
demií. K druhému pozastavení produkce došlo 

z téhož důvodu na podzim 2020, kdy byly opera 
a doprovodné dramatické pásmo prakticky už 
připravené.
Akvarteto začalo projekt znovu rozjíždět letos na 
jaře. Od září 2021 jsou už naplánovány zkoušky 
orchestru, korepetice i zkoušky dramatického 
pásma. Bylo potřeba změnit obsazení: hlavní 
roli pastýřky Bastienky přebírá paní Petra 
Kynclová ze Žďáru nad Sázavou, Kolase si za-
zpívá pan Adam Born z Pražské konzervatoře a 
role Bastiena se ujal pan František Sliž z JAMU. 
Dirigentem je bystřický rodák Ondřej Kunovský, 
který je aktuálně studentem dirigování na pražské 
HAMU. Scénografie se ujala paní učitelka ZUŠ 
Jana Štursy Hana Jelínková a režisérkou opery je 
její kolegyně Lada Hubáčková Pokorná. Celkově 

se produkce zúčastní přes 30 převážně místních 
umělců z řad žáků i učitelů našich tří ZUŠ a řada 
přizvaných profesionálů.
Premiéra opery se uskuteční 16.10. v nádherném 
atriu ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě, druhé 
představení bude v sobotu 17.10. v sále prelatu-
ry zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Po-
slední představení Akvarteto plánuje na 23. října 
v budově Sokolovny v Bystřici nad Pernštejnem. 
Všechna představení začínají ve 20:00.
Popřejme všem zapojeným organizacím a uměl-
cům, aby jejich nemalé úsilí došlo letos na podzim 
naplnění a aby se dočkali i zájmu diváků.
Více informací o projektu na webu www.akvar-
teto.cz.  -kb-

Říjen v muzeu 
Do 28. listopadu se přijďte pobavit na výstavu 
k Roku divadel – Svět za oponou. Je věnována 
historii novoměstských 
ochotnických divadel. 
Uvidíte kulisy, dobové 
fotografie, dokumenty 
a rekvizity. Můžete si 
také vyzkoušet různé 
kostýmy a na jevišti si 
zahrát krátké scénky. 
Na půdě muzea vy-
stavujeme fotografie 
soch Čestmíra Sušky 
v dialogu s krajinou a 
architekturou.
 3. října v 16:00 vás 
Adam Dostál provede 
po památkách města 
v rámci komentované 
prohlídky. Ve dnech 9. 
a 10. října se uskuteční 
oblíbená podzimní vý-
stava na dvorku muzea, 
připravovaná ekový-
chovnou organizací Chaloupky. Tentokrát se 
těšte na všelijaké přírodniny a soutěž o ceny se 

zahradnickou tematikou.
Ve sbírkách muzea se nachází několik návrhů 

sgrafit, grafických listů 
a jejich dřevorytových 
předloh od Karla Něm-
ce na toto téma. Tří-
barevný dřevoryt Sv. 
Václava z roku 1924 
znázorňuje knížete je-
doucího na koni. Tento 
oblíbený motiv používal 
Němec také na svých 
sgrafitech – na kostele 
svaté Kunhuty, který 
vyzdobil v roce 1928 a 
1929 k tisíciletému vý-
ročí zavraždění světce, 
nebo na domě čp. 46 
na Žďárské ulici. Mo-
tiv stojícího Václava v 
knížecí čapce s kopím 
a přemyslovskou orlicí 
na štítu najdeme kromě 
grafik také na kostele 

místního katolického hřbitova nebo ve Žďáře 
na Hutařově ulici. Alice Hradilová

Říjen v knihovně
 „Týden knihoven“
Říjen – Kvíz pro dětské knihomoly, kvíz pro 
dospělé knihomoly
Říjen – Výstava: Maturitní práce na Gynome 
2021

Pondělí až sobota 4. – 9. října:
Registrace nových čtenářů zdarma
Pondělí až sobota 4. – 9. října:
Burza vyřazených knih a časopisů
Pondělí 4. října:
Den otevřených dveří
Úterý 5. října:
Kateřina Beáta Bukáčková, autorské čtení z 
knihy „Devět“
Středa 6. října:
Dětský den v knihovně „Šipkovaná“
Čtvrtek 7. října:
Dílna „Netradiční tvoření věnců“
Čtvrtek 21. října:
Spisovatelé do knihoven, Vratislav Kadlec 

Otec a syn představí nové hudební album
17. listopadu proběhne v novoměstském kul-
turním domě koncert k oficiálnímu uvedení 
nahrávky Like father like son. Album natočil 
všestranný hudebník, v Novém Městě známý 
především jako bubeník, učitel bicích nástrojů 
a zpěvák Libor Orel se svým synem Liborem 
juniorem. 

„Většinu nástrojů hrajeme opravdu my dva, ale 
přizvali jsme si ke spolupráci několik našich ka-
marádů muzikantů,“ popisuje nahrávku Libor 
Orel. Nahrávka s přestávkami vznikala v roce 
2020 ve zvukové režii Filipa Mošnera.
Album novoměstští hudebníci vydali vlastním ná-
kladem díky podpoře přátel a crowdfundingové 

kampani. Koncert u příležitosti vzniku alba byl 
původně plánován na jaro letošního roku, ale z 
důvodů protiepidemických opatření je přeložen 
na 17. listopad 2021. 

 
 -kb-
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Zmizelé Nové Město
Volejbal v letech 1974–2006, žákyně a dorostenky

V tomto roce trénoval 
mladší žákyně Jiří Ryšavý, 
a to pod hlavičkou TJ Nové 
Město. Tréninky probíhaly 
2x týdně venku nebo v tělo-
cvičně. Vedení žákyň převzal 
od Jiřího Horáka a Liby Kra-
tochvílové. V dubnu 1975 
se zúčastnily turnaje Lu-
ženský pohár osvobození, 
kde se z padesáti dvou druž-
stev umístily na 19. místě. V 
témže roce se při náboru ve 
školách přihlásilo 34 žákyň. 
Vznikla přípravka, kterou 
vedl Jiří Ryšavý. Žáků se při-
hlásilo 35 a jejich trenérem 
se stal Richard Krabec. V ná-
sledujících letech vyhrávaly 
žákyně všechny okresní pře-
bory. Vzniklo také družstvo 
dorostenek. V Novém Městě 
se konaly tzv. Májové turnaje 
žákyň, organizátorem byla TJ Sokol. Např. na 
jeho druhém ročníku v roce 1979, konaném 
na čtyřech kurtech u gymnázia, se zúčastni-

la družstva Žďáru, Husovic, Telče, Kuřimi, 
DPM Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Komí-
na, Spoje Brno B, Jihlavy a Nového Města. V 

těchto letech zdárně fungo-
valo vedení volejbalového 
oddílu v čele s ing. Jiřím 
Špačkem. V srpnu 1983 
úspěšně reprezentovalo 
družstvo starších žákyň 
žďárský okres na turnaji ve 
Vranově nad Ťoplou, kde 
vybojovalo druhé místo. 
V květnu 1986, za velké 
podpory diváků, vyhrálo 
družstvo starších žákyň 
nad Prostějovem turnaj 
ve Vyškově. V témže roce 
odešel trenér Ryšavý do 
Prahy, vrátil se až v roce 
1996. Stal se opět kva-
l i f ikovaným trenérem 
družstva dorostenek, a 
to do roku 2006. V těch-
to letech se zúčastnily 
d o r o s t e n k y  ú s p ě š n ě 
l igových soutěží .  Ve-

likou zásluhu na těchto úspěších měla 
také trenérka Eva Harásková.  Jiří Janíček

Jiří Ryšavý se svými svěřenkyněmi v roce 1983, vlevo nahoře: Romana Winterová, Kateřina 
Šimůnková, Jitka Kotovicová, Dana Karmazínová, Hana Slováková, Lenka Krabcová, dole: 
Hana Kotovicová, Lenka Ruprechtová, Eva Harásková, Renata Vojnarová.

Novoměstský volejbal očima hráče aneb 
Krásné čtyři roky s muži volejbalisty

Přímo naproti mému rodnému domu 
v  Praze na Vinohradech měl volejbalový 
oddíl Spartak Praha Potrubí tři volejbalové 
kurty a já jsem takřka od narození pozo-
roval každý den z  balkonu tuto krásnou 
hru, do které jsem se zamiloval. Chtěl jsem 
se stát vynikajícím volejbalistou a šel jsem 
za tím dost cílevědomě. Trénoval jsem kaž-
dý den, časem jsem byl vybrán do širšího 
výběru dorostenecké reprezentace a poz-
ději do armádního ligového družstva Rudé 
hvězdy Praha, kde jsem v  roce 1966, jako 
člen týmu, získal titul přeborník republiky. 

V roce 1973, ve svých 28 letech, jsem se 
oženil a přestěhoval se za manželkou do 
Nového Města na Moravě. Hned následující 
rok jsem se stal členem novoměstského vo-
lejbalového týmu. Byl jsem nadšen úrovní a 
zaujetím hráčů pro volejbal. Toužili postoupit 
do národní ligy a byli odhodlaní pro to udělat 
maximum. Do týmu jsem zapadl okamžitě, 

získal jsem si důvěru hráčů a v roli nahráva-
če jsem se snažil i o co nejlepší nahrávky na 
smeč. Všechny zápasy i tréninky probíhaly 
tehdy na volejbalových kurtech u gymnázia 
a hrálo se v  tomto složení: Richard Krabec 
– vynikající a zkušený hráč a stratég, hrával 
v Brně s  týmem, který získal dorostenecký 
titul mistra republiky. Byl stěžejní postavou 
celého družstva, hrajícím trenérem, kapi-
tánem i organizátorem. Petr Libra z Pohled-
ce – dvoumetrový smečař, takzvaný „zabi-
ják-tutovka“, ne vždy však tuto svoji přednost 
využíval. Občas ulejval za bloky, což ne vždy 
vedlo ke kýženému bodu a my jsme mu to 
občas měli tak trochu za zlé. Miloš Kreps 
– úspěšný a šikovný smečař a také výborný 
blokař. K  dalším důležitým hráčům týmu 
patřil Antonín Hadač a Milan Beneš, oba 
polaři, vybírali i míče, které už se zdály sko-
ro nechytatelné. Velkou posilou týmu byl také 
Zdeněk Podhrázský ze Žďáru a Jan Velík ze 

Svratky. Později obohatili družstvo ještě Mi-
roslav Straka z Nového Města a Jan Konopka 
z Liberce. Oba byli velkou posilou na smečích. 

Všichni dohromady jsme vytvořili tým, 
který v sezoně 1973/1974 vyhrál s  velkou 
převahou krajský přebor I. třídy a splnil si 
tím svůj vytoužený cíl. V přeboru jsme vyhráli 
21 utkání a prohráli pouze jeden zápas. Tím 
jsme si vybojovali postup do II. národní ligy, 
kde jsme hráli už s týmy z celé Moravy (Brna, 
Ostravy, Gottwaldova, Přerova …). V nové se-
zoně 1975/1976 jsme skončili na 7. místě z 12 
moravských družstev, s 10 vítěznými a 12 pro-
hranými zápasy. Byl to pro nás velký úspěch, 
neboť jsme se stále potýkali s nedostatkem 
hráčů a v  té době zde nebyli žádní mladí 
volejbalisté, kteří by nás mohli doplňovat. 

Novoměstští fanoušci byli tenkrát úžasní. 
Na naše zápasy přicházeli v hojném počtu a 
fanděním vytvářeli vynikající atmosféru pro 
hru. Vždy nás dokázali vyburcovat k bojovné-

14 NOVOMĚSTSKO / ŘÍJEN 2021



Volejbalové tablo z roku 1977 

mu výkonu, i když ne vždy to přineslo kýžené 
vítězství. Byli jsme ale vždy rádi, když jsme 
ukázali hru dobré úrovně, a mohli tak snad 
navázat svými výkony na slavnou tradici novo-
městských volejbalistů z let 1948–1950, kdy 
se zde hrála Moravskoslezská liga. Někteří 
pamětníci vzpomínají, jak tehdy Novoměšťák 
Vladimír Bukovský uchvacoval diváky svými 
tvrdými smeči. Fandění tehdejších fanoušků 
bylo prý slyšet až u nemocnice a jejich po-
vzbuzování Vládi „raz – dva – a Buku“ byl 
pokřik, který doprovázel každý jeho oče-
kávaný tvrdý smeč. Podobně i naši fandové 
povzbuzovali naše smečaře, a to především 
našeho dvoumetrového „zabijáka“ Péťu Libru.

Během druhé sezony 1976/1977 v 1. ná-
rodní lize však nastala situace, kdy už jsme 
cítili, že to je naše sezona poslední. Někteří 
hráči měli zdravotní problémy a noví hráči 
chyběli. V soutěži jsme skončili na 11. místě 
z 12 týmů a po soutěži se naše družstvo sku-
tečně rozpadlo. Pro nás hráče i pro naše 
fanoušky to byla velice nepříjemná situace. 

Já budu stále rád vzpomínat na čtyři krásné 
roky, které jsem strávil s  výbornou partou 
kamarádů a se skvělými fanoušky volejbalu 
na novoměstských kurtech u gymnázia.

Zajímavým vývojem prošla novoměstská 
volejbalová hřiště. Měli jsme k dispozici dvě 
antuková hřiště u gymnázia, která byla vybu-
dována členy volejbalového oddílu po dohodě 
se školou. V  té době, kdy zde probíhala mi-
strovská utkání národní ligy, bylo nutné hrát 
na hřištích, která by splňovala předpisy soutě-
ží. Proto jsme před každým utkáním museli ze 
dvou hřišť udělat jedno velké, aby byl zajištěn 
dostatek prostoru kolem. V roce 2012 zde pak 

bylo gymnáziem vystavěno víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem. Tím přišel volejbalový od-
díl o dva venkovní kurty bez jakékoli náhrady. 

Do té doby sem v létě jezdily pravidelně ně-
které volejbalové oddíly na soustředění nebo 
se zde konala školení trenérů, protože zde byly 
výborné podmínky pro sportovní přípravu i 
pro rekreaci. Dvě antuková hřiště vedle sebe, 
lehkoatletický stadion, tělocvičny a krásná 
příroda s přírodním koupalištěm, to byly pod-

mínky, které volejbalisté pro letní soustředě-
ní potřebují. Jezdil k nám sám nebo se svým 
extraligovým týmem Zbrojovkou Brno na sou-
středění zasloužilý mistr sportu a zasloužilý 
trenér, mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy 
Karel Láznička. Bohužel nyní na současné 
víceúčelové hřiště s umělou trávou u gymnázia 
už volejbalisté jezdit nechtějí, protože ten-
to povrch není pro závodní volejbal vhodný. 

Miroslav Nepustil

Zleva: Richard Krabec, Milan Beneš, smečující „zabiják“ Petr Libra, Miroslav 
Nepustil

Starší dorostenci v roce 1976, zleva trenér Richard Krabec, Komínek, 
Markvart, Boris Jaroš, Miroslav Černý, Jiří Pohanka, dole Jan Krakovič, 
Novotný, Michal Sláma.
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Do 28.11. výstava Svět za oponou – výstava o historii ochotnických divadel    Horácké muzeum

Do 5.12. výstava Věci venku Horácké muzeum

říjen výstava Maturitní práce na Gynome 2021 Městská knihovna

2.10. 9:00 sport Florbal – starší žáci, domácí turnaj Sportovní hala

2.10. 14:00 kultura Setkání padesátníků Kulturní dům

3.10. 15:00 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FC Náměšť n. O. / Agados KP 10. kolo fotbalové hřiště

3.10. 16:00 kultura Komentovaná prohlídka města sraz v Informačním centru

4.10. vzdělávací Den otevřených dveří Městská knihovna

4.–9.10. vzdělávací Registrace nových čtenářů zdarma Městská knihovna

4.–9.10. vzdělávací Burza vyřazených knih a časopisů Městská knihovna

5.10. 17:00 vzdělávací Kateřina Beáta Bukáčková – autorské čtení z knihy „Devět“ Městská knihovna

5.10. 19:00 kino Matky Kulturní dům

6.10. volný čas Dětský den v knihovně „Šipkovaná“ Městská knihovna

6.10. 19:00 kultura Tančírna: Salsa Kulturní dům

7.10. 16:00 volný čas Dílna: „Netradiční tvoření věnců“ Městská knihovna

9.10. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: 9 – 12 hod., workshop Chaloupky o. p. s., výroba 
hmyzích hotelů)

Vratislavovo nám., park

9.10. 8:00 trh
Africký trh – to nejlepší ze srdce Afriky zprostředkované česko-ugandským food projektem 
Virunga.cz 

Vratislavovo nám., park

9.10. 9:00 trh Fler trh Kulturní dům
9 . – 1 0 . 1 0 . 
9:00–16:00

vzdělávací  Chaloupky o. p. s.: Podzimní výstava přírodnin Horácké muzeum, dvorek

9.10. 15:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – ČSK Uherský Brod / MSFL 11. kolo fotbalové hřiště

10.10. 9:00 sport Florbal – přípravka, domácí turnaj Sportovní hala

10.10. 12:30 sport Florbal – mladší žáci, domácí turnaj Sportovní hala

11.10. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

12.10. 19:00 kino Deníček moderního fotra Kulturní dům

13.10. 19:00 kultura Tančírna: Waltz Kulturní dům

15.–16.10. kultura Slavnosti medu a vína Kulturní dům

16.10. 20:00 kultura Opera Bastien a Bastienka ZUŠ J. Štursy, atrium

17.10. 14:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – Sapeli Polná / Agados KP 12. kolo fotbalové hřiště

17.10. 16:00 kino Ovečky a vlci: Veliká bitva Kulturní dům

19.10. 19:00 divadlo Buchty a loutky – Psycho reloaded Kulturní dům

21.10. 17:00 kultura Spisovatelé do knihoven – Vratislav Kadlec Městská knihovna

23.10. 9:00 kultura Festival Malý svět Kulturní dům

23.10. 14:30 sport SFK Vrchovina Nové Město A – FK Frýdek-Místek / MSFL 13. kolo fotbalové hřiště

23.10. 17:00 koncert MIXLE V PIXLE (v rámci festivalu Malý svět) Kulturní dům

23.10. 20:00 koncert Vypsaná fiXa Kulturní dům

24.10. 14:00 vzdělávací Mezigenerační včelařský kvíz Kulturní dům

26.10. 19:30 kino ARTkino v Horácké galerii: Rytíři spravedlnosti Horácká galerie, podkroví

27.10. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

28.10. 12:30 sport Sokolský běh republiky Koupaliště NMnM

29.10. 15:30 sport Běh na Kaplisko evangelický kostel, Tři kříže

31.10. 14:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – Sokol Bedřichov / Agados KP 1. kolo fotbalové hřiště

31.10. 16:00 divadlo Zvířátka a loupežníci – loutkové divadlo Honzy Hrubce Kulturní dům

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