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Novoměstsko

„Zdravé“ aktivity 
Nové Město na Moravě, jako člen 

sítě Zdravých měst, využívá nyní  
možnost rozšířené spolupráce s pří-
spěvkovými a neziskovými organi-
zacemi spojenou s možností čer-
pání dalších dotací. S organizacemi 
(Centrum Zdislava, Lysina lenina, 
MŠ,  TJ Pohledec, II. ZŠ) uzavírá 
smlouvy o partnerství. 

Pro vybrané „zdravé“ aktivity  
zmíněných zapojených organizací  
bude město moci získat dotace ve 
výši 60 % nákladů. 

Vyšší formu spolupráce se Zdravý-
mi městy již zahájila I. ZŠ, která jako 
samostatná jednotka spolupracuje 
se sítí Zdravých měst sama.            EJ

Seznam připravovaných akti-
vit: Centrum Zdislava: Canistera-
pie aneb nejlepší přítel člověka je 
pes, Za krásami našeho kraje; Ly-
sina lenina: Petmen 2009 - akce v 
rámci Dne Země; MŠ Nové Měs-
to na Moravě: Jsme malí, ale ne-
jsme lhostejní, Zasaď si svůj strom, 
Vysočina je náš domov-využívej-
me její priority k utužování zdraví 
dětí, Hejkalův pohár, Zahrada-ráj 
a učebna našich nejmenších dětí; 
TJ Pohledec: Závody přes rybník, 
Přespolní běh lyžařů; ZŠ Leand-
ra Čecha Nové Město na Moravě: 
Novoměstský kilometr, Ze všeho 
lze vyrábět, Moje země-moje ra-
dost, Ekologická výchova-mikro-
organismy rybníků, Sportovní den, 
JEDU aneb výlet za poznáním udr-
žitelných zdrojů energie.

V pátek 15. května  se uskutečnil již 15. ročník otvírání mlejnku z Víru. Přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo téměř 
140 návštěvníků. Na snímku dětský folklorní soubor Kamínek ze Žďáru nad Sázavou, který zde vystoupil s pásmem 
Jarní lidové zvyky na Horácku. Foto Petra Tomášková. 

O hrob malíře a grafika Karla Němce bude pečovat Nové Město

Veřejná diskuse nad maketou návrhu Vratislavova náměstí
pondělí 22. června v 17 hodin v kulturním domě

Bývalý JKP čeká demolice
Již při odkupu budovy bývalého 

Jednotného klubu pracujících na 
Masarykově ulici plánovalo vede-
ní města, že ji v budoucnu, po nut-
ných stavebních úpravách,  bude 
využívat Základní umělecká škola 
Jana Štursy.  Podle stavebního pro-
jektu a názoru statiků se jeví jako  
nejhospodárnější a nejefektivněj-
ší řešení demolice původní budovy 

a výstavba nové. Propočty, že re-
konstrukce starých, ale historicky 
nehodnotných budov jsou dražší 
než demolice a následná nová vý-
stavba, jsou časté. Obdobně bylo 
již dřívě zjištěno, že ve výsledném 
efektu by se v N. Městě nevyplatila 
rekonstrukce např. Tělovýchovné-
ho  střediska. 

EJ

Významné osobnosti, k jejichž 
jménům se města často hlásí v 
turistických průvodcích  a histo-
rických medailonech, si zaslouží 
i důstojné místo posledního od-

počinku. Pokud již nežijí ani dal-
ší příbuzní, stará se o jejich hroby 
město. V Novém Městě na Mora-
vě se konkrétně jedná např. o hro-
by básníka Petra Křičky či stavi-
tele a starosty Josefa Sadílka na 
katolickém hřbitově, na evange-

lickém hřbitově o hrob básnířky 
Elvíry Stárové.

Do obsáhlejšího výčtu městem 
upravovaných hrobů nyní přibu-
de i hrob Karla Němce. Jako první 
krok byla nově pozlacena písme-
na na náhrobku.     EJ
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Úmrtí
Z významných výročí

Horácké muzeum

Vzpomínka
Dne 29. května 2009 tomu bylo 

již 20 let, kdy nás opustil náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček, 
pradědeček, kamarád  Jan Pustina 

– dobrý 
člověk.

K d o 
jste jej 
měli rádi, 
v z p o -
m e ň t e 
prosím s 
námi.
zarmou-
cená ro-

dina

Kino
Festival Sbírka motýlů

6. so ve 14 h.
Buranteatr: Jája a Pája 
Divadelní zpracování oblíbeného 
večerníčku. (Vstupné 30 Kč) 
6. so v 19,30 h.
Buranteatr: Jabkenická léta Hoř-
ká komedie Lubomíra Sůvy, hraje 
brněnské divadlo. (Vstupné 80 Kč)

10. st ve 20 h.
Rychlí a zběsilí
USA 2009, akční, české titulky, 107 
min, nevhodný do 12 let, premiéra, 
65 Kč - Na startu nelegálního závo-
du budou řvát motory, pneumatiky 
trhat asfalt a proteče i pár litrů krve.
13. so ve 20 h.
Normal
ČR 2009, thriller, 93 min, nevhodný 
do 15 let, premiéra, 65 Kč - Výprav-
ný dobový film zachycuje vražedné 
řádění i dramatický střet uvězněné-
ho vraha a jeho obhájce. 
17. st v 18 h.
Monstra vs. Vetřelci
USA 2009, animovaná komedie, čes-
ký dabing, 94 min, přístupný, premi-
éra, 65 Kč - Na naši planetu už zase 
zaútočili mimozemšťané.
20. so ve 20 h.
Předčítač     Filmový klub
USA 2009, drama, české titulky, 124 
min, nevhodný do 15 let, premiéra, 
65 Kč - Hluboce dojemný a podnět-
ný film plný naděje promlouvá pří-
mo k srdci diváka.

Dne 5. června 2009 upyne 10 let 
od úmrtí našeho milovaného man-
žela, tatínka, dědečka a pradědeč-
ka, pana Bohumíra Popelky. 

S láskou vzpomínají manželka
 a dcery s rodinami.

11. 6. 1984 zemřel v Brně Bedřich Rozehnal (architekt, autor projektu 
nemocnice v N. Městě, 25. výročí úmrtí, narodil se 2. 6. 1902 v Střebětí-
ně, okr. Blansko) 
12. 6. 1929 se v Havlíčkově Brodě narodil Milan Kotlář (pedagog, výtvar-
ník, 80. výročí narození, zemřel  21. 9. 2004 v Novém Městě na Moravě)
19. 6. 1884 se v Novém Městě na Moravě narodil Leo Schoch (úředník, 
turista, 125. výročí narození, zemřel 8. 1. 1976 v Brně)
19. 6. 1924 se v Novém Městě na Moravě narodil Miloš Kreps (učitel, 
muzejní pracovník, 85. výročí narození, zemřel 9. 10. 1981 v Novém Měs-
tě na Moravě)
22. 6. 1974 zemřel ve Žďáru nad Sázavou Bohumil Večeřa (akademický 
malíř, 35. výročí úmrtí narodil se 27. 8. 1904 v Radostíně nad Oslavou)

Jubilanti
 4. 6. Věra Večeřová 86 let
 6. 6. Blanka Krupicová 80 let
 8. 6. Růžena Harvánková 89 let
15. 6. Anna Kuderová 75 let
Všem jubilantům blahopřejeme!

19. 5. Eva Kožíšková-Sedláková (1945) 
v poslední době žila ve Žďáru n.S.
25. 5. František Mačka  (1926)

Hudební festival „Americké jaro“ v Horácké galerii
6. června v 19,00

Adam Wodnicki -  klavír
Klavírní koncert ze skladeb Josepha Haydna, Roberta Schumanna, 

Frederyka Chopina, Franze Liszta. Vstupné 80 Kč.

Výstava „My ze ZUŠ” představu-
je průřez celoroční prací žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ J. Štursy. Pře-
hlídka plná dětské fantazie potrvá 
do 21. června 2009.
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Nahoře a  uprostřed vpravo: Z pohledec-
kých oslav 660. výročí obce dne 2. května. Po-
hled do školní třídy, z vystoupení nejmenších 
a pohled do mimořádně zpřístupněné rodné 
chalupy Josefa Jambora. Foto M. Drápalík. 
Uprostřed vlevo: Na letošním Petmenovi si 
závodníci vybírali trasu ze 4 pěších a 15 cyk-
lotras. Foto J. Šmídková. Uprostřed vpravo: 
Keramická besídka v MŠ Žďárská, k textu 
na str. 5. Dole vlevo a vpravo: Z oslav 100 
let Orla, k textu na str. 3. Foto V. Německý 
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◆ Zdeněk Tománek – Nechci v kleci (výběr ze sochařské tvorby)
(do 28. června) 
◆ Ludmila Kováříková – Hledání monumentu. (do 14. června)
◆ Karel Němec – Z moudrosti předků i vlastní (1. – 21. června) Výstava 
ke 130. výročí narození Karla Němce prezentuje výběr grafických listů se 
středověkými motivy.
◆ Vysočinou (4. června – 30. srpna) Vysočinou bez krajinářů? Ano, vý-
stava ukazuje jinou Vysočinu, než na jakou jsme zvyklí, prezentuje díla 
umělců - solitérů – kteří žijí roztroušeni po celé Vysočině a kteří se roz-
hodně nezabývají krajinomalbou. Každý ze sedmnácti oslovených umělců 
vidí Vysočinu jinýma očima a popisuje ji svým vlastním způsobem. Takže 
ano!, tentokrát bez krajinářů a přesto o Vysočině.
◆ Josef Thér – Proměny (12. června – 30. srpna ) Josef Thér začal fo-
tografovat portréty, zátiší, zákoutí krajinných scenérií v jejich věčnosti i 
prchavosti, v trvání i proměně času i světla. Využívá přirozenou symet-
rii, rovnováhu a rytmus přírodních útvarů i civilizačních prvků. Thérovy 
fotomontáže překvapí novou nevídanou skutečností, dosaženou seřazo-
váním a opakováním jednotlivých fotografovaných objektů podle příčné 
nebo podélné osy. Stejné pocity evokují opakující se hudební motivy - v 
mutaci, v jiné tónině, na jiných hudebních nástrojích a přesto sledující pa-
trnou základní linii díla.

Horácké galerie

Klub seniorů
po 15. 6.  - Vycházka, pojede se 
vlakem ve 14 hod. do Radňovic, 
dál pěšky přes Harusák do N. Měs-
ta.
po 22. 6., 14 h.  -  Klobouková za-
hradní párty v Penzionu Vrchovi-
na. 
pá 26. 6., 14 h. -   Sportovní odpo-
ledne pro seniory na hřišti za DPS. 
Sraz na hřišti.

Sbor dobrovolných 
hasičů Maršovice
II. ročník soutěže

O putovní pohár SDH
soutěž je zařazena do Žďár-
ské ligy požárního sportu
koná se 13. června v 13,00 

na hřišti v Maršovicích

Filip Hugo – vítěz celostátního kola soutěže v komunikaci 
„Mladý Demosthenes“ je název 

celostátní soutěže v umění ko-
munikace, která je zaměřena na 
zdokonalení výuky umění veřej-
ného projevu a na prohloubení 
a porovnání komunikačních do-
vedností žáků druhého stupně ZŠ 
a víceletých gymnázií v ČR. Od-
kud vlastně pochází její název? 
Démosthenés byl athénský po-
litik, ale především nejslavnější 
řečník antického Řecka. Odtud 
vyšlo zaměření soutěže, v níž se 
hledají mladí řečníci, novodobí 
mladí Démosthenové.

1. ZŠ v Novém Městě na Mo-
ravě se letos zapojila již druhým 
rokem. Účastníci soutěže jsou 
rozděleni do dvou věkových ka-
tegorií a postupně procházejí 
čtyřmi koly, přičemž pouze vítěz-
ství zaručuje možnost postoupit 
do kola vyššího. Úkolem soutě-

žících je přednést krátký mono-
log na libovolné téma. Origina-
lita tématu je jedním z nástrojů 
hodnocení. Kvalitní řečník musí 
ale také vhodně využívat jazyko-
vé prostředky, musí ovládat tech-
niku práce s hlasem a v neposled-
ní řadě hraje roli i jeho celkový 
dojem. 

Zvítězit v mladší věkové kate-
gorii v kole školním, regionálním 
i krajském dokázal žák naší ško-
ly Filip Hugo z 6.C. Nejlepší řeč-
níci všech krajů pak absolvovali 
třídenní pobyt na Šumavě s výu-
kou mediální komunikace, jenž 
se nesl v duchu příprav na kolo 
celostátní.

14. května 2009 proběhlo v 
pražském klášteře Emauzy ve-
řejné celostátní kolo. Soutěž vy-
vrcholila přednesem finálových 
vystoupení. Filip Hugo řečnil na 

téma „Moje životní role“. V silné 
konkurenci čtrnácti soutěžících 
v mladší věkové kategorii zaujal 
porotu ze všech nejvíce a získal 
skvělé 1. místo! 

Moderování finálového kola se 
ujal Alexander Hemala a mezi 
porotci z řad odborníků z Mode-
rátorské školy D3 zasedly i známé 
osobnosti z TV obrazovky jako 
např. moderátorka Jana Adám-
ková a lékař Jan Cimický. Soutěž 
probíhá pod záštitou MŠMT ČR 
a také většiny hejtmanů a primá-
torů. Vítěz soutěže obdržel nejen 
věcné ceny, ale i finanční dar v 
hodnotě 30 tis. Kč pro svoji školu 
na podporu výuky kultury mlu-
veného projevu. Deset procent z 
této částky věnuje škola na cha-
ritativní účely prostřednictvím o. 
s. Dobrý skutek, jelikož dalším z 
cílů soutěže je motivace dětí po-

máhat druhým.
V rámci celostátního kola byly 

také vyhlášeny výsledky inter-
netového hlasování o nejlepší-
ho a nejsympatičtějšího řečníka, 
které probíhalo na www strán-
kách soutěže. Byly zde umístěny 
videozáznamy přednesů vítězů 
krajských kol. I v této soutěži se 
podařilo Filipovi zvítězit, neboť 
získal největší počet hlasů. Prá-
vem mu tedy přísluší titul novo-
dobý mladý „Démosthenés.“

Filipovi gratulujeme, děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší ško-
ly a  navrhujeme ho do soutěže o 
titul „Talent Vysočiny 2009“.

Mgr. Marcela Slámová
učitelka 1. ZŠ 

v Nové Městě na Moravě

Barevná fotografie na poslední 
straně.

Orelský kulturně-sportovní den 22. 5. 2009
„Sportovní organizace Orel sla-

ví 100 let!“ znělo Vratislavovým 
náměstím při příležitosti oslav 
této události. Již od rána se ná-
městí začalo plnit dětmi z novo-
městských školek a škol, přičemž 
přijela i jedna třída z Jihlavy. A 
co bylo na programu? Skáká-
ní v pytli, chytání rybiček, háze-
ní na terč a spoustu dalších sou-
těží pro nejmenší. Na začátku své 
cesty obdrželo přes 300 soutěží-
cích kartičku s obrázkem a bás-
ničkou, na kterou sbírali razítka 
za jednotlivé disciplíny. Pokud se 
jim podařilo většinu splnit, dosta-
li balíček sladkostí. 

Odpoledne, které bylo otevřeno 
pro širokou veřejnost, v podob-
ných soutěžích pokračovalo za 
doprovodu dechového orchestru 

ZUŠáků. Navíc přibyla florbalo-
vá soutěž, která na 5 stanovištích 
prověřila dovednosti účastníků. 
Za úkoly byly děti bodovány a tři 
nejlepší z každé kategorie byly od-
měněny hodnotnými cenami.

V šest hodin večer se konala mše 
svatá s úmyslem za Orla, jeho čle-
ny a rozvoj novoměstské jedno-
ty, kterou sloužil P. Jan Daněk. Po 
mši se náměstí začalo plnit davem 
lidí, jelikož se schylovalo k večer-
nímu koncertu. Spolu s první vy-
stupující skupinou The Baskete-
les posluchači vstoupili do 70. let 
plných dobré nálady a největších 
hitů od Beatles. Po nich se slova a 
písně ujaly Kryštofovy staré věci, 
které zde na Novoměstsku začí-
naly, a tak nebylo divu, že se před 
pódiem vytvořil opravdový kotel, 

ve kterém to vřelo. Jako posled-
ní zahrála skupina Nightwish re-
vival, která se publiku líbila na-
tolik, že se mu vůbec nechtělo 
domů. Večerní koncert byl pod-
pořen grantem města Nové Měs-
to na Moravě.

„Ačkoliv se v polovině progra-
mu strhla prudká bouře, příz-
nivce Orla neodplavila a po dešti 
se všichni bavili stejně tak dobře 
jako před ním. Akce se veřejnosti 
líbila, a tak doufáme, že se u dal-
ších oslav společně sejdeme. Tře-
ba v Kroměříži, kde 20. – 23. srp-
na proběhnou ty celostátní (www.
rokorla.cz),“ těmito slovy akci 
zhodnotil Josef Dvořák, hlavní 
pořadatel těchto oslav.

Simona Sváčková, Orel jednota 
Nové Město na Moravě

KULTURNÍ  VÍKEND SNĚŽENSKA 2009
Sobota 13. 6. 2009
Krátká  10 - 16 h.  - V. Krátecký jarmark: Prodej medu,  bylinek, čajů, ke-
ramiky, medového perníku, sazeniček, soutěžní stezka pro děti, o květeně 
Žďárských vrchů, vystoupení hudebníků 
katol. kostel ve Sněžném,  17 h. Koncert mužského komorního sboru 
Vocatus Ecumenicus a hostů
Neděle 14. 6. 2009
Sněžné  9 - 17 h.  Jarmark tradičních řemesel s ukázkami vybraných řeme-
sel a prodejem výrobků lidových řemeslníků.
…historický šerm, divadlo, hudba, flašinetář, jízda v bryčce, na koni a na 
velbloudu, bohaté občerstvení…

Podpora kraje Vysočina
Organizace, které se zaměřují na vyplnění volného času dětí a mládeže, 

jsou v některých městech kraje Vysočina organizacemi městskými (u nás 
ZUŠ Jana Štrusy a DDM Klubíčko), v jiných spadají přímo pod kraj. 

Jako spravedlivou kompenzaci nákladů přispívá kraj městům na čin-
nost. V letošním roce získává N. Město pro ZUŠ částku 46 tis. Kč na 
taneční vystoupení  Podmořský svět, ve kterém se 30. května spolu s 
novoměstskými tanečnicemi představily i žákyně spřátelené školy Mu-
sikschule z rakouského Melku. Pro DDM Klubíčko je určena částka 40 
tis. na permanentní prázninový příměstský tábor. EJ



První český rekord informačních center
V Poličce se ve dnech 21.-22. 

května sešli k jednání pracovní-
ci informačních center z celé Čes-
ké republiky. Po jednání členského 
fóra Asociace turistických infor-
mačních center ČR v Tylově domě 
se všichni přesunuli na Palackého 
náměstí k pokusu o 1. český rekord 
informačních center. Rekord padl! 

Pracovníkům informačních cen-
ter z celé České republiky se poda-
řilo ve čtvrtek v podvečer sestavit 
největší logo bílého „i“ v zeleném 
poli. Rekordní logo vytvořilo 72 
pracovníků informačních cen-
ter se 112 deštníky o průměru 130 
cm. Logo tak zakrylo plochu 16,5 
x 9 metrů (148,5 m2). Současně 

byl zaznamenán také největší po-
čet pracovníků informačních cen-
ter na jednom místě. Rekord byl 
zaznamenán agenturou Dobrý den 
z Pelhřimova, která bedlivě sledo-
vala celý pokus.

dle tiskové zprávy sekretariátu 
A.T.I.C. ČR

Barevné foto na str. 14.

Keramická dílnička dětí a rodičů
rodičům, co se naučily. Povedlo 
se jim to a nám všem udělaly ra-
dost. Předvedly pásmo písniček a 
tanečků, budoucí školáci zareci-
tovali básničky a zakončili krát-
ké vystoupení hrou na zobcovou 
flétnu. Rodiče s dětmi poté moh-
li společně vyrobit cokoli z hlíny 
připravené na stolečcích. Fantazii 
se meze nekladly, a tak se mode-

Je květnová středa odpoledne, 
teplé počasí láká k procházce ven-
ku. Rodiče malých Zajíčků z MŠ na 
Žďárské ulici však kolem 15. hodi-
ny usedají na malé židličky plni 
očekávání, co jim jejich ratolesti 
předvedou v rámci malé besídky 
spojené s keramickou dílničkou.

A děti opravdu nezklamaly. 
Všechny se snažily ukázat svým 

lovalo pilně a svědomitě, vznikala 
různá zvířátka, kytičky a podob-
né výtvory.

Myslím, že mohu za všech-
ny přítomné rodiče poděkovat 
paní učitelce Krejčí a paní učitel-
ce  Daňkové za příjemně strávené 
odpoledne.

V. Konvalinková
Barevné foto na str. 3.

Oslavy výročí Pohledce 
Dne 2. května oslavila obec Po-

hledec několik výročí:  660. výročí 
vzniku obce, 100 let základní školy, 
50 let Českého Červeného kříže a 
20 let od založení Junáka. Další dvě 
kulatá výročí letos Pohledec ješ-
tě čekají – a sice 40 let Tělovýchov-
né jednoty v červenci a 90 let Sboru 
dobrovolných hasičů v srpnu.

Hlavní oslava měla štěstí nejen 
na krásné slunečné počasí, ale i na 
to, že se vše vydařilo podle před-
stav organizátorů – především čle-
nů osadního výboru v čele s Ing. Ji-
řím Duškem.

Celodenní program začínal spor-
tovním dopolednem pro děti na 
hřišti TJ, následoval Den otevře-
ných dveří ve sportovním areálu. 

Pro návštěvníky byla otevřena i zá-
kladní škola s obsáhlou výstavou 
od historických fotografií až po do-
kumentaci z veřejného života obce. 
Návštěvníky upoutaly i vystavené 
medaile bezplatných dárců krve.

Hosté si mohli zakoupit „Kroni-
ku 20. století obce Pohledec“ se-
psanou rodákem PaedDr. Jiřím Li-
brou a „Vzpomínky na roky prožité 
v okupaci“ sepsané jeho maminkou 
Vlastou Librovou. Vlasta Librová 
je nejstarší občanka Pohledce, vel-
mi obětavá žena, dárkyně krve, vý-
borná knihovnice… Pro zdravot-
ní problémy se nemohla zúčastnit 
oslav. Alespoň kytici pro ni za vel-
kého potlesku občanů převzal syn 
Jiří.

Slavnostního programu v kultur-
ním domě se zúčastnili i starost-
ka města Zdeňka Marková a mís-
tostarosta města Stanislav Marek. 
Vzácní hosté popřáli obci hodně 
úspěchů a starostka města předsta-
vila a symbolicky předala heraldic-
ký znak obce. 

Přijela i rychlobruslařka Marti-
na Sáblíková, vnučka pohledeckého 
rodáka Františka Lučky.

Děti z MŠ i ZŠ předvedly dojem-
ný kulturní program. Sál se roze-
zněl hudbou a zpěvem všech – osla-
vy byly veselé a plné radosti.

 Draha Pustinová
Oslavy dále připomínáme několika 

fotografiemi na barevných stranách 
tohoto vydání.

Není motýl, jako motýl! Přilétají motýlové políbení múzou Thalií!
Po dlouhých organizačních pří-

pravách je to konečně tady! V pá-
tek 5. června ve 14.00 začínáme! 
Vratislavovým náměstí se rozle-
tí barevná motýlí křídla v podobě 
hudby, divadla, malování, bubno-
vání a žonglování. Sbírka motýlů 
začíná a je na co se těšit.

Pro nedočkavé jsme na středu 
připravili v kině promítání po-
hádky Peklo s princeznou a ve 
čtvrtek nás potěšili žáci literárně 
dramatického oboru během Od-
poledne s divadlem. Páteční pro-
gram je ale již plně nabitý a ne-
nechá nás vydechnout. Kamarádi 
ze ZUŠky budou hrát pro radost 
a z radosti, v parku si každý na-
jde dílnu, která mu bude nejví-
ce vyhovovat a konečně i divadlo. 
Hned dvě pohádky pro všech-
ny, kteří půjdou kolem a zastaví 
se. Honza Hrubec hraje pohádku 
Honza a drak a z Brna přijíždějí 
Komedianti na káře, aby rozloži-
li saky-paky a předvedli nám svůj 

Cirkus. Jde nám z toho hlava ko-
lem, slavnostní motýlci vyletí do 
světa a my spolu s nimi zakončí-
me den během koncertu rozverné 
kapely Poletíme? Poletíme? Zce-
la jistě poletíme! Všichni smě-
rem k sobotě, kde je program ješ-
tě pestřejší.

Sobotní dopolední dílna nabí-
zí setkání s Martinem Hakem nad 
vypravěčským uměním. Pro zá-
jemce jsou ještě poslední volná 
místa, neváhejte, ať to nepropás-
nete! A již začíná divadelní mara-
tón. Kdo by neznal oblíbený večer-
níček Jája a Pája? Přemýšlíte, jestli 
herci brněnského divadla Buran-
teatr dokážou skákat z kamen do 
kalhot stejně jako loutkoví hrdino-
vé? Vezměte své nejmenší kamará-
dy a přijďte se do kina přesvědčit. 
A potom je již v sále ZUŠ připra-
vený vypravěč Martin Hak a je-
ho indiánský příběh Modrý Oblo-
ha o lásce a dospívání pro všechny, 
kteří jsou starší deseti let. Atmosfé-

ra zhoustne díky inscenaci místní-
ho souboru Obludárium. Pokud 
navštívíte představení Z deníku 
nejmenované velmoci, přeběhne 
vám mráz po zádech při kritickém 
popisu ruského prostředí. Všich-
ni se ale mohou  přijít pobavit za 
hlavním hostem našeho festivalu. 
Buranteatr se představí podruhé 
se současnou komedií o touze za-
ložit si kapelu, o problémech s prv-
ní láskou a o sporech s maminkou. 
Nenechte si ujít Jabkenická léta 
v kině v 19.30! Den zakončíme 
společně u ohně v hospůdce U Mě 
na fotbalovém hřišti. Buřty a kyta-
ry s sebou!

Neděli zahajujeme opět předsta-
vením pro děti. Oblíbená Zklá-
danka si připravila pohádku 
o zvířátkách a o tom, jak se dělá 
loutkové divadlo Ztracená oveč-
ka a hned potom vystoupí studen-
ti DAMU se svou loutkovou po-
hádkou Smutné slůně. A pomalu 
se blížíme k závěru. Po delší době 

se opět vrací místní soubor Chan-
draradar se svou rozvernou re-
vue podle knihy Petra Nikla Jělě-
ňovití. Přijměte jejich Pozvánku 
na bárbekjů! O příjemné zakon-
čení letošního festivalu se postarají 
dvě muzikantky Žofie Kabelková 
a Petra Klementová. Poslechne-
me si příjemné písničky, vyhlásíme 
výsledky divácké ankety a za letoš-
ním festivalem se zavřou dveře. To 
všechno se odehraje v neděli ven-
ku v krásném prostředí nádvoří 
Horácké galerie. Snad jen kdyby 
bylo ošklivě, se sejdeme v Galerii 
na půdě, kde je ale stejně hezky. 

Motýlové odlétají. Víc jsme jich 
letos do svých sítí nepochyta-
li. Snad se vám budou líbit. Nevá-
hejte a přijďte na Sbírku motýlů! Je 
pro vás nachystaná v plné parádě s 
nejlepšími exponáty.

Za občanské sdružení Lysina 
lenina Klára Dvořáková

www.lysinalenina.cz
www.sbirkamotylu.org

Vydání příštího čísla Novo-
městska (11/09, plánováno k 
datu 19. června) se může o ně-
kolik dní opozdit.

Souběžně s číslem 11/09 bude 
připravováno i mimořádné vy-
dání Novoměstska - obrazové 
a textové pokračování informa-
cí, které přinášíme v tomto  čís-
le na stranách 8 až 12. Vzhle-
dem k termínu veřejné diskuse 
nad maketou návrhu budou-
cí podoby revitalizovaného ná-
městí (22. června v 17 hod. 
v KD) půjde mimořádné vydá-
ní do tisku přednostně. red.

Horácká galerie 
v Nové Městě na Moravě vás zve na

GALERIJNÍ NOC 2009
 pátek 12. června 2009

Od 18:00 do 22:00 každou půlhodinu 
neobvyklé komentované prohlídky 

ke 130. výročí narození 
Karla Němce.

Doprovodný program:
17:00 PROMĚNY

vernisáž výstavy Josefa Théra
18:15 VESELO JE V PODZÁMČÍ

renesanční tance venkova
19:00 REVIZOR
šermířská fraška
19:45 ŽAKÉŘI

středověká hudba
20:30 VESELO JE NA ZÁMKU

renesanční zámecké tance
21:15 ŠERMÍŘSKÝ DUEL

šerm
21: 45 OHŇOVÁ SHOW

Těšíme se na Vás.
Vstupné dobrovolné.

Změna programu vyhrazena
http://hg.nmnm.cz
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Uzavírka silnice I/19 mezi Žďárem nad Sázavou
a Novým Městem na Moravě

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina ze dne 19. 5. 2009 
byla povolena uzavírka silnice I/19 mezi Žďárem nad Sázavou a No-
vým Městem na Moravě v období od 25. 5. 2009 do 5. 7. 2009 z dů-
vodu opravy vozovky silnice I/19 – pokládka povrchů. Silnice I/19 je 
uzavřena od křižovatky se silnicí III/35421 (směr Jámy) ve Žďáře nad 
Sázavou po okružní křižovatku v Novém Městě na Moravě.

Objížďka pro nákladní a osobní dopravu je vedena po trase: Žďár 
nad Sázavou – Vatín – Sazomín – Ostrov nad Oslavou – Obyčtov – 
Hodiškov – Hlinné – Řečice – Petrovice – Nové Město na Moravě a 
opačně.

Objížďka pro autobusovou dopravu je vedena na trase: Žďár nad 
Sázavou – Jámy – Veselíčko – Slavkovice – přes I/19 – Nové Město na 
Moravě a opačně.

Uzavírka silnice II/360 mezi Novým Městem 
na Moravě a Radešínskou Svratkou

Rozhodnutím Městského úřadu Nové Město na Moravě ze dne 21. 
5. 2009 byla povolena uzavírka silnici II/360 mezi Novým Městem 
na Moravě a Radešínskou Svratkou v období od 27. 5. 2009 do 10. 6. 
2009 z důvodu opravy povrchu komunikace. Silnice II/360 je uzavře-
na za městem Nové Město na Moravě (od odbočky do chatové oblas-
ti Svárov) po obec Radešínská Svratka.
Objížďka pro nákladní a osobní dopravu je vedena po trase: Nové 
Město na Moravě – Petrovice – Řečice – Radešínská Svratka a opač-
ně. Autobusová doprava bude vedena z jedné nebo druhé strany uza-
vírkou  do Nové Vsi u Nového Města na Moravě a dále po objízd-
né trase. 

Objížďky na Novoměstsku – jedna za druhou

Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě
Dne 28. 4. 2009 byl zastupitel-

stvem města schválen závěreč-
ný účet hospodaření. Tento doku-
ment shrnuje hospodaření města, 
příspěvkových organizací a plně-
ní rozpočtu za rok 2008. V příjmo-
vé části dosáhlo město plnění roz-
počtu na 130,9 %, vyjádřeno v Kč 
došlo k převýšení plánovaných 

příjmů o 85,8 mil. Kč. Tato sku-
tečnost je dána především kapi-
tálovou složkou příjmů, do které 
se promítl prodej bytového fon-
du města a doprodej stavebních 
parcel na Brožkově kopci. Ostatní 
složky příjmové části dosáhly také 
mírného přeplnění. V příjmech je 
zapracován i čistý výsledek hospo-

dářské činnosti ve výši 7 670,3 tis. 
Kč. Hospodářská činnost je zamě-
řena zejména do oblasti pronájmu 
bytových a nebytových prostor. 

Výdajová část rozpočtu je roz-
dělena na provoz, investice a pro-
vozní příspěvky příspěvkovým  or-
ganizacím (PO). Výdaje rozpočtu 
2008 byly vyčerpány pouze do výše 

81,9 % upraveného rozpočtu. Nej-
větší podíl na úspoře nákladů ne-
sou některé investiční akce, jejichž 
realizace se přesunula na rok 2009 
a tím došlo k nevyčerpání více než 
37 mil. Kč rozpočtovaných výdajů. 
Významný objem finančních pro-
středků, 63 % celkových výdajů, je 
směřován do provozní části roz-
počtu. Ta se dělí na 16 odvětví a v 
grafu na této straně můžete porov-
nat objemy financí vyčerpané jed-
notlivými odvětvími. Pro porov-
nání jsou přidány ostatní výdajové 
složky jimiž je čerpání investic a 
provozní příspěvek PO.

V souhrnné tabulce na vedlejší 
straně můžete porovnat přesná čís-
la schváleného, upraveného a sku-
tečného plnění rozpočtu. Ten byl 
od schválení plánován jako mír-
ně přebytkový. Skutečnost dosáhla 
objemu více než 136 mil. Kč, které 
město použije na financování in-
vestičních akcí v následujících le-
tech. V roce 2008 byl rozpočet v 
návaznosti na požadavky správ-
ců odvětví 17x aktualizován a bylo 
provedeno celkem 89 změn. 

Aktualizace se prováděly převáž-
ně v návaznosti na přijaté dotace 
ze státního rozpočtu, státních fon-
dů nebo z rozpočtu kraje.

Hospodaření města nebylo zatí-
ženo žádným úvěrem ani půjčkou. 
V roce 2008 byla uhrazena splát-
ka přechodné finanční výpomoci, 
která    (dokončení na další straně)

Velmi nepříjemné prodloužení 
trasy čeká řidiče, kteří potřebují 
projet úsek silnice I/19 Žďár nad 
Sázavou – Nové Město na Mora-
vě. 

Zatímco při frézování staré-
ho povrchu byla silnice průjezd-
ná, od 25. května  je uzavřena pro 
veškerou dopravu. Termín uzavír-
ky je stanoven do 5. července, ale 
je zde jistý předpoklad, že za sta-
bilního suchého počasí bude po-

kládka nového povrchu dokonče-
na i dříve. Je k tomu třeba dvacet 
pracovních dní.

Osobní i nákladní doprava je 
dopravním značením vedena přes 
Ostrov nad Oslavou. A právě tuto 
dvacetikilometrovou trasu, kde se 
očekává, že se zvýšená doprava 
projeví na kvalitě vozovek, hodlá 
investor později uvést do původ-
ního stavu. Realita je však jiná, 
řada místních a nejen místních ři-

dičů volí zkratky po silnicích 3. 
třídy, a to přes Tři Studně nebo 
přes Jámy. Jenže tyto komunika-
ce, investorem sice nedoporuče-
né, ale automobilisty hojně využí-
vané, se oprav jen tak nedočkají. 

Nezbývá než trpělivě vše snášet, 
protože oprava silnice č.I/19 je 
pro všechny velmi důležitá, kon-
statroval místostarosta N. Města 
Stanislav Marek.

Problémy se zcela jistě obje-
ví i ve veřejné autobusové dopra-
vě. Po nějakou dobu nebudou pla-

tit jízní řády a není vyloučeno, že 
některé obce – Jiříkovice, Mělko-
vice či  Veselíčko – nebudou ně-
který den autobusem obsluhová-
ny vůbec. 

Další oprava komunikace probí-
há na silnici II/360 mezi Novým 
Městem a Radešínskou Svratkou. 
Potrvá do 10. června. Podrobněj-
ší informace o obou dopravních 
omezeních a doporučených tra-
sách jsou uvedeny v připojených 
tabulkách.

EJ
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Hledají se řešení pro parkování aut
Vedení města zadává výběro-

vé řízení na zpracování projektu 
udržitelné dopravy ve městě.  Zá-
měrem není jen prověřit doprav-
ní situaci v souvislosti s uvažo-
vanou revitalizací centra města, 
cílem je i reagovat na celospole-
čenskou problematiku – parko-
vání. V Novém Městě na Mora-
vě chceme řešit parkování na ulici 
Mírové a parkování na sídlišti na-
proti nemocnici. Řešení by mělo 
být koncepční a v souladu se sta-
vebním zákonem a nutnou obmě-
nou Územního plánu města. 

Občanům ze síliště u nemocnice 
je v těchto dnech předkládán ná-
vrh, který zároveň s parkováním 
zohledňuje opravy kanalizační a 
vodovodní sitě.

Dle slov starostky města je mož-
né předpokládat, že cesta ke ko-
nečnému řešení může být kom-
plikovaná, nicméně po vzájemné 
diskuzi jistě bude nalezena přija-
telná a realizovatelná varianta.

Také s obyvateli z ulice Mírové 
se diskutuje. Zde je zřejmé, že bez 
zásadního zásahu do zeleně se si-
tuace s parkováním na sídlišti ne-
zlepší. 

K parkování je plánováno vy-
užít také zatím zastavěnou  plo-
chu  mezi kinem a obytnými 
domy v horní části Masarykovy 
ulice. Současně s budouvou kina 
odkoupilo město i několik ma-
lých budov ve dvoře u kina. Bu-
dou zbourány. 

 EJ

(dokončení z předchozí strany)
k 31. 12. 2008 činí 643,8 tis. Kč. 

Ukazatel dluhové služby města za 
rok 2008 činí pouze 0,08 %. 

Součástí závěrečného účtu jsou 
také finanční investice města, které 
byly v souladu s usnesením Zastu-
pitelstva města ze dne 18. 4. 2006 
rozděleny do dvou fondů kolektiv-
ního investování. Investice 6 mil. 
Kč byla vložena do fondu KB pe-
něžní trh, kde dosáhla kumulova-
ného zhodnocení 4,2 %. Do fon-
du Fénix smíšený bylo vloženo 11 
mil. Kč. Portfolio fondu je rovno-
měrně rozloženo mezi akcie, dlu-
hopisy a nástroje peněžního trhu. 
Právě z důvodu držby akcií a dlu-
hopisů došlo během finanční krize 
k poklesu kurzu podílového listu, 
investice dosáhla kumulovaného 
výnosu -14,1  %.

Hospodaření města bylo pře-
zkoumáno společností HB AUDI-
TING s.r.o. ve dvou etapách. Byly 
ověřeny údaje o plnění příjmů a 
výdajů rozpočtu a ostatních peněž-
ních operací. Předmětem auditu 
bylo rovněž nakládání s majetkem 
města a státu s nímž město hospo-
daří. Po přezkoumání vydala spo-
lečnost HB AUDITING zprávu, ve 
které konstatuje, že nebyly zjištěny 
žádné chyby a nedostatky.

Tomáš Vlček, 
finanční odbor MěÚ

Závěrečný účet…

Plány na úpravu
okolí Bobrůvky

Významným koncepčím doku-
mentem, jehož zpracování měs-
to zadává, je budoucí využití nivy 
říčky Bobrůvky.  Území, jímž se 
bude dokument zabývat, je na se-
veru ohraničeno Koupalištěm, na 
jihu lomem. 

Cílem je navrhnout v údolní nivě  
klidovou zónu s parkovou úpra-
vou. Funkčně nevyhovující jsou 
zde v současnosti zejména gará-
že mezi Žďárskou ulicí a Klečkov-
ským rybníkem a garáže pod Kaz-
mírovým rybníkem.     EJ

Anketa mezi obyvateli Betléma
Výjezd na I/19? Nebo raději ne?

Rozdáním anketních lístků zjiš-
ťovalo město  mezi obyvateli Bet-
léma zájem o zřízení výjezdu z této 
oblasti na silnici I/19. Rozdáno 
bylo celkem 169 anketních lístků 
(jeden do každého domu), odpo-
vědí se sešlo 101 (59,8 % ).

Z toho 33  nesouhlasí s napoje-
ním na silnici I/19, 33 souhlasí s vý-
jezdem z ul. Podlouckého přes čer-
pací stanici Slovnaft,  25 souhlasí s 
výjezdem z křižovatky ul. Podlouc-
kého a Blažíčkova, 9 souhlasí s vý-

jezdem z ul. Německého ke mlýnu, 
1 souhlasí se všemi variantami.

Na základě těchto výsledků byl 
osloven majitel čerpací stanice 
Slovnaft a požádán o stanovisko 
k možnosti výjezdu na silnici I/19 
přes tuto stanici. Dle jeho reakce 
bude v této věci postupováno dále. 

K napojení lokality Betlém na 
silnici I/19 již dříve vydali zápor-
né stanovisko příslušné orgány Po-
licie ČR a vlastník silnice ŘSD ČR. 
To však bylo v případě obousměr-
ného provozu. Je otázkou, jaké sta-
novisko by zaujali v případě, že by 
se jednalo pouze o výjezd z Betlé-
ma na uvedenou silnici.

L. Smetana

Souhrnné údaje
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Nové Město na Moravě a jeho historické centrum
Kola dějin se točí, svět kolem 

nás se mění. Od roku 1989 se 
viditelně mění i Česká repub-
lika,  její města a život v nich. 
Mizí uniformita panelových 
sídlišť a šeď historických cen-
ter. Nové Město naštěstí není 
výjimkou. Pomalu „rozkvéta-
jí“ měšťanské domy na náměs-
tí, spravují se fasády, obnovují 
sgrafita Karla Němce, nové ka-
báty získavají i bytové domy. 
Často si kladu otázku, zda to 
všechno je hodně, nebo málo. 
Když jezdím po České repub-
lice, mám oči dokořán a stále 
hledám odpověď na svoji otáz-
ku. Procházím města, která mě 
ničím neoslovují. Vedle toho se 
mi tají dech. Jsou srovnatelně 
velká města, jejichž historická 
jádra dostala v posledních le-
tech mnohem vyšší investice, 
jejichž občanská vybavenost je 
lepší a podnikatelské prostře-

dí zajímavější. Nemusíme jez-
dit ani daleko. Stačí podívat 
se do Litomyšle, Telče, Polné 
či Humpolce. Odpověď je tedy 
nasnadě. Máme být na co pyš-
ní, ale současně vím, že máme 
co zlepšovat.

Pohled na naše náměstí má 
různé roviny. Kritické oko vidí, 
že máme rozbité a šířkou nevy-
hovující chodníky a pod nimi 
dosluhující sítě, nevzhledné 
osvětlení, nekoncepčně dopl-
ňovaný mobiliář, nemůžeme se 
dohodnout, zda cestičky v par-
ku vydláždit, či je nechat v pís-
ku, zda stávající zeleň dopl-
nit květinami, jak reagovat na 
neskutečný nárůst automobi-
lové dopravy. Má být náměs-
tí dopravním tranzitem? Nebo 
místem, kde bude prostor pro 
posezení v předzahrádkách, 
místem, na kterém se budeme 
setkávat, místem, které bude 

něco změnit? Sama nevím. Pře-
sto se chci, společně s Vámi, o to 
pokusit. Podívejme se tedy zpět 
do minulosti a následně do bu-
doucnosti. 

Atelier Knesl+Kynčl s.r.o.   
nám nabízí „malý seriál“. Jeho 
začátkem jsou data a dějinná 
fakta, která máte právě v ruce 
ke čtení. Pokračováním je do 
modelu zhmotněná představa 
autorů budoucí podoby zrevi-
talizovaného náměstí. Model je 
vystaven ve vstupních prosto-
rách radnice a v první polovi-
ně června bude doplněn  další 
textovou částí v mimořádném 
čísle Novoměstska. 22. červ-
na pak bude přemístěn do kul-
turního domu a ještě týž den 
bude „malý seriál“ atelieru Kne-
sl+Kynčl s.r.o. završen veřejnou 
diskusí, k níž jste již dnes všich-
ni zváni.  Zdeňka Marková,

 starostka města

lákat  zajímavou nabídkou tu-
risty i Novoměšťáky?  

Jak na to? Další otázka, na niž 
není odpověď vůbec snadná. 
Svědčí o tom i mnohé územ-
ní studie, které byly v několika 
uplynulých desetiletích vypra-
covány. Nikdy však nebyly dota-
ženy do konce a postupně zasta-
raly. Mají však společné prvky, 
na nichž se autoři shodují a na 
nichž se dá stavět. Máme-li po-
sílit historickou hodnotu centra 
města, neměli bychom se pouš-
tět do řešení, která jsou „lidovou 
tvořivostí“ v tom špatném slova 
smyslu. Musíme vycházet z his-
torie a na ní pak můžeme stavět 
nové vize. Měli bychom hledat 
řešení hodné dnešní doby i so-
chařských velikánů Jana Štur-
sy a Vincence Makovského, je-
jichž odkaz si hýčkáme. Řešení 
moderní, které umocní  všech-
no cenné. Najdeme odvahu 

Pojednání o Vratislavově náměstí jsme připravili ve dvou částech. 
V první, kterou teď právě máte před sebou, představíme dosavadní 
vývoj tohoto nejvýznamnějšího novoměstského prostoru a v příš-
tím pokračování se pokusíme nastínit jeho další možný vývoj.

Dějiny hlavního novoměstského náměstí jsou do značné míry 
historií domů kolem něj a historií města, které se právě kolem mís-
ta dnešního Vratislavova náměstí začalo utvářet.

Pravděpodobně od 30. let 13. století se začala na ostrohu nad sou-
tokem Bobrůvky a Bezděčky formovat osada, nazývaná Bočkanov 
podle zakladatele Bočka z Obřan, který byl zřejmě iniciátorem ko-
lonizace tohoto území. Historikové zmiňují možnost, že původní 
osada Bočkanov vznikla kolem mariánského kostela v místě dneš-
ní ulice Malé a až následně bylo založeno Nové Město v prosto-
ru dnešního Vratislavova náměstí. Již roku 1293 se však v listině 
Václava II. výslovně připomíná městečko Nova Civitas, tedy Nové 
Město soustředěné okolo dnešního Vratislavova náměstí. (obr. 1 
-  Pokus o rekonstrukci plánu města z doby obdarování Vratislava 
z Pernštejna roku 1580 (Fiala, Svoboda, publikováno v Novoměst-
ském listináři v 30. letech 20. stol.) První stavby zde byly vystavěny 
okolo tržiště, jehož tvar určovaly kromě terénní konfigurace také 
důležité cesty spojující osadu s okolím. Jižním směrem vycházela 
cesta do Křižanova a Horní Bobrové, k severovýchodu vedla ces-
ta rozdělující se na Svratku a Chrudim a na Jimramov a Poličku. 
Z dolního konce tržiště se odpojovala cesta do Žďáru nad Sáza-
vou. Postupně vznikal obchodní a později reprezentační střed celé 

osady zahrnující vedle nynějšího Vratislavova náměstí také nyněj-
ší Palackého a Komenského náměstí.

První domy byly vystavěny pravděpodobně v jižní části náměstí 
kolem dnešní budovy městského úřadu. Ve 13. století byl uprostřed 
tržiště vystavěn také kostel, jehož nynější nejstarší část – gotický 
presbytář - pochází však až z konce 14. století. Panským sídlem 
byla pravděpodobně tvrz. Její existence však není doložena.

1
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Již asi v polovině 16. století vznikl v dolní části náměstí obdél-
ný blok domů, takže náměstí získalo dnešní půdorysný tvar vel-
kého mírně nepravidelného obdélníku.

Po bitvě na Bílé hoře bylo novoměstské panství Vilému Dub-
skému konfiskováno a roku 1624 předáno kardinálu Františ-
ku z Dietrichsteina, který v roce 1635 ze své knížecí pravomoci 
povýšil Nové Město na město a udělil mu městská práva.

Stavební vývoj města výrazně poznamenaly rozsáhlé ničivé 
požáry. V roce 1723 byly požárem zničeny domy zejména na se-
verozápadní straně náměstí. Až po velkém požáru v roce 1801, 
při kterém bylo postiženo 208 domů včetně kostela a zámku, ve 
městě zcela převládla zděná výstavba. (obr. 3 - Mapa stabilního 
katastru z roku 1847)

Podle prvního dochovaného sčítání z roku 1672 žilo v Novém 
Městě 794 obyvatel. V roce 1777 to bylo 1659 obyvatel a v roce 
1850 dosáhl počet obyvatel téměř dvou tisíc. Ještě po 2. sv. vál-
ce žilo v Novém Městě pouhých 3200 obyvatel, zatímco v roce 
1980 to bylo už 7431 obyvatel.

Domy
V přízemí domů obklopujících náměstí byly přirozeně situo-

vány obchody a řemeslné dílny. Silné zastoupení zde měli řez-
níci. Uvádí se, že v roce 1550 ze 44 domů na náměstí vlastnil 
každý třetí dům řezník. V letech 1638-1882 soustředil řeznický 
cech celkem 14 masných krámů do domu č.p. 98 na jihozápad-

ní straně náměstí. (obr. 4 - Dolní strana náměstí s přízemním do-
mem masných krámů koncem 19. století) Dobová fotografie asi 
z roku 1886 ukazuje pekařské krámky přistavěné k domu č.p. 
118 (obr. 5 - Pekařské krámy v přístavbě k Obecníku, domu č.p. 
118, na jehož místě byla v roce 1931 postavena Městská spořitel-
na, dnes kanceláře E-ON. (foto mezi roky 1878-1887). V domech 

na náměstí se kromě řemesel a obchodu postupem času sou-
střeďovaly i správní a společenské funkce. Ve vazbě na kostel 
byla na náměstí situována fara, která je na dnešním místě domu 
č.p. 120 doložena už roku 1475. Původně renesanční dům č.p. 
97, kde je dnes umístěno turistické Informační centrum, slou-
žil patrně jako úřední budova. Jeho přízemní místnost zvaná 
mázhaus je zaklenuta na středový sloup, jenž je opatřen zna-
kem pánů z Pernštejna - zubří hlavou. Současná budova měst-
ského úřadu č.p. 103 sloužila jako vrchnostenský „Renthaus“, 
tedy sídlo úřadu, už od roku 1643.

Ve druhé polovině 19. století jsou zaznamenány přestavby domů 
na náměstí spojené se společenským a spolkovým životem. V domě 

Větší význam začalo městečko nabývat za Pernštejnů, kteří 
roku 1496 získali statky od pánů z Lipé. Na žádost Viléma z 
Pernštejna udělil městu Vladislav II. Jagelonský roku 1499 dva 
výroční trhy a roku 1516 získalo město právo volného dispo-
nování s majetkem. Od roku 1537 se na náměstí konal každý 
čtvrtek tzv. týdenní trh. V roce 1564 převzala správu novoměst-
ského panství obec, nicméně měšťané zůstali nadále poddáni 
vrchnosti.

V době rozkvětu za správy Vratislava z Pernštejna na náměstí 
přibývalo obecních budov. Obec v roce 1551 zakoupila dům č.p. 
124 na místě dnešní budovy základní školy a zřídila v něm prv-
ní novoměstský špitál. Dále obec koupila dům č.p. 114, ve kte-
rém dnes sídlí Horácké muzeum, a přestavěla jej roku 1555 na 
radnici. Z iniciativy obce byla v roce 1608 zřízena škola, a to v 
domě č.p. 121, kde dnes působí základní umělecká škola. Prv-
ní sčítání domů z roku 1587 uvádí v Novém Městě 160 poplat-
ných domů.

Z hlediska formování náměstí bylo významné období vlády 
Viléma Dubského z Třebomyslic, který v letech 1585-88 přesta-
věl panskou tvrz v severovýchodní části náměstí na renesanční 
sídlo. Dále byl areál panského sídla rozšířen o pivovar a sladov-
nu a v r. 1614 byl vystavěn Hrádek sloužící jako sídlo Kateřiny 
Zahrádecké ze Zahrádek, manželky Viléma Dubského. Výstav-
bou Hrádku byl oddělen prostor dnešního Komenského ná-
městí. (obr. 2 - Rozšířením panského sídla v r. 1614 o tzv. Hrádek 
došlo k oddělení prostoru dnešního Komenského náměstí) 
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Dnešní budova kanceláří městského úřadu u ústí Nečasovy 
ulice, dům č.p. 12, byl přestavěn v Hotel Filipi, jehož kavárna 
se stala před 1. světovou válkou důležitým střediskem ve měs-
tě. (obr. 7 -  Hotel Filipi (č.p. 12) otevřený roku 1904 koupilo v 
roce 1928 město a v letech 1934-36 byl dům přestavěn pro potřeby 
Okresního úřadu. obr. 7b – Jižní část náměstí s původní budovou 
č.p. 12 před výstavbou Hotelu Filipi v r. 1904 (uprostřed) 

Dům č. p. 126 dnes známý jako Halina sloužil v 80. letech 19. 
století jako Pivovarní nálevna a až do roku 1912 byla význam-
ným společenským sálem města. (obr. 8 - Dům č.p. 126 sloužil 
až do roku 1912 jako Pivovarní nálevna, německy Bierhalle, pro-
to je dnes zvaný Halina) Z německého pojmenování Brauhaus – 
Bierhalle pochází i současný název Halina. V roce 1937 byl ob-
jekt přestavěn na sklady hospodářského družstva s kapacitou 70 
vagónů obilí. Dům č. 118 zvaný Obecník byl sídlem spolku Ře-
meslnické besedy od r. 1882 do r. 1931, kdy byl nákladem obce 
přestavěn pro Městskou spořitelnu dle návrhu architekta F. A. 
Libry. Prostřednictvím této budovy, spolu se stavbou okresního 
úřadu č.p. 12 z roku 1935, vstoupila do dosud jednotného kla-
sicistního a historizujícího charakteru náměstí funkcionalistic-
ká forma. Obě stavby se, vzhledem k citlivé práci s měřítkem 
svého okolí, organicky začlenily do stávající hmotové struktury. 
Panský pivovar navazující na budovy zámku byl v letech 1912-
13 přestavěn na kanceláře a byty a historická zástavba oddělují-
cí Vratislavovo a Komenského náměstí byla z velké části nahra-
zena objektem pošty. Zachovalé historické jádro města bylo v 
roce 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Zámek
Zámek, který byl při požárech v letech 1723 a 1801 značně po-

škozen, byl již od roku 1699 majetkem nadačního Ústavu šlechti-
čen v Brně. Do dnešní podoby byl novoklasicistně přestavěn v le-
tech 1874-77 stavitelem A. Ritschlem. (obr. 9 - Zámek po poslední 
přestavbě z let 1874-77. K výstavbě arkádové pavlače došlo až ve 20. 
století, kdy zámek sloužil kancelářským a kulturním účelům. Dnes 
zde sídlí Horácké galerie).

Kostel
Nejstarší dochovanou částí kostela sv. Kunhuty je gotický pres-

bytář ze 14. století. Asi v polovině 15. století k němu byla přistavě-
na chrámová loď. V roce 1499 byl kostel doplněn o zvonici, která 
byla roku 1592 přestavěna na věž. Po velkém požáru města v roce 
1723 vyhořel i kostel, a proto byla v roce 1725 nově zaklenuta loď, 
původně zastropena dřevěným malovaným stropem. V roce 1739 
byla na jižní straně přistavěna nová sakristie a roku 1801 byl zru-
šen hřbitov okolo kostela. Současnou stavební formu z let 1842-48 
doplnily v letech 1928-29 sgrafita novoměstského rodáka akade-
mického malíře Karla Němce.

č.p. 116 byl otevřen hostinec U Cvrčků, v jehož jedné místnosti si 
zařídil knihovnu a čítárnu Čtenářsko-pěvecký spolek Horák, kte-
rý vznikl po pádu Bachova absolutismu v r. 1866 jako projev ná-
rodního uvědomění ve městě. Změnu měřítka náměstí znamenala 
roku 1876-8 výstavba novobarokní budovy školy dle projektu Flo-
riána Zedníka. (obr. 6 - Školní budova vystavěná v letech 1876-78 
znamenala změnu měřítka, obr. 6b - Bourání domů na místě dnešní 
školní budovy ) V této budově byl zpočátku umístěn i provoz rad-
nice.
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Náměstí
Hlavní provoz přes náměstí směřoval celá staletí od Nečasovy 

ulice směrem k zámku – tj. jihovýchodní stranou náměstí. (obr. 10 
-  Náměstí v 60. letech 19. století na rytině E. Mosera) 

Pro komunikaci na druhé severozápadní straně náměstí vznikl 
prostor až po roce 1801, kdy byl po velkém požáru zrušen hřbi-
tov obklopující kostel a hřbitovní zeď byla zbořena. Kameny ze zdi 
byly použity na výstavbu obecních budov zničených požárem. O 
úpravách samotné plochy náměstí nejsou vedeny záznamy až do 
roku 1851, kdy došlo k terénním úpravám a náměstí bylo částeč-
ně vydlážděno. V roce 1863 bylo upravováno a dlážděno okolí kos-
tela sv. Kunhuty, kde byl vybudován nový zděný taras v současné 
poloze. (obr. 11 -  Podoba náměstí v 19. století na dobové fotografii) 

Malba Josefa Ledeliho z roku 1868 znázorňuje prostranství před 
zámkem jako převážně zatravněnou volnou plochu. (obr. 12 - Ole-
jomalba Josefa Ledeliho z r. 1868 znázorňuje prostranství před zám-
kem s topoly soustředěnými okolo sloupu se sochou sv. Anny)

Kašna ve středu náměstí je zmiňována v purkmistrových rejstří-
cích již v 16. století. Uvádí se, že do dřevěné kašny na zděné pode-
zdívce byla vedena voda „ze sklípku za Oborou“ potrubím z bo-
rových kmenů. Kamenná kašna namísto dřevěné byla postavena 

roku 1870 kameníkem Janem Aiglem z Poličky. O dva roky později 
byla ozdobena pískovcovou sochou Vratislava z Pernštejna, kterou 
vytvořil sochař Karel Dvořák. Socha představuje bývalého majitele 
novoměstského panství se svitkem významných výsad, které roku 
1580 udělil Novému Městu. Byla vytvořena na zakázku obecního 
výboru roku 1871 a o rok později osazena na kašně. Nápis na pod-
stavci sochy připomíná autora Karla Dvořáka i restaurování sochy 
Janem Štursou v roce 1902.

Druhá kašna byla postavena před zámkem v roce 1875. Do stavby 
kašny byla začleněna socha sv. Anny, která v těchto místech stála 
na kamenném sloupu už od roku 1728. Nejstarší sochařská výzdo-
ba na kašně v parku, zobrazující svatou Annu s postavičkou Panny 
Marie, byla pořízena roku 1727 na památku požáru a z vděčnos-
ti uchránění před morem. Postavy na podstavci sloupu představu-
jí světce sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského, blahosla-
veného Jana Sarkandera (svatořečen r. 1995) a sv. Šebestiána a jsou 
dílem Karla Dvořáka z roku 1875. 

Roku 1870 bylo upraveno okolí kašny. Byly pokáceny vzrostlé to-
poly a nahrazeny lípami. Z iniciativy ředitele školy Josefa Šimka 
a stavitele Josefa Sadílka byl kolem kašny v roce 1888 založen park 
s kaštanovou alejí. (obr. 13 -  Zimní pohled z věže kostela sv. Kun-
huty na parkovou úpravu mezi školou a zámkem a parčík před ško-
lou (počátek 20. století) 

Od roku 1853 fungovalo v Novém Městě noční osvětlení petro-
lejovými lampami zavěšenými na domech. Po roce 1872 byly pro 
osvětlení náměstí postaveny litinové kandelábry s petrolejovými 
lampami. V té době byly také upraveny chodníky a vysázeny stro-
my na západní straně náměstí. Dle záznamů však i přesto zůstáva-
lo přes veškeré úsilí náměstí po deštích blátivé a vcelku budilo do-
jem neupravenosti.

V návaznosti na založení parku byla provedena úprava v podobě 
živých plotů také před budovou školy. (obr. 13b - Pohled z věže kos-
tela sv. Kunhuty na parkovou úpravu mezi školou a zámkem a par-
čík před školou (počátek 20. století) Zrušena byla v roce 1920 a mís-
to toho byla položena dlažba a vysazena dvě květinová kola.
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Po roce 1945 rozhodla městská rada o celkové definitivní úpravě 
náměstí. O radu a spolupráci požádala Vincence Makovského, kte-
rý doporučil vydláždění celého náměstí a navrhl vzor dlažby. Pod-
le jeho návrhu byly také vysázeny na západní a východní straně 
jižní části borovice černé dovezené z Jablunkova a celá úprava byla 
dle pamětníků provedena mezi lety 1947-1958. (obr. 14 -  Úprava 
Vratislavova náměstí dle návrhu Vincence Makovského, provedena 
mezi lety 1947-1958; obr. 14b –Vratislavovo náměstí před vydláždě-
ním, kašna v původní poloze před přesunutím)

Osobnosti a sochařská galerie
Nové Město je rodištěm mnoha význačných osobností a život 

řady z nich je přímo spojen s Vratislavovým náměstím. V domě 
č.p. 122 v severozápadní části náměstí se narodil v roce 1840 
sochař Jan Štursa. Jeho osobnost připomíná pamětní deska 
s bustou, odlitá podle návrhu akademického sochaře profesora 
Václava Žaluda. S některými díly Jana Štursy se můžeme sezná-
mit přímo na Vratislavově náměstí. Před jeho rodným domem 
je umístěna plastika s názvem Raněný. Toto vrcholné protivá-

lečně laděné dílo českého sochařství vzniklo z frontových zážit-
ků z 1. sv. války, zaznamenaných během války v kresbě i plas-
tice. Bronzová plastika před umělcovým rodným domem byla 
odhalena roku 1965 jako památník obětem druhé světové vál-
ky. Sádrový originál z roku 1921 je vystaven v Horácké gale-
rii. Jan Štursa je také autorem busty T. G. Masaryka, umístěné 
před budovou základní školy u příležitosti 10. výročí vzniku re-
publiky. V poválečném období došlo již k třetí reinstalaci této 
busty. Třetí dílo Jana Štursy na Vratislavově náměstí předsta-
vuje Pomník padlých v I. světové válce známý pod názvem Po-
hřeb v Karpatech. Bezprostřední inspirací k tomuto dílu byla 
autentická fotografie z karpatského bojiště. Původní návrh, vy-
tvořený během války jako figurální kompozice v rakouských 
uniformách, přepracoval sochař ve 20. letech pro pomník obě-
tem první světové války v Předměřicích nad Labem a Místku. 
Sousoší vojínů v uniformách legionářů bylo po umělcově smrti 
provedeno v sochařsko-kamenické škole v Hořicích a odhaleno 
v roce 1932 k uctění památky padlých v I. světové válce. Drob-
nějším Štursovým dílem je reliéf Salvator mundi (Spasitel svě-
ta) na fasádě domu č.p. 119, který umělec zhotovil roku 1905 
k výzdobě průčelí lékárny u Salvatora.

Dům č.p. 11 v jihovýchodní části náměstí je rodným domem 
národního umělce sochaře Vincence Makovského. Je označený 
pamětní deskou s bustou navrženou umělcovým žákem a asis-
tentem Milošem Axmanem. Jediným dílem Vincence Makov-
ského přímo na náměstí je reliéf z roku 1922, který v portálu 
obchodu v č.p. 9 zdobí hlavici sloupu v průčelí bývalého řez-
nického krámu umělcova otce a znázorňuje řeznické tovaryše 
při práci.

V domě č.p. 115 se narodil významný geolog RNDr. Josef 
František Svoboda, syn muzeologa a regionálního badatele J.F. 
Svobody. Na průčelí domu č.p. 119 upozorňuje na místo na-
rození významného antifašisty JUDr. Ivana Sekaniny pamět-
ní deska s bustou, realizovaná podle návrhu pražského socha-
ře Jana Kozáka.

Robert Sedlák, Jakub Kynčl

ZDROJE:

fotografie: 
zdroje uvedené u textové části a dále
Archiv Horáckého muzea
Archiv sběratele Vojtěcha Košíka
Český úřad zeměměřičský a katastrální (http://archivnimapy.

cuzk.cz/)

text: 
KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve 

Slezsku, 4. sv., Praha: Libri, 2000
ŠEBEK, Jiří. Procházka novoměstským náměstím. Zpravodaj 

Novoměstsko, 1991, roč. 1
LIBROVÁ, Eva. Architekt F. A. Libra – hrst vzpomínek, Pra-

ha: Mladá Fronta, 2008
KŘESADLO, Vít – KRUŽÍK, Miroslav. Historický kalendář 

Nového Města na Moravě na léta 1850-1918, Nové Město na 
Moravě: Město Nové Město na Moravě, 2006

KŘESADLO, Vít – KRUŽÍK, Miroslav. Historický kalendář 
Nového Města na Moravě na léta 1918-1945, Nové Město na 
Moravě: Město Nové Město na Moravě, 2006

SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska, Pra-
ha: Academia, 1999

Internetové stránky Nového Města na Moravě, dostupné z 
<http://www.nmnm.cz/>
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Už rostou...
Závojenka podtrnka - Entolo-

ma clypeatum, patří mezi první 
jarní houby. Vyskytuje se přede-
vším v parcích a zahradách, méně 
v lesích. Lupeny má bělavě na-
šedlé, později růžově hnědé. Klo-
bouk světle šedohnědý. Dužnina 
s moučnou vůní. Roste pod růžo-
květými dřevinami – hlohy, hruš-
ně, jabloně, jeřáby, slivoně. Závo-
jenka je charakteristická zejména 
svým raným obdobím výskytu, 

kdy podobné nejedlé houby ne-
rostou. Její výskyt je vždy ve sku-
pinách. Použití: Je vhodná více do 
polévek a omáček. Fotografováno 
mimo naše město 17. 5. 2009.

Čirůvka májovka – Calocybe  
gambosa, patří podobně jako zá-
vojenka podtrnka k prvním jar-
ním houbám. Roste více mimo les, 
v zahradách, parcích na okrajích 
remízků. Vyznačuje se bílou bar-
vou, která se po sběru a manipula-

ci mění na pleťově nahnědlou. Má 
výrazně moučnou vůni. Je to vy-
nikající houba vhodná v kuchyni 
na jakoukoliv úpravu, včetně na-
kládání do octa. Ještě je zajímavá 
tím, že na stejném místě roste více 
jak deset roků. Plodnice byly vyfo-
tografovány 20. 5. 2009 poblíž ne-
mocnice v našem městě.

Oldřich Pojezný
Barevné snímky obou jarních hub 

na poslední straně.

Atleti TJ 
rekordně!   

Jarní závody na dráze přinesly 
nejeden úspěch pro zástupce TJ. 
Nejvíce se zvýraznila Jitka Kubelo-
vá, která překonala krajské rekor-
dy. Ve vrhu koulí výkonem 13,69 
a v hodu diskem upravila rekord-
ní tabulky hned dvakrát.  Poprvé 
hodem 44,38 a podruhé 45,73 m, 
což je již velice kvalitní výkon na 
juniorskou kategorii. Lukáš Kou-
rek na závodech v Německu obsa-
dil ve velmi silně obsazeném běhu 
na 3 km 6. místo vynikajícím ča-
sem 8:17,50 min. Radka Janoušová 
pak vyhrála v soutěži družstev běh 
na 800 m v čase 2:15,92. Na stejné 
trati byl Petr Vitner druhý v novém 
osobním rekordu 1:56,04. Druhé 
místo obsadila také Helena Tlustá 
v závodě na1500 m - 4:54,29.  

Hubáček

Mladí hasiči si zasoutěžili ve hře Plamen
Dne 23. května  2009 se uskuteč-

nilo okresní kolo hry Plamen v ly-
žařském areálu hotelu SKI. Mladí 
hasiči soutěžili v okresním kole ve 
třech disciplínách. Byl to požární 
útok ČR, požární útok CTIF a šta-
feta CTIF. Novoměstský okrsek re-
prezentovaly: Nová Ves, Slavkovi-
ce, Křídla, Radňovice, Rokytno a 
Nové Město. Při krásném sluneč-

ném dnu se dařilo s těmito výsledky 
-  kategorie mladší družstvo: Slav-
kovice na 6. místě z patnácti druž-
stev, kategorie starších: na 27. místě 
Křídla, 26. Slavkovice, 25. Radňo-
vice, na 22. místě Rokytno a na 
14. Nová Ves. Nejlépe se dařilo ko-
lektivu MH z SDH N. Město, kte-
rý skončil na svém nejlepším umís-
tění, na 9. místě. Tímto bych chtěl 

poděkovat všem vedoucím novo-
městského okrsku za připravenost 
MH na okresní kolo. Nové Město 
bude reprezentovat v kategorii do-
rostu na okresním kole v Požár-
ním sportu smíšené družstvo do-
rostenců. Chceme jim popřát co 
největší úspěch. 

okrskový referent mládeže 
Štejdíř Jaroslav

Český pohár
v letním biatlonu 

(kros biatlon)
areál hotelu SKI

Časový program závodu:
pátek 5. 6. - trénink 16.00 - 18.00  

na tratích a na střelnici
sobota 6. 6. - rychlostní závod, šta-
fety smíšených dvojic 8.30 -16.00

sobota cca 16,30 hodin

neděle 7. 6. - vytrvalostní závod 
8.30 (start. interval 30´)
 Vlastimil Jakeš

Bez Tour de Ski
i bez 

Světového poháru
V druhé polovině května roz-
hodly nejvyšší mezinárodní ly-
žařské orgány o termínech a 
místech konání Světových po-
hárů v běžeckém lyžování a ter-
mínech a místech Tour de Ski 
pro sezonu 2009/10.
V Novém Městě na Mora-
vě, přestože bylo pořadatelsky 
hodnoceno v uplynulé sezoně 
jako jedno z nejlepších míst, se 
nepojede žádný z těchto pres-
tižních závodů. Českou repub-
liku čeká jediný závod, a to jed-
na ze zastávek Tour v Praze.  EJ

Daniel Pintera a Barbora Štikarová opět vítězně
Další mezinárodní turaj judistů  

se uskutečnil 17. května 2009 pod 
Alpami, v krásném rakouském 
městě Zeltweg. Turnaje se zúčast-
nilo 12 zemí (Rakousko, Němec-
ko, ČR, Chorvatsko, Bulharsko, 
Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko, 
Estonsko a další). Českou republi-
ku reprezentovalo asi dvacet judis-
tů. Daniel Pintera, žák 2. A 1. ZŠ 
v Novém Městě na Moravě bojo-

val v kategorii U11(jsou to roční-
ky 2000, 1999) do 26 kg. Postupně 
porazil borce z Rakouska,  Slovin-
ska, Chorvatska a Německa. Nej-
dramatičštější bylo finále, kde zá-
vodníka z Německa hodil krásným 
chvatem před koncem utkání. Ve 
své kategorii prakticky neměl žád-
nou konkurenci a tímto vítězstvím 
potvrdil svojï skvělou letošní for-
mu.

Vzhledem tomu, že tento den 
současně probíhal i turnaj Praž-
ský pohár žáků a dorostu v Praze 
na Folimance, rozhodla se Bar-
bora Štikarová svoji formu ově-
řit zde. I ona potvrdila svoji le-
tošní formu a v kategorii mladší 
žákyně do 32 kg obsadila 1. mís-
to.

dle infromací trenéra 
René Pintery

Svět horské cyklistiky se sejde u hotelu Ski
Mezinárodní závody v horské 

cyklistice Merida Bike Vysočina 
2009 letos pokračují druhým roč-
níkem. Závody, na kterých se se-
tkají jak profesionální cyklisté ab-
solutní světové a domácí elity, tak 
i amatérští jezdci, pro které je jíz-
da na kole především zábavnou 

formou trávení volného času, se 
uskuteční ve dnech 27. a 28. červ-
na v areálu hotelu Ski v Novém 
Městě na Moravě.  

Sobotní odpoledne potom završí 
dvojkoncert kapel Support Lesbi-
ens a Vypsaná Fixa, na které bude 
navazovat revivalová afterparty 

s kapelou MixAir. Na programu 
bude i freestylová MTB a BMX ex-
hibice Michala Matyse.

Pro děti je po oba dny v areálu 
nachystán bohatý program, který 
vyvrcholí nedělním cyklistickým 
dopolednem s Michalem Nesvad-
bou.       www.bikevysocina.cz

Cyklistický závod – Mistrovství Evropy 
v silniční cyklistice MASTERS 2009

Od čtvrtka 25. do neděle 28. 
června 2009 se již potřetí uskuteč-
ní v okolí Žďáru nad Sázavou Mis-
trovství Evropy v silniční cyklistice 
MASTERS 2009. 

Časovka jednotlivců se poje-
de ve čtvrtek 25. června od 09:00 
do 15:00 hodin na trase START - 
Nové Veselí, Březí n/O, Pokojov, 
Bohdalov - obrátka, Pokojov, Bře-
zí n/O, Kotlasy - obrátka, Březí n/
O, CÍL-Nové Veselí. 

Závody jednotlivců povedou 
ve dnech 26. až 28. června (pá-
tek až neděle) ze Žďáru nad Sáza-

vou, START-CÍL na ul. Studentská 
na Tři Studně, dále přes Vlachovi-
ce do N. Města a přes Radňovice 
zpět do Žďáru nad Sázavou. A to 
v době každý den od 9:30 hod. do 
13:30 hod. Pořadateli závodu znač-
ně zkomplikovala situaci nynější 
uzavírka části silnice I/19 v úseku 
mezi Novým Městem na Mora-
vě a Žďárem nad Sázavou. Přibliž-
ně měsíc před startem závodu jsou 
v jednání dvě varianty možného 
průběhu závodů jednotlivců. 

V lepším případě, pokud poča-
sí dovolí a stavební firmě se podaří 

dokončit pokládku nového povr-
chu před termínem konání závodů 
jednotlivců, bude silnice otevřena 
jak pro běžnou dopravu, tak pro 
cyklistický závod. 

V horším případě má pořadatel 
od zainteresovaných institucí přislí-
beno umožnění průjezdu cyklistů 
přes ještě nedokončenou stavbu.

V příštím čísle Novoměstska při-
neseme informace o připravova-
ném dopravním omezení v okolí 
N. Města po dobu konání závodu.

dle zástpce pořadatele závodu 
Luďka Komoně

Start závodu pro veřejnost: 
„Pojďme si zkusit biatlon!“

 pro všechny věkové kategorie 
 na krátkém okruhu na stadionu
 do 15 let se vzduchovkou, starší  
s malorážkou (zbraně dodáme)

 „co si kdo přinese“ - inline, kros, 
kolo, kolečkové lyže

 střelecké soutěže s Mistryní svě-
ta v biatlonu
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Nahoře: V Centru Zdislava si děti oblíbily canisterapii – pomocnou léčbu kontaktem se psem. A také rády vyjedou 
mimo Nové Město – třeba na rekondiční pobyt na Skalský dvůr. Vlevo: Rekordní logo IC sestavené i přispěním novo-
městské pracovnice. Foto: Deník, více na str. 5. Vlevo pod sebou: Z akademie II. základní školy dne 4. dubna. Vpra-
vo pod sebou: Z akademie DDM „Hrajeme si, tvoříme…“ dne 15. dubna: koulení pizzy v provedení kroužku anglič-
tiny a panely s ukázkami výtvarných prací kroužků.



Josef Němec
Kamenictví Polička 

 výroba a opravy pomníků z kvalitních materiálů
 výroba a montáž panelových hrobek

Zaměření, návrh a cenová kalkulace zdarma.
572 01 Polička, Hegerova 680,

tel. 461 725 464, mob. 605 576 600

Hledám paní 
na úklid a žehlení.

e-mail: 
stoprocentne@email.cz

Vlastimil Bezchleba

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ

TAXI NON STOP

te. 605 240 248

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje
prázdninový kurz

k získání 
řidičského oprávnění

16. a 19. června 
v 15 hod. v KD
tel. 604 384 736

Stomatologická 
pohotovostní služba

Ošetření je poskytováno v době 9 
– 12 hod. 
6. 6. MUDr. Macek, Poříčí 11, V. 
Meziříčí, 7. 6. MUDr. Matonoha, 
Jimramov, 13. 6. MUDr. Gregor, 
ŽĎAS ZR, 14. 6. MUDr. Kopec-
ký, poliklinika ZR, 20. 6. MUDr. 
Bajerová, NM, 21. 6.  MUDr. Kaš-
parová, Nová Říše. Aktuální změ-
ny je možno najít na internetových 
stránkách novoměstské nemocni-
ce (www.nnm.cz)

Móóóc pěkné jsou téměř všech-
ny sloupy, okapové svody i odpad-
kové koše v centru města.  Jestlipak 
tyto opravdu sprostě zveřejněné vý-
zvy k nebankovním půčkám zabíra-
jí? Městská policie bude po lepičích 
pátrat. Tel. č. bylo záměrně rozma-
záno redakcí zpravodaje. EJ

PODOLÍ 2009
SOUTĚŽ

Jak se jmenuje majitel Černého 
mlýna?

A to byla poslední otázka naší 
soutěže. Jestliže se vám podaři-
lo odpovědět na všechny otázky 
správně, přineste odpovědi na líst-
ku se jménem, adresou a mailem 
či telefonním číslem nejpozději do 
30. června do novoměstského In-
formačního centra, nebo zašlete na 
adresu gohiral@seznam.cz. Potom 
už stačí vyčkat. Po slosování bude-
me šťastného výherce informovat. 
Hodně štěstí, vaši Podoláci.

Dny otevřených dveří 
Novoměstské 

teplárenské a.s.
11. – 13. června 2009.

Novoměstská teplárenská a.s. 
a  město Nové Město na Mora-
vě  oznamují, že ve dnech od 
čtvrtka 11. června do sobo-
ty 13. června 2009 vždy od 
10.00 do 16.00 se  budou v bu-
dově teplárny na ulici Hornic-
ká v Novém Městě na Moravě 
konat dny otevřených dveří.

Peníze až do domu!
nebankovní půjčka

od 5 000 Kč!
volejte: 777 310 620

Výroba a montáž brán 
s automatickým posunem

firma VRS, s.r.o.
tel. 733 514 182

Vlastimil Lukeš
prodejna krmiv

Petrovice
Od 8. června otevírá

novou prodejnu v N. Městě
na Nečasově ulici
(pod Pasáčkem)
otevírací doba

po – pá    8 – 12   13 – 16
 so 8 – 11

Nabízíme krmné směsi, šroty a 
vitaminy od VKS Pohledští Dvo-

řáci za rozumné ceny - např.:

králík od 8 Kč/kg
nosnice od 8,90 Kč/kg
kačeny od 9,60 Kč/kg

Prodejna v Petrovicích otevřena
po – pá 16 – 20
tel. 775 105 073

T R U H L Á Ř S T V Í
Pavel Pejchal

tel.  566 616 464
 728 750 602

výroba nábytku na zakázku

otevírá v červnu nové obchodní a poradenské centrum
v Novém Městě na Mor., Vratislavovo nám. 122 (nad papírnictvím)
Kromě spoření a půjček na bydlení nabízí v rámci finančního pora-

denství i penzijní připojištění se státním příspěvkem
a pojišťovací produkty

Penzion Vrchovina
Bělisko 389 

Nové Město na Moravě

pořádá ve dnech 
12. – 13. 6. 2009 

DNY  
STEAKOVÝCH  

SPECIALIT
/bohatá nabídka hově-
zích, vepřových a ku-

řecích steaků/

 Rezervace 
na tel. č. 566 616 579

Kavárna u Bukáčků
Malá 161, N. Město

st, čt  16 – 22
pá, so 16 – 01

ke kávě
zákusek zdarma

Mateřská škola 
Nové Město na Moravě 

přijme od 1. 9. 2009 
kvalifikovanou učitelku 

Informace 
na tel. 566 615 192 

nebo kontakt e-mail:  
ivana.buchtova@nmnm.cz

AKCE  tohoto  jara
PŮJČKY 120 000

již za 2369 Kč
Pro všechny pouze
 v kraji Vysočina.

Hledáme nové zaměstnance!
Úroky od 9,79 %
Tel.: 721 606 487

INZERCE
 Koupím loutkové divadlo, stav 

nerozhoduje, tel. 739 721 685
*Prodám terárium po suchomilné 
želvě. Rozměry v cm:  v 45, d 64, h 
34, cena 500 Kč. Tel. 737 279 349
 K 1. 6. dlouhodobě pronajmu 

kompletně zařízenou garsonku v 
paneláku v NM. Info na tel. 732 
873 611 v době 19 – 20 h.
 Prodám cihlový byt 2+1 v NM, 

tel. 603 792 232

 Prodám plastové balkonové 
dveře Termolux, vně tmavý dub, 
uvnitř bílé, 60 x 200 cm, kování 
Roto, sklo kůra-bronz, cena 3800 
Kč, tel. 736 26 88 70
 Prodám kočárek QUINNY Fa-

shion, s autosedačkou - šedo-čer-
ná čtyřkolka, r. v. 2002, po 1 dí-
těti, zimní fusak, pláštěnka; tm. 
modrá autosedačka MAXI - COSI 
CITY (0 -  13 kg) se stříškou, vlož-
kou pro novorozence, síťkou pro-
ti hmyzu a adaptéry pro uchycení 
na kočárek.  Cena 5 tis. Kč, fotky 

e-mailem. tel.: 737 206 049        
 Pronajmu částečně zařízený byt 

1+1 v NM, tel. 566 615 295, 723 
267 418 (volejte v době 17 – 20 
hod.)
 Prodám krásný velký deseti-

ramenný křišťálový lustr. Prů-
měr cca 80 cm. Foto možno zaslat 
mailem. Cena dohodou. Tel.: 608  
821 198
 Prodám zahradu (410 m2) se 

zahradní chatkou (s elektřinou) v 
lokalitě Svárov v NM. Cena doho-
dou. tel. 728 230 567

15
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Neustadt 
Dosse

Německo, Brandenbursko

Počet obyvatel: 3.800

www.neustadt-dosse.de

Neustadt Dosse leží na řece Dosse nedale-
ko pásu Kyritzských jezer. Na podnět prus-
kého krále Bedřicha Viléma II. zde byl na 
konci 18. století zbudován hřebčín a měs-
to se tak stalo centrem chovu koní branden-
burské marky. Od té doby je označováno 
jako „město koní“. Každoročně se zde kona-
jí zemská mistrovství v drezúře a parkuro-
vém skákání.

Město se může pochlubit také řadou pamě-
tihodností, jako například barokním Švéd-
ským kostelem, klášterem uršulinek, klasi-
cistní budovou nádraží či plynárnou, která je 
chráněna jako technická památka. Za zmín-
ku stojí i mumie rytíře Kahlbutze v místní 
části Kampehl.

Nahoře vlevo: „Mladý Démo-
sthenés“ Filip Hugo s televizní 
moderátorkou Janou Adámko-
vou. K textu Filip Hugo – ví-
těz… na str. 3. Nahoře vpravo: 
Znak Pohledce, přijatý při příle-
žitosti oslav 660. výročí obce, vy-
chází z obecní pečeti z roku 1749 
(kůň), prvorepublikového razít-
ka (smrk mezi skalami) a kop-
ce nad Pohledcem. Níže: Stavba 
interny Nemocnice Nové Měs-

to na Moravě. 
Uprostřed vle-
vo: Památná 
lípa na kato-
lickém hřbito-
vě. Uprostřed 
vpravo: 26. 
května před 
m a t e ř s k o u 
školou na 
Tyršově uli-
ci. Dole: Zá-
vojenka pod-
trnka (vlevo) 
a čirůvka má-
jovka (vpravo) 
k textu Už ros-
tou… na str. 
13.
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