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Novoměstsko

Setkání 
Nových Měst Evropy 

zahájí 
Martina Sáblíková

Při své návštěvě Nového Města 
na Moravě dne 24. dubna projevila 
olympijská medailistka k Novému 
Městu na Moravě velké sympatie a 
přislíbila svoji účast na plánovaném 
setkání Novoměšťáků, ke kterým 
díky místu svého narození a středo-
školským studiím také patří. 

Martina Sáblíková stráví v N. 
Městě týdenní soustředění s celým 
svým týmem a v pátek 18. června v 
16 hodin u hotelu Ski celou velkou 
akci slavnostně zahájí sportovní 
exhibicí.                         EJ

Pocta Karlu Němcovi

Na rodném domě Karla Němce 
na Žďárské ulici bude na podzim 
letošního roku odhalena litino-
vá pamětní deska tohoto význam-
ného novoměstského výtvarní-
ka. Autorem výtvarného návrhu je 
jiný novoměstský rodák a výtvar-
ník Jiří Plieštik.     EJ

Uvnitř listu:
• Velká příloha s informacemi  

o 32. setkání Nových Měst 
Evropy ve dnech 18. – 20. 
června a podrobný program.

• Výsledky voleb v Novém 
Městě na Moravě do Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
České republiky (str. 4).

Fotografováno v druhé polovině května, kdy se již půvab budoucího parčí-
ku začínal znatelně rýsovat.

Pozvání na slavnostní otevření Městského arboreta
Občané Nového Města jsou sr-

dečně zváni ke slavnostnímu ote-
vření nového Městského arbore-
ta, které se koná dne 11. června 
2010 v 15 hod. 

O záměrech zbudovat v zahradě 
pod poliklinikou klidné odpočin-
kové místo – Městské arboretum 
jsme v minulosti psali již vícekrát. 
V současné době je zahrada nově 
upravena a osázena. Mezi květina-
mi a keříky, které jsou doplněny po-
pisky s názvy rostlin, se klikatí úzké 
cestičky. Ty jsou koncipovány bez-
bariérově, aby sloužily všem ná-
vštěvníkům včetně návštěvníků s 
omezenými schopnostmi pohybu 
a orientace. Součástí arboreta, které 
sahá téměř až k potoku Bezděčka, 
je i zastřešená pergola, kde nechybí  
místa pro  klidné posezení. 

Vstup do arboreta je ze dvora po-
likliniky, podél budovy, pod  dře-
věným loubím, které jistě v krátké 
době poroste pnoucí se zelení.

V arboretu bude mít své zázemí i 
kroužek mladých včelařů. Bohužel, 
včelí mor, který se v nedávné době 
u novoměstských včelařů objevil, 
postihl i stávající úly v arboretu. V 

nejbližší možné době budou však 
úly obnoveny a opět veřejnosti ke 
zhlédnutí.

Projekt Městské arboretum byl 
finančně podpořen z Nadace Part-
nerství, program Místo pod stro-
my a to částkou 200 tis. Kč.

Parkové úpravě arboreta před-
cházely rozsáhlé stavební práce 
související s budováním veřejného 
WC ve dvoře polikliniky a kanali-
začních přípojek.

WC bude otevřeno 1. června, v 
provozu bude ve všední dny od 7 
do 17 hodin, o víkendu a o svát-
cích od 8 do 18 hodin. Poplatek 5 
Kč. Bude zde k dispozici i sprcha, 
za poplatek 15 Kč. Pro cyklisty bu-
dou ve dvoře připraveny stojany na 
kola.

WC u autobusového nádraží 
bude i nadále v provozu, a to v re-
žii firmy ZDAR a.s.          

E. Jašková 



Úmrtí

Narození

Blahopřání

Vzpomínka

14. 5. Ludvík Körber (1945)
22. 5. Ing. Josef Havlík (1935)
23. 5. Josef Mach  (1956)

27. 4. David Příhoda
  2. 5. Denisa Kohoutová
  5. 5. Marieta Hubáčková
18. 5. Milan Bizoň

Dne 29. května uplynulo 5 roků 
od úmrtí paní Zdeňky Tomkové. 

S bolestí v srdci vzpomínají Ma-
šovi a Tomkovi.

Klub seniorů
14. 6. – Klobouková párty, pen-
zion Vrchovina, začátek ve 14 hod.
21. 6. – Vyprávění zážitků ze Se-
tkání Nových Měst Evropy, DPS, 
16 hod.

D n e 
3. červ-
na 2010 
o s l av i l a 
o s m d e -
sáté na-
r o z e n i -
ny paní 
Z d e ň k a 
L o u b o -
vá z Pohledce. Všechno nejlepší, 
hodně štěstí, spokojenosti a hlavně 
zdraví jí ze srdce přejí dcery s rodi-
nami, vnoučata a pravnoučata.

Sňatky
24. dubna

Iveta Smejkaková   Jaroslav Kotlán 
15. května

Helena Kučerová   Josef Alt

Z významných výročí

Jubilanti
  3. 6. Zdeňka Loubová 80 let
  4. 6. Drahomíra Dostálová 75 let
  4. 6. Věra Večeřová 87 let
  8. 6. Růžena Harvánková 90 let
  8. 6. Jan Prášil 80 let
11. 6. Marie Novotná 75 let
15. 6. Antonie Dostálová 86 let
15. 6. Mgr. František Ambrož 75 let
18. 6. Ladislav Svoboda 75 let
19. 6. Dagmar Hirtová 75 let

31. 5. 1920 se v Radňovicích narodil Jaroslav Zajíček (lyžařský závod-
ník, pětinásobný mistr republiky ve štafetě, účastník ZOH 1948, od roku 
1995 čestný občan N. Města, 90. výročí narození, zemřel 5. 11. 2002 v 
Radňovicích)
3. 6.  1900 se v N. Městě narodil Vincenc Makovský (akademický sochař, 
110. výročí narození, zemřel 28. 12. 1966 v Brně, je pochován na evange-
lickém hřbitově v N. Městě)
16. 6. 1940 zemřela ve Francii v Montpelier  Vítězslava Kaprálová (hu-
dební skladatelka a dirigentka, 70. výročí úmrtí, narodila se 24. 1. 1915  v 
Brně)
17. 6. 1960 zemřel v N. Městě  Karel Němec (akademický malíř a grafik, 
50. výročí úmrtí, narodil se 25. 10. 1879 v N. Městě)

Vzpomínáme  110. výročí narození Vincence Makovského
Prvního července letošního 

roku tomu bude 40 let, kdy naše 
gymnázium nese jméno slavného 
rodáka Vincence Makovského, 
výrazné osobnosti českého so-
chařství 20. století. Vincenc Ma-
kovský se narodil před 110 lety  
3. června 1900 v Novém Městě 
na Moravě, kde maturoval v roce 
1918 ve třídě pana profesora 
PhDr. Inocence  Arnošta Bláhy. 
Studoval na pražské  Akademii u 
pana profesora  J. Obrovského, B. 
Kafky, Jana Štursy. V letech 1927 
– 1930 absolvoval studijní pobyt 
v Paříži. Za druhé světové vál-
ky učil v Baťově výtvarné ško-
le ve Zlíně. Po válce byl profe-
sorem Vysoké školy technické v 
Brně a později na pražské  Aka-
demii výtvarných umění. Zemřel 
28. prosince 1966 v Brně, je po-
chován na evangelickém hřbito-
vě v rodném městě.

Rozsáhlé Makovského dílo je 
charakteristické monumentál-
ní figurální plastikou a citem 
pro začlenění sochy do přírod-
ního prostoru a  architektury. Z 
početných jeho děl připomeňme 
dvě nejvýraznější a nejkrásněj-
ší sochy – socha T. G. Masary-
ka (originál v Bystřici nad Pern-
štejnem, kopie v Brně a Praze) a 
socha J. A. Komenského, tvoře-
ná pro Naarden (stojí před mu-
zeem v Uherském Brodě). Obě 

ský  byl umělcem neobyčejného 
formátu a významu v českém a 
evropském kontextu. O jeho ži-
votě a díle se konalo v našem 
gymnáziu 20. října 2000 kolok-
vium. Miloval rodné město a rád 
se sem vždy vracel.

Vincenci Makovskému se do-
stalo mnoha ocenění a uznání, 
mimo jiné na Světové výstavě 
v Bruselu 1958 obdržel Velkou 
cenu za alegorii Nový věk. Vy-
stavoval u nás a v četných stá-
tech v zahraničí. Jeho dílo je 
zastoupeno v mnoha našich ga-
leriích  a předních galeriích růz-
ných zemí.
Milan Pavlík, ředitel gymnázia 

vynikají nádhernou sochařskou  
modelací a výtvarným pojetím, 
hlubokým humanistickým  vyjá-
dřením individuálních vlastností 
významných osobností českých 
dějin.

Připomínám, že Vincenc Ma-
kovský snímal posmrtnou masku 
T. G. Masaryka (14. září 1937). 
Sádrový model sochy J. A. Ko-
menského věnoval Vincenc Ma-
kovský našemu gymnáziu a sám 
instaloval v roce 1957. V roce 
2000 byl v našem gymnáziu in-
stalován sádrový odlitek sochy 
T. G. Masaryka. Téhož roku byla 
odhalena Makovského plastika 
– Blíží se konec mého utrpení 
(obětem 2. světové války). 

Z celé řady vynikajících so-
chařských portrétů a podobi-
zen uveďme  bustu prvního ře-
ditele reálky  Leandra Čecha 
(areál gymnázia), bustu ředite-
le měšťanské školy Josefa Šimka, 
B. Němcové, K. H. Borovského, 
podobizny paní Vrbové, Pro-
cházkové, kouzelně krásný Dívčí 
sen a desítky dalších zajímavých 
děl. Jako designér ovlivnil tvor-
bu užitého umění a průmyslové 
výtvarnictví (tvarování nástro-
jů, strojů,…). Vincenc Makov-

Horácké muzeum
 „Novoměstské osobnosti“ čtvrtek  3. 6. od 17.00 hod. Účastníky bese-

dy jsou: Mgr. Věra Rudolfová (autorka publikací Město mého srdce, Kraj 
věčných návratů, Kraj návratů a setkání) a Ing. Josef Kaprál (místopředse-
da Společnosti Vítězslavy Kaprálové)
 Řada výtvarných příhod... Výstava výtvarného oboru místní ZUŠ Jana 

Štursy, otevřeno do  27. 6. 

10. jubilejní 
Zpívánky

4. června v 19 hod.
aula Gymnázia V. Makovského

Přijďte si zavzpomínat a zazpívat si.

V rámci Setkání Nových Měst pořádají Novoměstské sociální služby 

Den otevřených dveří a výstavu paličkovaných, 
keramických výrobků a výšivek

Dveře pro všechny návštěvníky budou u nás, v Domě s pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, otevřeny 19. 6. v 
10,  12 a 15 hodin. 

Výstavu můžete shlédnout 18.6 od 14-17 hod., 19.6 od 9-15 hod. 
a 20.6 od 9-17 hod. v prostorách jídelny DPS. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu.

Novoměstské sociální služby Vás dále zvou na projížďku loďkou po 
Kazmírově rybníku, na kterou se můžete nalodit 19. 6. od 9 do 15 
hodin.

Nabídka knihy „Novoměstský okres“
IC nabízí vážným zájemcům o his-

torii Nového Města na Moravě nové 
vydání známého vlastivědného díla 
od Josefa Františka Svobody „No-
voměstský okres“, původně vyšlého 
roku 1948. Knihu vydalo naklada-
telství GARN, a to ve dvou svazcích, 
má celkem 720 stran a 25 vyobraze-
ní – dobových fotografií. Je doplně-
na mapkou tehdejšího okresu. 

Připomínáme, že  stručný úvod 
knihy pojednává o přírodních 
podmínkách tehdejšího Novo-

městského okresu. Následuje část 
věnovaná obyvatelstvu regionu. 
Další rozsáhlejší úsek knihy se vě-
nuje konkrétním obcím, městeč-
kům a městům (historie obce, pa-
mátky, počet obyvatel, školství, 
veřejná správa).

Kniha je k dostání v Informač-
ním centru buďto brožovaná za 
635 Kč, nebo vázaná v ceně 835 
Kč. Součástí vydání knihy je CD-R 
obsahující fotografie a mapku No-
voměstského okresu.           – ech –
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110 let organizovaného včelařství na Novoměstsku  X.
Po počátečním nadšení začal 

po třech letech od založení ztrá-
cet Včelařský spolek Novoměst-
ský členy. A není pro to zcela jas-
né vysvětlení. Kronikář pouze 
naznačuje, že to mohlo být včelař-
sky špatným rokem, ale uvádí, že 
za prudkým poklesem mohly být i 
jiné důvody. Jaké? To se už nedo-
zvíme. Každopádně počet členů 
klesl ze 132 na 89. Spolkovou čin-
nost popisuje jako slabou. I přes-
to včelaři na Novoměstsku začali 
zkoušet různé novinky. Například 
v roce 1904 tzv. Mazánkův úl. Ob-
jevují se také zprávy, že se na No-
voměstsku chovají tři včelí pleme-
na – včela domácí, včela krajinská 
a včela vlašská. Včelaři ve své kro-
nice pravidelně vyhodnocovali 
úrodu. Roky hubené střídaly roky 
tučné – jako dnes. Vždy záleží na 
počasí, které značně ovlivňuje me-
dovou snůšku. Rok 1905 popisuje 
kronikář takto: „Zima byla bouř-
livá a dlouhá, včelstva špatně vy-
zimovala. Zjara je ničila úplavi-
ce, později bezletnost. Následkem 

suchého léta nebyla pastva na je-
teli. Podzim byl deštivý a stude-
ný.“ O rok později to nebylo lepší 
a na trhu se objevují různé medo-
vé náhražky. A přišel rok 1907. Je 
zajímavé sledovat,  i s ohledem na 
aktuální situaci, jak do života teh-
dejších lidí zasáhly volby. Pro po-
řádek se sluší připomenout, že 
v roce 1907 se na území monar-
chie konaly první svobodné volby 
s uplatněním všeobecného hlaso-
vacího práva. K volbám šli všichni 
muži starší 24 let kromě registro-
vaných opilců, vězňů nebo vojá-
ků z povolání. Volit nesměly ženy. 
Reforma volebního systému teh-
dy zřejmě vyvolala značný rozruch 
ve společnosti. Budu-li se držet zá-
znamů ve včelařské kronice, je v ní 
napsáno: „Včelařský spolek nevy-
víjel v tomto roce mnoho činnos-
tí. Bylo to zaviněno jednak nepo-
hodlným počasím – a to asi hlavně 
– volebním rozruchem kolem říš-
ských voleb. V řadách samých vče-
lařů nastaly rozbroje, které zane-
chaly po sobě nehezkou skvrnu, 

jakoby předvolební boj zasáhl 
všechny činnosti voličů.“

Přešly volby a situace se zřejmě 
uklidnila. Už v následujícím roce 
popisuje kronikář novou módu, 
která doslova budila nadšení - sla-
měné úly. V průběhu roku 1908 se 
na Novoměstsku uskutečnilo něko-
lik kurzů, na kterých se včelaři učili 
úly ze slámy vyrábět. Rok 1909 po-
pisuje kronikář jako velmi špatný, 
jaký prý nepamatují ani staří vče-
laři. Po dlouhé zimě přišlo stude-
né jaro. V květnu panovalo deštivé, 
chladné a větrné počasí se studený-
mi nocemi. Nebylo nektaru a ne-
medovalo se. Medomety rozeschly 
a zrezivěly. Zprávy od jednotlivých 
včelařů byly samý nářek. Jednatel 
spolku ale neztrácel naději: „Avšak 
nikdy ještě nebylo tak zle, aby po-
tom zase nebylo dobře. Proto dou-
fejme v léta příznivější a snažme se 
zdokonalením ve svém oboru  účin-
ky nám nepříznivých poměrů a vli-
vů napříště co nejvíce omeziti.“

 Petr Hladík, ZO ČSV, 
Nové Město na Moravě

1. ZŠ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124
11. 6. 2010 

OSLAVY 130. VÝROČÍ ŠKOLY
SPOJENÉ S KŘTEM KNIHY

VYDANÉ PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI
Program:
15.30. – 17.30 Den otevřených dveří, výstava „Proměny“ (budova 1. ZŠ)
18.00 Slavnostní zahájení oslav (Kulturní dům Nové Město na Mor.)
18.30 – 22.00 Vzpomínky hostů, kulturní vystoupení žáků

KŘEST KNIHY - historie, současnost školy (1879 – 2009)
Přátelské posezení při hudbě

Ekoshow Zatočte s elektroodpadem
10. června, od 10 hod. Vratislavovo náměstí

(dopoledne školy, odpoledne veřejnost)
Interaktivní recyklační roadshow, při které budou mít občané možnost 

bezplatně odevzdat spotřebiče a dozvědět se mnoho zajímavého o recyk-
laci a zpětném odběru. 

Je připravena i zábavná show s kvízy a možností získat ceny.
Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci, čeká odměna.

Litomyšlský symfonický orchestr - Komorní skupina
benefiční koncert pro DDM Klubíčko

sólisté: J. Pospíšilová, T. Vaňková – housle, B. Nováková – violoncello, 
M. Řehák – viola; dirigent: J. Šula 

na programu: A. Corelli, J. Haydn, J. K. Vaňhal, J. Mysliveček, 
evangelický kostel v N. Městě, pátek 11. června v 19,30 h.

vstupné: 80 Kč v předprodeji (kniha Trojan), 100 Kč na místě

SDH Maršovice si Vás dovoluje pozvat na III. ročník
soutěže v požárním útoku,  která je zařazena do Žďárské ligy 

hřiště v Maršovicích, sobota 12. června od 13 hod.

Kino
4. pá ve 20 h.
Muži, co zírají na kozy
USA/Velká Británie 2009, kome-
die, české titulky, 94 min, nevhod-
ný do 15 let, premiéra, 65 Kč – Nej-
bizarnější komedie roku.

6. so Festival Sbírka motýlů
13.30 Dřevěné divadlo: Pale-
ček (interaktivní představení pro 
děti, 30 Kč) 
19.00 Chandraradar: Nevěsta 
(veselá hra Adolfa Hoffmeistera, 
80 Kč)

9. st v 18 h.
Chůva v akci
USA 2010, akční komedie, český 
dabing, 92 min, přístupný, premi-
éra, 65 Kč - Další z řady životu ne-
bezpečných misí hvězdy kung-fu 
filmů Jackie Chana.
12. so ve 20 h. 
Mamas & papas
ČR 2010, drama, 104 min, ne-
vhodný do 12 let, 75 Kč - Mozai-
ku osudů manželských či part-
nerských dvojic, které řeší otázky 
rodičovství. 
16. st ve 20 h.
Souboj titánů 
Velká Británie/USA 2010, akční fan-
tasy, české titulky, 106 min, přístup-
ný, premiéra, 70 Kč - Boj mezi bohy 
samotnými může zničit celý svět. 
19. so ve 20 h.
Květ pouště
Velká Británie/Rakousko/Němec-
ko 2009, drama, české titulky, 130 
min, přístupný, premiéra, 70 Kč - 
Od kočovného života v somálské 
poušti na nejznámější světová pře-
hlídková mola.

Pozvánka na autorskou výstavu
KRÁSA BAREV

oděvní tvorba
IRENA ŠIKULOVÁ
 (www.in-spirace.eu)

sklo a šperky
ERIKA LEKSOVÁ

vernisáž zahájí smyčcový kvartet 
CAPPELLA ALLEGRA

v neděli 13. 6. v 16 hodin
Kulturní dům N. Město

otevřeno: 
po-pá (14. - 18. 6.) 14 – 19 h.
so-ne (19. - 20. 6.) 10 – 19 h.

Festival čejkovického vína na Třech Studních
Dvě moravské obce  - více než 

130 km vzdálené Čejkovice u Ho-
donína a Tři Studně. Čejkovice s  
nadmořskou výškou 208 m a  prů-
měrnou teplotou 9,2 oC se řadí k 
nejteplejším místům naší republi-
ky s ideálními vlastnostmi pro pěs-
tování vinné révy. Naproti tomu 
Tři Studně s nadmořskou výškou 
730 m patří k místům, kde se vždy 
říkalo, „že tu končí chléb a začí-
ná kamení“. V Čejkovicích jsem 
byl několikrát v průběhu roku a 
nikdy jsem neviděl vinaře, že by 
snad měli čas na něco jiného, než 
je práce kolem vína či vinohradu. 
Na jaře a v létě práce na vinici, na 
podzim vinobraní, práce ve sklepě 
a příprava vinice na zimu. A to ne-
smí přijít špatné počasí nebo třeba 
krupobití, to potom z úrody mno-
ho nezůstane. Měl jsem možnost 
nedávno navštívit již 15. vinař-
ské trhy v Čejkovicích a díky své-
mu průvodci Jarkovi Demelovi, 
který je velkým znalcem čejkovic-
kého vína, jsem osobně mluvil se 

všemi těmi nesmírně milými, pří-
jemnými a pracovitými lidmi, kte-
ří 12. června přivezou to nejlep-
ší ze svých sklípků k nám, na Tři 
Studně. No a samozřejmě jsem ne-
zapomněl ani jejich vínko trošičku 
okoštovat. Mohu říct, ten pot, ta 
dřina a to moravské sluníčko udě-
laly divy. Není se tedy co divit, že 
jejich víno pije i francouzský prezi-
dent. A tak jako starosta obce Vás 
zvu k nám, na Tři Studně, do are-
álu obce u hotelu „U Loubů“, kde 
budete mít možnost v sobotu 12. 

června od 13 hodin ochutnat dob-
ré čejkovické vínko, z předlože-
ných minimálně 80 vzorků vybrat 
svého favorita, poslechnout si dixi-
elandový koncert skupiny „TATA-
BAND“, ochutnat domácí koláčky, 
uzeniny, sýry… A zatímco vy bu-
dete koštovat, diskutovat a laskat 
to skvělé víno, děti  využijí nafuko-
vacích atrakcí, aby jim  sobotní od-
poledně pěkně uběhlo.

 na setkání s Vámi se těší 
Miloš Brabec, 

starosta obce Tři Studně

Propagační výstava drobného zvířectva
Při setkání Nových Měst Evropy pořádá ZO ČSCH Nové Město na Mo-

ravě propagační výstavu na výstavišti ZO ČSCH za nádražím ČD. 
Sobota 19. června 2010 od 9.00 do 16.00 hod. Vstup volný.



Pátá Sbírka motýlů 
Pro všechny příznivce pestrých ba-
rev, veselých rozptýlení a voňavých 
dobrodružství připravilo občanské 
sdružení Lysina lenina ve spolu-
práci se ZUŠ Jana Štursy, Horác-
kou galerií a Kinem další víkend 
plný divadla, zábavy, hudby a ve-
selosti. Přijměte naše pozvání na 
čtvrtý ročník Sbírky motýlů! Od 
2. do  6. června pro Vás máme při-
praveny vzácné exempláře:
Motýlové otvírající

Předskokany festivalu bude stře-
deční promítání nové filmové po-
hádky Dešťová víla, na kterou mají 
majitelé permanentek na festival  a 
děti do 12 let vstup zdarma a di-
vadlem ožije sál ZUŠ na Monse-
ově ulici ve čtvrtek během již tra-
dičního programu Odpoledne s 
divadlem, kdy se představí celoroč-
ní práce žáků a studentů literárně 
dramatického oboru.
Babočka maškara paví oko

Již jsem si zvykli zahajovat diva-
delní víkend na Vratislavově ná-
městí, kdy bude pro všechny ná-
hodné i nenáhodné kolemjdoucí 
připravena spousta zábavy, legra-
ce a motýlího povyražení. I ten-
tokrát si budete moci poslechnout 
žáky hudebních oborů ZUŠ, uvidí-
te speciální pohádku O krtečkovi, 
který chtěl vědět, kdo se mu vyka-
kal na hlavu a pod odborným ve-
dením brněnské klaunky a hereč-
ky Adély Kratochvílové si budete 
moci vyzkoušet žonglování. No-
vinkou je soutěž „Miss maškara“. 
Každý, kdo přijde v jakémkoli kos-
týmu bude zařazen do soutěže o 
permanentku na celý festival zdar-

ma a vítěz získá čestné místo v čele 
průvodu, který celý festival zahá-
jí. Popusťte uzdu své fantazii, vy-
tvořte ze sebe, svých dětí, babiček 
a strýčků co nejoriginálnější maš-
karu a přijďte v pátek 5. června za-
hájit festival s námi! Festival za-
hájíme klaunským představením 
brněnského divadla KUFR Tančí-
ček Adušiadáši na nádvoří Horác-
ké galerie.
Hipííí okáč pestrobarevný

První den s motýly zakončíme 
na zahradě bývalého JKP, kde nás 
čeká párty ve stylu květinových 
dětí. Vytáhněte ze skříní dlou-
hé barevné sukně, křiklavé košile, 
rozpusťte vlasy a přijďte si za námi 
poslechnout opravdovou hudbu z 
vinylů!
Bělásci, žluťásci a modrásci
Samozřejmostí v naší motýlí nabíd-
ce jsou představení pro nejmenší 
diváky. Na děti s jejich maminka-
mi a tatínky, se v pátek a v nedě-
li těší místní soubor Zkládanka a 
v sobotu Honza Hrubec se svým 
Dřevěným divadlem. Za dětmi 
malinko odrostlejšími, ideálně v 
doprovodu rodičů, přijede oblíbe-
ný vypravěč Martin Hak z Brna, 
který slibuje představit hrubší po-
hádku Chlap a Kohout.
Otakárek pohybový

Sobotní dopoledne můžete strávit 
ve společnosti motýlí dámy Lenky 
Tretiagové, režisérky interaktiv-
ních tanečně-divadelních inscena-
cí a programů pro děti, pedagož-
ky taneční a dramatické výchovy a 
metodičky tvořivé pohybové a ta-
neční výchovy na základních ško-

lách v ČR i v zahraničí, která si pro 
všechny starší 15 let připravila po-
hybový seminář Mluvit pohybem. 
Hlavním cílem dílny je vytvoření 
podmínek pro učení se vědomé-
mu pohybu na základě vlastní bez-
prostřední zkušenosti. Dalším ob-
sahem semináře je tvořivé hledání 
drobných dramatických situací, 
které mohou vzniknout z objeve-
ných pohybových prostředků. 

Zaměříme se na tvoření vlastních 
pohybových kvalit, o kterých jsme 
dosud netušili, a které samy o sobě 
mohou být sdělné a srozumitelné 
pro nás i pro druhé. 

Dílna nemá nárok na jakékoli do-
savadní taneční zkušenosti účast-
níků a je určena všem bez rozdílu. 
Počet účastníků je omezen, při-
hlaste se do konce května na adre-
se klara.jilm@seznam.cz
Stužkonosky domácí

V naší sbírce samozřejmě nemů-
že chybět místní soubor Chand-
raradar, který se v sobotu večer 
představí s veselohrou Adolfa Hoff-
mesistra Nevěsta. Groteskní kome-

die je z roku 1927, odehrává se v 
americkém velkoměstě, rozehrá-
vá kabaretní příběh plný novinářů, 
číšníků a roztleskávaček a vypráví 
o jedné rychlé svatbě, milionovém 
dědictví a hledání vhodné nevěs-
ty. Další místní specialitou je ori-
ginální divadelně-hudebně-spor-
tovní disciplína Akční ilustrace, s 
níž Vás v neděli, před zakončením 
festivalu seznámí oblíbená dvojice 
pan Jan a pan Dan.

Letošní Sbírka motýlů nabí-
zí opět něco pro každého! Naše 
vzácné motýlí exponáty jsou při-
praveny nabídnout Vám spoustu 
divadelních radostí. Zapojte se o 
prvním červnovém víkendu do na-
šich řad a nechme se společně uná-
šet na motýlích křídlech do světa 
fantazie, hravosti a zábavy! Těšíme 
se na Vás!

Festival Sbírka motýlů se může 
uskutečnit mimo jiné hlavně díky 
podpoře Města Nového Města na 
Moravě a Nadaci Život umělce.

-přKL-
 www.lysinalenina.cz

Rozkvetlé město pro radost? Nebo pro vandaly?
Vážení občané, chtěla bych Vás 

požádat o pomoc, která se týká 
zeleně Nového Města na Moravě. 
Snažíme se společně s radnicí, aby 
v N. Městě byla výsadba hezká a 
uspořádaná.

Jistě každý, kdo na veřejném 
prostranství něco vysadí, to mys-
lí dobře. Mnohdy je tím však na-
rušena architektura výsadby, která 
má svá pravidla a  kterou se po-
stupně snažíme do městské zele-
ně vnášet. Chtěla bych Vás požádat 
- nevysazujte na pozemky města 
žádné rostliny z lesa ani přebytky  
ze svých zahrádek.

Další velkou bolestí městské zele-
ně, nejen v N. Městě, jsou  psí mi-
láčkové. Ne vlastní vinou, ale vinou 
svých majitelů devastují jehličnaté 
stromy. V loňském roce vysázené 
tisy na Komenského náměstí a na 
ulici Mírové by dnes byly krásněj-
ší, kdybyste své psy s jejich potře-
bou odvedli o pár metrů dál, nebo 
jim naopak zkrátili vodítko. Vra-

tislavovo a Komenského náměstí 
jsou přece vstupní brány do města. 
Proč je máme zasypat exkrementy 
Vašich miláčků? 

V neposlední řadě bych se chtě-
la zmínit o nově vysazených tulipá-
nech, které, dle ohlasů u nás v za-
hradnictví i na radnici, mnohé z 
Vás potěšily. Hra barev v  letošním 
studeném jaru  překvapila a udělala 
radost. Bohužel se objevili tací, kte-
ří musí vše hezké zničit.  Natrhané 
květy se objevily rozházené po ce-
lém městě, některé zmizely i s cibul-
kami. Takto nikdy krásně nevykve-
tou, neboť nejsou vyzrálé. Utržený 
tulipán vydrží doma jen pár dnů, na 
náměstí týdny. Dokonce jsem se se-
tkala s člověkem, který si vytahoval 
cibulky krokusů s tím, že  „je tady 
toho dost pro všechny“. Cibulovi-
ny tulipánů a krokusů, které se Vám 
tak líbí, budou v září k zakoupení v 
naší prodejně a v zahradnictví.

Věřte, že je mi  moc smutno z 
přístupu některých  občanů, záro-

veň se však radujeme z chvály, kte-
rou od mnohých z Vás slyšíme.

Někteří nám také vytýkáte, že na 
některých místech výsadba vázne. 
V letošním roce chystáme sraz No-
vých Měst a snažíme se, aby bylo 
naše město krásně  rozkvetlé. Tím 
je méně času na uliční výsadbu. 
Mohu Vám slíbit, že po dokonče-
ní  těchto prací a vytvoření arbo-
reta se pustíme do další práce. Vás 
prosíme o pomoc  proti všem van-
dalům, kteří ničí Vaše město. Ulice 
Mírová  a její obyvatelé, kteří si ze-
leň i květy v okolí svých domů hlí-
dají,  mohou  být všem příkladem.

Děkuji všem, kteří nám pomá-
háte a kdo upozorníte neukázněné 
majitele psů,  že strom není kůl a že 
květiny mají zdobit město a ne se 
válet rozšlapané v  ulicích. Pokud 
se nám nepodaří zabránit ničení 
vysázených květin, budeme muset 
od této výsadby ustoupit a pozem-
ky zatravnit. 

Milena Jirčíková

Volby
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR
28. a 29. května 2010 

Volební účast v Novém Městě na 
Moravě byla 66,92 % (v kraji Vy-
sočina 65,68 %, v ČR 62,60 %).

Pořadí úspěšnosti stran v N. 
Městě: 1. ČSSD 24,75 % (kraj 23,3 
%, ČR 22,08 %), 2. ODS 18,32 % 
(17,22 %, 20,22 %), 3. TOP 09 
15,73 % (14,34 %, 16,70 %), 4. 
VV 10,54 % (9,91 %, 10,88 %), 
5. KSČM 9,28 % (13,41 %, 11,27 
%), 6. KDU-ČSL 7,77 % (7,42 %, 
4,39 %), SPO Z 7,23 % (6,08 %, 
4,33 %).

Ostatní volební strany nedosáh-
ly ani v N. Městě nad hranici pěti 
procent.

Mandát poslankyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky získala v těchto volbách 
mimo jiné JUDr. Marie Rusová 
(KSČM) z Nového Města na Mo-
ravě. Více na www.volby.cz
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ANKETA  
Desatero problém  m sta Nové M sto na Morav

aneb
„Co v našem m st  zm nit, aby se nám lépe žilo“ 

SOUHLASÍTE S NIMI? 

Jako občan Nového Města na Moravě jste právě obdržel do rukou anketní lístek, na kterém jsou sepsány problémy našeho města, které 
byly nadefinovány dne 3. 5. 2010 na veřejném projednání „Desatera problémů města Nové Město na Moravě“ aneb „Co v našem městě 
změnit, aby se nám lépe žilo“.
Úkolem ankety je zjistit, zda i občané města, kteří se veřejného projednání nezúčastnili, si myslí, že navržené problémy na veřejném pro-
jednání jsou či nejsou ty problémy, které je třeba co nejrychleji řešit.
Jestliže máte zájem spolupracovat a podílet se na zdravém rozvoji města, ve kterém žijete, věnujte několik minut vyplnění této ankety. 
Vyberte si v následující tabulce maximálně DESET problémů, o kterých si myslíte, že by se měly ve městě řešit, a označte je křížkem. 
Napadne-li vás  jiný problém, který se v následujících tabulkách nevyskytuje a je dle Vás důležitý,  připište jej do vyhrazené kolonky do-
tazníku.

Navržené problémy:
Chyb jící alternativní multifunk ní prostor pro trávení volného asu –zrekonstruovat kino (vytvo it
klubovny, tane ní, baletní  a p ednáškové sály, zázemí organizacím aj.) 
Rozší it sí  cyklostezek na Novom stsku
Podpo it zam stnanost mladých lidí  
Chybí infrastruktura pro regeneraci (bazén, sauna, fitness, wellness, whirpool ...) 
Do ešit nabídku sociálních služeb – dostavba DPS, chrán né bydlení… 
Chybí „nová“ t locvi na nebo sportovní hala 
Chybí alternativní možnosti hlídání d tí p edškolního v ku 2 – 5  let 
Ov it kvality ve ejné správy anketním ešením 
Zlepšit komunika ní strategie m sta 
Komplexn  vy ešit lokalitu Nad nemocnicí – autobusová zastávka, chodník, parkování… 
P i rozši ování m sta více respektovat p irozenou tvárnost krajiny 
Zabezpe it odbornou pé i o m stskou zele  – vzrostlé stromy,  uvážlivá výsadba nové zelen
Do ešit nedostatek parkovacích míst -ulice Hornická, okolí Kulturního domu, pod budovou VZP 
Posilovat v domí d tí a mládeže ve vazb  na zdravý životní styl 
Vy ešit nedostatek míst v mate ských školkách  nacházejících se p ímo ve m st  NMNM 
Zajistit podporu vým nných pobyt  žák  a student  do zahrani í
Opustit myšlenku p emíst ní autobusového nádraží k nádraží eských drah, a to z d vodu zatížení 
životního prost edí – p edevším ulic Masarykova, Soškova, Nezvalova.  
a další... 

Za Váš čas věnovaný vyplnění ankety a tím i podílení se při rozhodování o následném rozvoji města děkujeme. 
Město Nové Město na Moravě

Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte na stanovená „SBĚRNÁ MÍSTA“: podatelna MěÚ Nové Město na Moravě, budova 
Polikliniky – „stavební úřad“, informační centrum Vratislavovo nám, jídelna I. ZŠ, Kulturní dům, Dům s pečovatelskou 
službou, a to v termínu do 20. června 2010. Další možnost je vyplnění dotazníku na webových stránkách města http://www.
nmnm.cz. A odeslat jej elektronicky na adresu andrea.kramarova@meu.nmnm.cz nebo odevzdat do sběrných míst či zaslat poš-
tou na adresu MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.
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Nejvýznamnější cyklistická akce v České republice odstartuje v našem regionu
Nenechte si ujít mimořádný víkend plný špičkových sportovních výkonů, fandění a zábavy
První červnový víkend (4. - 6. 6.) se v areálu Zlaté lyže u Nového 

Města na Moravě odehraje mezinárodní cyklistický festival Meri-
da Bike Vysočina. Tento třídenní festival patří mezi nejvýznamněj-
ší cyklistické akce v České republice. 

Akce nabídne mimořádnou kombinaci špičkových sportovních 

výkonů, závodů pro každého a bohatého doprovodného progra-
mu. Od pátku do neděle se můžete těšit na domácí i světovou zá-
vodnickou elitu, koncerty hvězd, adrenalinové exhibice, zábavný 
program pro děti a další lahůdky. Určitě proto přijměte pozvání        
a dorazte. Čeká vás jedinečný víkend plný zážitků.       Petr Slavík

Kompletní informace a program si zjistěte na WWW.BIKEVYSOCINA.CZ

 Na Vysočinu míří česká a světová elita
Na Vysočinu míří česká i světová biková elita, která bude bojovat 

v atraktivním etapovém závodě – v pátek je na programu vyřazo-
vací sprint pod umělým osvětlením, v sobotu olympijská disciplí-
na cross country na speciálně připravené trati, v neděli čeká závod-
níky 41 kilometrů s handicapovým startem na základě výsledků 
předchozích dnů. Diváky tak do posledních okamžiků čeká napí-
navá podívaná. Fandit přitom mohou českým závodníkům, kte-
ří budou chtít na domácí půdě porazit cyklistické celebrity - ev-
ropského šampióna Ralpha Näfa i olympijskou vítězku Gunn-Ritu 
Dahle.

Pojďte si zazávodit   
Pro aktivní příznivce cyklistiky pořadatelé připravili oblíbený 

maratón i otevřený XC závod na speciálně připraveném okruhu. 
Pro oba závody je v nabitém programu vyhrazena neděle. Zatím-
co ráno cyklisté odstartují na osvědčené 40 a 80 kilometrů dlou-
hé trasy maratónu, v poledne dostanou závodníci z řad veřejnosti 
možnost slavnostně pokřtít zbrusu nový XC okruh. Trať byla vy-
budovaná tak, aby splňovala nejnáročnější světové parametry. 

 Koncerty a exhibice: zábava naplno!
Večerní program vyvrcholí adrenalinovými exhibicemi mistra 

světa a Evropy v cyklotrialu Michala Matyse a freestyle motokro-
sové legendy Petra Kuchaře. Poté naváže šňůra koncertů, která na 
podium přivede hudební hvězdy - Lety mimo, Wohnout, David 
Koller a Rolling Stones revival.

Nechte děti vyřádit   
Pro vaše děti pořadatelé na sobotu a neděli připravili opravdu na-

bitý program, který jim nenechá vydechnout. Čeká je kouzelnické 
i divadelní představení, bublinová show i autogramiáda SuperStar 
finalistky Moniky Bagárové. Vyvrcholením programu bude zábav-
ná show Magdy Reifové z Kouzelné školky. Po celý víkend pojede 
Bajková školka s dovednostní dráhou a dětským singltrekem i řa-
dou dalších atrakcí. V neděli děti dostanou šanci vyzkoušet oprav-
dový závod.
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Kurzy výcviku psů
Městská policie pro velký zájem opakuje kurzy výcviku psů. Účastníkům 

kurzů bude zdarma ukázáno, jak psa cvičit základním povelům a jaké ná-
vyky je vhodné zvířeti vštěpovat. Kurzy budou pořádány v na cvičišti Ky-
nologického klubu Nové Město na Moravě na ul. Vlachovická (nad a.s. 
Medin). Začátek kurzů je v prvním pololetí stanoven vždy na 17:00 hodi-
nu. Kurzy povede zkušený kynolog a strážník Ivan Kosek. Případné další 
informace lze získat na tel. č. 602 555 156

Termíny: 3. 6., 17. 6., 1. 7.
  O dalších termínech budeme informovat, případně si je zájemci najdou 
na stránkách městské policie: policie.nmnm.cz
Firma E.ON informuje, že z důvodu plánovaných rekonstrukcí, 
oprav,… bude dne 16. 6. v době 7,30 – 14 hod. přerušena dodávka el. 
energie v obci Rokytno  -  v čp. 4, 5, 26, 36, 40, 49, 50, 52, 53.

Mezinárodní utkání v kuželkách
Přijďte se podívat na mezinárodní utkání v kuželkách. Domácí kuželká-

ři se utkají u příležitosti Setkání Nových Měst Evropy 2010 s kuželkářský-
mi oddíly z Rakouska a Německa. 
Sobota 19. 6. 2010:
  8 – 11 h. N. Město „C“ - Wiener Neustadt, Rakousko (Hobby-Kegler)
11 – 14 h.  N. Město „A“ -  Wiener Neustadt, Rakousko (Alle Neuen)
14 – 17 h.  N. Město (ženy)  -  Neustadt in Sachsen, Německo (ženy)
17 – 20 h.   N. Město „B“  -  Neustadt in Sachsen, Německo

Pohárový závod v moderní gymnastice
„Žďárská pampeliška“

V sobotu 25. dubna se sjelo do 
Žďáru n. S. k pohárovému závodu 
v moderní gymnastice více než sto 
závodnic z 13 oddílů celé Moravy. 
Děvčata z oddílu MG při TJ a ZŠ L. 
Čecha Nové Město na Mor. bojova-
la o medaile ve čtyřech kategoriích a 
v konkurenci děvčat z ostatních od-

dílů se rozhodně neztratila, domů 
přivezla čtyři medaile, z nichž dvě 
byly ty nejcennější.

Zlaté medaile získaly Kateřina 
Pulgretová a Martina Pulgretová, 
stříbrnou Adéla Dítětová a bronz 
Kristýna Svobodová.

  Lenka Zdražilová

Kubelová na MS juniorek, Kourek rekordně!   
V neděli 23. 5.  se v rámci atletic-

kého trojboje Žďárské ligy mistrů, 
který se uskutečnil na našem sta-
dionu, představila také naše vyni-
kající juniorská reprezentantka ve 
vrhačských disciplinách Jitka Ku-
belová.  A počínala si fantasticky!  
Diskem hodila 53,07 m a překonala 
ostrý limit na mistrovství světa ju-
niorek!  To se uskuteční v červenci v 

Kanadě a Kubelovou bude jako tre-
nér doprovázet Petr Hubáček ml. 

Lukáš Kourek o týden dříve v 
Pliezhausenu překonal krajský re-
kord v běhu na 3000 m výborným 
časem 8:09,50 min. Atleti TJ na za-
čátku sezony naznačili skvělou for-
mu a potvrdili příslušnost k české 
špičce.  

Hubáček st.

Les a jeho mikroklima (projekt 8. ročníků 1. ZŠ)
Náš projekt začal v prosinci roku 

2009, kdy jsme byli jako jedna z 
osmi škol v České republice oslo-
veni ekologickým sdružením Te-
reza v Praze, abychom se zapojili 
do projektu Les a klimatické změ-
ny. 

Vytvořili jsme 6 pracovních 
týmů a rozdělili jsme si role, kdo 
co bude dělat. Zaměřili jsme se na 
lesní ekosystémy v okolí. Ekosys-
témy byly les Ochoza, nemocniční 
park, Tři kříže, park Koruna a park 

na Vratislavově náměstí. Po dobu 
několika týdnů jsme měřili teplo-
tu a vlhkost vzduchu, chodili jsme 
mapovat terén a vytvářet fotodo-
kumentaci terénu, zaměřili jsme se 
na biodiverzitu,… - byli jsme pro-
stě jako inspektoři. Ze zjištěných 
skutečností a naměřených hod-
not jsme vyhodnotili faktory, které 
ovlivňují mikroklima ekosystémů. 
Výsledky měření jsme porovnáva-
li jednak v rámci lesních ekosysté-
mů, jednak ve vztahu k nelesnímu 

ekosystému, konkrétně parkoviš-
ti u nemocnice, kde probíhaly též 
veškeré výzkumy.

U tohoto projektu jsme vytvořili 
také anketu zaměřenou na mikro-
klima v lese a zjišťovali jsme názo-
ry spolužáků, rodičů, ale i veřej-
nosti.

Kromě zjištěných skutečností o 
mikroklimatu v lese jsme se nauči-
li naslouchat si, komunikovat, dů-

věřovat (ale i prověřovat), ale také 
jsme se naučili důležitou věc - po-
máhat si.

Projekt byl zábavný, i když velmi 
časově náročný. Možná také pro-
to jsme konec projektu oslavili ve 
školní kuchyňce u dětského šam-
paňského, dortu, bábovky a dal-
ších dobrot.

Eliška Chaloupková, 8. B
1. ZŠ Nové Město 

Rašelinné louky by bez pomocných rukou zanikly
Sdružení Krajina z Počítek je 

nevládní neziskovou organiza-
cí zabývající se různými činnost-
mi v ochraně přírody viz www.
sdruzenikrajina.cz. Působí pře-
devším jako pozemkový spolek, 
který získává do vlastnictví nebo 
nájmu přírodně cenné pozemky. 
Vlastnictví nebo nájem pozemků 
umožňuje Sdružení Krajina pečo-
vat o téměř 150 ha vzácných raše-

spoluprací s firemními kolekti-
vy. Případní další zájemci ochotní 
napomoci udržení pestrosti vyso-
činských luk mohou získat infor-
mace na: tel.  566 521 259, 775 239 
691, info@sdruzenikrajina.cz

Eva Jašková, Tomáš Blažek
Na snímku vlevo: Loňská po-

moc pracovníků SKF Ložiska, a.s.  
na Dolinách u Jiříkovic. Nahoře: 
Prstnatec májový (vstavač májo-
vý) /Dactylorhiza majalis/- typic-
ká orchidej rašelinných luk na Vy-
sočině.

linných luk především na Česko-
moravské vysočině.

Zajištění každoročního ručního 
kosení 150 ha luk není jednodu-
chá záležitost. Sdružení Krajina 
proto využívá všechny dostupné 
zdroje a možnosti jak svým závaz-
kům dostát. Jednou z využívaných 
možností je firemní dobrovolnic-
tví, propagované především Fó-
rem Dárců - viz www.zapojimse.

cz. Firemní dobrovolnictví spo-
čívá v tom, že firma poskytne vy-
brané neziskové organizaci prá-
ci svých zaměstnanců. Předností 
tohoto systému je aktivní zapoje-
ní zaměstnanců firmy, kteří se tak 
blíže seznámí s činností podpoře-
né organizace a získají nové zku-
šenosti. Firemní dobrovolnictví 
je přínosné nejen pro neziskovou 
organizaci, ale také pro samot-
nou firmu, která si díky tomu, že 
se její zaměstnanci angažují ve ve-
řejně prospěšných projektech, bu-
duje ve společnosti dobrou ima-
ge. V případě sdružení Krajina je 
bonusem také pobyt na čerstvém 
vzduchu a dobrý pocit z pomoci 
přírodě.

Mezi institucemi oslovenými s 
nabídkou firemního dobrovol-
nictví byl také Městský úřad v 
Novém Městě na Moravě a jeho 
pracovníci. Nabídka našla ode-
zvu a na přelomu července a 
srpna pomohou asi dvě desítky 
novoměstských úředníků s hra-
báním posečené trávy na louce 
zvané Doliny poblíž Jiříkovic.

Sdružení Krajina využívá firem-
ního dobrovolnictví již třetím ro-
kem a má dobrou zkušenost se  
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David Nožička
obchodní ředitel ČMSS
Žďárská 87, Nové Město na Moravě
tel.: 608 314 300, e-mail: david.nozicka@cmss-oz.cz

Obchodní ředitelství 
Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

přijme z důvodu rozšíření produktové nabídky 
do svého týmu

FINANČNÍ PORADCE

pro aktivní spolupráci s našimi klienty.
Své životopisy zasílejte na níže uvedenou 

e-mailovou adresu.

Bazárek   
Mateřské centrum Zvoneček pořádá „Bazárek“  7. - 11. června. Abychom 
předešli problémům, které vznikají při prodeji a následném vydávání 
neprodaných věcí, žádáme maminky, jež se chtějí do prodeje zapojit, 
aby dodržely tato pravidla:
1. Každá maminka má možnost nabídnout maximálně 50 položek.
2. Veškeré věci  k prodeji musí být zapsány na formuláři, který je možné vy-
zvednout v MC Zvoneček nebo stáhnout z internetu z našich  stránek. Na 
stránkách je i vzorový formulář i vzor cedulky.
3. Na každou část oblečení musí být cedulka přišita sešívačkou či nití, aby 
nedošlo ke ztrátě cedulky při prohlížení zboží.
Více informací v MC Zvoneček (je v DDM Klubíčko), na   stránkách www.
zvonecek.estranky.cz či nás můžete kontaktovat  na: sobotkova@klubicko.
eu, tel. 777 822 612.
pondělí  7. 6. 2010:  výběr zboží 8.00-16.00 hod
úterý 8. 6. 2010:  prodej zboží 8.00-16.30 hod
středa 9. 6. 2010: prodej zboží 8.00-16.00hod
pátek 11. 6. 2010: výdej neprodaného zboží 8.00-16.00 hod

Společnost Mediaservis s.r.o. přijme ihned doručovatele tisku  
v Novém Městě na Mor. (i brigádně). 

Jedná se o doručování tisku v ranních hodinách, na zkrácený pracov-
ní úvazek. Vhodné i pro důchodce, studenty a ženy v domácnosti . 

Bližší informace na tel. 566 623 441, 724 778 015 

moravských
festival

vín
sobota 12. června 2010

od 13:00 do 18:00 hod.

v areálu hotelu

na Třech Studních

“U Loubu”°

Vás zvou na

více informací na

www.hoteluloubu.cz

tel. 777 93 93 98

Prodej bytu 2+1, Purky ova
Nové M sto na Morav

Nabízíme k prodeji DB 2+1 
s balkonem ve 2.NP cihlového 
bytového domu. Jedná se o 
udržovaný byt s plastovými 
okny a žaluziemi, zd ným 
jádrem, sk ín mi na míru. 
Možnost p ikoupení garáže. 
CENA BYTU: 1.080.000 K

Komplexní reality, s.r.o. 
Telefon: 775 163 208 

www.komplexnireality.cz

Přijmeme 
prodavače-prodavačku

na prodejnu elektro 
tel. 566 616 742

Restaurace 
Halina

Vás srdečně zve k příjemnému 
posezení

v naší nabídce:
 každodenní menu, obědy, ve-
čeře

 pivovar Černá Hora
 nově otevřená zahrádka s dět-
ským koutkem a velkým výbě-
rem zmrzlinových pohárů

 možnost pořádání  svateb, sra-
zů, setkání pozůstalých a smu-
tečních hostů

 k dispozici výtah pro invalidy
 bereme všechny druhy strave-
nek

 od června otevřeno i v neděli
Na vaši návštěvu se těší kolektiv 
restaurace.

tel. 728 831 038

Kosmetika
kosmetické ošetření pleti
celkové + dekolt 350 Kč
modeláž nehtů 470 Kč

doplnění 370 Kč
tel. 775 150 939

Prodám obraz 
Josef Jambor 

olej, plátno, 70x100 cm, 
panoramatický 

pohled na Tišnov, 
dílo galerijní hodnoty. 

Tel. 602 728 157

Kadeřnictví
Jaroslava Mužátková

Masarykova 1498 (hotel DUO)
tel: 603 708 705

INZERCE
• Pronájem bytu 72 m2 v NM, tel. 
604 538 143
• Koupím byt 3+1 v OV v NM, lépe 
po rekonstrukci, tel. 737 112 505
• Prodám lepená akvaria 240 l, 
140 l, stojan, osvětlení, čerpadla, 
topítka, filtry, vše ve výborném 
stavu, končím pro nemoc, za vaši 
cenu – lacino. tel. 561 021 433

• Hledám paní, která mi pomů-
že uklidit 3 místnosti po malová-
ní, tel. 728 922 719
• Prodám rohový PC stůl, odstín 
olše, délka 124/90 cm, v. 74 cm, pra-
vý. Vpravo skříňka a šuplík (hloub-
ka 50 cm). Dále spodní police pro 
PC, pro klávesnici, přihrádky na 
CD. 1 rok starý, nezničený. Cena 
1500 Kč. Tel. 604 584 399
• Prodám sprchový kout, dveře + 
vanička + sifon, dobrý stav, cena 4 
tis. Kč, tel. 602 940 375
• Pronajmu garáž lokalita Holub-
ka tel. 603 792 232

Stomatologická pohotovostní služba 
Ošetření je poskytováno v době 9 – 12 hod. 5. 6. MUDr. Michal, Student-
ská 7, ZR, 6. 6. MUDr. Michal, Studentská 7, ZR, 12. 6. MUDr. Vránová, 
Zahradní 580 Bystřice, 13. 6. MUDr. Kellerová, Žďárská 73, NM, 19., 6. 
MUDr. Chromá, Křižanov, 20. 6. MUDr. Havlíčková, nám. republiky 63, 
ZR. Aktuální změny na www.nnm.cz. Zubní LSPP 
(dospělí i děti): po - pá 17 - 07 hod., víkend, svátky nepřetržitě v Úrazové 
nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538
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Sdružení Nové Město na Moravě o.s. vypisuje výběrové řízení na pozice: 
„sociální pracovník – vedoucí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi“ (rozsah pracovního úvazku 0,35) 
„sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZOP“ 
(rozsah pracovního úvazku 0,5)
ZÁJEMCI SE MOHOU UCHÁZET O JEDNU NEBO OBĚ UVEDENÉ 
PRACOVNÍ POZICE
Požadujeme:
• vzdělání a odbornou způsobilost dle z. 108/2006 Sb. o soc. službách (VOŠ, 

VŠ v oboru sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika)
• trestní bezúhonnost 
• ochotu učit se novým věcem, časovou flexibilitu a samostatnost
• praxe v oboru výhodou 
Nabízíme: 
• pestrou a zajímavou práci v nestátní neziskové organizaci
• možnost pružné pracovní doby
• zázemí profesionálního týmu, vzdělávání, supervizi, odbornou podporu
• nástup červen-srpen 2010
• odpovídající mzdové ohodnocení (s ohledem na délku praxe a rozsah 

pracovního úvazku)
V případě zájmu zašlete motivační dopis, strukturovaný životopis, kopii dokladu     
o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z RT (ne starší 3 měsíců)  do 10. 6. 2010 na 
adresu: Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, 592 31 Nové Město na 
Moravě. Informace na telefonním čísle: 733 664 321

ČISTÍRNA PEŘÍ PÁROU  Burdová – Nové Město na Mor.
 -čištění a ušití dek a polštářů s paspulí

-výběr sypkovin se záručním listem
cena:  DEKA od 900 Kč   POLŠTÁŘ od 250 Kč

AKCE CELÉ JARO ČIŠTĚNÍ ZDARMA!
příjem zakázek: OBUV SLÁMA

Komenského náměstí čp. 135, po až pá 9-17 so 8-11
tel. 721 277 347, 567 318 249

Pronajmu prodejní prostor 30 m2 v N. Městě. Velká výloha, 
vchod z Masarykovy ulice č. 142. 

Začátek pronájmu červenec 2010.
Upřednostňuji: Obchod. kancelář, spořitelny, pojišťovny, 

realitní společnost atd.
Podmínka: solidní zavedená společnost

tel. 566 615 651 (8 – 17 h.) 566 615 073 (večer)

Firma Unigastrol
nabízí

výdej obědů v hotelovém domě DUO
vedle pošty

vždy v době od 10 do 14 hodin
Jídlo se možné spotřebovat na místě nebo vzít do jídlonosičů.

Firma Unigastrol se těší na Vaši návštěvu.

ŽALUZIE
vertikální, horizontální

těsnění oken a dveří
sítě proti hmyzu

607 510 991, 774 510 991
polansky64@seznam.cz

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

Kontakt: tel. 724 143 323 Ing. Kutra

nabízíme
výstavbu rodinného domu 

s bezplatným vyřízením dotace 
z programu „Zelená úsporám“

INZERCE
• Prodám 4 ks pneu KLEBER 175 
x 70 na 13, 90 % vzorku, na discích 
Renault 19, levně, tel. 774 510 991
• Prodám lednici 190 l s mrazá-
kem 44 l, zn. Privileg, rok výroby 
2002, bílé barvy, cena  1 900 Kč. 
Tel. 603 352 707, NM
• Prodám garážová dřevěná vra-
ta hnědé barvy se závorou, včetně 
vchodových dveří, 2 okének a poš-
tovní schránky. Vel. 275*280 cm. 
Dále garážová vrata černý se závo-
rou a 2 okénky, stejná vel. Levně, 
cena dohodou. Tel. 603 241 909
• Pronajmu byt 3+1 v NMNM, 
tel. 604 926 426
• Pronajmu na letní sezonu chatu 
u Černého rybníka v NM, pro ne-
náročné, oplocený objekt, tel. 608 
46 55 56
• Prodám rozkládací gauč na 
nožkách 200 x 140 cm + 2 kře-
sílka, celkem 1000 Kč, dále téměř 
novou válendu s úložným prosto-
rem, 200 x 90 cm, 1100 Kč tel. 776 
621 705
• Prodám akvárium ve stěně, star-
ší typ, 2 x 100 l nad sebou, 1000 Kč, 
dále el. sporák MORA, čtyřplotýn-
kový s troubou, funkční, 300 Kč 
tel. 776 621 705
• Prodám cvičební stroj King 
Gym Comfort Deluxe, cena 1800 
Kč, v záruce do dubna 2011, inf: 
kr.libor@seznam.cz,  608 124 
508

• Prodám dětské kolo Pionýr, cena 
450 Kč, tel. 728 922 719
• Prodám. el. natáčky, cena doho-
dou, tel. 728 922 719
• Hledám pronájem bytu v ro-
dinném domě (i na vesnici v okolí 
NM). 2+1 nebo 3+1. Spěchá. 3 ná-
jmy předem. Tel. 724 512 571
• Vyměním velký městský byt 2+1 
v Bystřici za garsonku v NM. tel. 
605 04 22 14
• Prodám kolo pro dítě ve věku 3-
6 let, žlutá barva, možnost přidě-
lání bočních koleček. Zachovalé, 
cena 900 Kč. Tel. č. 732121629
• Prodám skoro nové plastové bal-
konové dveře i s rámem, bílé, levé, 
se žaluziemi, rozměr 87,5 x 213. 
Tel. 608 574 068
• Koupím zahradu v NM nebo 
vhodný pozemek tel. 607 854 123
• Koupím garáž v NM. Tel. 728 
408 134
• Prodám starší TV zn. TEC, úh-
lopříčka 56 cm, plně funkční, DO, 
cena 700 - 1000 Kč, podle zájmu. 
Mob. 739 356 357
• Pronajmu zřízený byt 3+1 ulice 
Masarykova tel. 603 792 232
• Prodám televizi ve velmi dob-
rém stavu, cena 800 Kč, tel. 566 
615 684

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31

Kontakt: tel. 724 143 323
                      602 759 575

progresivní stavební firma 
přijme do svých řad

zedníky do pracovního poměru
zednické party na živnostenský list

Nástup možný dle dohody

www.cinnostdoma.cz/jaro1 
 nutný počítač + internet, 

vynikající finanční ohodnocení
tel. 605 847 994

Místní organizace Sdružení ochrany nájemníků 
Nové Město na Moravě informuje občany 

o možnosti právní poradny ve věcech bytové problematiky
a  věcí s tím souvisejících.

Tato poradna bude otevřena na základě telefonických požadavků
každý první čtvrtek v měsíci od 15 hod do 18 hod v Kulturním

domě Nové Město na Moravě.
Kontakt na MO SON N. Město na Mor.:  tel. 731 390 019

ZAHRADNICTVÍ U CHLUBNŮ, Žďár n. S. -Vysočany 
(naproti vjezdu k zimnímu stadionu, ul. Šípkova 10) tel. 724 960 317

sadba zeleniny, ovocné a okrasné stromy i keře, rakytník
bylinky, trvalky, jahody, balkonové květiny, pnoucí rostliny

Levně POHŘEBNÍ VAZBA, ÚPRAVA ZAHRAD – PROJEKTY

Autoškola
Josef Kadlec

zahajuje 
prázdninový kurz
k získání řidičského 

oprávnění

17. a 22. června
15 hod.

kulturní dům
tel.  604 384 736

9
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Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt 
an der Weinstraße

Německo, Porýní-Falc
Počet obyvatel: 54.000

www.neustadt-weinstrasse.de

Neustadt je metropolí vinohradnic-
tví se středověkými rysy - úzkými ulič-
kami, malými parcelami a nespočtem 
hrázděných domů. Gotický kostel s ne-
stejnými věžemi tvoří dominantu měs-
ta. Mezi každoročně nejnavštěvovaněj-
ší slavnosti patří korunovace německé 
královny vína. 

Nedaleko města leží hrad Hambach, 
který je kolébkou německé demokra-
cie. V roce 1832 zde 30.000 obyvatel 
demonstrovalo proti vysokým daním, 
za demokracii, svobodu a jednotu své 
země. Tehdy poprvé nad jejich hlavami 
zavlály černo-červeno-žluté trikolóry, 
které se později staly německou státní 
vlajkou.

Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt 
am Rennsteig

Německo, Durynsko
Počet obyvatel: 1.200

www.neustadtamrennsteig.de

Obec leží v nadmořské výšce 805 m 
na hřebenech Durynského lesa (Thürin-
ger Wald). V její těsné blízkosti prochá-
zí Rennská stezka (Rennsteig), která v 
minulosti tvořila hranici mezi panství-
mi. Dnes po ní každoročně projdou ti-
síce turistů. Při putování po stezce mezi 
Neustadt a Kahlert se otevírají nádher-
né výhledy přes střední část Duryn-
ského lesa až k úpatí pohoří Thüringer 
Schiefergebirge.

Dva kostely, dvě školy a dva hřbitovy 
připomínají doby, kdy většinu obyvatel-
stva tvořili uhlíři, skláři, sirkaři a výrob-
ci smůly a troudu.

Setkání
Nových Měst
2010

Neustadt 
an der Orla

Německo, Durynsko
Počet obyvatel: 9.000 

www.neustadtanderorla.de

Obec leží na křižovatce dvou vý-
znamných obchodních cest v oblasti vý-
chodního Durynska, Prameny ji popr-
vé zmiňují roku 1120. Město se rychle 
rozvíjelo především díky plátenictví a 
koželužnictví. O někdejším čilém ob-
chodním ruchu dodnes svědčí veliké 
náměstí. 

Současná podoba města odráží jeho 
minulost, najdeme zde gotickou radni-
ci, středověké masné krámy, Lutherův 
dům a dokonce i nejstarší mydlárnu v 
Německu. Neustadt nabízí pestré kul-
turní zážitky, jako je například tradič-
ní duhlendorfský karneval nebo svátek 
studní Bornquas.



Setkání  Nových Měst je svátkem všech Novoměšťáků
A je to tady! Po více než ročních intenzivních přípravách klepe setkání Nových Měst Evropy 

na dveře! Za několik dní se naše město promění a na mnoha místech ožije, aby od pátku 18. červ-
na do neděle 20. června přivítalo téměř tisíc hostů ze zahraničí, se kterými máme jedno společné – 
všichni jsme Novoměšťáci! Tato skutečnost dělá setkání opravdu unikátní a dodává tradičním slav-
nostem Nova Civitas příchuť výjimečnosti. 

Kdo měl možnost navštívit minulé ročníky v jiných Nových Městech, mi jistě potvrdí, že jde 
o víc než  jen o propagaci krásné krajiny či toho, co máme doma pěkného, co umíme a čím se mů-
žeme pochlubit. Setkání s sebou přináší i pocity hrdosti a jakési zvláštní místopisné sounáležitos-
ti, kterou si člověk uvědomí až tehdy, zažije-li něco podobného na vlastní kůži. Setkání Novoměš-
ťáků bývají vždy svátkem všech přítomných hostů, zahraničních i domácích. Věřím, že přátelskou 
pohodu, která v myslích mnoha lidí dlouho přetrvá, dokážeme vytvořit i u nás, bez ohledu na to, 
zda umíme cizí jazyk nebo nám v daném okamžiku bude chybět několik slovíček pro gramaticky 
správnou konverzaci. 

Podle posledních zpráv k nám přijedou  zástupci 31 Nových Měst, především z Německa, Ra-
kouska, Maďarska, slovenského Nového Mesta nad Váhom a také České republiky z Nových Měst 
pod Smrkem a nad Metují. I hosté se už těší, že se nám představí, například v tradičním průvodu 
nebo na  hudebních pódiích. Přijede několik zahraničních souborů se svými tanečními a hudeb-
ními vystoupeními, k vidění bude kreativní dílna pro děti z Nového Města v Sasku i stánek pořa-
datele příštího setkání – Nového Města v Hessensku. Podle zkušeností, bude-li počasí přát, se dá 
očekávat, že si před pódii či na ulici lidé rádi posedí, podiskutují a zatancují.  Sportovně založení 
návštěvníci se také utkají v sobotní střelecké soutěži (do té je možné se přihlásit) nebo na meziná-
rodním turnaji v kuželkách.

Pro všechny místní i přespolní hosty jsme připravili bohatý program, na kterém se již něko-
lik měsíců podílí celá řada lidí. Těm všem patří již dnes velké poděkování -  jednotlivcům, úřadům, 
školám, institucím, hasičům i všem dobrovolným spolkům a organizacím, které myšlence setká-
ní pomáhají. S mnohými z nich se uvidíte na různých místech ve městě, například s chovateli v je-
jich tradičních prostorách za nádražím, se včelaři v nově opraveném Arboretu, s hasiči u zbrojnice 
i na radnici, se seniory na náměstí i v penzionu atd. Osobně mám velkou radost, že se do progra-
mu zapojily všechny školy, od těch mateřských až po střední. V sobotu 19. 6. nejenže otevřou své 
dveře a uspořádají zajímavé výstavy, ale jejich žáci se představí také v rámci programu na hudeb-
ním pódiu u gymnázia. Přijďte naše vystupující podpořit! U gymnázia bude totiž jedno z míst, kde 
bude živo, neboť tu  bude co vidět, slyšet i ochutnat. Milovníci dechovky a lidové hudby si přijdou 
na své u pódia za kulturním domem, komornější prostředí nabídne pódium v Horácké galerii a hu-
dební všehochuť najdete na hlavním pódiu na Vratislavově náměstí. Hlavní body programu a tipy 
jsou uvedeny na následujících dvou stránkách, zcela detailní informace pak doporučuji vyhledat 
na www.nmnm.eu, kde je program průběžně aktualizován.  Je koncipován tak, aby si v něm všich-
ni vybrali dle svého zájmu i gusta! A to jak v pátek od 16:00 hodin v areálu Zlaté lyže u hotelu Ski, 
kde odpolední program odstartuje olympijská vítězka Martina Sáblíková, tak také od rána do veče-
ra v sobotu a v neděli dopoledne v celém Novém Městě na Moravě. 

Držme si všichni palce, ať nám vyjde počasí, a na viděnou při pokusu o vytvoření nového re-
kordu o největší počet Novoměšťáků na jednom místě!     
        za celý organizační tým 
      Věra Staňková 
      hlavní manažerka 32. setkání

Zajímavosti setkání

Nový film o našem městě
Dvacetiminutový dokument, který  s humorem 
představuje jak zimní, tak letní podobu našeho 
města, vznikl v režii Martina Švomy, a to v čes-
ké,  německé a anglické jazykové mutaci. Čes-
kou  verzi mohou zájemci vidět v sobotu  mezi 
9:30 a 10:00  hodinou, kdy bude film promítnut 
na hlavním pódiu na Vratislavově náměstí.

Mince s motivem Nového Města
Díky spolupráci se společností CMQC budou u 
příležitosti 32. setkání Nových Měst Evropy vy-
robeny pamětní mince, které bude možné   za-
koupit v automatu v pátek ve stanu u hotelu Ski 
a v sobotu v kulturním domě. Na jedné straně 
mince bude motiv kostela s nápisem Nové Měs-
to na Moravě a Nova Civitas 1293, na druhé 
straně pak městský znak. Mince může být pro 
milovníky těchto kousků dalším úlovkem do je-
jich sbírky. 

Pivo Novoměstský hejkal
Pivo s názvem Novoměstský hejkal se objeví  v 
rámci setkání Nových Měst Evropy na stánku 
Nového Města na Moravě, a to jak v pátek u ho-
telu Ski, tak v sobotu na Vratislavově náměstí. 
Pivo, jehož název vymyslel Zbyněk Grepl a vý-
tvarnou podobu vtiskli etiketě Eva Kulková a 
Tomáš Dočkal, vyrobí pivovar Chotěboř. Proto-
že se jedná o nepasterizovanou desítku, dopo-
ručujeme chutnat brzy po zakoupení!      
                     

Novoměstský pas
patří již léta k tradičním zajímavostem setkání. 
Je určen především pro takové účastníky, kte-
ří do Nových Měst cestují opakovaně. Do pasu 
pak v každém městě získají razítko a mohou se 
těšit, že právě je vylosují starostové při sobot-
ním dopoledním jednání a získají tak poukaz  
na víkendový pobyt v hostitelském městě pro 
dvě osoby. Novoměstský pas je možné zakoupit 
v Informačním centru za 55 Kč. 

   Dřevěná výroční turistická známka
je i nadále v prodeji za 25 Kč v novoměstském 
Informačním centru.

Někteří starostové navštívili poprvé Nové Město na Moravě a okolí  již v září loňského roku.

Speciální příloha zpravodaje Novoměstsko číslo 10/2010



Vytvořme společně rekord!
Přijďte k hotelu Ski vytvořit společně nový re-
kord! Pokus o největší počet Novoměšťáků na 
jednom místě začne v pátek 18. 6. ve 21:30 ho-
din ve speciálním stanu, který během setkání 
Nových Měst Evropy vyroste vedle biatlonové 
střelnice v areálu Zlaté lyže. Podmínkou bude 
odevzdání sčítacího lístku, na kterém musí 
každý účastník označit, že se narodil nebo žije 
v Novém Městě. Sčítací lístek je součástí toho-
to čísla Novoměstska. Současně je možné jej 
získat na internetových stránkách Setkání na 
www.nmnm.eu nebo  v Informačním centru 
v Novém Městě na Moravě. Aby byl sčítací lís-
tek platný, musí jej od 1. 6. do 18. 6. do 12:00 
hodin potvrdit pracovník novoměstského In-
formačního centra na základě předložení ob-
čanského průkazu. Poslední možnost potvrdit 
svůj sčítací lístek budou mít Novoměšťáci pří-
mo v den D v pátek 18. 6. ve speciálním histo-
rickém autobusu, který bude stát v areálu Zlaté 
lyže a bude označen nápisem „Rekord“, a to od 
16:00 do 21:00 hodin. Z organizačních důvo-
dů však prosíme Novoměšťáky o využití prv-
ní možnosti, tedy o potvrzení sčítacího lístku 
v Informačním centru.

Nová Města v průvodu
Mezi tradiční události Setkání patří průvod, 
ve kterém se každoročně představují všech-
na Nová Města. Mnozí účastníci vycházejí 
do průvodu v krojích nebo kostýmech spo-
lu se svými kapelami. Průvod se bude řa-
dit v sobotu na ulici Mírová, odkud ve 14:00 
hodin vyjde po ulicích Smetanova, Tyršo-
va, Školní až na Vratislavovo náměstí. Nové 
Město na Moravě bude tvořit závěr průvodu, 
ve kterém se představí naše mažoretky, a to 
ve velkém obsazení ve všech věkových kate-
goriích od pěti do třiadvaceti let za dopro-
vodu dechového souboru ZUŠ. Máte-li chuť 
se do průvodu přidat, můžete kdekoliv na 
jeho trase! 

Znalostní soutěž o Novém Městě
Pokud si chcete ověřit svoje znalosti o Novém 
Městě na Moravě, můžete tak učinit v rám-
ci novoměstské soutěžní procházky. Start je          
v Informačním centru kdykoliv  v sobotu do-
poledne, konec v 16:00 hodin. Na místě obdr-
žíte mapu a podrobné pokyny. 

Velká lyže bude mít přes 7 m
Lyže velikosti XXL pocházející z dílny fir-
my Lyže Slonek bude mít svoji premiéru na 
terase hotelu Ski v pátek 18. 6. krátce po 
17:00 hodině, kde proběhne další z poku-
sů o nový český rekord. Po skončení Setká-
ní Nových Měst Evropy bude lyže  natrvalo 
umístěna v areálu Zlaté lyže u hotelu Ski.  

PÁTEK 18. června 2010 / areál Zlaté lyže od 16:00 do 24:00 hodin

15:00-18:00  Výjezd lanovkou na Harusův kopec

Areál Zlaté lyže u hotelu Ski 
16:00-17:00 Trénink s olympijskou vítězkou Martinou Sáblíkovou
16:00-19:00 Žďárský swingový orchestr (terasa hotelu SKI)
17:15-18:00 Pokus o český rekord o největší lyži (terasa hotelu SKI) 
16:00-20:00 Historická vozidla (motorky, osobní vozy, autobusy, nákladní vozy, hasičská 

technika)
17:00-20:00 Pétanque s mistrem ČR Ondřejem Hanělem
17:00-21:00 Předvádění horkovzdušných balonů, vypouštění zájemců v jištěných balo-

nech
18:00-21:00 Slavnostní zahájení a společná večeře ve stanu 
         (vstup na základě zakoupené vstupenky) 
         Fanfáry - Žesťový kvintet Jihlava, vystoupení mažoretek, přivítání hostů        

a jejich vystoupení, předání praporu, slavnostní  večeře, pěvecké vystoupe-
ní Jakuba Pustiny, taneční skupina Bad Neustadt an der Saale, koncert kape-
ly Pavla Helana

21:00 Otevření stanu pro veřejnost (hudba, tanec, občerstvení, vstup volný)
21:30 Pokus o český rekord II. – největší počet Novoměšťáků na jednom místě 

(slavnostní stan)
22:30 Noční balonová show
23:00 Hudba, tanec, občerstvení ve stanu 

SOBOTA 19. června / centrum města 
Hlavní body programu
  8:00-18:00 Řemeslný jarmark na Vratislavově náměstí
  9:30 Zahájení sobotního programu na hlavním pódiu fanfárami z katolického 

kostela, film o Novém Městě na Moravě
10:00-14:00 Kulturní program na 4 pódiích ve městě a doprovodný program v novo-

městských školách a institucích (podrobně na www.nmnm.eu) 
10:00-16:00 Poznávací novoměstská soutěž pro družstva z Nových Měst (start v Infor-

mačním centru)
  8:00-20:00 Mezinárodní kuželkářský turnaj (kuželna) 
11:00-13:00 Střelecká soutěž (areál Zlaté lyže – kyvadlová doprava z autobusového ná-

draží každých 30 minut od 10:30)
12:00 Odhalení pamětních desek (kulturní dům) za účasti všech starostů
14:00 Průvod městem s mažoretkami z Mírové ulice na Vratislavovo náměstí 
14:45 Nová Města se představují (hlavní podium)
16:00-24:00 Pokračování kulturního programu na pódiích a doprovodného programu 

NEDĚLE 20. června / centrum města
  8:00-13:00 Řemeslný jarmark na Vratislavově náměstí, doprovodný program
  9:00 Mše v katolickém a evangelickém kostele
11:00 Koncert Hradišťanu v Horácké galerii
13:00 Zakončení 32. setkání fanfárami z katolického kostela

Hudební tip na sobotu 19. 6.: Žesťový kvintet v evangelickém kostele

Žesťový kvintet Jihlava může-
te v rámci Setkání slyšet troubit 
fanfáry z věže katolického kos-
tela. 

Samostatný koncert připravil 
tento soubor pro milovníky váž-
né hudby na sobotu 19. června 
na 17:00 hodin v evangelickém 
kostele.

PROGRAM SETKÁNÍ                             www.nmnm.eu



www.nmnm.eu               DOPROVODNÝ PROGRAM
PROGRAM NA PÓDIÍCH

SOBOTA
Hlavní pódium/ 
Vratislavovo náměstí
  9:30 Zahájení/ Fanfarenzug Amt Neustadt  
 Dosse/ Nový film o Novém Městě na 

Moravě
10:00 Dechový orchestr ZUŠ Jana Štursy
10:45 Aerobic Team 
11:00 Americká country Holátka Šumperk
12:30 Swingový orchestr Zatrestband Třešť
14:45 Nová Města se představují 
16:00 Děda Mládek Illegal Band
17:30 NightWork
19:00 Čechomor
21:00 Olympic
 
Dechovkové pódium/ 
U kulturního domu   
10:00  Veselá sedma
11:00  Slavkověnka
12:00  Venkovská kapela
13:00  Dechový orchestr Neustadt am Rüben-

berge
16:00 Bučkovanka Nové Mesto nad  Váhom
16:45 Hohwaldmusikanten Neustadt in Sa-

chsen
17:30 Cimbálová muzika Rathan
18:30 Boršičanka
19:30 Taneční skupina Bad Neustadt an der 

Saale
20:00 Tataband
21:00 Veselá sedma

Dětské a studentské pódium/
U gymnázia
10:00  Mateřská škola
10:30  Základní škola Malá ulice
11:30  Dům dětí a mládeže Klubíčko
12:00  Gymnázium Vincence Makovského
12:30  Základní umělecká škola Jana Štursy
16:00  Základní škola Vratislavovo náměstí
17:00  Základní škola Leandra Čecha       

Pódium v Horácké galerii a Horácká galerie
10:00, 11:00, 12:00, 17:00, 18:00  Jazzové inter-
mezzo s Old-new friends Libora Orla
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30, 17:30 Kome-
dianti na káře
13:00 Středověká taneční skupina Neustadt-
-Glewe
  9:00-18:00 Prohlídky Horácké galerie
11:30, 13:30, 17:30 Komentované prohlídky 
galerie v češtině
10:30, 12:30, 16:30 Komentované prohlídky 
galerie v němčině
  9:00-23:00 Čajovna a kavárna

NEDĚLE                                              
  9:00-17:00 Prohlídky Horácké galerie
  9:30 Komentovaná prohlídka galerie          

v němčině
10:30 Komentovaná prohlídka galerie          

v češtině
  9:00-14:00 Čajovna a kavárna  

SOBOTA 19. června / NEDĚLE 20. června / vstup na akce je zdarma
Městský úřad (sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00)
Výstava hasičských trofejí / Výstava fotografií z minulých Setkání Nových Měst od rodiny Bretschnei-
derovy / Výstava kraslic a korálkových stromečků / Výstava obrázků dětí MŠ Drobného (1. část)
Horácké muzeum (sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00)
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Jana Štursy / Výstavka krojovaných panenek  M. Žilové a E. Jurma-
nové z Nového Veselí / Dřevíčkova dílnička - výroba a malování dřevěných zvířátek (sobota 9:00 – 
18:00) / Fotografování v historických lyžařských kostýmech (sobota 16:00 – 20:00)
ZŠ Vratislavovo náměstí (sobota 9:00 – 18:00)
Výstava historických fotografií ke 130. výročí založení školy 
ZUŠ Vratislavovo náměstí (sobota 9:00 – 18:00)
Prohlídka školy / Dvorek plný loutek, expozice českých marionet a loutková představení
10:00, 12:00, 16:00 Loutková představení v češtině / 11:00, 13:00 Loutková představení v němčině   
ZŠ Leandra Čecha (sobota 9:00 – 18:00)
Prohlídka školy - prezentace daltonského programu a enviromentální výchovy
Gymnázium Nové Město na Moravě (sobota 9:00 – 18:00) Prohlídka školy 
ZŠ Malá ulice (sobota 9:00 – 18:00)
Ukázky chovu haftlingů p. Novotného ze Studnic (jízda na koni pro děti) / Výstava rok ve škole                                                                                               
Střední odborná škola Nové Město na Moravě (sobota 9:00 – 18:00)
Prohlídka školy / Ukázka a prodej výrobků žáků řemeslných oborů / Prezentace zahraničních 
projektů  školy / Prezentace spolupráce školy a Českých drah / Prezentace spolupracujících fi-
rem / Lesnické obory – výstavka techniky, myslivosti a ukázka lesnických prací / Občerstvení                                                                                         
MŠ Drobného (sobota 9:00 – 18:00)
Horácký jarmark na zahradě / Výstava obrázků dětí MŠ Drobného (2. část) a fotografií ze života dětí
Dům dětí a mládeže Klubíčko (sobota 9:00 – 18:00)
Modrotisková dílna / Grafická dílna (tisk upomínkových kartiček na Setkání Nových Měst Evropy 
2010) / Čajový koutek / Výstava dětských prací na téma „Můj svět“ / Písničky s harmonikou    
Zahrada gymnázia (sobota 10:00 – 18:00)
Kreativní dílna Neustadt in Sachsen / Skautské hry: Lanový park, Aréna - souboje se štíty a hadrakoulemi, 
souboje na kládě, obří bublifuk, malování obličejů a divoké účesy, vše s fotkou na památku, lukostřelba
Kulturní dům (sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00)
Výstava fotografií horolezce Radka Jaroše & spolupráce s Centrem Zdislava / Sklo z Vysočiny, pro-
dejní výstava (1. patro) / Autorská výstava „Krása barev“ - Oděvní tvorba I. Šikulové & Sklo a šper-
ky E. Leksové (sobota a neděle 10:00 – 19:00)                                                                              
Hasičská zbrojnice (sobota 9:00 – 18:00) Hasičská technika a výstroj       
Katolický kostel sv. Kunhuty / Evangelický kostel (sobota 9:00 – 17:00) Prohlídka kostelů 
Arboretum (sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 13:00)             
Včelařská výstava / Prodej medu a medových výrobků, ochutnávka krupičné kaše Bílé paní  
Areál chovatelů za vlakovým nádražím (sobota 8:00 – 16:00)                                       
Prodejní výstava králíků, domácího a exotického ptactva 
Centrum Zdislava (sobota 10:00 – 16:00) Prohlídka centra pro handicapované
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ a rybník Kazmírák (sobota 9:00 – 18:00)
Prohlídka penzionu pro seniory v 10:00, 12:00 a 15:00 / Recept na tradiční české buchty s ochutnáv-
kou / Keramika a paličkování - prodejní výstava / Pikniková zóna s překvapením / Plavba lodičkou 
po rybníku Kazmírák (sobota 9:00 – 15:00) / Písničky s harmonikou a bubínkem                                                                                          
Dvůr u Veroniky, Žďárská ulice čp. 39 (sobota 9:00 – 18:00)
Gastronomická ochutnávka / Půjčovna kol pro cyklovýlety                                                          
Kuželna u atletického stadionu (sobota 8:00 – 20:00)
Mezinárodní kuželkářský turnaj - jen pro předem přihlášená družstva
  8:00 – 11:00 Wiener Neustadt „Hobby-Kegler“ x Nové Město na Moravě „C“
11:00 – 14:00 Wiener Neustadt „Alle Neune“ x Nové Město na Moravě „A“
14:00 – 17:00 Neustadt in Sachsen „ženy“ x Nové Město na Moravě „ženy“
17:00 – 20:00 Neustadt in Sachsen „muži“ x Nové Město na Moravě „B“
Sraz horkovzdušných balonů a lety přes Nové Město na Moravě (louka u vlakové zastávky)
Předvádění horkovzdušných balonů, vypouštění zájemců v jištěných balonech (sobota 19:00 – 21:00)  
Pátek – neděle (lety ráno a večer dle počasí pro členy balonového klubu)

Hudební tip na neděli 20. 6.: Hradišťan v Horácké galerii
Hradišťan v čele s Jurou 

Pavlicou patří ke stálicím 
naší hudební scény. Vystou-
pení tohoto souboru je dár-
kem pro všechny, kteří mají 
rádi lidovou hudbu ve skvě-
lém provedení.



DOPRAVA A PARKOVÁNÍ V PRŮBĚHU SETKÁNÍ NOVÝCH MĚST EVROPY  

Do Nového Města přijede autobusy a osobními vozy téměř tisíc hostů ze zahraničí. Pro tyto hosty, ale také účinkující a řemeslníky bude 
nezbytné vyhradit místa pro parkování. V sobotu 19. 6. a v neděli 20. 6. se jedná zejména o tato místa: autobusové nádraží,  ulice 
Nádražní, parkoviště na Masarykově ulici (před poštou), ulice Budovatelů, ulice Radnická (od Tyršovy ulice k Městskému úřadu) 
včetně parkoviště Městského úřadu a parkoviště u Policie ČR na Žďárské ulici. Tyto parkovací plochy budou označeny dopravními 
značkami. Obyvatelé města nebudou moci v těchto lokalitách parkovat, a to od pátku do neděle do odpoledních hodin. Prosíme všech-
ny obyvatele, kterých se omezení parkování týká, o pochopení a včasné přeparkování vozů. Pro obyvatele z ulice Budovatelů bude vyčle-
něno náhradní parkování v areálu kotelny na Hornické ulici. 

V průběhu sobotního a nedělního programu bude omezena doprava v centru města. Bude uzavřeno Vratislavovo náměstí, ulice 
Školní, část ulice Tyršova (od L. Čecha po Křenkovu), část ulice Sportovní (lipová alej od II. ZŠ po KD), část ulice Leandra Čecha 
(II. ZŠ, gymnázium). 

Vzhledem k tomu, že na Vratislavově náměstí bude v pátek 18. 6. probíhat stavba hudebního pódia a stanů pro občerstvení, bude 
vjezd na Vratislavovo náměstí uzavřen od pátečního rána od 7:00 hodin. Uzavírka potrvá do neděle do 14:00 hodin. Prosíme oby-
vatele náměstí a zejména majitele obchodů a provozoven o včasné předzásobení se zbožím.

V sobotu ve 14:00 hodin se na ulici Mírové shromáždí účastníci průvodu, který se poté vydá ulicemi Smetanova, Tyršova, Školní na 
Vratislavovo náměstí. Proto v době od 13:00 do 15:00 bude v těchto ulicích regulována doprava. 

KYVADLOVÁ DOPRAVA K HOTELU SKI V PÁTEK 18. 6. 2010 (zdarma)

Sm r do areálu Zlaté lyže – autobusy budou jezdit ve 20 minutových intervalech od 15:00 do 20:40 hodin. 

Nádraží D Kulturní d m Autobusové n. U nemocnice Sjezdovka Hotel SKI 
15:00 15:05 15:08 15:12 15:15 výstup 
15:20 15:25 15:28 15:32 15:35 výstup
15:40 15:45 15:48 15:52 15:55 výstup
16:00 16:05 16:08 16:12 16:15 výstup
16:20 16:25 16:28 16:32 16:35 výstup
16:40 16:45 16:48 16:52 16:55 výstup
17:00 17:05 17:08 17:12 17:15 výstup
17:20 17:25 17:28 17:32 17:35 výstup
17:40 17:45 17:48 17:52 17:55 výstup
18:00 18:05 18:08 18:12 18:15 výstup
18:20 18:25 18:28 18:32 18:35 výstup
18:40 18:45 18:48 18:52 18:55 výstup
19:00 19:05 19:08 19:12 19:15 výstup
19:20 19:25 19:28 19:32 19:35 výstup
19:40 19:45 19:48 19:52 19:55 výstup
20:00 20:05 20:08 20:12 20:15 výstup
20:20 20:25 20:28 20:32 20:35 výstup
20:40 20:45 20:48 20:52 20:55 výstup

Sm r z areálu Zlaté lyže do Nového M sta – autobusy budou jezdit od 15:20 do 01:00 hodin. 

15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 
19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30 01:00 

Linka zp t nezajíždí na sjezdovku. 

Speciální přílohu Novoměstska připravili: Věra Staňková, Jaroslava Šmídková, Eva Jašková, Libor Černý.

Doporučujeme využít kyvadlovou dopravu, neboť parkoviště u hotelu Ski bude vyhrazeno pro akreditované hosty.

Změna programu vyhrazena.
Případné změny v programu a nové důležité informace sledujte na www.nmnm.eu.


