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Nejmenší Novoměšťáčci dostanou 
stříbrný medailonek

V Novém Městě na Moravě se často mluví 
o tom, že bychom si zasloužili zavedení měst-
ské hromadné dopravy. Před volbami městské 
autobusy ve svém programu sliboval například 
Nový směr. ČSSD mluvila o tom, že podpoří ale-
spoň větší počet zastávek autobusů, které měs-
tem projíždějí. Podobné sliby jsme mohli slyšet 
i od ostatních stran, které usilovaly o naše hla-
sy. V poslední době se k těmto úvahám začalo 
vedení města vracet a rada města se rozhodla, 
že chce toto téma diskutovat s občany v rám-
ci projektu Váš názor. Co si o městské dopravě 
myslíte vy?

1. Novému Městu by hromadná doprava 
prospěla. Město se rozrůstá a pro řadu lidí už je 
pěší doprava příliš náročná.

2. Samostatná hromadná doprava by byla 
příliš drahá. Stačilo by pustit meziměstské au-
tobusy do města a zavést nové zastávky.

3. Městská doprava je zbytečně drahý ne-
smysl. Máme dvě zastávky vlaku a lidé mohou 
všude dojít pěšky nebo autem. 

Vítání občánků je v Novém Městě na Mora-
vě dlouholetou tradicí. Jde o krátké sváteční se-
tkání s vedením města. A do života si ti nejmenší 
ponesou z radnice tolik dárků, jako je v pohád-
ce sudiček. Pamětní list, obálku s tisícikorunou  
a teď i stříbrný medailonek se znakem města. 

Pamětní list se založí a finanční dar utratí, 
ještě když je miminko v plenkách. A proto vzni-
kl nápad v hlavách Kulturní a společenské ko-
mise, aby jednou měla rodina skutečnou vzpo-
mínku díky stříbrnému medailonku se znakem 
města. 

Výsledky ankety na téma počtu míst v ma-
teřských školách a jejich umístění mluví jasně. 
67% hlasovalo pro variantu, že nejlepší je otví-
rat nové třídy ve městě, tak aby do vesnických 
školek rodiče s dětmi nemuseli dojíždět. Město 
na výsledky ankety a hlavně požadavky rodičů 
okamžitě zareagovalo.   

Problém s umístěním dětí do mateřských 
škol přímo v Novém Městě na Moravě je dlouho-
době se opakující a ani porovnání počtu naroze-
ných dětí v jednotlivých letech nenaznačuje sni-
žující se tendenci v počtu narozených dětí. 

„Vzhledem k tomu, že v letošním roce se uvol-
nily prostory po školní družině ZŠ Leandra Čecha 
na ul. Tyršova 323 (tělovýchovné středisko, 1.pat-
ro), nabídla se městu možnost využít tyto prosto-
ry pro zřízení další třídy MŠ s tím, že pak by bylo 
možné vyhovět všem rodičům požadujícím umís-
tění dětí v MŠ přímo v Novém Městě na Moravě,“ 
říká vedoucí odboru školství, kultury, cestovní-
ho ruchu a sociálních věcí Mgr. Alena Lukášo-
vá. Stávající prostory školní družiny je možné 
využít bez radikálních stavebních úprav, pro-
tože prostor dosud sloužil pro potřeby žáků ZŠ.  

Adresa nové školky: Tyršova 323
Vedení města proto vybralo dodavatele, aby se 
mohlo začít okamžitě s pracemi. Firma PKS musí 
úpravy dokončit v šibeničním termínu. 

„Během letních měsíců tak budou provedeny 
stavební úpravy, a to zejména nové sociální za-
řízení, a současně je nutné zvětšit denní místnost 
pro děti. Výhodou nově vzniklých prostor je sku-
tečnost, že bezprostředně navazují na stávající 
třídy MŠ Tyršova,“ doplňuje Lukášová. S úprava-
mi by měla zhotovující firma skončit koncem srp-
na, tak aby nově zrekonstruovaná školka mohla  
1. září přivítat 28 předškolních dětí.  (vrk)

V posledních dnech jsme zaznamenali zvý-
šený počet dotazů ke zřízení hromadné dopravy  
v Novém Městě na Moravě. Její zavedení měl na-
příklad ve svém programu do komunálních vo-
leb Nový směr. Výrazně by se zlepšila dostup-
nost úřadů, lékařů a služeb pro všechny starší 
občany města, ale i přilehlých obcí. Autobusové 
spoje by mohly využívat děti, ale i obyvatelé od-
lehlejších částí města. Pokud by byl realizovaný 

Městská hromadná doprava v Novém Městě na Moravě? 
projekt dopravního terminálu, doprava po měs-
tě by byla usnadněna. Pro rozhodování vedení 
města pomůže i to, co si myslíte vy, občané. Vy-
užijte proto ankety, hlasovat můžete na webo-
vých stránkách http://noviny.nmnm.cz, pokud 
nemáte internet nebo někdo na vašem počítači 
už jednou hlasoval, využít můžete papírových 
anketních lístků v knihovně. Nebo podpořte dis-
kuzi na www.vas-nazor.cz.   (vrk)

(pokračování na straně 4)
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významná červencová výročí

4.8.1871
narodil se v NMnM 
Josef Kalda  
spisovatel
140. výročí narození
(zemřel 2.1.1921 v Praze)

10.8.1876   
narodil se v Bačově u Boskovic 
Antonín Málek
dlouholetý ředitel školy v NMnM (1919-1936)
významný kulturní pracovník – přednášky, 
články do Horáckých listů, zasloužil se 
 o pamětní desku Janu Štursovi, o pomník TGM
135. výročí narození  
(zemřel 23.6.1939 v NMnM)

15.8.1951   
zemřel v NMnM děkan 
Matěj Müller
založil farní galerii, iniciátor sgrafitové výzdo-
by na kostele v NMnM
60. výročí úmrtí
(narozen 24.2.1882 v Kobylí na Moravě)

19.8.1936    
zemřel v NMnM 
ing. Josef Ludvík
technik – geometr, vrchní stavební rada na Mi-
nisterstvu železnic v Bělehradě 
75. výročí úmrtí
(narozen 24.4.1884 v Křídlech)

26.8.2001   
zemřel v Praze 
prof. ing. Zdeněk Bažant ml.
prof ČVUT v Praze, významný odborník v obo-
ru zakládání staveb
10. výročí úmrtí  
(narozen 11.6.1908 v NMnM)

Novoměstští hasiči už nebudou ke zbyteč-
ným a nepotřebným zásahům jezdit zadarmo. 
Nadále bude možné zavolat hasiče na pomoc 
při otvírání bytu, shazování sněhu ze střech, 
čerpání vody, čištění kanalizace apod. Tyto 
služby však již bude muset ten, kdo si je objed-
ná, zaplatit. Zastupitelstvo Nové Město na Mo-
ravě na svém zasedání 27. 6. 2011 rozhodlo tyto 
výjezdy zpoplatnit. Práce prováděné Jednotkou 
PO Nové Město na Moravě při výjezdech a zá-
sazích jdoucích nad rámec povinností stanove-
ných zákonem budou zpoplatněny od 1. 8. 2011. 

Petr Kos, odbor SŽP

Konec zneužívání hasičů

Práce na Brněnské ulici, ve výkopu 
bylo i staré dřevěné potrubí

Uzavírka silnice první třídy směrem na Bys-
třici nad Pernštejnem nás potrápí ještě do kon-
ce srpna. Asi v délce 360 metrů na celé šířce 
silnice dochází k celkové rekonstrukci infra-
struktury, v rámci které bude vybudován mno-
ho let slibovaný chodník k evangelickému hřbi-
tovu. „Objízdná trasa pro veškerý provoz včetně 

autobusové linkové osobní dopravy je vedena od 
křižovatky přes kruhový objezd směrem na No-
vou Ves ke křižovatce s účelovou komunikací 
(Křídla, Zvole) a dále na křižovatku, kde se řidi-
či napojí na silnici I/19 směr Bystřice nad Pern-
štejnem,“ říká vedoucí odboru dopravy Bc. Petr 
Pazour. 

V průběhu 
v ý k o p o v ý c h 
prací se vyko-
pala část sta-
rého dřevě-
ného potrubí. 
„Nachází se ve 
všech větších 
městech, kte-
rá měla dříve 
kašny pro zá-
sobování pit-
nou vodou. 
Podobné pří-
pady, že pra-
covníci vyko-
pou původní 

dřevěné potrubí, se čas od času stane, jednou 
dvakrát za rok,“ říká ředitel žďárské vodáren-
ské společnosti Ing. Karel Fuchs. Podle docho-
vaných písemností bylo Nové Město zásobeno 
pramenitou vodou už v 17. století. Budovaly se 
dřevěné kašny stažené obručemi na zděné po-
dezdívce. Vodu tam přivádělo právě dřevěné 

potrubí z vrtaných borových klád. První ve-
řejný vodovod na Novoměstsku byl vytvořen  
v roce 1935.     

Investory stavby v ulici Brněnské jsou Ře-
ditelství silnic a dálnic Jihlava, Nové Město na 
Moravě a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

    (vrk)

Vlachovická: rozsáhlé náročné stavby, vy-
budování podjezdů v rámci rozšíření běžec-
kých tras pod komunikací, v dalším místě 
komunikace v ulici Vlachovická dochází k re-
konstrukci kanalizace a výměně povrchu silni-
ce mimo jiné i k výstavbě cyklostezky, na kte-
rou město po letech neúspěchu získalo dotaci. 
Komunikace bude uzavřena do 6. října. Auto-
busy linkové dopravy mohou do 14. srpna mís-
tem projíždět, pak ale bude lesní úsek u hotelu 
Ski naprosto neprůjezdný. Objízdná trasa vede 
přes Maršovice, Rokytno, Sněžné, Krátkou, Ka-
dov, Fryšavu a Tři Studně.

Maršovice, Pohledec, ulice Malá, ulice Pur-
kyňova: realizace projektu Dyje II., rekonstruk-
ce kanalizací a nový povrch komunikací. Práce 
potrvají několik měsíců. Maršovice, Pohledec 
omezení dopravním značením, průjezdné jed-
ním pruhem na semafory.

Lokalita Betlém: opravy veřejného osvětlení 
a rekonstrukce kanalizace. Jednotlivé ulice bu-
dou uzavřeny podle postupu prací.  (vrk) 

Další aktuální 
uzavírky: 
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20% - Hazard mi nevadí, město by se ne-
mělo plést lidem do podnikání. Proč pořád 
něco omezovat? Stačí, když bude kontrolo-
váno dodržování zákazu vstupu mládeže do 
18 let.
41% - Herny by se měly vymístit z některých 
částí města. Vadí mi herny blízko škol, hřišť 
a dalších zařízení, kde jsou děti. Ať si provo-
zovatelé podnikají, ale jen ve vybraných lo-
kalitách, kde nikomu nevadí.
37% - Hazard je zlo, které škodí, a měl by 
být vymýcen úplně. Podporuji proto zákaz 
heren a všech podobných zařízení na celém 
území města.
2% - Je mi to úplně jedno a ankety na toto 
téma mě otravují.

Anketa na téma regulace hazardu ve městě 
vzbudila nebývalý zájem. Do hlasování se zapo-
jil velký počet lidí. Výsledek ale není úplně jas-
ný, někdo se přiklání k úplné regulaci hazardu, 
někdo je naopak tolerantnější a provozování 
hracích automatů a videoloterijních terminálů 
by pouze odsunul z míst, kde by se k hazardu 
mohly dostat děti. „Je jasné, že současný cha-
os v povolování automatů a terminálů nemůže 
pokračovat. A podle výsledků další diskuze s ob-
čany se rozhodneme k jak rozsáhlým omezením 
přistoupit,“ říká starosta města Michal Šmar-
da. Pokud vás tato problematika zajímá, zapoj-
te se do diskuze, pomůžete tím nejen při rozho-
dování vedení města. Napište, co si myslíte na 
www.vas-nazor.cz.    (vrk)

zprávy | anketa

výsledky ankety z minulého čísla:

20%
37%

41%

BIOODPADY
POZOR!!!

Do nádob na bioodpad nepatří plastové 
obaly – sáčky. Vytříděný bioodpad vysypte ze 
sáčku do nádoby a prázdný sáček odhoďte do 
kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze 
zpracovat na kompostárně.

Děkujeme za váš vstřícný přístup a spolu-
práci při zavádění nového systému třídění od-
padů.

Marcela Kratochvílová, odbor ISM, 
Aleš Popelka, TS služby s.r.o.

Na konci června se rozběhl projekt přepisu 
novoměstské kroniky, která obsahuje celkem 9 
svazků a je psána od roku 1922 až do součas-
nosti. Díky finanční podpoře ČSOB a Nadace 
Via i města Nového Města na Moravě bylo na 
konci června zahájeno rozesílání stran k přepi-
su. Během tří týdnů se do projektu zapojilo 27 
nadšenců a každý den přibývají další. Za tuto 
krátkou dobu se podařilo přepsat 169 stran. 
Nejvíce stran do této doby přepsala paní Lucie 
Vlčková.

V červenci byly také spuštěny zcela nové 
webové stránky projektu: kronika.nmnm.cz, 
kde každý den můžete objevit dvě nově přepsa-
né strany i další zajímavosti a novinky ohledně 
přepisu kroniky. 

Pokud se do projektu chcete také zapo-
jit, neváhejte a napište si o zkušební stranu  
na kronika@nmnm.cz

Pokud nevlastníte e-mail a nemáte připojení 
k internetu, nezoufejte! Od 1. srpna si můžete 
vyzvednout vytištěnou stranu kroniky v kance-
láři Kulturního domu, po přepsání na počítači 
je pak nutné stranu uložit na USB nosič nebo na 
CD a přinést ji do jednoho měsíce zpět do KD.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapoji-
li, a těšíme se na další nadšence. 

Žebříček přepisu kronik k 14.7. 2011

pořadí   jméno  počet stran
1. Lucie Vlčková 125
2. - 3. Žaneta Slonková 11
2. - 3. Lenka Huťková 11
4. David Gerlich 6
5. Iveta Stratilová 3
6. Zbyněk Grepl 2

Bc. Eva Kulková

Přepisujeme kroniku, PŘIDEJ SE I TY! 
– AKTUÁLNÍ INFORMACE

2%

„Rozšíření běžeckých tratí na Novoměst-
sku“ je projekt, který se v těchto dnech realizuje  
v lese   pod Harusovým kopcem, zlepší možnos-
ti jak pro turisty, tak i pro vrcholový sport, jak 
z hlediska areálu, tak v návaznosti na běžecké 
tratě směrem na Vlachovice, Fryšavu, Devět 
Skal a dále. 

„Před půl rokem došlo ke změně ve vede-
ní města. Překvapilo nás, že došlo ke změně  
v postoji radnice. Museli jsme vyhovět novým 
požadavkům, omezit kácení, zmenšit některé 
plánované plochy potřebné pro infrastruktu-
ru. Jednání s městem jsou dnes mnohem tvrdší 
než v minulosti. Nakonec se ale snad dohodne-
me a zdá se, že změny nejsou k horšímu,“ říká 
místopředseda Sportovního klubu a předseda 
organizačního výboru pro MS v biatlonu Jiří 
Hamza a přiznává, že je rád, že se mistrovství 
světa nestalo obětí politického boje ve městě. 
Podporu cítil od minulého i současného vede-
ní radnice.

Budovat takhle velký projekt je hodně  
o kompromisech, počítá se ale s perspektivou 
do budoucna, tak aby areál byl moderní po 

Sportovní areál: od rekreačního 
k vrcholovému sportu, 
až pro nejširší veřejnost

dobu následujících několik desítek let. Veške-
ré investiční akce nepřijdou po mistrovství vni-
več. Naopak, konání světového poháru v roce 
2013 jen napomohlo k získaným penězům od 
města, kraje a státu. Takové finance by se na 
Novoměstsko bez tak prestižních závodů ne-
dostaly. Díky konání MS mohou tyto mimo-
řádné investiční zdroje, které se dají získat pro 
budování, zlepšit možnosti pro rekreační spor-
tovce, běžnou veřejnost a v neposlední řadě po-
mohou turistickému ruchu na Novoměstsku.

„Zlepší se možnost parkování v okolí are-
álu, i sociální zázemí a převlékárny pro veřej-
nost, veškerá výstavba směřuje k tomu, aby byl 
areál multifunkční a mohl poskytnout podmín-
ky pro pořádání vrcholných sportovních akci,“ 
dodává Hamza. Areál najde využití nejen v ly-
žování a biatlonu, ale i cyklistice, rychlobrus-
lení, in-line bruslení a dalších sportovních ak-
cích, pro které bude areál kdykoli k dispozici.  
V tuhle chvíli rozšíření areálu přináší omezení, 
z hlediska harmonogramu staveb je ale naplá-
nováno všechno tak, aby nutné uzavírky byly 
co nejkratší.     (vrk)
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Na kovových prolízačkách mezi paneláky 
vyrostlo několik generací dětí. Dnes ale nevy-
hovují novým zákonným předpisům, které jsou 
mnohem přísnější nejen na bezpečnost ven-
kovních hracích ploch, ale i na kvalitu písku  
v pískovištích. 

Proto postupně mizí nebezpečné kovové 
herní prvky, a to jak volně umístěné, tak i z pro-
storu centrálních dětských hřišť. O herní plo-
chy a prvky k prolézání ale novoměstské děti 
rozhodně nepřijdou, místo těch starých budou 
instalovány nové.  

Od roku 1997 postupně jednotlivá hřiš-
tě a sportoviště město opravuje a modernizu-
je.  Centrálních hřišť, která jsou oplocena, je na 
území města celkem devět. Jejich 
součástí jsou jak herní prvky, tak  
i pískoviště, stabilní parkové lavičky 
a odpadkové koše.

V několika lokalitách města i na 
místních částech na dětská hřiště 
navazují i víceúčelová sportoviště. 
Například na ulici Kárnikova u VAS 
je nejen dětské hřiště, ale i fotbalové 
a víceúčelové hřiště, kde je i stůl pro 
venkovní stolní tenis. 

Město se jako správce a vlastník 
hřišť snaží o trvalou a dlouhodobou 

činnost tak, aby byla vytvořena ucelená plocha 
pro herní a sportovní vyžití. Dětská hřiště na-
víc využívají nejen maminky s dětmi nebo děti 
starší, ale i školky nebo školy. Cílem je proto 
poskytnout zázemí pro aktivní strávení volné-
ho času tak, aby vedlo ke snížení možných ná-
strah v podobě návykových látek nebo páchání 
trestné činnosti.

Vedení města a pracovníci Městského úřadu 
doufají, že vytvořením dobrých podmínek se 
podpoří aktivní zapojení dětí, mládeže a dospě-
lých do sportovních činností, které podporují 
zdravý styl života v nejširším možném smyslu 
a chrání jejich bezpečnost. 

Marcela Kratochvílová, odbor ISM

Herní prvky a dětská hřiště

Od začátku letošního roku bylo policistům na 
Žďársku nahlášeno 17 případů nálezů munice, 
jen na Novoměstsku jich bylo 5. Munice se obje-
vují nejčastěji od jara do podzimu, kdy se provádí 
polní orba, nejrůznější výkopové práce, opravy 
domů nebo výstavba domů nových. A nejen to, 
lidé vyrážejí do přírody, do lesů, a i tam mohou 
tyto neznáme a nebezpečné předměty najít. 

„Pokud dospělí a v letních měsících i děti nalez-
nou podezřelé předměty nebo tašky s neznámým 
obsahem, doporučujeme nedotýkat se jich, nehá-
zet na ně jiné předměty a neodnášet je z místa ná-
lezu. Svůj objev označte a oznamte policistům na 
nejbližší služebnu nebo telefonicky na číslo 158,“ 

radí mluvčí žďárské policie Mgr. Jana Martinco-
vá. Neodbornou manipulací by mohlo dojít k vý-
buchu a k vážnému zranění. Přivolaní policisté 
zajistí místo nálezu a počkají až do příjezdu pyro-
technika, který munici bezpečně zlikviduje. 

Jen z 4. července evidují policisté hned dva 
nálezy, jeden v obci Kotlasy, kde šestačtyřice-
tiletý muž našel vedle hromady kamení u ces-
ty ruční granát ruské výroby z 2. světové války.  
O zrezivělý granát se postaral pyrotechnik, 
stejně jako v druhém případě, kdy na okraji lesa  
Čapatky v k.ú. obce Bobrová našel šestnáctiletý 
mladík nevybuchlý dělostřelecký granát, také  
z 2. světové války.    (vrk)

Nálezy nebezpečných předmětů – munice

Dny svozu komunálního 
odpadu od 1. 8. 2011

PONDĚLÍ :
1.  Katolický a evangelický hřbitov, BILLA, Ne-

mocnice Nové Město, Rokytno, Studnické Paseky, 
Studnice, Penzion u Martina, Maršovice, Nad Měs-
tem, Maršovská Rychta, Maršovská, Bezručova, Wol-
kerova, Čapkova, Mrštíkova, Kárníkova,Vančurova, 
Olbrachtova, Obec  Věcov + místní části

2. Německého, Němcova, Jamborova, Podlouc-
kého, Blažíčkova, Dukelská, U jatek, Veslařská, Bělis-
ko, Na Výsluní, Lesní, Polní, Policie Praha, Zahradní, 
Včela, Sportovní, L. Čecha, Makovského, Šimkova, 
Štursova, Tyršova – od ul. Žďárské po křižovatku L. 
Čecha, Radnická

3. OÚ-Kuklík, Krátká, Sněžné prodejna - 4 ks po-
p.110l, Nem. Buchtův kopec 4 ks1100 l, Blatiny, Pod-
lesí, Milovy, PF Market Podlesí, Gaudeamus, Penzion 
pod Drátníkem,  Penzion Solitary, hotel Devět skal 
Milovy, hostinec u Šlechtů, Poslední Míle, Obec Kři-
žánky - 5 ks kont.1100l - svoz každý týden, cca 100 ks 
pop.110l-svoz v lichý týden, Obec Fryšava - 5 ks kon-
t.1100l – svoz každý týden, cca 100 ks pop.110l - svoz 
v sudý týden, Obec Tři Studně – cca 25 ks pop.110l, 
rekreační střediska Hostinec U Loubů   1 ks 1100 l, 
Penzion Horácko  3 ks 110 l, Hotel Horník  1 ks 1100 l, 
Penzion Sykovec  4 ks 1100 l, Pegas  2 ks 1100 l, Yukon 
pe pytle, chaty MěU pe pytle, RS Na Mýtince  1 ks1100 
l, Hotel Pavla Vysočina  1 ks 1100 l, Dům UM Praha 10 
ks 1100 l sezona

ÚTERÝ :
1. Sněžné, Krásné, Daňkovice, Selský dvůr, Řízení 

let.systému, Líšná, Líšenský Dvůr, Kovo Líšná, Vříšť, 
Vysoké učení tech. – Vříšť,   Radešínská Svratka

2. Obec Vlachovice, ul.Vlachovická, Hotel SKI, Ji-
říkovice, Slavkovice, Petrovice, ul. Petrovická, Pohle-
dec Komfi  1 ks 240 l, Chlazení Daněk  1 ks 110 l, Plaz-
matech  1 ks 110 l,  ROTO Soškova 2 ks 1100 l

STŘEDA :
1. Jimramov + místní části
2. Školní, Žďárská – bytovky + ostatní, Palackého, 

Nečasova, Purkyňova, Mendlova, Pavlovova, Drob-
ného, Mírová – sídliště + rodinné domy, Horní, Vý-
hledy, Smetanova, Tyršova, Tyršova – ubytovna u 
katol. hřbitova, TJ, Křenkova, Monseova, Hornická, 
Budovatelů,  BILLA, benzina Slovnaft

ČTVRTEK : 
Masarykova, Komenského nám., Vratislavovo 

nám., směr Nová Ves, Jánská, Brněnská, autobuso-
vé nádraží, Soškova, Křičkova, Nádražní, Malá, Háj-
kova, Luční, Nezvalova, uhelné sklady – Maršovská, 
Hlinné,  Hodiškov, Radešín, Račice

PÁTEK :
Nová Ves, Olešná, Zubří, BVV Zubří, Bezděkov, 

Aquasys, NAPRO Hora, Vysočanka, Školní – I. ZŠ, 
BILLA, Křídla

Podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2009 
čl.8 odstavec 4, písmeno c) je vlastník svozové 
nádoby  povinen  zajistit přistavení sběrných 
nádob ve večerních hodinách předchozího dne 
nebo v ranních hodinách svozového dne (nej-
později do 5,00 hod.) a úklid nejpozději ve ve-
černích hodinách svozového dne. 

Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu při-
stavena v daném termínu, bude vyvezena až při 
dalším řádném svozu.

Aleš Popelka 
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

Marcela Kratochvílová 
odbor ISM, MěÚ Nové Město na Moravě

„Odráží se to od tradice, kdy kmotři nebo 
prarodiče prý dávali Svatováclavský du-
kát, aby potom dítě mělo hojnost,“ 
obhajuje nápad tajemnice komise 
Mgr. Veronika Teplá. 

Stříbrný medailonek se zna-
kem města obsahuje i certifikát, 
kde je uvedeno: kdo je autorem, 
kdo dělal rytecké úpravy nebo kde 
byl medailon ražen. Rodnému listu 
nového novoměstského medailonku 
nechybí ani takové informace, jako je hmot-
nost, průměr, provedení, typ hrany a materiál. 

První medailonky už byly rozdány 28. 6. a to 
z rukou místostarosty města Stanislava Marka, 
který nezapomněl připomenout, čím se může 
Nové Město na Moravě pochlubit, ale hlavně to, 

Nejmenší Novoměšťáčci ...
co všechno s sebou přináší rodičovství. 

„Vážení rodiče, jste nejdůležitěj-
šími lidmi na dětské životní cestě, po 

které budou kráčet k dospělosti do 
velkého, mnohdy nevlídného svě-

ta plného nástrah. Pijte plnými 
doušky každý okamžik, který  
s nimi prožijete, radujte se z jejich 
úspěchů, mějte náruč plnou poro-

zumění, trpělivosti a velkorysosti  
i v okamžicích selhání i neúspě-

chu....,“ s těmito slovy končil krátký 
proslov místostarosta města. O doprovodný 

program se postarali žáci místní ZUŠ Jana Štur-
sy. Rodiče prvně oceněných občánků stříbrným 
medailonkem hodnotili nápad kladně a všich-
ni opouštěli obřadní síň novoměstské radnice  
s úsměvem.     (vrk)       

(dokončení ze strany 1)
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Kulturní a společenská komise rady měs-
ta Nového Města na Moravě připravuje i v le-
tošním roce tradiční setkání rodáků a přátel 
našeho města - padesátníků. Letos se setkání 
uskuteční v sobotu 22. října 2011 ve 14 hodin  
v městském Kulturním domě. 

Protože není možné sehnat adresy Vás 
všech, prosíme Vás, abyste toto oznámení vzali 
jako oficiální pozvánku. Zváni jste všichni – ne-
jen ti, kteří se v Novém Městě v roce 1961 naro-
dili, ale i ti, kteří zde chodili do školy nebo zde 
dnes žijí a mají naše město rádi.

Podle zkušeností z minulých setkání Vám 
snad můžeme slíbit, že se svými vrstevníky 
prožijete příjemné odpoledne a večer. Proto 
přijďte, těšíme se na Vás.

Pokud víte o někom, kdo nežije v Novém 
Městě a chtěl by se tohoto setkání zúčast-
nit,  předejte, prosím, jeho adresu na poda-
telnu Městského úřadu, či pošlete na email  
posta@nmnm.cz. Rádi mu pošleme pozvánku. 

Kulturní a společenská komise

Vážení občané 
Nového Města 
na Moravě 
a okolí narození 
v roce 1961, 

Novoměstský lyžařský areál se uprostřed 
srpna na pár dní stane Mekkou pro cyklisty. 
Po 14 letech se totiž do Česka vrací světový po-
hár horských kol v olympijské disciplíně cross-
-country. Přijede i český jezdec, jeden z kan-
didátů na vítězství Jaroslav Kulhavý. Bude to 
jedna z nejzajímavějších sportovních podíva-
ných. Česká televize si ji dokonce považuje jako 
pátou nejdůležitější sportovní akci roku. Na pět 
desítek pracovníků sportovního kanálu České 
televize s pomocí množství kamer a další tech-
niky připraví přenos v HD rozlišení.  

Chybět by neměla ani další zvučná jména to-
hoto sportu. Například  José Antonio Hermida, 

Merida: letos jako Světový pohár 
horských kol (12.- 14. srpna)

Julien Absalon nebo 
Christoph Sauser.  
S nimi Kulhavý nebo 
Tereza Huříková. Jde 
o předposlední zá-
vod letošního seriálu 
a právě tady se může 
rozhodovat. Tři týd-
ny po Novém Měs-
tě vrcholí sezona na 
mistrovství světa ve 
švýcarském Cham-
péry. „Závodníky 
bude možné v průbě-
hu víkendu odchytit 

v týmových zónách, kde všechny týmy mají kar-
tičky s fotografiemi k podpisu,“ vzkazuje ředitel 
závodů Jan Skřička fanouškům. 

Kromě mistrovských závodů mužů, žen  
a juniorů se pojede v sobotu i Merida Bike Vy-
sočina, tradiční veřejný maraton na 40 a 80 
km. Už teď je jasné, že se veřejného závodu zú-
častní několik stovek cyklistů. K vidění bude  
i český pohár v trialu nebo dětské závody. Ale 
i koncerty kapel Support Lesbiens, Airfare 
nebo Red Hot Chilli Peppers revival a slavnost-
ní předávání startovních čísel elitním borcům  
v předvečer závodu. 

Veronika Klapačová a Tomáš Nohejl
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Ve dnech 2. - 3. 7. se v Brně konalo mistrov-
ství ČR v atletice kategorie dospělí. A zástupci 
oddílu atletiky z tělovýchovné jednoty opět ne-
zklamali. Přivezli domů dva cenné kovy -stříbr-
nou medaili mílař Lukáš Kourek ze závodu na 
1500 m, kde po dramatickém finiši získal druhé 
místo až na pásce. Zaběhl čas 3:54,89. 

Bronzovou medaili si vybojovala naděj-
ná vrhačka Jitka Kubelová v hodu diskem. 
Na startu byla nejlepší možná konkurence (v 
čele s Cechlovou) a Kubelová opravdu záři-

Ve dnech 21. 6. - 26. 6. 2011 se uskuteč-
nily Hry V. letní olympiády dětí a mládeže  
v Olomouci. Této olympiády se zúčastnilo  
3 548 mladých sportovců spolu se svými trenéry  
ze 14 krajů České republiky. 

Na tyto hry byl na poslední chvíli nominován  
i novoměstský judista Daniel Pintera.  Soutěžilo se 
pouze ve družstvech a Daniel byl součástí 8 členné-
ho týmu judistů Vysočiny. Daniel byl nominován  
v kategorii mladší žáci do 38 kg. 

Družstvo Vysočiny v základní 3 členné sku-
pině porazilo Karlovarský kraj 7:1 a v dalším 
utkání zvítězilo po velkém boji nad  Jihomorav-
ským krajem 3:2, což je vyneslo na první místo 
ve skupině a tedy mezi 8 nejlepších.V osmifiná-
lovém boji však podlehlo Ústeckému kraji 1:5  
a tím obsadilo konečné 7. - 8. místo ze 14 krajů. 
Daniel Pintera byl platnou oporou svého týmu  
i přes značný váhový handicap, když ze 3 zápa-
sů 1 vyhrál, 1 remízoval a bohužel, v posledním 
zápase svému soupeři podlehl.

Účastníci her prožili krásný týden plný 
sportu, kulturních aktivit, vyhlašovacích cere-
moniálů a nechyběl ani závěrečný ohňostroj. 
Téměř jako na skutečné olympiádě.

MČR mužů a žen na dráze 
- dvě medaile pro atlety z oddílu TJ!

la. Vytvořila nový krajský rekord, vynikající 
zlepšení téměř o 4 m, na hodnotu 57,37 ! Ten-
to výkon je vysoko i ve světových tabulkách  
a potvrdil oprávněnost její nominace na ME do 
22 let do Ostravy.

Blízko medaile byla i Radka Janoušová  
v běhu na 800 m, která nakonec obsadila páté 
místo v čase 2:12,23. Šestá místa přidaly - He-
lena Tlustá v běhu na 3000 m překážek (nový 
osobní rekord 11:12,81) a Kubelová ve vrhu kou-
lí -13,22 m.   (Hubáček)

Daniel Pintera 
na Olympiádě mládeže

Ve dnech 8. - 10. července se ve Starém Měs-
tě pod Landštejnem uskutečnilo Mistrovství 
Česka v letním biatlonu. V sobotu dopoledne 
byl na programu rychlostní závod, odpoledne 
pak závod štafetových dvojic, v neděli poté zá-
vod s hromadným startem.  Z novoměstských 
biatlonistů byl neporazitelný mladší doroste-
nec Jan Burian (student novoměstského gym-
názia), který ke dvěma individuálním prven-
stvím přidal ve dvojici s Lukášem Dostálem  
i vítězství v štafetovém závodě. Ve starších do-
rostencích dvě individuální stříbrné medaile 
získal Jakub Marshall (student novoměstské-

ho gymnázia), jednu bronzovou přidal Lukáš 
Dostál. Jedním titulem se zaskvěla mladší do-
rostenka Anna Tkadlecová (od podzimu 2011 
studentka novoměstského gymnázia). Ve ve-
teránské kategorii muži B získal Libor Tkadlec 
v sobotu mistrovský titul, ke kterému v nedě-
li přidal stříbrnou medaili. K tomu trenér Jirka 
Žák dodává: ,,Všem medailistům patří veliká 
gratulace. A to se závodů nezúčastnili Michal 
Žák, který s českou juniorskou reprezentací ab-
solvoval tréninkový kemp, a Matěj Trávníček, 
který reprezentoval Česko na Mistrovství Evro-
py v atletice-horských bězích.“

Čtyři dorostenecké tituly 

Trávníček má evropské stříbro
Ve dnech 8. - 10. července se v turecké 

Burse uskutečnilo Mistrovství Evropy v at-
letice - horských bězích. Česko reprezen-
toval v juniorské kategorii student novo-
městského sportovního gymnázia a nadějný 
biatlonista Matěj Trávníček, který obsadil  
v konkurenci 54 závodníků skvělé sedmé mís-
to v jednotlivcích a spolu se svými juniorskými 
parťáky Janem Janů (17. místo v jednotlivcích)  
a Pavlem Ondráčkem (15. místo v jednotlivcích) 
v týmové soutěži získal stříbrnou medaili. 

K tomu trenér Jirka Žák říká: ,,Závodilo se 
na trati dlouhé 8,5 km s převýšením 865 metrů. 
Matěj své kvality prokázal již na národní kva-
lifikaci, kterou vyhrál, a vydařila se nám před 
ME i závěrečná vysokohorská příprava na Štrb-
ském Plese. Je to obrovský úspěch a Matějovi pa-
tří velikánská gratulace!“

V neděli 17. července se na slovenské Oravě 
v obci Zakamenné u Dolného Kubína uskuteč-
nil horský běh na trati dlouhé 5,4 km s převý-
šením 426 m. V kategorii juniorů vyhrál Martin 
Žák a na 2. místě skončil Jan Burian. 

V kategorii mužů vyhrál Jiří Žák, na třetím 
místě doběhl Jakub Marshall a na čtvrtém 
skončil Lukáš Dostál. K tomu trenér Jirka 
Žák dodává: ,,Tento závod jsme absolvovali 
při cestě na vysokohorské soustředění, kte-
ré proběhne v Tatrách na Štrbském Plese do 
30.července.“

Vítězní 
novoměstští 
biatlonisté

Z Mistrovství Evropy v turecké Burse. 
Matěj Trávníček uprostřed, vpravo Jan Jirků, 

vlevo Pavel Ondráček. 
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Dne 1. 7. 2011 se vydal trenér juda Ing. René 
Pintera na desetidenní cestu za judem do Ja-
ponska. Jeho hlavním záměrem bylo seznámit 
se s prací japonských trenérů, kteří se věnují 
dětem a mládeži. Z pražské Ruzyně, s přestu-
pem na Moskevském letišti Šeremetěvo, přistál 
v Tokijské Naritě po 14 hodinách letu. Po pře-
pravě vlakem do Tokijské čtvrti Ueno se ubyto-

Trenér juda v Japonsku

val přímo v Kodokan Institutu a hned 
se začal věnovat svým úkolům. Pro-
gram jeho pobytu byl pestrý. Po ran-
ním seznámení se s historií, kulturou 
a mentalitou Japonců a samozřejmě  
i s jejich gastronomií, následovala  
v odpoledních a večerních hodinách 
část praktická, při které se zúčastňo-
val nejen tréninků dětía mládeže, ale 
i mužů a žen.  Během svého pobytu 
využil možnosti cvičných zápasů s ja-

ponskými judisty napříč věkem i váhou. Po ab-
solvovaných zápasech mohl konstatovat, že 
jeho praktické použití juda nijak nezaostává za 
schopnostmi Japonců. Poznatky, které si trenér 
přivezl z Japonska zcela určitě ovlivní jeho prá-
ci s mládeží v budoucnosti.

Ing.René Pintera, BA - trenér juda 
DDM Klubíčko Nové Město na Moravě

Vrchovina jde do nové sezóny 2011-12
Po několika týdnech fotbal v Novém Městě 

opět ožívá. „Ve druhé dekádě července byla za-
hájena příprava na podzimní sezónu,“ říká mís-
topředseda Roman Wolker.

Obecnou prioritou bude určitě divizní sou-
těž mužů, protože tato soutěž přiláká sponzo-
ry pro klub. Trenérské duo Zeman s Myslivcem 
zůstává i pro nadcházející sezónu a bude rozší-
řeno o trenéra brankářů Škorpíka, který si spo-
lečně s Petrem Skryjou vezme na starost gólma-
ny celého klubu.

Podstatnou změnou je, že jsme zrušili naše 
„Béčko“ a založili „Juniorku“. Ta se bude opí-
rat o mladé hráče, kteří mají perspektivu a ten-
to tým doplníme o dva, tři zkušené hráče. Tre-
nérsky tým povede asistent „Áčka“ Myslivec, 
koučovat ho bude pan Havlík.

„Určitě budou fanoušky zajímat příchody  
v divizním týmu mužů,“ říká Roman Wolker  
a dodává, „v týmu prodloužili hostování, jednič-
ka mezi tyčemi, Jan Vítek (Konice) a také stoper 
Aleš Burian (Křižanov). Z FC Vysočina Jihlava 
přijdou také na hostování hned tři mladíčci, 
kteří hráli za ligový dorost – Vokoun, Procházka  
a Brabec. Z Rad. Svratky bude hostovat mladí-
ček Lukáš Komínek. Dále jednáme o útočníko-
vi, ale jednání se teprve vyvíjejí.“ „Áčko“ ode-
hrálo dvě přípravná utkání Jihlava-dorost (6:1) 
a Jihlava B (1:3). Touto cestou zveme fanoušky 
na reprízu loňského prvního kola Ondrášovka 
cupu s Jihlavou A (30. 7. 2011 v 16:30) na hřišti  
v Novém Městě.

Ostrý start divize začíná 7. 8. 2011 v 16:30 
hodin na domácím hřišti s Hodonínem a hned 

René Pintera u sochy zakladatele juda 
Jigoro Kana

V Kodokanu: 
Japonský mistr Shimizu,  
René Pintera (první zprava)

o týden později (14. 8.) ve stejný čas další do-
mácí zápas tentokrát s Vyškovem. „Takže roz-
jezd soutěže jak má být,“ říká Roman Wolker 
a dodává, „doufám v lepší start než při loňské 
premiéře!“ Naši mládežníci pak začínají 13. 
- 14. srpna, kdy začínají dorostenecká divize  
a ALE+TIA přebor žáků. 

„V letní přestávce jsme zrekonstruovali trav-
natou plochu, vyměnili okna v budově kabin  
a obnovujeme nátěr oplocení hřiště,“ říká Roman 
Wolker a dodává, „opravy  postupně zintenzivňu-
jeme, aby prostředí pro fanoušky bylo důstojné.“

Srdečně naše fanoušky zveme do novoměst-
ské arény, přijďte nás podpořit!

Sledujte zprávy na  
www.sfkvrchovina.nmnm.cz

SFK Vrchovina

Svoji multifunkčnost potvrzuje 
novoměstský sportovní areál kaž-
dou novou sportovní akcí. Podob-
ný závod in-line bruslařů Vysoči-
na nepamatuje. A nechyběla při 
něm ani naše nejúspěšnější spor-
tovkyně, rychlobruslařka Martina 
Sáblíková. Rolí moderátora se ten-
tokrát zhostil trenér rychlobrus-
lařské reprezentace Petr Novák. 

Sportovce přišli podpořit i zá-
stupci města a kraje. Konkrétně 
starosta Nového Města na Mora-
vě Michal Šmarda a hejtman kra-
je Vysočina Jiří Běhounek. A ani 
jeden z nich se netají náklonnos-
tí ke sportu.   

První český šampionát kolečkového bruslení 
v Novém Městě na Moravě

Šampionát, který se konal 16. 
července, byl prvním velkým podle 
národních i mezinárodních pravi-
del. Startovali na něm například  
i čtyři olympionici – kromě vítězky 
z Vancouveru 2011 Martiny Sáblí-
kové – novoměstské rodačky, také 
4násobná letošní juniorská mist-
ryně světa Karolína Erbanová (obě 
NowiS TEAM), shorttrekařka Kate-
řina Novotná (Benátky nad Jizerou)  
a Novákův dosud nejúspěšnější od-
chovanec, 2násobný olympionik Jiří 
Kyncl (49, NowiS TEAM – Svratka). 

Pořadatelé, ale i závodníci, si po-
chvalují další místo, kde mohou nejen 
závodit, ale také trénovat.             (vrk)
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Václav Hradecký 
- Forte fortissimo (kreslený humor)

7. července - 28. srpna 2011

Václav Hradecký vystudoval sociologii a fi-
lozofii, ale má i další „kvalifikaci“, kterou do-
stal do vínku - pozorovací talent. Nevtíravé, 
jemné a inteligentní kreslené vtipy na téma 
mezilidských vztahů vznikly záznamem jeho 
zkušeností nejen jako studovaného sociologa,  
ale i jako vnímavého pozorovatele životních 
peripetií. Je také vášnivým hráčem na violu  
a v prostředí hudebních souborů nachází dal-
ší náměty ke zpracování. Jako corpus delicti 
poslouží kniha kresleného humoru s hudební 
tématikou Forte fortissimo. Výstava byla ote-
vřena dne 7. července 2011 v rámci Letní dílny 
komorní hudby „Novoměstské Slunohraní“.

V květnu roku 1965 přibylo k sochařské výzdobě 
města nejznámější Štursovo dílo Raněný. Za insta-
laci tohoto vrcholného díla s protiválečnou téma-
tikou vděčíme tehdejší ředitelce Horáckého muzea 
Věře Večeřové.  Podle jejího vyprávění usiloval po-
čátkem 60. let  ředitel brněnské Moravské galerie 
doktor Jiří Hlušička o odlití Raněného do bronzu. 
Se žádostí o zápůjčku sádrového originálu se ob-
rátil na novoměstské muzeum, které před vznikem 
galerie shromažďovalo i výtvarná díla včetně čás-
ti pozůstalosti Jana Štursy. Paní Večeřovou tehdy 
napadlo nechat zároveň odlít i plastiku nejslavněj-
šího rodáka pro naše město. Pod touto podmínkou 
souhlasila se zápůjčkou Raněného z tehdejší uměl-
covy samostatné muzejní expozice. Pro svůj zá-
měr získala předsedu městského národního výbo-

Ve čtvrtek 30. června 2011, krátce po svých 88. 
narozeninách, zemřela  bývalá ředitelka Horácké-
ho muzea a první ředitelka sloučeného Horácké-
ho muzea a galerie paní Věra Večeřová. V muzeu 
působila přes 20 let (1961-1983), byla jeho první 
profesionální pracovnicí. Rodačka ze Sněžného 
vyrůstala za 1. republiky v bezprostředním styku 
s lidovou kulturou. Získala tak vztah ke sběratel-
sky opomíjeným dokladům života, jemuž Horácké 
muzeum vděčí mj. za rozsáhlou unikátní kolekci 
regionálního lidového rukodělného tkalcovství. 
Svůj zájem věnovala také horáckému sklu a vý-
tvarnému umění. Za pomoci externích odborných 
spolupracovníků vytvořila z muzea moderní zaří-
zení dokumentující život regionu. Budování expo-
zic doprovázela bohatá ediční činnost se vztahem 
k vystavené tematice.

Velkou péči věnovala paní Večeřová také staveb-

Horácká galerie

Horácké muzeum

ru Josefa Konvalinku, kterému se podařilo  vyřešit  
i problém  se  zajištěním financí.  Architektonic-
kého návrhu i pomoci při instalování plastiky se 
ochotně ujal Štursův žák Vincenc Makovský. Po-
řízení aktu pro veřejné prostranství bylo v té době 
odvážnou záležitostí a neobešlo se bez kritických 
hlasů. Na „svého“ Raněného byla paní Večeřová 
právem hrdá. Jen litovala, že se jí v následujícím 
desetiletí nepodařilo zabránit  odstranění dlažeb-
ních kostek ze silnic na náměstí. 

Při ohlédnutí za jejím uzavřeným životem mu-
síme  litovat, že se nerodí více podobných lidí obda-
řených vrozeným estetickým cítěním a zdravým 
selským rozumem, chutí do práce, zájmem o své 
město i osobní problémy druhých.

Zdenka Chocholáčová

DRÁTENÍKŮV ROK
- výstava členů Cechu česko-moravských 

uměleckých dráteníků
- potrvá do 31. srpna 2011 
- otevřeno út – ne  9 – 17 hod.

Ladislav Šlechta, Harrachov: Na vysokém kole

„MLEJNEK Z VÍRU“ 
 � soubor dřevěných figurek poháněných 

vodním kolem
 � spouští se pravidelně každou půlhodinu  

až do září

ním úpravám staré radnice. Za jejího působení zís-
kala budova muzea novou věžku, šindelovou kryti-
nu, ústřední topení, sociální zařízení a tolik potřebné 
depozitáře na sbírky uložené do té doby na půdě.

Město mělo užitek i ze zájmu paní Večeřové  
o veřejné záležitosti. Dnes již málokdo ví, kolik úsi-
lí vynaložila při prosazování zřízení novoměstské 
galerie nebo při přesvědčování městských před-
stavitelů nechat odlít Štursovu plastiku Raněný 
před umělcův rodný dům. Její neúnavnou iniciati-
vu oceňoval i sochař Vincenc Makovský.

Z  dalších aktivit paní Večeřové se vztahem  
k městu připomeňme činnost ve školské a kultur-
ní komisi.

Muzeum děkuje paní Věře Večeřové  za zásluž-
nou práci, kterou bude trvale připomínat hodnot-
ný sbírkový fond vyhledávaný odborníky a obdi-
vovaný návštěvníky.      (HM)

Ve 30. letech minulého století byla při stav-
bě okresní nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě a rekonstrukci přilehlé silnice stržena 
památná Boží muka na rohu zahrady č. 147, 
která připomínala místo popravní, zvané „Na 
Stínadle“. Bývalý konzervátor Památkového 
úřadu v Brně, Josef Fiala, dosáhl od tehdejšího 
okresního hejtmana slib, že po provedení prací 
budou Boží muka znovu postavena a při zřízení 
plotu okolo nemocnice bude na poslední pilíř u 
silnice postaven model popravčího meče a dán 
nápis připomínající, že tu bylo stínadlo a po-
praveny dvě ženy, Johana Korbářová ze Stud-
nic (r.1720) a Zuzana Brandejsová z Křižánek 
(r.1721), které pro vraždu nemanželských svých 
novorozeňat byly odsouzeny k stětí mečem  
a probodení srdce kůlem. Při odstranění zmí-
něných Božích muk a popravního vršku byly 
opravdu nalezeny kosti obou žen, zbytky ná-
boženských předmětů i oba hroty zmíněných 
kůlů. 

Ke znovupostavení Božích muk došlo však 
až po válce v roce 1948, kdy na původní žulo-
vý osmiboký sloup s velkým základním balva-
nem byl osazen železný kříž. Ten však záhy ze 
sloupu zmizel a byl proto nahrazen replikou 

popravčího meče, který je uložen ve sbírkách 
Horáckého muzea.

Z podkladů Památkového úřadu v Brně 
zpracovala dr. Ž. Řádková

Boží muka – popravčí meč

Boží muka – popravčí meč dnes stojí  
pod areálem nemocnice  

před budovou potravin na Žďárské ulici.

Jak to bylo s Raněným...

Věra Večeřová (1923-2011)
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Upřímně děkuji za projevy soustrasti, zá-
rmutku a lítosti nad odchodem mého manžela 
Ing. Josefa Zvěřiny.

Božena Zvěřinová

Prázdniny jsou sice už v plném proudu, za-
slouží si je děti, rodiče, ale také jejich učitelé. 
Paní učitelky bývalých druháčků Martina Svrč-
ková a Ilona Špinarová z 2. ZŠ žádné vysvědče-
ní nedostaly, ale kdyby se vysvědčení rozdávalo i 
učitelům, zasloužily by si samé jedničky..... 

Děkujeme a přejeme krásné prázdniny. 
Za rodiče a děti M. Sochorová 

Děkujeme touto cestou zaměstnancům 
Hospicového hnutí - Vysočina v Novém Měs-
tě na Moravě za příkladnou a profesionální po-
moc v našem těžkém životním období.

 Alena a Oldřich Šulcovi 

poděkování

narozené děti:
14. 6.  Josef Dlouhý
14. 6.  Kateřina Dlouhá
14. 6.  Daniel Dlouhý
20. 6.  Adéla Neumanová
22. 6.  Veronika Šustrová
25. 6.  Tomáš Mrkos
  1. 7.  Václav Paleček
  4. 7.  Vít Starý
  7. 7.  Alžběta Pejchalová
  7. 7.  Markéta Šustrová
14. 7.  Kateřina Kynclová

manželství:
25. 6. 2011
  MUDr. Kristýna Finkeová
  Ing. Vít Koutenský
23. 7. 2011
  Bc. Jana Skalníková
  Mgr. Tomáš Fryšavský

úmrtí:
30. 6. Věra Večeřová (Nové Město, 1923)
  3. 7. Čestmír Zelený (Nové Město, 1923)
10. 7. Josef Skuhrovec (Nové Město, 1929)
12. 7. Marie Stehlíková (Nové Město, 1929)
12. 7. Jiří Kosour (Radňovice, 1947)
15. 7. Anastázie Marková (Radňovice, 1923) 
21. 7.  Anna Chlebečková (Nové Město, 1919)
21. 7. Zdeněk Gabriel (Nové Město, 1935)

jubilanti:
  5. 7.  Jaroslav Kott 85 let 
19. 7. Věra Kotasová 85 let
  2. 8. Josefa Havlíková 94 let
  5. 8. Marie Trávníčková 80 let
  8. 8. Alena Bláhová 80 let
10. 8. František Rousek 86 let
13. 8. Marie Jinková 86 let
16. 8. Vlasta Böhmová 80 let
18. 8. Drahoslava Šimecká 85 let
26. 8. Věra Srnská 86 let
27. 8. Růžena Mrázková 91 let
29. 8. Marie Kyšperská 75 let
29. 8. Miloš Král 75 let

Mám zájem o koupi domu, chalupy, bytu 
nebo pozemku. Tel.: 733 668 167.

Pronajmu byt 2+kk, ul. Křenkova, 42m2, 
sklep, výtah, nová kuchyň a koupelna, plast. 
okna. Nájem 4 500,- Kč bez služeb. Tel.: 724 
954 391.

Koupím obrazy p. Blažíček, p. Jambor, p. 
Lacina i jiné význačně + zlaté mince + zbraně  
2. svět. válka. Tel.: 777 75 75 00.

Pronajmu byt 1+1, cihlový s balkónem, 
slunný, tichý. 4700,- Kč vč. energií. Vrat-
ná kauce 1 měsíční nájem. Bez poplatků RK.  
Tel.: 775 180 925.

Vyměním městský byt 2+1 lokalita Tyršo-
va ulice, pěkný a prostorný, v dobrém stavu, 
s 2 balkony, plastová okna, za menší, případ-
ně přenechám. Prosím zasílejte pouze SMS na  
+447 949 036 667, cena je stejná jako pro ČR. 

Pronajmu zahrádku s chatkou na Svárově, 
co nejrychleji. Tel.: 737 358 258.

Prodám zahrádku s chatkou na Svárově. 
Cena dohodou. Prosím zasílejte pouze SMS na  
+447 949 036 667, cena je stejná jako pro ČR. 

Pronajmu byt 1+ 0 – 31,4 m2. Nová kuchyň. 
Lokalita pod nemocnicí. Tel.: 603 241 909. 

Daruji do dobrých rukou koťátko. Zajímavě 
zbarvené. Odběr ihned. Tel.: 603 352 707.

Prodám kočárek TAKO, trojkombina-
ce, nafukovací kola, slída, síťka, taška, bar-
va červená se žlutým zdobením. Cena 1000,-.  
Tel.: 731 090 258.

Prodám kočárek pro panenky, trojkombina-
ce, barva modrá s medvídky, krásný, málo pou-
žívaný. Původní cena 1 900,- , prodám za 800,-. 
Tel.: 731 090 258. 

Prodám válendu s úložným prostorem, té-
měř nová, cena 1200,- Kč. Tel.: 776 621 705. 

Prodám družstevní byt 3+1 ve čtyřpod-
lažním domě Pod nemocnicí v NMNM, 
dobrá poloha, možno částečně vybavený.  
Cena: 900.000 Kč . Tel.: 607 714 273.

Koupím garáž a zahradu v NM. Tel.: 607 854 123.

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v klidné lo-
kalitě NMnM. Tel.: 732 48 46 49.

Prodám byt v OV 3+1, blízko centra 
NM, slunný, okna na tři strany. Je udržova-
ný, po rekonstrukci lodžie, jinak v původ-
ním stavu. Plocha 64 m2. Cena 1 150 000,- Kč.  
Tel.: 604 286 617.  

Prodám kombinovanou lednici Zanussi.  
V horní části chladnička a ve spodní dvou šuplí-
kový mrazák. Velmi dobrý stav. Cena: 1500,- 
Tel.: 732 384 209.

Pronajmu byt 1+1 s ložnicí v Novém Městě 
na Moravě, kauce nutná. Tel.: 723 267 418, 566 
615 295 večer.

Prodám zahradu, vhodnou pro stavbu, sítě 
v místě, lokalita Svárov. Tel.: 721 328 780.

Prodám svařovanou nepoužitou ocelo-
vou konstrukci houpačky pro zabetonová-
ní do země, v = 2,5m; š = 1,2m; cena 400,- Kč.  
Tel.: 776 621 704.

Pronajmu slunný byt 2+1 s komorou  
v NM. Byt je částečně zrekonstruovaný, 
nová kuchyň, úložný systém. Slušní zájemci.  
Tel.: 777 952 526.

Prodám byt v OV 1+1, nová plastová okna. 
Tel.: 605 290 655, do 15 hod.

Prodám kuchyň. sporák na tuhá pali-
va, levý vývod kouřovodu, cena dohodou.  
Tel.: 739 322 938.

 Prodám štěňata Labradora světlé barvy, 
bez PP, očkovaný, odčervený. Cena dohodou. 
Tel.: 776 380 323. 

Prodám zachovalou manželskou postel  
s matracemi + 2 péřové deky. Cena: 1500,- Kč. 
Tel.: 739 728 124.

Prodám cihlový byt 2+1 v OV v Novém Měs-
tě na Mor. Klidná část. Tel.: 739 665 724.

Prodám kolejnici 90mm x 3,5m a traver-
zy, ocelový profil (180 mm), 1x 1,5m; 2x 2,5m;  
1x 4,5m; levně, dle dohody. Tel.: 776 621 704.

Prodám sedačku, dřevěná konstruk-
ce 3+1+1 dělené sedáky, vhodné na chalupu,  
cena: 3000,- Kč. Tel.: 608 641 113.

Prodám stepper s pevnými rukojeťmi, pro-
vedení Profi, osmistupňové tlumiče. Computer, 
rozm. 80x70x145cm, perf. stav, PC 10.000,- Kč, 
nyní 4.000,- Kč nebo dohoda. Tel.: 739 356 357.

Prodám zánovní rozkládací, zakázkový 
gauč, rozm. 210X90x45cm, úložný prostor, 
barva zelenohnědá kostka. Cena 4.000,- Kč 
nebo dohoda. Tel.: 739 356 357.

z matrikyminibazar

 6. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, 
 Vír 172, 566 575 210
 7. 8.  MUDr. Jitka Řezáčová, 
 Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
13.8. MUDr. Marie Havlíčková, 
 Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou,  
 566 628 788
14.8. MUDr. Aleš Janoušek, 
 U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
20.8. MUDr. Ivo Chytrý, 
 Libušina 174, Svratka, 732 642 160
21.8. MUDr. Tomáš Ludin, 
 Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
27.8. MUDr. Magdalena Fillová, 
 Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
28.8. MUDr. Kateřina Pařízková, 
 Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 
 566 690 130

stomatologická pohotovostní služba

Řádková inzerce je 
ZDARMA!

Pavel Kopáček, akademický malíř se naro-
dil 10. 5. 1923 v Novém Městě na Moravě, v rod-
ném městě také zemřel 2. 5. 1996.

Všem přátelům a známým, kteří pamatují  
a stále vzpomínají. 

Děkuji Alena Kopáčková, sestra

vzpomínka
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Nevšedním a dlouho nezapomenutelným 
zážitkem bude pro děti z MŠ Drobného zorga-
nizovaná lesní vycházka s tématem lesní peda-
gogiky. Tento program pro nás zajistil lesní pe-
dagog ing Zdeněk Jaroš a uskutečnil se v rámci 
našeho malého projektu pod názvem Chráníme 
přírodu kolem nás. Jedno dopoledne jsme se 
vydali do lesa Ochoza, kde jsme si  vychutnali 
ranní piknik v trávě a potom nás již čekalo do-
poledne plné dojmů, zážitků a také poznatků. 

V lese byla připravená jednotlivá stanoviště, 
kde jsme se mohli seznámit s různými budkami 
pro ptáky, dozvěděli jsme se, jakou budku má 
netopýr, poštolka, rehek, sýkorka a také zvlášt-

Již několikrát jsme veřejnost na stránkách 
Novoměstska informovali o aktivitách naší 
školy v programech spojených s ekologií. Jsme 
zapojeni do projektu „Recyklohraní“ a v me-
zinárodním projektu „Ekoškola“. Do projek-
tu Ekoškola jsme se zapojili ve šk. roce 2007 – 
2008. Čekaly nás tři roky práce nad úkoly, které 
jsou podmínkou k dosažení titulu „ Ekoškola“. 
V České republice je držitelem tohoto titulu 
pouze 90 škol.

Letos v květnu jsme se odvážili požádat 
„Sdružení Tereza“, které je garantem toho 
programu v ČR o provedení auditu. Informace  
o průběhu auditu se různily, a tak nezbývalo 
než čekat, jací auditoři přijedou, co všechno 
budou požadovat, jaké podmínky pro získá-
ní titulu nastaví apod. Závěr kontrolní komise 
nás velice potěšil, neboť sami byli překvapeni 
úrovní realizace tohoto projektu na naší škole. 
Především ocenili práci Ekotýmu, který je slo-
žen z žáků od třetí do deváté třídy. Velice klad-
ně hodnotili, že se nesnažíme o bombastické 
akce, ale program je přirozenou součástí života 
na naší škole a všichni žáci, učitelé i provozní 
zaměstnanci ví, čeho se projekt Ekoškola týká.

Pak už nezbývalo, než se 23. června vypravit 
do Prahy pro titul. O tom, že nejde o titul ledaja-
ký, svědčí i skutečnost, že nám jej předával mi-
nistr životního prostředí na půdě Senátu. Před 
předáním titulu měla každá škola možnost 
stručně seznámit ostatní školy s akcemi, které 
se na škole v rámci tohoto projektu realizova-
ly. J. Sedlařík, J. Švanda, N. Kohoutová tak měli 
možnost prezentovat své příspěvky na půdě 
Senátu. Přes velkou nervozitu, která byla dána i 
tímto výjimečným prostředím, zvládli svůj úkol 
na jedničku.

Za získání titulu je třeba poděkovat jak žá-
kům a učitelům, tak koordinátorům – Z. Baxan-
tové, M. Pulgretové a L. Zdražilové.

Pro zúčastněné žáky i učitelky šlo bezesporu 
o nezapomenutelné zážitky. 

Koordinátorka programu na ZŠ L. Čecha
Mgr. Kachlíková Ladislava

Na čtvrtek 2. června se třeťáci a čtvrťáci ze 
slavkovické školy už dlouho těšili. Víte proč? 
Jeli jsme na exkurzi do Prahy. 

Naše první cesta vedla na Václavské a Staro-
městské náměstí.  Zatleskali jsme dvanácti apo-
štolům na orloji a vyrazili na Kar-
lův most, o kterém jsme si cestou 
připomněli známé pověsti. 

Po přejítí Vltavy jsme zamí-
řili na Malostranské náměstí na 
návštěvu Poslanecké sněmovny, 
kam nás pozvala samotná před-
sedkyně, paní Miroslava Něm-
cová. Nejdřív jsme my i naše za-
vazadla museli projít ochranným 
rámem a hlídala nás ochranka! 
Pak nás paní asistentka zavedla 
spletitými chodbami do sálu, kde 
bylo pro všechny děti i dospělé 
připraveno pohoštění. Očekávali jsme příchod 
p. Němcové, která si na nás vyhradila čas ve 
svém nabitém programu. Její přijetí bylo oprav-
du pěkné a srdečné, povídala si s námi o sobě  
a o své práci. Poté nás provedla po krásných 
prostorách Poslanecké sněmovny a vyfoto-
grafovala se s námi v zasedacím sále poslanců. 
Musíme říci, že tato návštěva byla pro všechny 
děti i dospělé opravdu velikým zážitkem. 

Občerstveni a plni dojmů jsme vyšlapali po 
Nových zámeckých schodech k Pražskému hra-
du. Také jsme si prošli nově otevřenou Zlatou 
uličku a všechna hradní nádvoří. Z hradu nás 
čekala další cesta do kopce, směrem k rozhled-

Školáci ze Slavkovic v Poslanecké sněmovně
ně Petřín. Z rozhledny jsme přešli do sousední-
ho zrcadlového bludiště, kde jsme se srdečně 
nasmáli u křivých zrcadel, a když jsme všichni 
úspěšně našli cestu ven, přešli jsme k lanovce, 
která nás svezla z Petřína zpátky do pražských 

ulic. Protože už byli všichni unavení, zastavili 
jsme se v oblíbeném občerstvení Mc Donald‘s  
a zamířili do Mořského světa v Holešovicích. 
Rázem jsme se ocitli ve světě plném mořských 
ryb a rostlin, na vlastní oči viděli rejnoky, moř-
ské koníky, murény a dokonce i žraloky. V jed-
nom akváriu jsme si mohli rybky i nakrmit. 

Už se ale blížil čas odjezdu našeho rychlíku, 
a proto honem do metra a zpátky na hlavní ná-
draží, kde jsme našli správné nástupiště a na-
sedli do vlaku, který nás odvezl domů. 

Na tento opravdu krásný a zajímavý výlet 
budeme všichni ještě dlouho vzpomínat. 

Děti a učitelé ZŠ Slavkovice                          

nost budky ptáčka šoupálka. Také jsme viděli 
velké lapače kůrovců, kteří škodí lesu. Dětem se 
líbila zvuková a hmatová hra, kde hledaly podle 
zvuku stejné dvojice a hmatem určovaly lesní 
překvapení – šišky, kamínky, větvičky. 

Dokonce jsme si mohli pohladit koníky, kte-
ří pomáhají s prací v lese. Ale stanoviště s tro-
fejemi, to bylo pro nás veliké překvapení. Me-
trové parohy jelena, zuby divočáka, kůže kuny, 
divočáka i lišky, no to byla prostě paráda. Ale 
také podnětná byla ukázka různých druhů vět-
ví stromů, které můžeme v našich smíšených 
lesích najít. Pan hajný byl překvapen, jak velké 
mají děti znalosti o lese. Jak by ne, když jsme si 

společně celý rok o lese povídali 
v rámci našeho lesního projektu. 

A co do lesa nepatří, tak to do-
kázaly děti zvládnout na jednič-
ku. Pokud jim to vydrží do dospě-
losti, bude se lesům dobře dýchat. 
S velikými díky jsme se louči-
li s těmi, kteří pro nás připravili 
tak překrásné dopoledne proži-
té na čerstvém vzduchu v našich 
krásných lesích. Děkujeme panu 
Zdeňku Jarošovi, Josefu Dvořáko-
vi, Emanuelu Řetickému, paní Re-
natě Klapačové a pánům Micha-
lům Svobodovým.

Marta Juránková

Máme titul …

Lesní vycházka
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Kurzy 
na gymnáziu 
startují

Z nabídky vzdělávacích kurzů gymnázia 
měly největší ohlas kurzy Anglicky praktic-
ky pro věčné začátečníky a Počítačová grafika 
a digitální fotografie pro začátečníky. Termín 
přihlášek jsme tedy pro další případné zájemce 
prodloužili do konce srpna (více viz www.gyno-
me.cz / Kurzy celoživotního vzdělávání), výuka 
bude probíhat od září. 

Vítány jsou rovněž náměty pro obsahovou 
nabídku kurzů, abychom ji mohli aktualizovat 
podle zájmu veřejnosti. Za tyto názory předem 
děkujeme.

Mgr. Eva ŘádkováLetošní školní rok začal přímo ukázkově, 
kdy se do přírodovědného kroužku přihlásila 
skoro třetina žáků naší školy ( celkový počet 
žáků školy je 31 ).V něm se děti učily poznávat 
rostliny a živočichy zábavným způsobem. Tyto 
dovednosti pak uplatnily při výpravách do jar-
ní přírody. Pěkným výstupem byl herbář a pra-
covní listy s informacemi o zvířatech žijících  
v lese. 

V lednu byla na naší škole odzkoušena des-
ková hra Ekopolis, která hravým, poutavým  
a zábavným způsobem přibližuje tématiku udr-
žitelného rozvoje a problematiku měst a obcí. 

Ke Dni země nám byla nabídnuta exkurze do 
místní čističky odpadních vod.  Žáci tak mohli 
nahlédnout pod pokličku zajímavému procesu 
čištění vody. 

V květnu jsme podnikli zajímavou vycházku 
do lesa Ochoza. Tady na nás čekaly pracovnice 
z lesní pedagogiky, které pro všechny připravily 

Ekologické aktivity v ZŠ Malá 
velmi poutavou procházku lesem 
spojenou s hmatovými, sluchový-
mi a čichovými „ochutnávkami“ 
lesního prostředí. Děti byly nad-
šené, protože les začaly vnímat 
jiným způsobem, než byly zvyklé.

Na začátku měsíce června jsme 
se společně vypravili do sběrné-
ho dvora ve Žďáře nad Sázavou, 
kde nám velmi zajímavě přiblí-
žili tématiku bioplynové stanice 
a její využití. Nejpřitažlivější pro 
všechny byla třídící linka na plas-
ty. Obdivovali jsme pracovníky na 
lince, kteří třídili plasty podle dal-
šího využití v nezáviděníhodném 
prostředí. Vidět ohromnou hro-

madu použitých výrobků z plastů a jejich další 
zpracování byl zážitek.

Již delší dobu jsme členy 
projektu Zdravá škola a Evo-
luce.

Po celý rok žáci sbírali po-
merančovou a citronovou 
kůru, zapojili jsme se do sbě-
ru použitého elektrozařízení  
a aktuálně také do sběru by-
lin. 

Chtěli bychom pochvá-
lit všechny žáky naší školy, 
kteří se aktivně zapojili do 
ekologických aktivit, a tě-
šíme se na další školní rok, 
který nám přinese nejen  
v ekologické oblasti mnoho 
zajímavých zážitků.

Kolektiv učitelů ZŠ Malá

V rámci Dne dětí byla pro novo-
městské děti připravena řada překva-
pení. Dopoledne absolvovaly různo-
rodé aktivity ve školách, které byly 
obohaceny nabídkou filmového před-
stavení v kině. Odpolední program 
nabídl na Vratislavově náměstí např. 
lanové centrum a výtvarné dílničky, 
na novoměstské střelnici si děti vy-
zkoušely své střelecké umění a nej-
lepší z nich byly oceněny Cenou ost-
rostřelce. V Horácké galerii připravila 
program novoměstská ZUŠ. Podve-
černí program vyvrcholil v Kulturním 
domě. 

Do přípravy Dne dětí se zapojily 
novoměstské školy i řada dalších or-
ganizací a občanských sdružení. Jim 
všem patří velký dík. I přes odpolední 
nepřízeň počasí se novoměstský Den 
dětí velmi vydařil. 

Aktivita byla podpořena z pro-
středků revolvingového fondu MŽP.

Ž. Řádková

Den dětí v Novém Městě na Moravě
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Upozorňujeme návštěvníky 
Městské knihovny 

na prázdninovou změnu půjčovní doby

Prázdninový 
provoz knihovny (Internetu)

od 20. 7. do 31. 8. 2011 včetně
pondělí, úterý, čtvrtek, sobota    zavřeno
středa 9.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
pátek 9.00 - 11.00 / 12.30 - 17.00 Nezisková organi-

zace Svazu neslyšících  
a nedoslýchavých KO Vyso-
čina nabízí služby a péči bez 

rozdílu věku, rozsahu postižení či příslušnosti k 
jiné organizaci. Jednou z hlavních náplní je po-
skytování informací a pomoci sluchově postiže-
ným lidem, kteří trpí z důvodu své vady komuni-
kačními, a tím i informačními bariérami.

Poradna poskytuje základní orientace v oblas-
ti sociální, pracovní nebo vzdělávací, zprostředkují 
tlumočnické služby a připravují volnočasové aktivi-
ty nebo další doplňkové služby, jako je drobná údrž-
ba sluchadel, distribuce baterií ke sluchadlům nebo 
výměna baterií. Poskytování sociálního poradenství 
je bezplatné. Adresa poradny: Dolní 165/1 Žďár nad 
Sázavou, tel.: 732 182 096 nebo 736 295 122,  e-mail:  
snn.turkova@seznam.cz

Poradna pro sluchově postižené
Motto:  „Copak záleží na hluchotě ucha, když slyší duše?

Jediná skutečná a nevyléčitelná hluchota je hluchota ducha.“ Victor Hugo

Na první prázdninové dny jsme se těšili snad 
ještě více než děti. Po dvou letech jsme opět s ra-
dostí mohli přivítat přátele z obce Sedliská z vý-
chodního Slovenska. 

Plný autobus našich přátel dorazil do Pohled-
ce v první páteční červencový podvečer. Po vře-
lém přivítání jsme milým návštěvníkům naplnili 
bříška dobrotami a poseděli až do ranních hodin. 
Výprava byla ubytovaná na Hotelu Ski u Nového 
Města. 

Sobotní den trávili naší hosté ve westernovém 
městečku Šiklův Mlýn. Plní zážitků se do Pohled-
ce vrátili až v podvečer, kde na ně čekal gulášek. 

Hřiště TJ Pohledec se proměnilo ve stanové 
městečko. Kvůli velmi špatnému počasí byly nad 
tanečním parketem i nad částí posezení posta-
veny stany. V 19 hodin vypukla taneční zábava  
s dívčí skupinou Bosorky. A všechna čest, i v tako-
vé zimě a dešti jim to zpívalo a hrálo skvěle.

Ani v neděli se nám sluníčko neukázalo a opět 
to za okny vypadalo jako na podzim. Dvě hodiny 
po poledni vyběhli na hřiště muži A z TJ Pohledec 
a muži A FK Sedliská k vzájemnému utkání. Z vý-
hry 3:1 jsme se radovali na české straně. 

Česko - slovenský víkend v Pohledci
V 16:30 začal zápas sta-

rých gard TJ Pohledec ver-
sus FK Sedliská. I v tomto 
zápase jsme inkasovali je-
den gól, avšak do sloven-
ské branky padlo míčů pět. Oba zápasy bravurně 
řídila trojice rozhodčích, Radek Dítě, Radek Har-
vánek a Iva Harvánková.

Na nedělní večer byla naplánovaná další ta-
neční zábava se skupinou Sýkorky, kvůli nepří-
zni počasí ale byla zrušena. Poseděli jsme tedy  
v klubovně TJ, kde nám večer zpříjemnil kamarád 
s harmonikou. 

Pondělní ráno bylo trošku smutné, jelikož se  
s námi slovenští přátelé přijeli rozloučit. Nespo-
čet objetí, polibků a podání rukou, i nejedna slzič-
ka ukápla. Ale slib, že se zase příští rok shledáme, 
tentokrát na východě Slovenska, smutek trošku 
zahnal. 

Tímto bych chtěl poděkovat našim kama-
rádům za příjemnou návštěvu. Velký dík patří  
i všem, kteří se podíleli na přípravách, průběhu 
akce i na závěrečném úklidu.

Jiří Skalník, předseda TJ Pohledec 

Nemocnice zve 
na prohlídku nové interny  

Vedení novoměstské nemocnice zve všech-
ny zájemce na prohlídku nově zrekonstruo-
vané budovy interny. Prohlédnout si moderní 
prostory včetně rehabilitačního oddělení s ba-
zénem a také špičkově vybavené jednotky in-
tenzivní péče bude možné 25. srpna od 15.00 
hodin. 

Sraz zájemců o prohlídku bude u hlavní-
ho vchodu do pavilonu interních oborů, který 
bude z boku budovy od kotelny. 

Dne 8. srpna bude zahájen provoz 
gynekologické ambulance  

MUDr. L. Minářové 
v budově Polikliniky v N. Městě na Mor.

Vratislavovo nám. 12. 
Tel.: 602 479 428.

další zpravodaj

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude 
mít uzávěrku už v pátek 18. 8. 2011, do dis-
tribuce se dostane 1. 9. 2011. Vaše příspěv-
ky a inzerci posílejte na internetovou adresu  
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zane-
chat v kanceláři Kulturního domu, Městské 
knihovně nebo Horáckém muzeu. Případné do-
tazy směřujte na tel: 722 905 756 (redaktorka 
Veronika Klapačová). 

Oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční sou-
stavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - 
bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 3. 8. 2011 od 7:30 do 12:00
Obec Část obce
Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. Nečasova 26 (mlýn), ul Nečasova od 

d.č. 400 u kruhového objezdu směr Nová Ves po d.č. 1443, ul. 
Petrovická – od kruhového objezdu po č. 312 Schwartz tech-
nické plasty (mimo č. 312)

Dne 4. 8. 2011 od 12:00 do 14:30
Obec Část obce
Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: Bělisko 295 (Střední odborná škola), Bě-

lisko 389 (Enpeka – Penzion Vrchovina)

Dne 10. 8. 2011 od 7:30 do 14:30
Obec Část obce
Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast: ul. J.Německého (od d.č. 811 a 838  naho-

ru po křižovatku s ul. Blažíčkova),  ul. Jamborova,  ul. Blažíko-
va (od d.č. 800 a 830 směr ul. Podlouckého),  ul. Podlouckého 
včetně benzinové čerpací stanice Shell u hl. silnice č. 19

Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Během prázdnin spousta lidí, včetně rodin, 
podniká mnoho zajímavých, namáhavých cest, ať 
do přírody blízké či do vzdáleného světa. Rád bych 
vás pozval na cestu napínavou a ne jednoduchou, 
na cestu vedoucí do rodiny. Podívám-li se na stav 
rodiny obecně, napadá mě otázka, co by mohlo ro-
dinu ( a možná i svět ) udržet, posílit, obnovit, roz-
jasnit? Na pravou příčinu problémů v rodině nelze 
jednoznačně ukázat prstem. Zvláště po víceletém 
soužití se těžko hledá začátek zamotaného klubka. 
Pro tento případ platí obecné pravidlo „kde je vůle 
ke změně, tam je i cesta“. Mnohdy však stojí velké 
úsilí nalezení cesty dál. 

Není mým cílem nabízet laciné odpově-
di ani rychlá řešení. Rád bych nabídl kon-
krétní šanci na „obnovu“ nebo „nový začá-
tek“, a to prostřednictvím podpory rodinám, 
kterou nabízí Sdružení Nové Město na Moravě. Jde  
o bezplatnou službu, která vychází z potřeb určité 
rodiny a nabízí pomoc v otázkách výchovy, školní 
přípravy dětí, organizace chodu domácnosti, též 
při dluhové problematice, která je často spojena  
s nezaměstnaností. 

Tato podpora se nazývá „Sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s dětmi“ a je určena rodinám 
s dětmi do 18 let. Sídlí přímo v Novém Městě na 

Drobného 301, v přízemí bývalé hotelovky, kde 
se na nás můžete každý všední den obrátit. Jsme  
k dispozici všem, kdo mají 
zájem něco ve své rodině 
změnit a nevědí, odkud nebo 
jak začít. Co můžeme nabíd-
nout? Pro představu jeden 
příběh:          

V rodině XY se nakupi-
ly problémy. Děti jsou malé, máma s nimi zůstává 
doma. Táta ztratil zaměstnání a těžce to nese. Nic 
ho netěší, pije alkohol víc, než je zdrávo. Rodina  
v něm ztrácí oporu, rodiče se odcizili, hádají se. Ob-
jevují se narůstající dluhy, rodina se propadá do 
bezvýchodné situace a nemá dost sil sama ji zvlád-
nout. 

Pracovník naší služby může do rodiny dochá-
zet, mluvit s rodiči, zprostředkovat finanční a dlu-
hové poradenství, doporučit kontakt na pracovi-
ště rodinného psychologa, pomoci najít brigádu 
či práci, doprovodit otce do poradny. Podobným 
způsobem poskytujeme podporu rodině s dětmi. 
Přeji všem dostatek dobré vůle, aby nacházeli ces-
tu k sobě navzájem, a tak rozjasňovali sebe i místo, 
kde zrovna jsou.

David Vykydal, vedoucí služby

Cesta pro rodinu
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Program v místních částech

Rokytno
6. srpna
taneční zábava - Arzenal

Po loňských komunálních volbách došlo  
v osadním výboru Maršovice k velké generač-
ní obměně. Sedmičlenný osadní výbor zvolený 
občany Maršovic dosahuje věkového průměru 
31 let. Všichni zvolení zástupci obce jsou zá-
roveň členy sboru dobrovolných hasičů. Díky 
tomu se veškeré společenské, sportovní i kul-
turní akce úzce prolínají s činností místních ha-
sičů.

Asi nejnáročnějšími úkoly minulého i sou-
časného osadního výboru byla příprava a prá-
vě probíhající výstavba kanalizace a dále získá-
ní místního hřiště do užívání k potřebám obce. 

Současná výstavba kanalizace v naší obci 
hodně omezuje místní obyvatele, ale i turis-
ty, kteří do naší obce zavítají. Ale věříme, že 
po skončení této náročné akce všichni občané 
ocení přínosy, které z toho plynou, například 
zrušení septiků, omezení ekologické zátěže, 
čistější potoky i rybníky a v neposlední řadě  
i možnost další bytové výstavby v obci. Kaž-
dému je zřejmé, že komunikace v obci, které 
již před výstavbou byly v žalostném stavu, na 
tom budou ještě hůře. Bohužel opravy komu-
nikací nelze očekávat hned po skončení této 

Co se dělo a děje v Maršovicích
akce a to z důvodu 
nedostatku financí. 
Osadní výbor do-
šel k závěru, že nej-
schůdnější bude po-
stupně opravovat 
komunikaci v celé šíři,  
i když je to časově  
i finančně nároč-
nější.

Další oblastí čin-
nosti v obci, a to 
mnohem příjemněj-
ší, jsou naše spole-
čenské a sportovní 
akce pro děti a do-
spělé. Každoročně 
ve spolupráci s hasi-
či pořádáme párko-
vé závody, hrátky na 
ledě (pokud počasí 

dovolí), dětský karneval, loučení s létem, čaro-
dějnice. K těmto akcím využíváme místní hřiš-
tě, které se postupem času stalo krásným mís-
tem ke sportu  
i k odpočinku. 
O údržbu to-
hoto hřiště se 
starají mladí 
hasiči, za což 
jim patří velký 
dík. Postup-
ně bychom 
zde chtěli vy-
budovat pří-
střešek na 
uskladnění la-
viček, manti-
nelů ke kluzišti  
a ostatních 
věcí, které po-
užíváme k na-
šim akcím. 
Velkým úko-
lem pro nás je 
zde zbudovat 

asfaltovou plochu a travnaté hřiště na malou 
kopanou. Tyto investice budou sice rozsáhlé, 
ale víme, že to, co vložíme do našich dětí, se 
nám jednou bohatě vrátí.

Osadní výbor též spravuje obecní budovu, 
ve které se nachází konzum paní Buchtové, 
který slouží ke spokojenosti našich občanů. Sál 
nad prodejnou užíváme ke kulturním a spole-
čenským akcím při nepřízni počasí. Zde se nám 
podařilo vyměnit nevyhovující okna za plasto-
vá, ale trápí nás nedostatečné sociální zařízení, 
které budeme do budoucna řešit jejich rozšíře-
ním.

Ale abychom si stále nestěžovali, tak i v naší 
obci máme poslední dobou důvod k radosti.  
A tím je družstvo hasičů, které reprezentuje 
naši obec v soutěžích požárního sportu. Svý-
mi výsledky dělají reklamu nejen Maršovicím, 
ale i celému Novoměstsku. Největšího úspěchu 
dosáhli v loňském roce, kdy vyhráli Žďárskou 
ligu v požárním sportu a tím nám všem uděla-
li velikou radost. Naši hasiči každoročně pořá-
dají soutěž této ligy v požárním sportu a tato je 
hodnocena jako jedna z nejlepších během roku.

Výše zmíněné akce by nebylo možné usku-
tečnit bez široké spolupráce místních občanů, 
kteří přiloží ruku k dílu nebo přispějí radou. 
Velké dík patří místním podnikatelům, kteří 
nás podporují finančně i věcnými dary, čímž 
nám hodně usnadňují naši práci. Chtěli by-
chom tuto nastavenou spolupráci dále rozvíjet.

Doufáme, že naše naplánované cíle se bu-
dou postupně proměňovat ve skutečnost.  
K tomu budeme potřebovat podporu jak míst-
ních občanů, tak úředníků městského úřadu. 
Věříme, že vše, co se dělo a děje v obci, je pro 
dobro nás všech.
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V minulém čísle Novoměstska byla veřej-
nost seznámena s projektem Nové Město pře-
pisuje kroniku. Možná by při této příležitosti 
nebylo na škodu seznámit se s novoměstskou 
kronikou a novoměstskými kronikáři trochu 
podrobněji.

Kronika má sice v současnosti úctyhodných 
devět svazků, ale v porovnání s několikaset-
letou historií města je sama poměrně mladá. 
Začala se psát až v roce 1922. 
Podnět k založení kroniky  
v Novém Městě na Mora-
vě stejně jako ve většině obcí  
v tehdejší Republice českoslo-
venské dal zákon č. 80 z 30. 
ledna 1920 o obecních kni-
hách pamětních. Tento zákon 
obsahuje pouhé čtyři stručné 
paragrafy. V prvním z nich se 
doslova píše: „Každá politic-
ká obec jest povinna založiti  
a vésti pamětní knihu obecní.“

Také obec novoměstská 
byla poslušná zákonných naří-
zení a 11. června 1920 vybrala ze svého středu 
prvního městského kronikáře. Stala se jím oso-
ba nadmíru povolaná – městský lékař MUDr. 
Josef Svítil, v literárním světě známý jako Jan 
Karník (připomeňme jeho nejznámější dílo 
Soumrak rodu Jamborova). Jak již bylo řečeno, 
kroniku začal psát až v roce 1922, v úvodu se 
však ohlédl i za lety první světové války i prv-
ními roky v samostatné Československé repub-
lice. Novoměstskou kroniku vedl až do roku 
1931, kdy na funkci kronikáře rezignoval. Je za-
jímavé, že známý spisovatel do kroniky vlast-
noručně nikdy nepsal. Svítilovy zápisy do kro-
niky totiž přepsal úhlednějším rukopisem Karel 
Kalláb, učitel obecné školy a správce Horácké-
ho muzea.

Po rezignaci prvního městského kroniká-
ře kronika na několik let osiřela. Až teprve 15. 
června 1934 byl novým kronikářem jmenován 
ředitel obecné a měšťanské školy Antonín Má-
lek. Ten dopsal chybějící zápisy za roky 1932  
a 1933 a poté již pokračoval pravidelnými roč-
ními zápisy. I druhý kronikář podal rezignaci, 
a to v lednu roku 1939. Krátce na to – 23. dub-
na 1939 – Antonín Málek ve věku 62 let zemřel.

Shodou okolností týden před jeho úmrtím 
byl vybrán kronikář nový – ředitel obecné ško-
ly Augustin Kubík. Výměna kronikářů proběh-
la na pozadí pohnutých událostí, které se do-
tkly celého národa. Československá republika 
nejdříve ztratila své pohraniční oblasti, aby se 
posléze úplně rozpadla, 15. března 1939 byly 
české země obsazeny německým vojskem a na 
obsazeném území byl vyhlášen Protektorát Če-
chy a Morava. V nových poměrech bylo psaní 
kronik ukončeno a kroniky musely být ode-
vzdány. Augustin Kubík se tak stal jediným no-
voměstským kronikářem, který do kroniky ne-
napsal, ať už vlastnoručně nebo v zastoupení,  
ani řádek.

Po osvobození se kronika do města vrátila, 
a když se zklidnila i poválečná hektická doba, 

přišel čas vybrat nového kronikáře. Stal se jím 
3. září 1945 profesor reálného gymnázia Josef 
Mikulec. Profesor Mikulec byl osobou velmi či-
norodou. Jako kandidát lidové strany působil  
v poválečném vedení města – radě místního 
národního výboru. Několik měsíců na přelomu 
let 1945 a 1946 stál dokonce v čele města jako 
úřadující místopředseda MNV. Před Josefem 
Mikulcem jako kronikářem stál nelehký úkol 

dopsat do kroniky válečné 
roky. Antonín Málek totiž do-
vedl zápisy v městské kronice 
pouze do června 1938. Přípra-
va retrospektivního zápisu 
zabrala profesoru Mikulcovi 
více jak dva roky. Od února 
do dubna roku 1948 přepsal 
již do nového svazku kroniky 
své zápisy za léta 1938–1947.

Únor 1948 přinesl opět 
změnu režimu a po čase  
i změnu městského kroniká-
ře. Josef Mikulec mohl ješ-
tě do kroniky pořídit zápi-

sy za léta 1948–1950. Usnesením pléna MNV  
z 13. února 1951 byl však funkce kronikáře 
zproštěn a městským kronikářem byl jmeno-
ván jiný profesor novoměstského gymnázia – 
Miloš Kreps. Jelikož 
novopečený městský 
kronikář v době své-
ho jmenování vyko-
nával vojenskou pre-
zenční službu, začal 
do kroniky psát až  
v srpnu 1953. Do dru-
hého svazku novo-
městské kroniky za-
psal zápisy za léta 
1951–1953 a pokračo-
val v psaní i ve svazku 
třetím, kde se dostal 
k roku 1956. Dále již  
v psaní kroniky nepo-
kračoval, ačkoli byl 
městským kroniká-
řem až do konce roku 
1958, kdy již jako ře-
ditel jedenáctileté 
střední školy podal 
rezignaci.

Od roku 1959 se kronikářského žezla opět 
ujal Josef Mikulec, tehdy učitel Průmyslové 
školy strojnické ve Žďáru nad Sázavou. A ne-
jenže dopsal kronikářské zápisy za léta 1957  
a 1958, ale městské kronice zůstal věrný téměř 
až do své smrti, která ho zastihla na konci roku 
1982. Josef Mikulec mezi novoměstskými kroni-
káři je a patrně ještě hodně dlouho zůstane ne-
korunovaným králem. Novoměstské kronice se 
věnoval takřka 30 let a nebýt nedobrovolného 
přerušení, bylo by to ještě mnohem déle. Díky 
své bohaté praxi mohl být také školitelem a po-
radcem pro kronikáře z dalších obcí na Novo-
městsku. Pro novoměstskou kroniku zpracoval 
zápisy za 37 let. Jeho zápisy tak najdeme kromě 

již zmíněného druhého svazku (938–1950) i ve 
třetím svazku kroniky končícím rokem 1965, 
také ve čtvrtém se zápisy za léta 1966–1975, stej-
ně jako v téměř celém pátém svazku započatém 
roku 1976. Díky němu jsou starší svazky kroniky 
též opatřeny jmennými rejstříky.

S Mikulcovým rukopisem se v městské kro-
nice loučíme uprostřed zápisu roku 1981. Zápis 
tohoto roku již dokončil nový kronikář ( usta-
vený v roce 1982 ), jímž se stal výtvarník kultur-
ního domu Miloslav Dvořák. S Dvořákovým ná-
stupem se městská kronika dostává na vysokou 
úroveň i ve vnější úpravě zápisů. Jeho úhledný-
mi zápisy se může případný čtenář kroniky tě-
šit až do roku 1990, tedy do konce pátého svaz-
ku kroniky, celý šestý svazek ( 1983–1988 ) a na 
počátku svazku sedmého. Nutno též zmínit, že 
od roku 1982 jsou v zápisech kroniky věnovány 
samostatné kapitoly jednotlivým místním čás-
tem města.

Miloslav Dvořák končí ve funkci městské-
ho kronikáře v roce 1991. Rok však trvá, než 
je vybrán nástupce, lépe řečeno nástupky-
ně. První a prozatím poslední městskou kro-
nikářkou je jmenována Eva Jašková, tehdejší 
pracovnice okresního úřadu. Kromě zápisu za 
rok 1992 musí do kroniky dopsat i zápis za rok 
1991. Poté se již naplno věnuje nové funkci re-

daktorky zpravodaje No-
voměstsko a té kronikář-
ské se vzdává.

Hledá se nový kroni-
kář a do pomyslného kro-
nikářského křesla od roku 
1993 usedá další z řady 
profesorů novoměstské-
ho gymnázia – Franti-
šek Vyplašil. Nové Měs-
to v něm opět na dlouhá 
léta získává svědomitého 
kronikáře, který se vede-
ní městské kroniky vzdá-
vá až pro svůj pokročilý 
věk v roce 2009. Franti-
šek Vyplašil je autorem 
zápisů z let 1993–1996  
v sedmém svazku kroni-
ky, z let 1997–2004 (čer-
venec) v osmém a z let 
2004 (srpen) – 2008 v de-
vátém svazku.

Na počátku roku 2010 jsem byl radou měs-
ta jmenován kronikářem já – Vít Křesadlo, pra-
covník Státního okresního archivu Žďár nad 
Sázavou. V loňském roce jsem vypracoval zá-
pis za rok 2009 a nechal ho do kroniky přepsat 
úhledným písmem své kolegyně archivářky 
Hanky Křenkové, která je též autorkou nového 
titulního listu devátého svazku kroniky. V sou-
časnosti chystám pro městskou kroniku zápis 
za rok 2010.

Vít Křesadlo, t. č. městský kronikář

Foto: Na prvním z nich je Josef Mikulec, „nejdéle 
sloužící“ městský kronikář, a na druhém  

nový titulní list posledního svazku kroniky.

O městské kronice a městských kronikářích
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Občané a farníci obce Řečice 
již delší dobu připravují VII. pouť, 
která se koná na řečickém kop-
ci, místní Kalvárii. Jaký byl začá-
tek vzniku místní Křížové cesty, 
která je zasvěcená Janu Pavlu II.?  
V roce 2005, kdy zemřel Jan Pavel 
II., vznikla myšlenka vybudovat 
Křížovou cestu. U jejího zrodu stá-
la konkrétní osoba a její duchovní 
zážitek. Tím to prakticky začalo.

Po krátké době tuto myšlenku 
začalo realizovat více místních vě-
řících. V prvním roce byl upraven 
stávající zarostlý úvoz, vyčištěn od 
křovin a šípků, a bylo zde rozmís-
těno 14 zastavení Cesty Kristova 
utrpení. Toto snažení vyvrcholilo 
mší svatou na kopci, během které 
byla tato Křížová cesta slavnost-

POZVÁNKA DO ŘEČICE NA VII. POUŤ 
Ke cti blahoslaveného papeže Jana Pavla II.

ně požehnána místním farářem. 
Křížová cesta se postupně vyvíjela 
do dnešní podoby, kdy přibyly dal-
ší dvě zastavení, studánka Panny 
Marie pomocné, zvonička a bylo 
upraveno prostranství před kříži, 
kde se každý rok koná mše svatá. 
Duchovní zážitek zúčastněných 
věřících je umocněn kouzelným 
výhledem do okolní rozmanité 
krajiny. 

Čím je letošní pouť  
výjimečná? 

Všichni si pamatujeme letoš-
ní jarní událost, která se konala  
v Římě. 1. 5. 2011 byl blahořečen 
papež Jan Pavel II. Pro farnost Ra-
dešínská Svratka tato událost byla 
podnětem k vytvoření pamětní 
desky ke cti blahoslaveného Jana 

Za železničním přejezdem proti budově ná-
draží, pár desítek metrů od silnice se nachází 
rozsáhlý chovatelský areál ZO ČSCH. V něm 
se každoročně v srpnu koná tradiční výstava 
drobného zvířectva. 

V příjemném stínu stromů lze v několika 
dlouhých řadách klecí vidět různá plemena 
králíků, od zakrslých chovaných pro radost, 
až po obrovitá masná plemena. Hned vedle se 
ozývají kohouti s ostatní drůbeží. 

V kryté hale mohou návštěvníci obdivovat 
zvláštní tvary holubů připomínající slepice, ho-
luby s kudrnatým peřím nebo další, podobající 
se svým zobákem spíš dravým ptákům.    

V menší hale jsou voliéry a klece s cizokraj-
nými ptáky. Většinou jsou to různé druhy pa-
poušků, od běžně dostupných až po druhy, je-
jichž ceny se pohybují v tisícikorunách.

Horácká výstava králíků, holubů, drůbeže a exotických ptáků 13. a 14. srpna 2011
Nejen papoušci, ale i drobní až miniaturní 

pěvci původem většinou z Austrálie a Afriky ví-
tají návštěvníky svým štěbetáním. Množstvím 
vystavených jedinců je exotářská expozice nej-
větší v okresu. 

Děti si mohou pohladit králíčky, morčata  
a další drob-
né živoči-
chy. Zvířata 
lze zakou-
pit, samo-
zřejmě i kr-
mení a další 
drobné cho-
vatelské po-
třeby. Ob-
čerstvení je 
zajištěno.

Program začne ve 13:30 hod.  u kapličky
 � společná modlitba růžence
 � promluvy a uvítání poutníků
 � požehnání památní desky ve 14:30 hod.
 � pobožnost křížové cesty
 � mše sv. na řečickém kopci Kalvárie
 � občerstvení pro účastníky v atmosféře živé hudby 

Srdečně zvou a na vaši účast se těší otcové pallotini s farníky

Pavla II., která bude umístěna na 
místní kapli v Řečici. Při letošní 
pouti bude tato deska slavnostně 
požehnána. 

Na letošní pouť, která se koná  
v neděli 28. 8. 2011, Vás a Vaše 
blízké srdečně zveme. Této pouti 
se zúčastní také páter Petr Šustá-
ček, farář z Kozmic (diecéze ost-
ravsko-opavská), jehož rodové ko-
řeny sahají do Řečice.  

Nejen chovatelé, kteří jsou zvědavi na oce-
nění bodovaných zvířat, ale i laická veřejnost 
může v areálu strávit příjemné chvíle. Výstava 
je otevřena sobotu od 13 do 18 hod a v neděli 
od 8 do 16 hod.

Mgr. Otakar Německý,  ZO ČSCH
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Slavnostním koncertem na nádvoří Horác-
ké galerie v Novém Městě na Moravě byl v sobotu  
9. července završen druhý ročník letní dílny komor-
ní hudby Novoměstské Slunohraní. V první části 
koncertu vystoupilo Janáčkovo kvarteto a ve druhé 
pak Letní orchestr, který byl složen ze všech mu-
zikantů, kteří se na tento ojedinělý hudební kurz 
přihlásili. Bouřlivý potlesk publika a nadšené tváře 
účinkujících byly důkazem toho, že letní dílna spl-
nila beze zbytku své poslání a dokázala opět spojit 
amatérské hráče na smyčcové nástroje se světem 
profesionálů a zároveň nabídnout jak účastníkům, 
tak veřejnosti tři hodnotné večerní koncerty.

Do Nového Města na Moravě přijeli už  
v úterý, 5. 7., hudebníci, kteří se hře na smyčco-
vé nástroje věnují ve svém volném čase, tedy ne-
profesionálně. Hudbou nabitý program, který  
v průběhu pěti následujících dní absolvovali, jim 
však umožnil získat inspiraci a cenné rady přímo  
„z kuchyně“ profesionálů, členů Janáčkova kvar-
teta. Pod jejich vedením si vyzkoušeli hru v kvar-
tetech a získali představu o tom, jak svůj přednes 
mohou zdokonalovat. Společně také sestavili ko-
morní orchestr, jehož vedení se chopil zkušený 
pedagog, houslista a dirigent Richard Kružík.

Janáčkovo kvarteto předneslo na večerním 
koncertě Smyčcový kvartet G - Dur od An-
tonína Dvořáka, Letní orchestr hrál skladby  
A. Vivaldiho, L. Janáčka a J. V. Stamice. Premi-

Novoměstské Slunohraní potěšilo milovníky 
klasické hudby i jazzu

éru měla také znělka, kterou speciálně pro Slu-
nohraní napsal katarista a skladatel Tomáš Ille.

Po skončení koncertu čekalo všechny ještě 
malé zastavení a překvapení v podobě barevných 
plovoucích leknínů, které svítily v kašně před ho-
ráckou galerií. Atmosféru tohoto symbolického 
zavření brány za Novoměstským Slunohraním 
dokreslila excelentní flétnistka Kristina Vaculová.

Je skutečně dílem velké přízně přírodních 
živlů, že i třetí, sobotní koncert, proběhl pod 
otevřeným nebem a přívalový déšť počkal se 
svým představením nejen až koncert skončí, 
ale také až technický tým firmy uloží pódium  
a aparaturu.

„Hřeje nás zájem muzikantů o hudební díl-
nu, ale také nás nesmírně těší zájem veřejnosti  

o koncerty, které jsme letos připravili. Je vidět, že  
i v menším městě jsou lidé hladoví po kvalitním umění 
a jsou ochotni jít na dva nebo tři koncerty za sebou,“ 
říká organizátorka Novoměstského Slunohraní, 
Vlasta Piskačová. Kapacita připraveného hlediště 
musela být na všech koncertech doplněna o další 
místa k sezení a to je pro pořadatele vždy příjemná 
práce. „Je fajn, že se při této akci s vážnou hudbou setká 
široká veřejnost. Líbili se mi  nejen večerní koncerty,  
ale i odpolední hraní na náměstí,“ říká starosta měs-
ta Michal Šmarda.

Novoměstské Slunohraní se uskutečnilo za 
finanční podpory kraje Vysočina, města Nové 
Město na Moravě a nadace Život umělce, čest-
nými partnery byly Horácká galerie v Novém 
Městě na Moravě a ZUŠ Jana Štursy.  (vrk)

Zajímavého hosta nabídl novoměstský Dům dětí mládeže Klubíčko 
účastníkům tábora Rock campu 2011. Ten se konal na Táborové základ-
ně v Olešné od 16. do 23. července 2011.

Návštěva Ewy Farne byla před táborníky – rockery utajována. Mělo 
se jednat o překvapení. Ewa se však nečekaně objevila v Olešné již  
v pondělí 18. července, aby se ve čtvrtek vrátila a pobyla s dětmi až do 
soboty. 

S velkým zaujetím sledovala workshopy, které pro mladé rockery při-
pravili bývalí a současní členové její doprovodné kapely. Stejně tak se za-
jímala o zkoušky skupin, které na táboře vznikly, na závěrečný koncert 
pro rodiče a veřejnost. 

Pro táborníky a obyvatele Olešné připravila improvizovaný mini 
unplugged koncert, který pokračoval povídáním a autogramiádou. 

Bez Ewiny účasti se neobešel ani závěrečný táborák. Neustále se ko-
lem ní tvořil hlouček, otázka stíhala otázku a Ewa trpělivě odpovídala a 
stihla si opéct tradičního buřta. 

Ewa při odjezdu slíbila, že pokud to jen trošku půjde, za rok na Rock 
camp do Olešné přijede zas.     (luš)

Ewa Farna vystoupila v Olešné
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Kulturní a společenská komise rady měs-
ta Nového Města na Moravě připravuje i v le-
tošním roce tradiční setkání rodáků a přátel 
našeho města - padesátníků. Letos se setkání 
uskuteční v sobotu 22. října 2011 ve 14 hodin  
v městském Kulturním domě. 

Protože není možné sehnat adresy Vás 
všech, prosíme Vás, abyste toto oznámení vzali 
jako oficiální pozvánku. Zváni jste všichni – ne-
jen ti, kteří se v Novém Městě v roce 1961 naro-
dili, ale i ti, kteří zde chodili do školy nebo zde 
dnes žijí a mají naše město rádi.

Podle zkušeností z minulých setkání Vám 
snad můžeme slíbit, že se svými vrstevníky 
prožijete příjemné odpoledne a večer. Proto 
přijďte, těšíme se na Vás.

Pokud víte o někom, kdo nežije v Novém 
Městě a chtěl by se tohoto setkání zúčast-
nit,  předejte, prosím, jeho adresu na poda-
telnu Městského úřadu, či pošlete na email  
posta@nmnm.cz. Rádi mu pošleme pozvánku. 

Kulturní a společenská komise

Vážení občané 
Nového Města 
na Moravě 
a okolí narození 
v roce 1961, 

Novoměstský lyžařský areál se uprostřed 
srpna na pár dní stane Mekkou pro cyklisty. 
Po 14 letech se totiž do Česka vrací světový po-
hár horských kol v olympijské disciplíně cross-
-country. Přijede i český jezdec, jeden z kan-
didátů na vítězství Jaroslav Kulhavý. Bude to 
jedna z nejzajímavějších sportovních podíva-
ných. Česká televize si ji dokonce považuje jako 
pátou nejdůležitější sportovní akci roku. Na pět 
desítek pracovníků sportovního kanálu České 
televize s pomocí množství kamer a další tech-
niky připraví přenos v HD rozlišení.  

Chybět by neměla ani další zvučná jména to-
hoto sportu. Například  José Antonio Hermida, 

Merida: letos jako Světový pohár 
horských kol (12.- 14. srpna)

Julien Absalon nebo 
Christoph Sauser.  
S nimi Kulhavý nebo 
Tereza Huříková. Jde 
o předposlední zá-
vod letošního seriálu 
a právě tady se může 
rozhodovat. Tři týd-
ny po Novém Měs-
tě vrcholí sezona na 
mistrovství světa ve 
švýcarském Cham-
péry. „Závodníky 
bude možné v průbě-
hu víkendu odchytit 

v týmových zónách, kde všechny týmy mají kar-
tičky s fotografiemi k podpisu,“ vzkazuje ředitel 
závodů Jan Skřička fanouškům. 

Kromě mistrovských závodů mužů, žen  
a juniorů se pojede v sobotu i Merida Bike Vy-
sočina, tradiční veřejný maraton na 40 a 80 
km. Už teď je jasné, že se veřejného závodu zú-
častní několik stovek cyklistů. K vidění bude  
i český pohár v trialu nebo dětské závody. Ale 
i koncerty kapel Support Lesbiens, Airfare 
nebo Red Hot Chilli Peppers revival a slavnost-
ní předávání startovních čísel elitním borcům  
v předvečer závodu. 

Veronika Klapačová a Tomáš Nohejl
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STEADYNETs.r.o.

www.steadynet.cz

Připojení k internetu

V případě zájmu volejte: 

561 110 401, 724 734 183

Masarykova 197 (u Kozů) - boční vchod
592 31 Nové Město na Moravě

Můžete nás také navštívit: Provozní doba:
  út: 8-12h, 13-17h
  čt: 8-12h, 13-17h

kompletní ceník a podrobné informace k tarifům na:

Prodej, servis, montáž           
             digitální satelitní TV

levně - od  290 Kč/měsíc vč. DPH   
rychle - až 10 Mb/s 
stabilně - profesionální servis
bezdrátově - pronájem zařízení ZDARMA 

nebo pište: info@steadynet.cz

levný, rychlý, stabilní internet
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Milan Polanský

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

žaluzie - vertikální, horizontální
rolety

roletky do střešních oken
rolety noc a den

těsnění oken
sítě proti hmyzu
japonské stěny
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