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Většina lyží vyrobených v Novém Městě jde do zahraničí
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S tříletou přestávkou se do Nového Města na Mo-
ravě vrátil Světový pohár v běhu na lyžích.  Podle 
hodnocení všech účastníků skončil velkým úspě-
chem pořadatelů.
Byla tříletá přestávka velkou překážkou v  po-
řádání Zlaté lyže? 
To je otázka pro předsedu Organizačního výboru 
letošního ročníku závodů Ladislava Slonka:

Tříletá pauza nás sice poznamenala ztrátou kon-
tinuity s vrcholovým sportem, ale pravidelné po-
řádání kontinentálního poháru Slavic Cup  nám 
pomohlo nastartovat plánovaný proces obnovy 
pořadatelských kádrů. Současně ale i  Sportov-
ní klub ve  spolupráci s  organizačním výborem 
Mistrovství světa v biatlonu 2013 zahájil novou 
výstavbu infrastruktury celého areálu, včetně vý-
stavby nových tratí v tzv. novém Plačkovci.
Přidělení Světového poháru od  mezinárodní 
lyžařské federace FIS představuje dlouhodo-

bou spolupráci a  plnění podmínek kandidáta 
na uspořádání. Již před dvěma roky jsme věděli, 
že Nové Město je v předběžném kalendáři. Disci-
plíny se upřesňovaly až do loňské konference FIS 
v Portoroži, kde jsem předložil fotodokumentaci 
začínajících stavebních prací. Současně jsem na-
vrhl změnit plánovaný jednodenní sprint za štafe-
ty. Předložil jsem dokumentaci výstavby nového 
okruhu a možné varianty pro štafetový běh. Do-
šlo k změně disciplín, dostali jsme štafety a závod 
jednotlivců s hromadným startem. Podzimní ka-
lendářní komise v Zurichu naše návrhy potvrdila.
Technicky jsme naše návrhy obhájili na inspekci 
FIS, která proběhla v našem areálu. Získali jsme 
českou a mezinárodní homologaci nově vybudo-
vaných tratí, které jsou jednou z variant biatlono-
vých tratí. Homologaci jsme získali s podmínkou 
kontroly homologace na sněhu. Ještě nikdy se ne-
jel Světový pohár v běhu na lyžích bez minimálně 
ročního  zkušebního  provozu. 

Současně mimořádně rychle finišovaly práce 
na výstavbě servisní budovy a provozních ploch, 
nutných pro oba Světové poháry.
Mezinárodní homologaci jsme obdrželi v průbě-
hu Světového poháru v biatlonu.
Máme novou homologovanou 2,5 km trať pro 
klasiku, která je součástí klasických používaných 
tratí, a zcela novou 2,5 km trať, která využívá sta-
rého Plačkovce a nových tratí za tunelem.
Současně s tratěmi a budovou se budovaly nové 
rozvody  vody pro technický sníh, rozvody pro 
ozvučení, osvětlení, TV přenosy. Získaly se in-
vestice na nová sněžná děla a  pro mechanizaci 
preparování sněhu.

Mimo tyto technické záležitosti se doplnil a omla-
dil pořadatelský tým Sportovního klubu, který je 
nyní schopen zajistit běh na lyžích, biatlon a jiné 
akce pořádané Sportovním klubem.

Novoměstská firma Sporten a.s. vyrábí jak bě-
žecké, tak sjezdové lyže a  v  menším množství  
i  snowboardy, jejich prodej se ale v  posledních 
letech celosvětově výrazně snížil. Dalo by se říct, 
že po krizových letech se výroba lyží konečně zase 
zvyšuje. A jen z Nového Města na Moravě odejde 
na trh až 200 tisíc párů ročně. 
Většina výroby novoměstské fabriky je pod cizími 
značkami, a až 90% z celkové produkce bychom 
našli na  zahraničním trhu. Největší export je 
do  Francie, Norska, Ameriky nebo Kanady, a  to 
například pod značkami jako jsou Alpina, Asnes, 
Decathlon, Kastle, Madshus nebo Rossignol. Pod 
novoměstskou značkou Sporten najdeme pouze 
20% z celkové produkce.
Při výrobě musí dojít k několika technologickým 
postupům. V průměru trvá výroba lyže dva až tři 
týdny. Důležitou částí je vývoj lyže. „Ten někdy 
trvá i  roky, a  to od  testování materiálu až po  tes-
tování hotové lyže na  sněhu. První část výroby 
začíná od tvorby designu, vrchní folie, která tvoří 
kabát lyže. Následují jednotlivé komponenty, kte-
ré do lyže patří a které se musí předtím, než se lyže 
zkompletuje, připravit. To ale ještě zdaleka není 
lyže hotova, čekají ji ještě další dokončovací práce,“ 
vysvětluje obchodní ředitel Ivan Hudák.
Technologie výroby se u  běžeckých a  sjezdových 

lyží liší. Například běžecké se dělají pouze s dřevě-
ným jádrem, zde se používá lehké topolové dřevo. 
U  lyží sjezdových je využití technologických po-
stupů mnohem širší. „Jádro může tvořit speciální 
pěna, která byla vyvinuta pro lyžařský průmysl, 
pak jsou lyže s dřevěným jádrem, nebo se mohou 
obě technologie kombinovat,“ doplňuje Hudák.    
Během výroby musí lyže projít několika tepelný-
mi procesy. „U lyží pěnových je výroba jednoduš-
ší, protože se používají formy vyhřáté na určitou 

teplotu. Proces vytváření lyže je tady kratší. U lyží 
s dřevěným jádrem jsou teploty mnohem vyšší při 
klížení. Proces je energeticky náročnější a  delší, 
protože se musí během výroby chladit. Při klížení 
je teplota asi na  120 stupních. Nejvyšší teplotou 
projde lyže při sublimaci, a  to přes 150 stupňů. 
K té dochází při vytváření designu, kdy se z papíru 
přenáší dekor na fólii,“ dokončuje prohlídku firmy 
o  téměř dvou stech zaměstnancích její obchodní 
ředitel. 
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Z rady

Tato dlouhodobá příprava se projevila i  v  pořá-
dání Zlaté lyže. Pořadatelé bez potíží dopravili 
a ubytovali v průběhu Zlaté lyže přes 500 účast-
níků. Pořadatelé vzorně připravili stadion, tratě, 
parkoviště, pořadatelskou službu, zdravotní služ-
bu. Studenti novoměstského gymnázia ve spolu-
práci s novoměstskou nemocnicí zajistili složitý 
způsob dopingových kontrol. Mezinárodní do-
ping. Asociace  WADA již poděkovala
za  vzornou spolupráci.  Tým pořadatelů spolu-
pracoval s Českou televizí a německou ARD. Ře-
ditelství závodu se závodní kanceláří připravily 
bezproblémové porady kapitánů týmů. Dodržely 
se všechny plánované časové a  technické para-
metry  požadované od FIS.
Denně se stravovalo 215 dobrovolných  pořadate-
lů. Vynikající práci odvedla státní i městská policie. 
Po  celou dobu akce nedošlo k  žádné mimořádné 
události. A  chci zdůraznit, že v  areálu, hotelích 
a okolí nedošlo k žádné krádeži.
Musím konstatovat, že všechny služby, nutné k tak 
velké mezinárodní akci, byly získány v  regionu. 
A myslím si, že jsme určitě Vysočině neudělali ostu-

du. Chtěl bych vyzvednou práci všech spolupra-
covníků. Všichni chápali, že pracujeme v omeze-
ném ekonomickém rozpočtu. Náš společný cíl byl 
jasný - neomezit technické parametry Světového 
poháru,  ale některé akce, kde to nenaruší průběh 
závodu, omezit . 

V  průběhu uzavírání celého Světového poháru 
budou organizátoři očekávat zprávu technického 
delegáta – Finky Annmari Viljanmaa, která v pře-
dem připraveném formuláři FIS vyhodnotí závod.  
Krajanka technické delegátky, světové běžecké  
eso Aino – Kaisa Saarinen, po nedělním závodě 
navštívila závodní kancelář a poděkovala za vyni-
kající podmínky a předala děvčatům z kanceláře 
svoji kytku z pódia vítězů.
To je pro novoměstské dobrá předzvěst.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přímo 
a nebo nepřímo pomáhali během naší Zlaté lyže.
Pečlivě jsem se hlídal, abych někoho nejmenoval. 
To je v  Nové Městě tenký led. Podstatné je ale 
konstatování, že jsme obstáli na výbornou.

Významná březnová výročí

12. 3. 1922      
narodil se ve Fryšavě
Pavel Čotek
pedagog, hudební skladatel
(synovec skladatele Otakara Šína)
90. výročí narození
(zemřel 20. 7. 2005 v Olomouci)

2. 3. 1912      
zemřel v Divákách u Hustopeče
Vilém Mrštík 
spisovatel - např.“Pohádka máje“,“Rok na vsi“
a „Maryša“ (společně s bratrem Aloisem)
100. výročí úmrtí
(narozen 14. 5. 1863 v Jimramově)

2. 3. 1902       
narodil se v NMnM
Otakar Německý
lyžařský závodník-reprezentant ČSR,
dvojnásobný mistr světa; veterinář
110. výročí narození
(zemřel 18. 3. 1967 v Brně)

26. 3. 1882      
narodil se ve Vojicích u Hořic
Josef Khun 
majitel knihkupectví a vydavatel knih v NMnM, 
sociální demokrat, za 2. svět. války vězněn 
130. výročí narození
(zemřel 20. 1. 1963 v NMnM)

31. 3. 1877     
narodil se v Dolních Bučicích (okr. Čáslav)
Karel Hlaváč
ředitel novoměstského velkostatku, 
dlouholetý předseda novoměstského
Sportovního klubu
140. výročí narození
(zemřel 17. 4. 1959)

Město Nové Město na  Moravě oznamuje obča-
nům města a jeho místních částí, že od 1. února 
do  29. června 2012 je vybírán místní poplatek 
za  komunální odpad na  rok 2012 od  občanů 
majících na  území obce trvalý pobyt. Poplatek 
je stanoven obecně závaznou vyhláškou města 
č. 2/2011 „o  místním poplatku za  provoz sys-
tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních odpadů“ 
ve výši 480,- Kč na osobu a rok. 

Poplatek je splatný jednorázově!
Místní poplatek je možné uhradit v  hotovosti 
na pokladně MěÚ, Vratislavovo nám. 103: 

Po, St   8.00 – 11.45    12.30 – 17.00 hod.
Čt        8.00 – 11.45     12.15 – 12.15 hod.

Poplatek
za komunální odpad

Nové Město na Moravě
vyšlo Junákům vstříc
Zastupitelstvo Nového Města se zabývalo prů-
švihem, který potkal novoměstské skauty. Ti 
totiž nesprávně využili dotaci ve výši 200 tisíc 
korun, kterou dříve od města dostali.
Nyní tak Junákům hrozilo, že budou muset do-
taci vrátit, a  i  se všemi pokutami by tak přišli 
bezmála o 300 tisíc. Zastupitelstvo se však roz-
hodlo Junákům trest zmírnit.

Vracet tak budou jen 75 tisíc. Důvodem pro 
toto rozhodnutí byl zejména fakt, že většina 
peněz byla využita na  potřebné opravy skaut-
ské klubovny a nově získané Mercedesky.

„Ze strany Junáka došlo při vyžití dotace sku-
tečně k formálnímu pochybení ve smyslu dodr-
žení přesného účelu příspěvku.
Veškeré prostředky ale byly využity pro práci 
s  mládeží, což jsme při kontrole řádně proká-
zali.
Rozhodnutí zastupitelů města respektujeme, 
jakkoliv pro nás není příjemné.
Představitelům města a  zaměstnancům MÚ 
bychom rádi poděkovali za vstřícnost při řeše-
ní celé situace,“ říká vedoucí střediska Bílý štít 
Rostislav Havlíček. 

Chátrající JKP zmizí do dubna
Novoměstská radnice se již před dvěma lety 
rozhodla, že nechá zbourat budovu bývalého 
JKP za  kinem. Důvodem k  tomuto rozhodnutí 
byl především velmi špatný stav objektu, který 
již léta chátrá, a  vysoké náklady na  jeho rekon-
strukci. V  loňském roce se však radní dohodli, 
že demolici o rok odloží. Vzhledem k vývoji cen 
bouracích prací se nakonec ukázalo, že to bylo 
prozíravé rozhodnutí. Díky nově zavedenému 
systému elektronických aukcí se totiž podařilo 
snížit náklady z  původně rozpočtovaných třech 
milionů korun na přibližně 350 tisíc korun. Měs-
to tak ušetří významné prostředky, které může 
využít na  rekultivaci území po  budově, která  
bude zbourána do konce dubna letošního roku.

probíhající demolice objektu JKP
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Zlatá lyže
Běžecký Světový pohár FIS se po  letech vrátil 
do  Nového Města na  Moravě. Závody na  dlou-
hých tratích pod názvem KAJOTbet Zlatá lyže 
2012 se uskutečnily ve sportovním areálu Aréna 
Vysočina 11. a 12. února. Oproti světovému po-
háru v biatlonu měli organizátoři menší trápení 
s parkováním a pro veřejnost byla v areálu vyhra-
zena hned tři parkoviště. Přípravy ale rozhodně 
nemohli podcenit. I  před druhým letos pořáda-
ným šampionátem bylo v areálu hodně rušno. 
V  pátek byl pro závodníky na  programu ofici-
ální trénink a  novináře do  areálu přivedly i  dvě 
sochy, které pak šampionát ozdobily. Z  vodní 
nádrže pod jednou z  tribun bylo vyříznuty dva 
kvádry ledu o tloušťce cca 18 cm a emblém Zlaté 
lyže do ledu vyřezal  motorovou pilou výtvarník 
Bohumil Jánoš. Na druhou sochu ze sněhu bylo 
do centra areálu dovezeno 14 tater sněhu. A umě-
lec Michal Olšiak z hromady sněhu vytvořil oko, 
které pozorovalo závodníky. 
Sobota už patřila jen klasickému lyžování. Mezi 
ženami na  15. km byla nejlepší Norka Marit 
Björgenová, za  ní Polka Justyna Kowalczyková 
a  na  třetím místě skončila Therese  Johaugová. 

Mezi Češkami se o první body v sezóně porvala 
Ivana Janečková, která obsadila 27. místo. 
Mužským sobotním vítězem na  30 km klasiky 
se stal Johan Olsson ze Švédska, který v  závě-
rečném sjezdu poodjel vedoucímu závodníkovi 
SP Dariu Colognovi a  před třinácti a  půl tisíci 
diváky slavil své druhé vítězství v sezóně. Český 
lídr Lukáš Bauer dokončil závod daleko za elitní 
desítkou. “Byl jsem malinko nervóznější. V před-
chozích letech se mi tady dařilo. Moc jsem se tě-
šil, ale uvědomoval jsem si, že se očekává dobrý 
výsledek. Hromadné starty nejsou rozhodnuté 
do poslední chvíle. Čtyři a půl kola jsem jel dob-
ře, ale závěr nevyšel. Hodně se říká, že když je 
trať náročnější, tak to bude Bauerovi sedět, ale 
ne vždy to tak je. Každý máme své slabiny,” řekl 
krátce po závodech Lukáš Bauer. Spokojený byl 
ale 25. Jiří Magál, který v Novém Městě na Mora-
vě zajel druhý nejlepší výsledek své kariéry klasic-
kou technikou. Dva body za 28. místo vybojoval 
i Martin Jakš. 
Sobotní závody doplnila rekonstrukce závodů 
z  let 1910, kdy se konal první závod Zlaté lyže. 
Tehdy na trať dlouhou 10 km vyrazilo celkem 19 

závodníků, do  cíle jich dojelo 16, z  toho jedna 
žena. Večerní program na  náměstí odstartoval 
koncertem skupiny Děda Mládek Illegal Band, 
následoval oficiální ceremoniál a ohňostroj. 
Horácké muzeum připravilo výstavu s  názvem 

„Kterak lyžovali naši dědové“, ta bude ve vestibu-
lu k vidění do konce února. 
Organizátoři se letos pokusili oživit i  tradici 
lyžařského věnečku, který se konal pravidelně 
v době pořádání závodů. 
Česká štafeta žen v  nedělním závodě dojela 
na Kajotbet Zlaté lyži v Novém Městě na Moravě 
na  12. pozici, tedy poslední. Jasně vyhrál elitní 
norský výběr ve  složení Skofterudová, Johaugo-
vá, Jacobsenová, Björgenová. Druhé místo ve fo-
tofiniši vybojovaly Finky před norským béčkem. 
Mužská štafeta i  bez Lukáše Bauera, který jen 
fandil v lese podél trati, zabojovala a dojela na de-
sátém místě. Zvítězil elitní norský výběr zásluhou 
drtivého finiše Pettera Northuga, který udržel 
za sebou Rusa Vylegžanina i Švéda Hellnera. 
Nové Město tak potvrdilo, že sem světové šam-
pionáty patří, nejen kvůli tradici, ale i díky skvělé 
divácké atmosféře.
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Záznamy z kamer, které jsou na několi-
ka místech v Novém Městě na Moravě 
už mnohokrát pomáhaly.

Díky nim byla například objasněna krádež note-
booku v obchodě s elektronikou pod městským 
úřadem nebo vloupání do výherních hracích au-
tomatů v  herně na  náměstí. Kamery prokázaly 
i vinu řidiče, který srazil důchodkyni na přecho-
du na Komenského náměstí, žena přeletěla přes 
kapotu auta, naštěstí byla jen lehce zraněna.

Kamery ale chrání i celý region, a to mnohdy jen 
díky průjezdům přes Nové Město. Například při 
vloupání do aut na parkovišti ve sportovním are-
álu Aréna Vysočina, zde pachatel odcizil mimo 
jiné i  platební karty, ty hned použil v  jednom 
z bankomatů na náměstí, kde zloděje zachytily 
kamery. Další krádež, kterou policie objasni-
la díky záznamům z  kamer, je krádež u  hotelu 
na Blatinách. Řidič dodávky byl okraden o tržbu 
během vykládání zásob, ale všiml si podezřelé-
ho auta, to ho předtím dlouho sledovalo. SPZku 
pachatele, který ukradl z kabiny dodávky peně-
ženku s  tržbou, zachytily kamery při průjezdu 
Novým Městem. 

Plynulé kamerové záznamy jsou ukládány 
v  serverovně městského úřadu. Obslužná pra-
coviště jsou na  stanici státní i  městské policie. 
Záznam bývá v detailně bezztrátové kvalitě a lze 
vyvolat případy i  několik dní staré. Město má 
požádáno o krajskou dotaci s názvem Prevence 
kriminality na další tři kamery. Policie by chtěla 
pokrýt ještě hlavní část náměstí a  problematic-
ké místo na autobusovém nádraží. 

Zde si můžete v obrázkové galerii prohlédnout 
záběry z  jednotlivých kamer ze všech třinácti 
lokalit.

Město hlídá
13 kamer

Vratislavovo náměstí železniční přejezd a zastávka pod nemocnicí

přechod u Polikliniky parkoviště na ulici Drobného

park za  katolickým kostelem ulice Školní

přechod na Komenského náměstí prostor obřadní síněkřižovatka na ulici Masarykova
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Problém jménem Koupaliště
V  loňském roce proběhla anketa nazvaná De-
satero problémů Nového Města, kde se mohli 
občané vyslovit, co by chtěli změnit nebo zlepšit. 
Ve výsledcích ankety skončila otázka zkvalitnění 
přírodního koupaliště na páté pozici a k té bych 
se chtěla vyjádřit. 
Zkvalitnění přírodního koupaliště bych určitě 
přivítala. Nevím však, jak by chtěla radnice pro-
vádět jakékoli zkvalitnění, když pozemek, na kte-
rém nedávno ještě stávala budova s občerstvením, 
není již majetkem města, ale patří soukromé oso-
bě. 
Pokud bude vedení našeho města prodávat dál 
tyto lukrativní pozemky, tak se nemusí občané 
ani ostatní radní již zamýšlet, co by se s koupališ-
těm mělo nebo nemělo udělat. 
Od  vedení radnice bych ráda věděla, proč se 
pozemky prodaly, a  požaduji odkoupení zpět 
do  vlastnictví města. Koupaliště by mělo patřit 
městu, tedy všem občanům, ne jen jednomu. 
Vážení spoluobčané, můžete se přesvědčit sami 
na  webových stránkách katastrálního úřadu, 
komu pozemky patří http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/, čísla parcel jsou 3363/10 a 3365. 
                                                    Marie Pospíšilová, NM

Pozemek u  koupaliště byl na  soukromou osobu 
převeden minulým vedením města. Domnívám 
se, že důvody souvisely se záměrem odstranit ne-
vyhovující stavbu na zmíněném pozemku. Dnes 
nám nezbývá, než jednat se současným vlastní-
kem, a dohodnout se buď na společném postupu 
při zvelebení lokality u koupaliště, nebo na převo-
du pozemku zpět na město.
                                                        Michal Šmarda, starosta

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám a Vaším prostřednictvím 
všem občanům Vašeho města ze srdce poděkova-
la za upřímné projevy soustrasti. Spontánní účast 
veřejnosti mě přesvědčila o  tom, že myšlenkový 
svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Vác-
lava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou 
s našimi novodobými dějinami.

Hodnotou, kterou - jak věřím -  nelze zapome-
nout, kterou nelze obejít a která dokáže v důleži-
tých okamžicích silně zaznít. Bude-li to skutečně 
tak, považovala bych to za nejlepší ocenění jeho 
díla a jsem dojata tím, jak se občané Vašeho měs-
ta k němu přihlásili.

Vaše Dagmar Havlová

Dagmar Havlová
děkuje občanům

Další kamery mají zlepšit
bezpečnost ve městě 
Nové Město bylo úspěšné ve snaze získat od Kra-
je Vysočina dotaci na  pořízení dalších bezpeč-
nostních kamer. V letošním roce tak bude kame-
rový systém rozšířen o dvě nové kamery.

Je to rozumná investice?
Cítíte se díky kamerám bezpečněji nebo vám 
naopak vadí pocit, že jste šmírováni?

1. Kamery mi vadí. Člověk se nemůže ani hnout, 
všude ho někdo šmíruje. Je to jako „Velký bratr“.

2. Kamerový systém je rozumný způsob, jak zlep-
šit bezpečnost ve městě. Další rozšíření je správ-
ná cesta.

3. Je mi to jedno. Zloději a výtržníci si stejně na-
jdou způsob, jak se kamerám vyhnout.

Hlasujte na  webových stránkách http://noviny.
nmnm.cz/, z  jedné IP adresy můžete hlasovat 
jen jednou. Někde se Vám proto mohlo stát, že 
na počítači už někdo hlasoval a Váš hlas už nešel 
do  systému zadat. Nabízíme vám proto i  mož-
nost osobního, papírového hlasování v Městské 
knihovně.  

Anketa

zadní vchod do  kulturního domu

ulice Žďárská

ulice Brňenská

kruhová křižovatka na ulici Brněnská

Další dva byty k prodeji 

Zastupitelstvo města schválilo prodej dalších 
dvou městských bytů. Prodán bude jeden byt 
v domě Purkyňova 876 a jeden byt v domě Křen-
kova 900. Byty budou opět prodávány nejvyšší 
nabídce, přičemž minimální vyvolávací cena byla 
u obou bytů stanovena na 300 tisíc korun. Výbě-
rové řízení na určení pořadí se bude konat 4. dub-
na v 16,00 hodin na Městském úřadě.

Odborníci zkoumají rizika
v Zichově rybníku 
Jedním z  dalších novoměstských rybníků, který 
čeká na odbahnění a vyčištění, je i Zichův rybník 
nedaleko ulice U  Jatek. Vyčištění rybníka však 
nebude vůbec jednoduché. Nacházejí se v  něm 
totiž látky, které představují ekologickou zátěž. 
Město tak muselo nechat připravit analýzu rizik, 
která odhalí například přítomnost těžkých kovů 
a  pomůže při stanovení postupu při odbahnění 
a likvidaci odpadu.
Za analýzu rizik Zichova rybníku zaplatilo město 
téměř milion a čtvrt. Díky dotaci dostalo město 
90% potřebných peněz od Ministerstva životního 
prostředí.

Krátce z rady
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Úprava školního hřiště 
a okolí u budovy
gymnázia

Čtěte nás aktuálně
na našich stránkách

http://noviny.nmnm.cz

V  letošním školním roce projde staré antukové 
školní hřiště u  budovy gymnázia po  několika 
letech nečinnosti zásadní rekonstrukcí. Tato re-
konstrukce bude rozdělena do dvou etap. První 
etapou bude odstranění vzrostlých stromů a  ve-
getace v  blízkosti hřiště. Některé stromy jsou 
již narušeny, což se projevilo v  letošní zimě na-
příklad spadem velkých větví na  plochu zahra-
dy. Důvodem je rozšíření stávající plochy hřiště, 
které již nyní zasahuje do  kořenového systému 
stávajících stromů a přilehlé vegetace. 
Celkové podmáčení, eroze, statické narušení 
oplocení a  v  neposlední řadě bezpečnost pro-
vozování sportovních aktivit na  hřišti  vyústilo 
ve  schválení projektu na  revitalizaci a  obnovu 
víceúčelového hřiště u  budovy gymnázia. Celý 
projekt je připraven tak, že vegetace bude odstra-
něna do konce března letošního roku, a v projek-
tovém zadání je provedení nové výsadby náhra-
dou při realizaci díla. 
Druhá etapa proběhne v době školních prázdnin, 
kdy bude stávající povrch hřiště odstraněn, bude 
vybudován tzv. kufr a následně k tomu upraveno 
oplocení a nakonec přibyde nový, celoročně pou-
žitelný povrch.
V  jarních a  podzimních měsících neumožňuje 
atletický stadion svou kapacitou pokrýt potřeby 
škol, které jej využívají pro výuku tělesné výchovy. 
Využití víceúčelového hřiště zvýší kvalitu a  bez-
pečnost dětí při výuce. V  zimě plánujeme mož-
nost vytvoření kluziště.
Naši studenti a novoměstská sportovní veřejnost 
se může již nyní těšit na  nové hřiště, na  novou 
úpravu okolí hřiště a školní zahrady. V neposled-
ní řadě bych rád podotkl, že se zvýší funkčnost 
a  estetika prostředí. Pohled z  náměstí směrem 
k „reálce“ již nebude tak rozporuplný, kdy chát-
rající hřiště a  přerostlá vegetace zakrývá, a  tak 
trochu hyzdí nově opravenou budovu školy.                  
                             PaedDr. Milan Pavlík, ředitel školy

Mayové, skok vysoký
a debatní duel v angličtině
Práci má střídat odpočinek, období soustředě-
ní  období uvolnění. 31. leden je dnem předá-
vání   pololetního vysvědčení, studenti našeho 
gymnázia si toto datum spojují také s tradičním 
konáním soutěže ve skoku vysokém – s Laťkou 
gymnázia.V  bouřlivé atmosféře povzbuzujících 
spolužáků se závodníci snaží různými způsoby 
a styly o přeskočení laťky v maximální výši.K  le-
tošnímu již 12. ročníku se nám také podařilo 
získat partnera (Lesy ČR, s.p.), který celou akci 
zaštítil. 1. února proběhl na  naší škole Debatní 
den vedený zástupci Asociace debatních klubů. 
V  jeho průběhu se studenti a  učitelé z  našeho 
gymnázia a  dalších pozvaných středních  škol   
seznámili s myšlenkou akademické debaty  a s ní 
spojenou debatní soutěží (debatní liga).Po úvod-
ní přednášce následovala cvičná debata, v níž pě-
tičlenná družstva obhajovala, nebo svými argu-
menty zpochybňovala tezi The EU should have 

a  single official language,for example English. 
Diskutující studenti si mohli ověřit, jak dokáží 
pochopit a  interpretovat argumenty protihráčů 
a  zformulovat svoje argumenty, kterými je pře-
svědčí, a  to vše v  jazyce anglickém. Do  třetice 
jsme se prostřednictvím cestopisného programu,  
doplněného fotografiemi, videem a  autentickou 
hudbou, již tradičně v  tomto období vypravili 
s  novináři z  agentury Pohodáři za  zážitky, ten-
tokrát do  Guatemaly, a  seznámili se s  tím, jak 
dnes žijí Mayové. Dozvěděli jsme se např., co si 
myslí jejich šamani o takzvaném mayském konci 
světa, stanoveném podle jejich kalendářů právě 
na konec roku 2012. Podle mayského kalendáře 
nás čeká konec jedné epochy lidstva a  přechod 
do nové. Možná to bude jen pouhá změna lidské-
ho myšlení, kdy současnou honbu za  mocí, ma-
jetkem a penězi nahradí smysluplnější hodnoty.                                                                                                                              
          Mgr. Eva Řádková  (Zdroj: www.gynome.cz)

Dne 12. ledna 2012 se v aule SOŠ Nové Město 
na Moravě uskutečnila akce Železnice a my, kte-
rá byla určena pro žáky 8. a  9. tříd základních 
škol. Připravili jsme si různá stanoviště, kde 
byly pro žáky základních škol připravené různé 
přednášky, úkoly či soutěže. Návštěvníci si zde 
mohli vyzkoušet, jakými způsoby lze vyhledávat 
spojení. Dále byl pro žáky připraven železniční 
kvíz, kde si ověřili své znalosti o železnici. Tento 
kvíz byl rozdělen do dvou částí, kde jedna tajenka 
zněla „výpravčí“ a druhá „vlakvedoucí.“ Nechy-

bělo zde také stanoviště zabývající se bezpečností 
práce a pohybu v kolejišti. Velkým lákadlem jak 
pro žáky, tak pro jejich rodiče, kteří mohli také 
navštívit naši školu společně s  jejich ratolestmi, 
bylo vystavené modelové kolejiště, které si sami 
rekonstruujeme. Celkem se k  nám podívalo asi 
sto žáků z různých základních škol. Všem se tato 
akce moc líbila, jelikož byla poučná a zároveň po-
jata formou zábavy a soutěží.

SOŠ Nové Město na Moravě,
studenti 3.DEP a 2.EDO

Železnice a my
Soutěž České a Slovenské republiky zahajuje již 
sedmý ročník. Naše soutěž je pohodová, zábavná 
a přiměřeně náročná, je určena pro aktivní babič-
ky, dámy v nejlepších letech. Přihlášky přijímáme 
do 30. dubna 2012.
Vše na www.eurobabička.cz.

Eurobabička 2012
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Zápis do MŠ I  Služba e-UtilityReport 
pomůže stavebníkům
na Novoměstsku
Radnice v  Novém Městě na  Moravě nově na-
bízí svým občanům a  firmám bezplatnou 
službu mající za  cíl zjednodušit agendu spo-
jenou s  procesem “vyjádření k  existenci sítí“.  
Na  webových stránkách radnice byl zřízen 
odkaz pro přístup k  aplikaci e-UtilityReport, 
kde je žadatel systematicky veden k  vyplnění 
formuláře pro vytvoření „Žádosti o  vyjádření 
k  existenci sítí“. Žadatel na  základě vyplně-
ného formuláře rozešle elektronickou žádost 
všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou 
pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro 
ostatní správce inženýrských sítí, kteří proza-
tím neumožňují příjem žádostí touto formou, 
jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost 
vytištění a  doručení svépomocí. Takto vytvo-
řená žádost je v  souladu s  platnou legislativou.  
Ve  spolupráci s  provozovatelem služby (firma 
HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost naše-
ho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, 
což je aktuální seznam správců, jejichž inženýr-
ské sítě se na  daném území mohou vyskytovat.  
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegant-
ní, rychlý a  bezplatný způsob, jak podat žádost 
o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby 
nikdo nebyl opomenut a  aby žádosti jednotli-
vým správcům nebyly odesílány nadbytečně.  
K  podání žádosti postačí připojení na  internet 
a  běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je 
jednoduché, intuitivní a  doplněno nápovědou 
pro jednotlivé kroky. Více informací o  službě 
na radnice.nmnm.cz. 

Mateřská škola vyhlašuje zápis na  školní rok 
2012/2013. Vzhledem k  tomu, že se v  loňském 
roce do školek dostaly všechny děti, tak je velký 
předpoklad, že situace bude letos podobná. Ro-
diče s  dětmi se proto mohou k  zápisu dostavit 
3. a  4. dubna od  10.00 do  16.00 hodin do  Ma-
teřské školy v  ulici Drobného v  Novém Městě 
na  Moravě. Rodič sebou musí mít vyplněnou 
žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediat-
rem. Cizinci navíc potřebují doklad s povolením 
k trvalému pobytu na území ČR  (podle  zákona 
č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Tiskopis žádosti o  přijetí do  MŠ a  kritéria pro 
přijímání dětí jsou na  webových stránkách ma-
terskaskola.nmnm.cz nebo k  vyzvednutí přímo 
v jednotlivých MŠ.
Všechny zájemce zveme na den otevřených dveří
19. 3. 2012 – MŠ na ulici Žďárská  č. 70
20. 3. 2012 – MŠ ve Slavkovicích č. 98
21. 3. 2012 – MŠ na ulici Drobného  č. 299
22. 3. 2012 – MŠ v Pohledci č. 143
23. 3. 2012 – MŠ na ulici Tyršova č. 323
dopoledne:  od 9.30 – 11.00 hod.
odpoledne: od 14.30 – 16.00 hod.

Programy pro nejmenší diváky a jejich rodiče při-
pravila Novoměstská kulturní zařízení i na měsíc 
březen. V  sobotu 10. března od  14.00 hod. je 
na  programu Františkovo čarování s  Majdou. 
Nové divadelní představení s oblíbenou dětskou 
postavičkou Františkem je licencované Českou 
televizí. Můžete se těšit na hodinový pořad, kde se 
střídají vtipné dialogy Majdy a Františka, a jak ná-
zev napovídá, půjde o legrace spojené s mírným 
napětím, tak jak už to při čarování bývá. Pořad 
provázejí známé písničky, které děti znají z Kou-
zelné školky a František se v představení neobje-
vuje pouze tak, jak ho děti znají na paravánu, ale 
překvapí své malé obdivovatele i u piána, v akvá-
riu a v dalších neobvyklých pozicích a situacích. 
Prodej vstupenek v  předprodeji od  13. 2. 2012 
v  Horáckém muzeu a  informačním centru: 
120 Kč.
Jako další se v  březnovém programu pro děti 
objeví 25. března od 15.00 hod. známá pohádka 

Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Bylo - nebylo: byl 
jednou jeden král, který se rád honil po  lesích 
za zvěří. Jednou se taky pustil daleko za jelenem 
a  zabloudil... Že to odněkud znáte? Jak by ne! 
Lidové pohádky nás přeci provázejí od malička ... 
a vlastně odjakživa. Vyprávějí totiž o  tom nejdů-
ležitějším: o osudu, o pokoře a o odvaze, o životě 
a smrti, a taky o lásce, která je tou největší odmě-
nou. Tři zlaté vlasy děda Vševěda patří k  nejlep-
ším z nich a marionetky na drátě jim opravdu slu-
ší. Inscenace seznamuje s  ušlechtilým jazykem 
jedné z našich nejkrásnějších národních pohádek 
a zároveň s moderně chápanou tradicí loutkové-
ho divadla, které vychutnávaly generace našich 
předků. Tematicky se obrací k oblasti, která byla 
a je aktuální i dnes: zpupnost a panovačnost, po-
kora a nebojácnost, osud a  jeho naplnění. Diva-
dlo určené pro děti z mateřských škol a 1. stupně 
ZŠ, v délce 45 min, cena 50 Kč, pro děti do 3 let 
zdarma.

Divadla pro děti

Horácká galerie zve
na výstavu Antonína Strobla s názvem Elementy 
(malba) v prostorách červeného sálu. Vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 15. 3. 2012 v 17.00 hod, vý-
stavy uvede Dr. Josef Chalupa, ředitel HG. Praž-
ský rodák Antonín Strobl se již od raného dětství 
potýká s  těžkou formou cukrovky, ke  které se 
v průběhu let přidaly další závažné zdravotní ne-
duhy. Vystudoval restaurátorství, kvůli zdravot-
ním problémům ale práci nemohl vykonávat. Je 
v  invalidním důchodu a ve volných chvílích, po-
kud mu to zdravotní stav dovolí, se věnuje malbě, 
kresbě,  volné grafice. 
Irena Armutidisová vystavuje své fotografie v ar-
kádové chodbě galerie. Je členkou fotografické 
skupiny MILAN, Asociace profesionálních fo-
tografů, Syndikátu novinářů, o. p.  s. Muzeum 
fotografie. Volnou tvorbu  Ireny Armutidisové 
představují hlavně portréty, mužské akty, zátiší 
a krajiny.
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Světový pohár v MTB se po roce vrací do NM
Již v květnu! 
Po  fantastickém úspěchu (závod byl vyhlášen 
nejlepším SP roku 2011), který zaznamenala 
loňská premiéra závodů světového poháru hor-
ských kol v Novém Městě na Moravě, se nejvyš-
ší soutěž MTB do našeho města vrací s velkými 
očekáváními nejen české, ale i  světové veřejnos-
ti. „Laťku jste nastavili hodně vysoko. Já ale vě-
řím, že zkušený tým okolo Jána Svorady dokáže, 
že loňský rok nebyla žádná náhoda a že světový 
pohár do Nového Města zkrátka patří,“ vzkázal 
na dálku předseda sekce off-road při Mezinárod-
ní cyklistické unii (UCI) Peter Van den Abeele. 
I  když zatím všude v  okolí Vysočina arény leží 
sníh a  ještě nedávno se na  místních tratích pro-
háněli elitní biatlonisté a  lyžaři, pozornost cyk-
listického světa se začíná pozvolna zaměřovat 

na  druhý květnový víkend, kdy Ochozu budou 
opět křižovat nejlepší světoví cyklisté.

„Na  rozdíl od  loňského roku máme letos na  pří-
pravy díky květnovému termínu méně času. Řadu 
důležitých úprav jsme však na tratích provedli již 
loni na podzim, tak věřím, že vše bez problému 
zvládneme,“ hodnotí stav příprav světového po-
háru Lukáš Vlach, ředitel tratí.

Do  závodů zbývají tři měsíce. Jako vždy bude 
v areálu Vysočina pro návštěvníky připraven bo-
hatý doprovodný program včetně koncertů, čes-
kého poháru v  trialu, dětských závodů, bajkové 
školky nebo dalších atrakcí pro nejmenší cyklisty. 
Nezapomeňte si tedy zarezervovat druhý květno-
vý týden!

Biatlonové nominace
Ve  dnech 21. a  22. ledna se v  novoměstském 
biatlonovém areálu uskutečnilo první kolo stře-
doevropského poháru a  druhé kolo českého 
poháru. Kromě českých biatlonistů závodili i re-
prezentanti Ukrajiny, Běloruska, Estonska, Pol-
ska, Slovenska. Závody byly i nominací do čes-
kých výběrů na Mistovství Evropy a na závody 
Olympijských nadějí.
Kategorie juniorů: Michal Žák v sobotu 7. cel-
kově (3. z Čechů) a v neděli 12.(4.), Lukáš Do-
stál 11.(5.) a  15.(6.), Matěj Trávníček 21.(9.) 
a 26.(10.), starší dorostenci: Jan Burian 4.(2.) 
a 5.(2.), Vojtěch Zahradník 7.(3.) a 13.(7.), Ja-
kub Marshall 15.(8.) a  10.(6.), mladší doros-
tenci: Martin Žák 5.(5.) a 7.(7.), Viktor Beneš 
11.(9.) a 11.(9.).

Mladší dorostenky: Anna Tkadlecová 5.(3.) a 2.
(1.), ženy: Hana Ambrožová 4.(4.) a 5.(4.).

,Na  Mistrovství Evropy se do  pětičlenného čes-
kého výběru nominovali junioři Michal Žák 
a  Lukáš Dostál, to je velký úspěch, a  na  Olym-
pijské naděje Anna Tkadlecová, Martin Žák 
a  Jan Burian. Mistrovství Evropy se uskuteční 
v slovenském Osrblií, a věřím, že Michal doká-
že vylepšit své 12. místo z loňské Evropy, která 
byla v Itálii, a Lukáš zopakuje své výkony z loň-
ského Mistrovství světa, kde byl na 21. a 30.mís-
tě,“ říká trenér Jirka Žák. Druhý trenér Franti-
šek Kuchař dodává: ,,Dorostenci Anna, Martin 
i Honza mají zatím nevyrovnané střelecké výko-
ny, ale to je dáno i jejich věkem.“

SFK Vrchovina společně s  firmou Bohemia 
Breeding s.r.o.,  Radešínská Svratka uspořádali 
tradiční fotbalový ples. V  kulturním domě byla 
moderátorkou večera slečna Veronika Klapačová, 
která celé akci dodala velice příjemnou atmosfé-
ru. Mohli jsme zde přivítat některé zastupitele 
města, zástupce fotbalového svazu, ale také vý-
znamné majitele firem ze soukromého sektoru, 
kteří velmi aktivně spolupracují s  fotbalovým 
klubem. Bohatý program doprovázela kapela 4 
Sýkorky ze Žďáru nad Sázavou. S  jednotlivými 
vystoupeními se představili skupiny aerobiku 
pod vedením Mgr.  Kadlecové a  Hradilové (be-
njamínky) a  dále skupina kolem p.  Krupíkové. 
Krásné modely šatů předvedly manekýnky pod 
vedením slečny Nadi Machové z Ostrova nad Os-
lavou, které po vystoupení obdržely růži od hráčů 
A-týmu. V  předpůlnoční show se představili fot-
baloví bafuňáři = MUŽORETI. Po půlnoci, jako 
hřeb večera, zazpíval zpěvák Petr Bende.  Již teď 
je možné se těšit na další fotbalový ples, který se 
uskuteční opět za rok.
V závěrečné glose je třeba se vrátit k občerstvení 
v předsálí KD. Pořadatelé se touto cestou distan-
cují od celé záležitosti, veškeré nápoje distribuo-
vala restaurace Včela. Tolik na vysvětlení k někte-
rým dotazům.                                          SFK Vrchovina  

Fotbalový ples
o patro výše

sfkvrchovina.nmnm.cz

Ve dnech 4. a 5. února se v  Jablonci nad Nisou 
uskutečnily dorostenecké mezinárodní biatlono-
vé závody ,,Olympijských nadějí“.
V sobotu se závodilo v rychlostním závodě, v ne-
děli v  závodě s  hromadným startem. Novoměst-
ští biatlonisté trenérsky vedení Františkem Ku-
chařem a Jiřím Žákem získali dvě zlaté medaile, 
o které se postarala Anna Tkadlecová, a tři bron-
zy, které po oba dny vyjel Vojtěch Zahradník a je-
den přidal Martin Žák.
Výsledky:
dorostenky mladší: 1. a 1.místo Anna Tkadlecová
dorostenci mladší: 6. a  3.místo Martin Žák, 
13. a 15. místo Viktor Beneš
dorostenci starší: 3. a 3. místo Vojtěch Zahrad-
ník, 8. a 5.místo Jan Burian, 15. a 20. místo Jakub 
Marshall.
Ve dnech 17. až 19. února se ve slovenském Osr-
blie uskuteční biatlonový Středoevropský pohár.

Biatlonové medaile 
olympijských nadějí
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Výsledky florbalové mládeže v novém roce
Ani v roce 2012 se nezastavil florbalový kolotoč 
a  všechny Městem finančně podporované mlá-
dežnické týmy odehrály svá utkání. A dvě ze tří 
kategorií byly velice úspěšné. 
Starší žáci si již s  předstihem zajistili postup 
do  celorepublikového finále, kdy absolvovali 
maraton 6 zápasů během 3 víkendů. Celkově si 
odnesli 16 bodů za 5 výher a 1 remízu s celkovým 
skóre 43:9. Díky tomu se udrželi na prvním místě 
divize a poslední zápasy rozhodnou jen o koneč-
ném pořadí, kdy první místo mají kluci ve vlast-
ních rukou. Pokud se na žáky chcete přijít podí-
vat, poslední turnaj bude 11. 3. v  Bystřici. Náš 
první zápas začíná v pravé poledne.
I mladším žákům se dařilo. Kluci měli tedy jen 2 
zápasy, ale oba dokázali vyhrát zásluhou výher 
12:4 a 5:1. V tabulce jsou bohužel stále na třetím, 
nepostupovém místě se 13 body. První dvě mís-

ta mají v  držení Řečkovice a  Kunštát s  15 body. 
S oběma týmy ale budeme ještě hrát a pokud je 
porazíme, měli bychom si zajistit postup do  fi-
nále. Bude to ale ještě těžké a kluci budou muset 
bojovat. Mladší žáci budou hrát 4. 3. v Letovicích 
a 14. 4. v Kunštátu. 
Nedařilo se pouze dorostencům. Ti měli problé-
my se sestavou a velkou část výběru tvořili starší 
žáci. Ti ukázali, že mají chuť bojovat, a i přesto, že 
byli o přibližně 2 roky mladší než výběry soupe-
řů, dokázali s nimi držet krok. Bohužel všechny 
zápasy skončily v náš neprospěch. Postupně 1:3, 
2:3 a  3:4. Vyrovnané výsledky. Stačilo málo... 
V  tabulce jsou dorostenci na  posledním místě, 
ale vzhledem k vyrovnanosti mají stále šanci po-
stoupit. Malou, ale mají. Poslední turnaj odehrají 
26. 2. v Blansku.
              Tomáš Mrázek Orel Nové Město na Moravě

ME v přespolním běhu družstev - Castellon (Španělsko)
Helena Tlustá 18., družstvo na 10. místě
Družstvo našich juniorek si za  loňské výsledky 
vybojovalo možnost reprezentovat naši republi-
ku na ME v přespolním běhu družstev.
Díky podpoře Nového Města jsme se mohli 
na  tuto vrcholnou akci přihlásit a  v  termínu 3. 
2. - 5. 2. se běžkyně (Tlustá, Košíková, Hroudová, 
Papežová, Homolková a  Konvalinkov vypravily 
spolu s trenéry Hubáčkovými letecky do Španěl-
ska. Přes Vídeň, Mallorku a Valencii jsme dorazili 
do Castellonu. Pěkné ubytování, průměrné jídlo 
a  tragická organizace provázely náš pobyt. Ješ-
těže u moře bylo krásně a přístav je super. Moc 
jsme se neohřáli, protože i tam se ochladilo a dva 
dny byl veliký vítr. Na  nedělní běh se ale opět 

oteplilo a  vítr se utišil. Na  trati juniorek, která 
vedla parkem a  měřila 4km, se z  našich nejlé-
pe vedlo Heleně Tlusté, ta skončila na  pěkném 
18. místě (nejlepší umístění českých zástup-
ců), Marie Hroudová byla klasifikována jako 
51. a  ostatní děvčata skončila o  kousek za  ní. 
Družstvo bylo nakonec na 10. místě z 12 startu-
jících.

Jistě to byla pro všechny velice dobrá zkušenost 
a zajímavá konfrontace se špičkovými závodnice-
mi z celé Evropy. Také kvalitní impuls do dalšího 
tvrdého tréninku.
                           Hubáček Petr st.

Orlové ovládli
plesovou sezónu
Rok 2012 s sebou nese spoustu sporných otázek. 
Co se stane? Mnozí lidí tvrdí, že se blíží převrat. 
Pro jednotu Orla Nové Město na  Moravě jedno-
značně převrat nastal. Našim sportovcům se za-
čalo v poslední době ještě více dařit a ani kultura 
nezůstala pozadu. 28. ledna se v Radešínské Svrat-
ce konal v pořadí čtvrtý Orelský ples. V minulých 
letech jsme měli drobné problémy s  počtem ná-
vštěvníků, ale tento ročník byl doslova průlomový. 
Kulturní dům praskal ve  švech a  díky skvostné 
kapele MEDICIMBAL byl taneční parket neustále 
zaplněn. Inspiraci pro taneční kreace mohli hosté 
čerpat u tanečníků z Orla Telnice, kteří již tradičně 
vystupují na našich plesech. Letos nám standard-
ní tance předvedl pár druhé nejvyšší kategorie, 
Andrej Šimko a  Eva Žákovská, zatímco latinsko-

-americké tance jsme se mohli učit od páru nejvyš-
ší taneční třídy, Vladimíra Kopřivy a Lenky Stixové. 
Na  plese také promluvil starosta naší jednoty 
Břetislav Wurzel, který poděkoval všem aktivním 
členům jednoty a  neopomenul vyzdvihnout orga-
nizátory plesu, které vedl Josef Dvořák. Nebyl by 
to náš Orelský ples, kdybychom nedali našim hos-
tům příležitost si zasoutěžit. Klání dvojic, které se 
proplétaly s pingpongovými míčky předem stano-
venou trasou, bezpečně pobavilo jak soutěžící, tak 
publikum.Návštěvníci plesu se také mohli občers-
tvit v naší kuchyni, nebo zainvestovat do tomboly, 
která nabízela opravdu poutavé ceny. Nejlákavější 
byly bezesporu dvě první výhry, které skýtaly zájez-
dy pro dva do Nízkých Tater. 

,,Jde nám především o  spokojenost návštěvníků, 
proto se snažíme přinést něco, co ostatní plesy 
nenabízí. Vše ladíme do  moravského stylu, kde 
vládne cimbálová muzika a víno. Máme již sehra-
ný tým organizátorů, a proto věřím, že příští ples 
bude ještě lepší,“ tvrdí hlavní organizátor plesu, 
Josef Dvořák. Doufejme tedy, že se příští rok ples 
podaří znovu tak dobře a již teď Vás na něj s před-
stihem zveme.                         Za jednotu Orla NMnM
                                                                                Simona Sváčková
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Mateřské centrum Zvoneček Program Klubu seniorů

Po 5. 3. 2012
Setkání s písničkou s J. Sedlaříkem
Jídelna DPS od 15.00 hod.

Po 12. 3. 2012
Vycházka ke Ski hotelu
Sraz u penzionu v 15.00 hod.                                             
(při nepřízni počasí cestopisné video)         

Po 19. 3. 2012
Výroční člen. schůze a video z akcí z r. 2010
Jídelna DPS od 15.00 hod.

Po 26. 3. 2012
Veselý kurz kreslení s A. Dudkem
Kulturní dům od 17.00 hod., konferenční sál č.1.
Pořádá Městská knihovna. Vstupné 30 Kč.

Horácká galerie

Vybraná výročí roku 2012
je výstava, která se bude konat ve  dnech  18. 2. 
až 6. 5. 2012 v  prostorách zámeckého podkroví 
Horácké galerie v  Novém Městě na  Moravě. Vý-
stavou připomeneme řadu umělců zastoupených 
svými díly v našich sbírkách. 
Představí nejen malířské osobnosti našeho regi-
onu - Oldřicha Blažíčka, Františka Emlera, Fran-
tiška Hradeckého, Josefa Jambora a  Miroslava 
Roštínského, ale také významné sochaře - Karla 
Hladíka, Rostislava Magniho, Ladislava Martínka, 
Josefa Mařatku, Julia Pelikána, Karla Pokorného 
a Vlastimila Večeřu. Jste srdečně zváni především 
na komentovanou prohlídku této výstavy, která se 
uskuteční ve středu 22. 2. v 16.00 v podkroví HG.

Dřevěné divadlo
v neděli 18.3. 2012 od 15.00 hod v prostorách Ho-
rácké galerie, Jan Hrubec zahraje pohádku

„O Palečkovi“.

Stomatologická pohotovost

5. 3. 2012
Divadlo pro nejmenší od 9.00 hod.
Přijďte se podívat na pásmo veselých loutkových  
pohádek.
Vede: Petr Dostál, vstupné: 30 Kč

12. 3. 2012
Tvořivá dílna od 9.00 hod.
Jarní tvoření tentokrát na  téma velikonoční oz-
doby. Vyrobíme si velikonočního zajíčka a  také 
budeme zdobit vajíčka.
S sebou: lahvičku od actimelu, vyfouknutá vejce.
Vede: Iva Dostálová, vstupné: 30 Kč

19. 3. 2012
Cvičení s dětmi od 9.00 hod.
Veselé cvičení pro nejmenší děti.
Tentokrát na téma jaro.
Naučíme se spoustu nových říkanek.
Vede: Leona Pivková, vstupné: 30 Kč

24. 3. 2012
Bazárek od 8.00 hod., kulturní dům
Novinka. Připravujeme pro maminky možnost 
prodeje oblečení a  sportovních potřeb v  kultur-
ním domě.
Přijďte si maminky prodat již nepotřebné věci 
a také levně nakoupit. Prodej se uskuteční v pří-
sálí KD, kde budete mít k dispozici stůl za proná-
jem 50 Kč. Každý si bude prodávat sám.
Prodej se uskuteční od 9.00 – 16.00 hod.

26. 3. 2012
Kulinářská dílna od 9.00 hod.
Pojďte si vyzkoušet novinky ve  zdravé výživě 
i  osvědčené recepty. Tentokrát ukuchtíme lehce 
stravitelné pokrmy s voňavými bylinkami. Nebu-
de chybět i zdravý moučník.
Vede: Kamila Jamborová, vstupné: 30 Kč

3. 3. 2012 MUDr. Věra Dvořáková 
Štursova 487, NMnM, 566 615 436
4. 3. 2012 MUDr. Marie Kulková
Strážek 80, 566 567 332
10. 3. 2012 MUDr. Olga Semerádová 
Palachova 35, ZR, 566 627 298 
11. 3. 2012 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, ZR, 566 627 298 
17. 3. 2012 MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
18. 3. 2012 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, ZR, 566 690 130
24. 3. 2012 MUDr. Marie Kozáková
Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
25. 3. 2012 MUDr. Rostislav Kozák
Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
31. 3. 2012 MUDr. Olga Šejnohová
Studentská 7, ZR, 566 690 125
1. 4. 2012 MUDr. Milena Vránová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 234

Aktuální pohotovost najdete i na stránkách
novoměstské nemocnice www.nnm.cz

Kino

ZUŠ Jana Štursy

Čt 8. 3. 2012
Vernisáž výstavy  absolventů VO 
Koncert  (vystoupí bývalí studenti  HO)
17.00 hod., Horácká galerie

Čt 15. 3. 2012
Koncert sólistů
/tradiční jarní koncert, představí se
studenti naší školy/
17.00 hod., aula gymnázia

St 4. 4. 2012
Koncert učitelů ZUŠ  J. Štursy
a jejich hostů

„Spojeni uměním, spojeni historií“
18.00 hod., Horácká galerie
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Pá 2. 3. ve 20.00 hod. Twilight sága: Rozbřesk 
- 1. část (USA 2011, romantický thriller, české ti-
tulky, 116 min, nevhodný do 12 let, 70 Kč) 

Út 6. 3. v 17.30 hod. Modrý tygr 
(ČR 2012, rod. kom., 90 min, přístupný, 75 Kč)

So 10. 3. ve 20.00 hod. Labyrint 
(ČR 2012, thriller, 93 min, přístupný, 75 Kč)

Pá 16. 3. ve 20.00 hod. Sherlock Holmes:
Hra stínů  (USA 2011, akční krimi, české titulky, 
129 min, nevhodný do 12 let, 70 Kč)

St 21. 3. v 17.30 hod. Tintinova dobrodružství
(USA/Nový Zéland 2011, animované rodinné 
dobrodružství, 107 min, přístupný, 65 Kč)

So 24. 3. ve 20.00 hod. Le Havre – Filmový klub
(Finsko/Francie/Německo 2011, tragikomedie, 
české titulky, 93 min, přístupný, 70 Kč) 

So 31. 3. ve 20.00 hod. Alois Nebel 
(ČR/Německo 2011, animované drama, 87 min, 
přístupný, 70 Kč)
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Minibazar Z matriky

narozené děti

úmrtí

Prodám trafosvářečku domácí výroby
cena 500 Kč. Tel.: 731 017 950.

Prodám kvalitní česnek - modrý paličák a cibuli. 
Tel.: 720 102 472.

Prodám levně oblečení po desetileté dceři.
Tel.: 777 630 393.

Koupím jedno nebo dvojhrob na katolickém hřbi-
tově v NMnM. Tel.: 566 618 860.

Prodám byt 3+1 balkon, šatna a sklep 96 m² zdě-
ný v OV blízko centra. Cena dohodou.
Tel.: 734 583 415.

Prodám interiérové dveře, pravé, 70 cm široké, 
1ks, provedení buk, včetně kování (matné). Úplně 
nové za 600 Kč. Tel.: 734 407 551.    

Nabízím k pronájmu prodejní prostory v přízemí 
domu v NMnM. Vstup z chodníku 70 m² a 61 m². 
Tel.: 724 105 704.

Prodám zcela nový lávový gril El Prado 1800 W, 
cena 4 000 Kč (nevhodný dárek), tel.: 608 456 752.

Prodám smaltovaný kbelík (10 l) s poklicí - nový 
a kameninový hrnec na zelí (8 l) - za dobrou cenu. 
Tel.: 731 465 353.

Prodám krásnou dětskou kuchyňku, hořáky 
vydávají zvuk. Původní cena 2  400 Kč, prodám 
za 1 500 Kč. Dodám spoustu nádobíčka, zeleninu 
apod., mohu poslat foto na e-mail.
Tel.: 731 465 353.

Prodám oblečky na miminko (na holčičku) vel. 56 
a 62 ve výborném stavu i nové nepoužité. Cena cca 
25 Kč/ks. Tel.: 737 832 250.

Prodám veškeré náhradní díly z  Peugeotu 106, 
mám vše, letní/zimní kola, dveře, blatníky, nový 
výfuk. Možno i celé. Tel.: 608 909 239.

Koupíme pozemek k výstavbě rod. domu v okolí 
NM. Tel.: 737 541 775.

Prodám použitou, ale ve  100 % stavu autobate-
rii BOSCH, startuje i v zimě bez problémů. Cena 
500 Kč. Tel.: 608 909 239.

Poděkování

Martin Junek  
Jakub Fousek 
Adam Šafařík
Adam Klapač 
Pavel Sláma
Michaela Fagulová
Matyáš Homola

15. 1.
21. 1. 

8. 2. 
12. 2. 
14. 2. 
16. 2. 
16. 2.

Prodám chutné konzumní brambory, cena 4 Kč/
kg. Tel.: 722 744 091.

Hledám malý nebytový prostor v  Novém Městě 
na Moravě. Tel.: 777 250 265.

Prodám chutné konzumní brambory, cena 4 Kč/
kg. Tel.: 722 744 091.

Prodám 5 knih (5 dílů) Zahradnického naučného 
slovníku, stav nový, cena 3 000 Kč.
Tel.: 736 734 093.

Prodám 2 m obkladu 25 x 40 cm světle béžo-
vý - vhodný na stěnu za kuchyňskou linku, cena 
500 Kč. Tel.: 737 464 006.

Pronajmu byt 2+1 v  NM na  Moravě, nedaleko 
náměstí, 47 m², původní stav, plovoucí podlahy 
v  pokojích, 2 balkony, 5. patro - výtah. Cena 
8 000 Kč včetně všech poplatků, vratná kauce 10 
tis.
Tel.: 777 96 50 30.

Doučím anglický jazyk - studenty základních 
a středních škol. Tel.: 603 553 126.

Koupím obraz od  p. Blažíček, p. Lacina i celé sbír-
ky + zlato + zbraně. Tel.: 777 75 75 00.

Koupím stavební pozemek, barák, zahradu v No-
vém Městě. Email: ing.boura@email.cz

Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 1 v Novém Městě 
na Moravě, vratná kauce nutná. Tel.: 723 267 418.

Hledám pronájem bytu 1+1 s komorou nebo 2+1 
v NMnM pro rodinu s dětmi. Přivítáme i užívání 
dvorku nebo zahrádky. Tel.: 566 532 231 (večer).

Prodám pěkný dlouhý kožíšek zn. KARA vel. 44 
téměř nenošený, zlatohnědý, krátká srst.
Cena 2 500 Kč. Tel.: 773 086 214.

Velký obraz, lovecký motiv, krásný rám, plátno 80 
na 60 cm. Nutno vidět, cena dohodou.
Tel.: 773 086 214.

Koupím byt 1+1 v Novém Městě na Mor.
Tel.: 731 388 821.

Vladimír Krejčí (Pohledec, 1968)
Vladimír Žváček (Rad. Svrat., 1924)
Jiří Němeček (NMnM, 1927)
Jaroslav Starý (NMnM, 1946)
Jarmila Krampolová (NMnM, 1949)
Jan Tesař (NMnM, 1935)
Františka Šustáčková (R. Svrat., 1919)
Vladimír Hlaváč (NMnM, 1955)

24. 1.
4. 2.
5. 2.
6. 2.

10. 2.
13. 2.
17. 2.
18. 2.

jubilanti
Miluška Bukáčková
Olga Slámová  
Marie Černá  
Marie Kondýsková
Emil Kovář
Ludmila Ondráčková
Helena Zrůstková

13. 2.
3. 3.

14. 3.
21. 3.
31. 3.
29. 3.
31. 3.

90 let
75 let
75 let
88 let
85 let
93 let
80 let

Děkujeme všem sestrám a  lékařům porodního 
oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě 
za  vzornou péči při porodu mé dcery Michalky 
(18. 1.) i celému personálu po dobu mé hospitali-
zace na tomto oddělení. 
                  rodiče Jana a Martin Blechovi z Tišnova

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se při-
šli dne 26. 1. 2012 rozloučit s p. Radimem Švan-
dou a kteří ho doprovodili na jeho poslední cestě. 
Děkujeme za květinové dary a slova útěchy. 
                                                                 rodina Švandova

Další zpravodaj

Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít 
uzávěrku v  pondělí 19. 3. 2012, do  distribuce 
se dostane nejpozději 1. 4. 2012. Vaše příspěv-
ky a  inzerci posílejte na  internetovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat 
v kanceláři Kulturního domu, v Městské knihovně 
nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky prosí-
me ne delší jak 20 řádků v textovém editoru, veli-
kost písma 12. Fotografie nebo loga připojujte jako 
samostatné přílohy, nevkládejte do textu.
Případné dotazy směřujte na tel: 722 905 756
(redaktorka Veronika Klapačová).

Vzpomínka

4. března uplyne rok
od  chvíle, kdy nás na-
vždy opustil pan
Bohuslav
Běhounek
z Nového Města 
na Moravě.

Všichni, kteří jste ho 
znali, věnujte mu 
krátkou vzpomínku.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami

Před 5 lety, 2. 3. 2007
tragicky a zbytečně 
zahynul (částečně 
cizím nezodpověd-
ným jednáním) můj 
nezapomenutelný 
mladší bratr
Pavel Bukáček,
rodák
z Mor. Křižánek 117,
žil ve Žďáru nad Sáz.

Denně vzpomíná a nikdy nezapomeneme
Jaroslav Bukáček, Mor. Křižánky 117
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Výroční zpráva
Městského úřadu Nové Město na Moravě za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů

Ze soukromého archivu rakouské sběratelky 
Moniky Stawoské zakoupil sbor Českobratrské 
církve evangelické unikátní studii ke stavbě evan-
gelického kostela v  Novém Městě na  Moravě. 
Glasserova studie pochází z roku 1897. Vybrané 
skicy budou vystaveny v  Horáckém muzeu od 
6. do 25. března 2012. Jedná se o jedinečnou pří-
ležitost si originály skic prohlédnout, po  ukon-
čení výstavy bude celá studie uložena ve  Stát-
ním okresním archivu ve  Žďáru nad Sázavou. 
Vstup na výstavu je volný.

Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu-
pu k informacím, v platném znění (dále jen zákon 
o  svobodném přístupu k  informacím), je povin-
ným subjektům dle tohoto zákona stanovena 
zákonná povinnost zveřejnit vždy do  1. března 
výroční zprávu za  předcházející kalendářní rok 
o své činnosti v oblasti poskytování informací dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím.

Městský úřad Nové Město na Moravě tímto zve-
řejňuje, v  souladu s  ust. § 18 zákona o  svobod-
ném přístupu k informacím, tuto
v ý r o č n í  z p r á v u 
o  své činnosti v  oblasti poskytování informací 
dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
za rok 2011:

- v roce 2011 bylo na MěÚ Nové Město na Moravě 
podáno celkem 25 žádostí o poskytnutí informa-
ce (všechny byly podány písemně či elektronicky, 
za fyzické osoby bylo podáno 22 žádostí, za práv-
nické osoby 3 žádosti)

- za  zpracování vyžádaných informací byla v  jed-
nom případě požadována úhrada nákladů  

- v souvislosti s poskytováním informací dle cito-
vaného zákona bylo v případě jedné  žádosti vy-
dáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti

- v souvislosti s poskytováním informací dle cito-
vaného zákona bylo v  jednom případě podáno 
odvolání proti rozhodnutí o  zamítnutí žádosti, 
v  souvislosti s  poskytováním informací dle cito-
vaného zákona nebyl vydán žádný rozsudek sou-
du, nebylo vedené žádné řízení o sankcích za ne-
dodržování citovaného zákona 

- žádosti o informace se týkaly:
1) zaslání investičních plánů města na rok 2011
2) problematiky areálu výletiště v obci Kadov
3) správních řízení ve věci ochrany před zásahy 
do pokojného stavu
4) problematiky povolování přechodů pro chodce
5) problematiky finanční výpomoci osobám na-
cházejících se v mimořádné situaci
6) problematiky přidělování bytů žadatelům 
o pronájem bytu 
7) pronájmu pozemků města Sportovnímu klubu 
Nové Město na Moravě
8) problematiky sběrny odpadů na Soškově ulici 
v Novém Městě na Moravě
9) stavby Přivaděče vody z  rybníku Koupaliště 
pro technické zasněžování do areálu SKI, stavby 
odběrného zařízení a souvisejících stavebních či 

vodoprávních řízení 
10) otázky kvalifikačních předpokladů vedoucího 
úředníka MěÚ v Novém Městě na Moravě
11) stavby hospodářského objektu na p.č. 3538/4, 
nástavby budovy na  p.č. 3535, sběrny barev-
ných kovů na p.č. 3538/5,6,7 v k.ú. Nové Město 
na Moravě
12) problematiky evidence obyvatel a  využívání 
údajů z evidence obyvatel 
13) realizace ubytovny na p.č. 3535 v k.ú. Nové 
Město na  Moravě a  případného čerpání dotace 
na tuto stavbu 
14) rozhodnutí Rady města Nového Města 
na  Moravě v  záležitosti vydání obecně závazné 
vyhlášky města zakazující používání zábavné py-
rotechniky ve městě
15) informací k  využívání veřejných prostředků 
na elektronickou prezentaci města
16) informací o financování Zlaté lyže – seznam 
podpor města pro pořadatele závodu Zlaté lyže 
v letech 2002 – 2011

- na vyřizování podaných žádostí o  informace se 
podílel: odbor investic a  správy majetku města, 
odbor stavební a  životního prostředí, kancelář    
vedoucího úřadu, odbor dopravy a vnitřních věcí, 
odbor školství, kultury a  sociálních věcí, odbor 
finanční a starosta města.

- poskytování informací v  telefonním nebo osob-
ním styku je zaměstnanci MěÚ v Novém Městě 
na  Moravě považováno za  samozřejmost jako 
součást jejich  pracovního výkonu (podávání 
těchto informací není samostatně sledováno)

- ke zvyšování informovanosti veřejnosti přispívá 
i  např. dálkový přístup k  informacím (interne-
tové stránky města, metropolitní síť Hejkalnet, 
informační kiosky Novoměstsko), distribuce No-
voměstska do domácností a do správního území 
ORP Nové Město na Moravě a jeho elektronická 
verze, poskytování informací ze strany vedení 
města prostřednictvím médií, informační panel 
na KD v Novém Městě na Moravě a v I. patře bu-
dovy MěÚ Nové Město na Moravě.

Údaje výroční zprávy za  rok 2011 budou publi-
kovány v Novoměstsku a na internetových strán-
kách města www.nmnm.cz

V Novém Městě na Moravě,dne 7.2.2012
                                                                        

Mgr. Petr Hanych, 
tajemník MěÚ

Za  posledních 14 let se vyskytly loni nejnižší 
srážky v  průběhu celého roku. Přímo katastro-
fický pak byl měsíc listopad, kdy napršelo pouze 
2,7 mm vody (tj. 2,7 l/m2). Tato hodnota byla 
nejnižší za  164 měsíců, co měření provádím. 
Na  jiných místech republiky tomu nebylo jinak. 
Celoročně pak má u nás průměr 811 mm, ale jsou 
i roky (2002, 2006, 2010), kdy napršelo více jak 
900 mm. V minulém roce to bylo pouze 637,7 mm. 
Najdeme však místa v republice (například Brno, 
Dukovany, Kuchařovice), kde nenapršelo ani 
400 mm. Největší srážky v  minulém roce byly v  
Peci pod Sněžkou (1238,9 mm), na  Lysé hoře 
(1271,5 mm) a v Liberci (905,5 mm). Zajímavá 
je také hodnota ze Svratouchu, našeho souseda, 
který je o 134 m n. m. výš oproti Novému Městu 
na Moravě a má hodnotu srážek 618,6 mm. 
Letošní leden byl již s hodnotou 140,2 mm. Mož-
ná, že je to znamení, že se vracíme do normálu. 
A ještě jeden údaj letošní zimy. Při měření výšky 
sněhu (22 cm) dne 6. února 2012 byla naměře-
na hodnota vody na  jednom metru čtverečním 
60 litrů. Měření je prováděno ve  výšce 600 m n. 
m. na ulici Německého. Republikové informace 
jsem čerpal z  podkladů Českého hydrometeoro-
logického ústavu v Brně.

Poj

Dešťové srážky
v roce 2011 v Novém 
Městě na Moravě

Architekt Hans Glasser 
studie evangelického kostela
v Novém Městě na Moravě
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Divadelní představení připravila pro diváky 
Novoměstská kulturní zařízení na  15. dubna, 
a  to skvělý herecký koncert Květy Fialové, Pet-
ra Nárožného a  Ladislava Trojana v  inscena-
ci s  názvem Tři na  lavičce od  italského autora 
Aldo Nicolaje. U nás se stala nejúspěšnější hrou,  
v průběhu dvaceti let se dočkala šesti divadelních 
inscenací a uvedla ji také Česká televize. Známou 
komedií od  stejného autora je i  Nebyla to Pátá, 
byla to Devátá.   
Bručoun Silvestr a  rezignovaný Luigi se připra-
vují jako za klukovských let na velká dobrodruž-
ství. Pak se na scéně objeví bývalá učitelka, slečna 
Ambra. 

Tak začíná hra, která je z au-
torovy tvorby snad nejtypič-
tější pro jeho umění dialogu 
a  zaznamenala největší 
úspěch a širokou odezvu. Je 
v ní znepokojivé světlo velké 
mravní myšlenky. Aby se 
stárnoucí člověk dokázal 
udržet člověkem, je to těžká 
a vysilující vojna.

Tři na lavičce
herecký koncert
Květy Fialové, Petra Nárožného a Ladislava Trojana

Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou
rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost
Stejně jako předchozí roky se i letos velice rychle 
blíží zákonná lhůta pro podání daňového přizná-
ní k dani z příjmů za zdaňovací období 2011. Ter-
mín pro jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě je 
stanoven nejpozději na  pondělí 2. dubna 2012. 
Jde-li o  daňový subjekt, jehož daňové přiznání   
zpracovává a  podává poradce (daňový poradce, 
advokát), lhůta se prodlužuje do  2. července 
2012. Podmínkou je, aby příslušná plná moc 
udělená poradci byla doručena finančnímu úřa-
du do 2. dubna 2012.

Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, 
lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronic-
kým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za pod-
mínek zveřejněných na webové adrese http://cds.
mfcr.cz. Elektronicky lze daňové přiznání podat 
také prostřednictvím datové schránky. Daňové 
přiznání lze rovněž vyplnit na  výše uvedené in-
ternetové adrese, přiznání vytisknout, podepsat 
a následně podat na finančním úřadě nebo jej do-
ručit prostřednictvím poštovních služeb. 
V  rámci aktivního přístupu daňové správy k  ve-
řejnosti bude zabezpečen pracovníky Finančního 
úřadu ve Žďáru nad Sázavou výběr daňových při-
znání k dani z příjmů nejen na úřadě, ale i ve vy-
braných obcích. Finanční úřad rozšiřuje úřední 
hodiny a místa pro odevzdání daňových přiznání 
následovně:
Finanční úřad – vyměřovací oddělení  
Od 12. 3. 2012 do 23. 3. 2012

- pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.
- úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.00 hod.
- pátek od 8.00 do 14.00 hod.

Od 26. 3. 2012 do 30. 3. 2012
- pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 hod.
- 31. 3. 2012 - sobota od 8.00 do 12.00 hod.
- 2. 4. 2012 - pondělí od 8.00 do 18.00 hod.

Úřední hodiny Finančního úřadu
ve vybraných obcích:
Nové Město na M.
prostory městského úřadu

- 14. 3. 2012 od 8.00  do 16.00 hod.
prostory městského úřadu

- 21. 3. 2012 od 8.00 do 16.00 hod.

Jimramov 
prostory úřadu městyse

- 19. 3. 2012 od 8.00  do 16.00 hod.

Pracovníci FÚ nebudou v  těchto obcích vybírat 
daňové povinnosti v hotovosti.

Jak správně zaplatit daň:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Fi-
nančního úřadu ve Žďáru nad Sázavou číslo 721-
7626751/0710, variabilní symbol – rodné číslo 
poplatníka, konstantní symbol – 1148
Poštovní složenkou, která je k  dispozici na  ka-
ždém poštovním úřadě. Použití této složenky je 
zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.
V  hotovosti na  pokladně Finančního úřadu 
ve Žďáru nad Sázavou

Případné další informace k  výběru daňových 
přiznání mohou poplatníci získat na telefonním 
čísle 566 652 311.

Milí občané, koledníci Tříkrálové sbírky,
další, v  pořadí již dvanáctá Tříkrálová sbírka 
skončila. Díky Vám, Vaší ochotě a trpělivosti bude  
Oblastní charita i  nadále moci pomáhat 
tam, kde je jejích služeb třeba. Zhruba 1  576 
asistentů, koledníčků a  jejich pomocníků 
vykoledovalo při letošní Tříkrálové sbírce 
2  292  050 Kč. Mám radost, že tříkrálová tra-
dice i  nadále pokračuje, že je toto poselství 
šířeno a stále lépe přijímáno širokou veřejnos-
tí. Také štědrost dárců je veliká. O tom svědčí  
i výtěžek, který je pro letošní rok o 124 196 Kč 
vyšší než v roce loňském. 

Finance z letošní sbírky opět pomohou tam, kde 
nebudou dostačovat či nepůjde použít finanční 
prostředky z dotačních titulů ministerstev, kra-
je a měst. Vzhledem k nepříznivým informacím 
o sníženém objemu finančních prostředků pro 
sociální oblast může být výtěžek Tříkrálové 
sbírky i záchranou existence některých našich 
charitních služeb. Určitá část peněz bude pou-
žita také v humanitární pomoci.
Výtěžek této sbírky opět dokázal, že i přes cel-
kově se zhoršující finanční situaci nemyslíme 
pouze na  sebe, ale jsme schopni poskytnout 
dar tam, kde je to potřeba.
Děkuji tedy Vám všem, kteří  jste  pomohli  
a  pomáháte svým dobrým skutkem.   
Vaše dary budou použity na dobrou věc!
Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2012.

Ing. Jana Zelená
ředitelka Oblastní charity

Žďár nad Sázavou

Tříkrálová sbírka
- poděkování

V ní prakticky ztrácí zdraví, paměť a autoritu. Bojuje, aby si udržel místo na výsluní svých nejbližších, 
a když ne lásku, tak aspoň trochu pozornosti, porozumění a ohledů ... Inscenaci v režii Pavla Háši uvádí 
v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě agentura Harlekýn. Vstupenky budou v předprodeji  měsíc 
před představením v inf. centru, tel.: 566 598 750                       další akce naleznete na http://nkz.nmnm.cz
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Hlavní host festivalu Sbírka motýlů
Jedním z hlavních cílů divadelního festivalu Sbír-
ka motýlů je přinést kvalitní divácký zážitek širo-
kému novoměstskému publiku. Díky vstřícnosti 
NKZ můžeme letos uspokojit dospělého diváka 
první ligou českého divadla! 
Dejvické divadlo přiveze v  sobotu 9. června sou-
časnou hru Patricka Marbera DEALER'S CHOI-
CE Kdo rozdává, rozhodne. V excelentních herec-
kých výkonech, z nichž nelze jeden vyzdvihnout 
a  které ve  vzájemné souhře potvrzují známou 
kvalitu dejvického souboru, se představí:
Ivan Trojan, Martin Myšička, David Novotný, 
Václav Neužil, Hynek Čermák a Jaroslav Plesl. 
Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se kaž-
dou neděli setkávají v suterénu podniku k partič-
ce pokeru. Jednoho dne se objeví záhadný muž, 
majitel restaurace jej pozve k hracímu stolu a ro-
zehrává se napínavá partie, v  níž zdaleka nejde 
jen o karty…
Ačkoli se hraje poker, není to vůbec nezáživné. 
Režie Jiřího Pokorného výtečně pointuje jednot-
livé partie a přes ně děj posouvá do absurdních 
a vykolejených poloh. Inscenace je vedena ostrým 
rytmem, který dokáže v pravých chvílích zvolnit 
a soustředit divákovu pozornost k vážnějším mo-
tivům textu. S Marberovou patnáct let starou pr-
votinou se ani na vteřinu nebudete nudit…
Inscenace v režii autora byla v roce 1995 oceněna 
prestižní britskou divadelní cenou jako komedie 
roku. Na hutný divadelní program je však třeba 
patřičného naladění. Letošní motýlí chvění roz-

vibruje vzletný páteční koncert hudebního usku-
pení DVA. Ona a On tvoří ambiciózní těleso Dva 
už od  roku 2006. Markéta Kratochvílová zpívá 
a  hraje na  dechové nástroje, Mirek Kratochvíl 
obstarává beatbox a kytaru. Jsou vytíženi koncer-
továním po celé Evropě, hudebně spolupracovali 
s  několika divadly včetně Dejvického. Jsou tak 
hraví, tak frivolní, tak melodičtí, tak etničtí, tak 
zvukově bohatí, s  melodickými linkami decho-
vých nástrojů, kytarovým doprovodem a  s  žen-
ským hlasem v  popředí. Jsou tak jiní, že není 
možné zaměnit je s jinou českou kapelou. 
První akordy koncertu přednese Nikola Brasko. 
Písničkář mladší generace se představí výraznou 

poetikou, punkovým sarkasmem, důrazem na vý-
znam textů. Akustická kytara, občasné zvukové 
samply, neotřelý antifolkový sound bude znít pá-
tečním 8. červnovým motýlím podvečerem.

Pokud jste příznivci našeho festivalu, jistě vám 
hbitě naskočí odpověď na soutěžní otázku: Kdo 
byl patronem loňského ročníku a  kdo se cho-
pí patronství letos? Vaše odpovědi očekáváme 
na sbirka.motylu@gmail.com  do konce března, 
šťastný výherce od nás obdrží dva lístky na páteč-
ní koncert skupiny DVA a Nikoly Brasko. Těšíme 
se vás na Sbírce motýlů.
                                                               O.s. Lysina lenina

Festival
Tomášova a Novákova 
hudební Skuteč

Do tanečních chodil skoro každý z nás, jaksi to 
patří k životu. Všichni tu šanci ale nemají, proto-
že jsou trochu jiní, mají nějaký handicap. Mám 
kolem sebe skvělou partu mladých lidí ze střed-
ní a  vymysleli jsme, jak s  tím něco udělat. Za-
čali jsme pořádat taneční hodiny pro klienty ze 
Zdislavy (Centrum postižených spoluobčanů). 
Před první lekcí jsme měli všichni obavy, zda 

někdo přijde, jak přichys-
tat program, abychom se 
trefili do vkusu a nálady po-
zvaných, jak se vůbec tančí 
s  vozíčkářem… Počáteční 
rozpaky máme za  sebou, 
vše dopadlo na  výbornou. 
Ve  čtvrtek 9. 2. 2012 pro-
běhla druhá lekce, a to v ryt-
mu makareny, ze Zdislavy 
k  nám do  auly školy přijelo 
s  velkým nadšením více 
klientů než minule. Bezpro-
střednost a  nadšení ze stra-
ny Zdislaváků se jen těžko 

popisuje, už teď se těšíme všichni na  lekci další. 
Díky vám, Petro a Michale, Adélo a Lukáši, Klár-
ko a  Michale (předtančení a  vedení lekcí), ale 
i vám, kteří jste pomáhali, s čím bylo právě potře-
ba - Kamile, Ráďo, Mildo, Evo, Stando a Natálko. 
Odvedli jste velký kus práce, práce k nezaplacení. 
Dokázali jste rozdávat radost a štěstí!
                                                                           Ing. Jitka Zelená

Město Skuteč Vás srdečně zve na festival
TOMÁŠKOVA   A  NOVÁKOVA  HUDEBNÍ 
SKUTEČ
IX. ročník festivalu klasické hudby, opery, baletu, 
sborového zpěvu a dalších žánrů proběhne v ter-
mínu od 4. 3. – 13. 5.2012.
Podrobné programy naleznete na  stránkách: 
www.skutec.cz , www.festival-hudebni.skutec.cz 

Pánové, zadejte se!

Předprodej probíhá 
prostřednictvím http://
vstupenky.skutec.cz 
a v prodejních místech 
(TIC při Městském mu-
zeu Skuteč denně a  od-
bor kultury MěÚ Skuteč 
v omezených hodinách)
Info na tel.: 
469 326 486/7, 
731 557 422/477
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Nejmladší starosta
Na  ustavujícím zasedání městského zastupitel-
stva 8. listopadu 2010 byl novým starostou No-
vého Města na  Moravě zvolen Michal Šmarda. 
Do čela města se postavil muž tehdy pětatřiceti-
letý. Pamětníci marně vzpomínají, že by město 
mělo mladšího starostu. Vrátíme-li se do  minu-
losti našeho města, zjistíme, že skutečně mělo 
a  dokonce dva. Jednoho z  nich už si opravdu 
nikdo nemůže pamatovat a druhý tak docela sta-
rostou nebyl.
Komunální volby čili volby obecní byly poprvé 
vypsány v  červenci roku 1850 a  tehdy byl také 
zvolen první novoměstský starosta. Stal se jím 
Martin Jelínek z  domu čp. 6, kterému bylo 52 
let. V Novém Městě starostoval až do ledna 1861, 
kdy byly konečně vypsány další obecní volby. 
Nyní musíme zbystřit pozornost, protože histo-
ricky druhým starostou Nového Města byl zvolen 
koželuh Josef Jelínek, jenž se narodil 12. prosin-
ce 1829. V  době zvolení mu tedy bylo pouhých 
31 let. Josef Jelínek býval majitelem domu čp. 32 
na Palackého náměstí (dům s věžičkou), kde se 
říkalo U  Bohatých Jelínků. Starostou města byl 
až do nových voleb v červnu 1864. Do starosten-
ské funkce se však poměrně brzy vrátil. V těžké 
době pruské okupace nahradil rezignujícího sta-
rostu Františka Štursu. Stalo se tak 5. srpna 1866. 
Své druhé starostenské období ukončil po  vol-
bách v roce 1870. Říká se, že dvakrát nevstoupíš 
do stejné řeky, do starostenského křesla se však 
vracet dá. A  Josef Jelínek do  něj usedl dokonce 
potřetí. Přispěla k  tomu smrt starosty Augusti-
na Apetaura, který 2. února 1878 podlehl otravě 
krve. Po více jak měsíci od této smutné události 
byl jeho nástupcem zvolen právě Josef Jelínek, 
který udělal definitivní tečku za svým starostová-
ním 31. října 1891, kdy podal rezignaci. Členem 
obecního výboru zůstal až do roku 1896.
Nutno podotknout, že Josef Jelínek byl veřejně 
činným i  mimo své starostenské povinnosti. Bý-
val například dlouholetým členem a  předsedou 
nejstaršího novoměstského spolku – čtenářsko-

-zpěváckého spolku Horák. Znám je však pře-
devším jako první mecenáš mladičkého sochaře 
Jana Štursy. Jeho nákladem vznikla Štursova 
socha Františka Palackého, která byla odhalena 
roku 1902 na  tehdejším Dolním náměstí v  mís-
tech, kam bylo z Jelínkova domu dobře vidět. Tím-

to pohledem se však Josef Jelínek dlouho netěšil, 
jelikož 3. září 1903 zemřel. Josefa Jelínka dosud 
najdeme v  přehledu čestných občanů Nového 
Města na Moravě. Za celoživotní zásluhy o měs-
to mu byl diplom čestného občanství předán 19. 
listopadu 1891, krátce po jeho rezignaci na post 
starosty. Za zmínku stojí i to, že novoměstským 
starostou se stal také stejnojmenný syn Josefa 
Jelínka. Je to jediný případ v  novoměstské his-
torii, kdy se ve funkci starosty objevili otec a syn. 
Josef Jelínek mladší se stal starostou v roce 1913 
ve svých 55 letech. Starostenský úřad zastával až 
do  března 1919, a  byl tak posledním starostou 
za Rakouska-Uherska a zároveň i prvním staros-
tou v novém československém státě.
Druhým mužem, kterému bylo v  době nástupu 
do  čela města 31 let (i  když o  pár měsíců více 
než Josefu Jelínkovi), byl městský zvěrolékař 
a  žďárský rodák MVDr.  Evžen Novotný naroze-
ný 9. listopadu 1913. Dne 23. července 1945 byl 
zvolen předsedou místního národního výboru. 
Národní výbory nahradily po druhé světové válce 

obecní zastupitelstva (ta byla obnovena až v roce 
1990). Doktor Novotný si svou veterinární praxi 
v Novém Městě otevřel v  roce 1940. Předsedou 
MNV se stal jako kandidát komunistické strany, 
ale dlouho jím nebyl. Prvního října 1945 musel 
nastoupit vojenskou službu a  28. února 1946 
na funkci předsedy MNV úplně rezignoval a ode-
šel do Prahy.

Závěrem musíme zmínit jednoho starostu, kte-
rému bylo v době nástupu do funkce stejně jako 
současnému starostovi. Pětatřicátníkem byl, ač 
těsně o  dva dny, již zmíněný Augustin Apetaur, 
pekař z Nových Domů (dnešní Masarykovy ulice) 
čp. 219. Narodil se v Novém Městě 1. července 
1836 a  starostou se stal 29. června 1872. Sečte-
no a podtrženo v pomyslné tabulce nejmladších 
starostů Nového Města na Moravě obsadil první 
místo Josef Jelínek st., těsně následován dr. Evže-
nem Novotným a s odstupem čtyř let následován 
Michalem Šmardou.                                 Vít Křesadlo,
                                                                           městský kronikář

Josef Jelínek (první zprava) na sklonku života se svým chráněncem Janem Štursou
(v baretu) a svým stejnojmenným synem (stojící v pozadí)

O.s. Naboso (www.naboso.org) přiveze festival Ex-
pediční kamera do Žďáru nad Sázavou již podruhé 
a rádi bychom Vás na něj pozvali! 
Expediční kamera 2012 bude opět plná adrenalinu, 
obdivuhodných výkonů a krásných scenérií. Na své 
si přijdou nejen horolezci, vodáci, ale i cyklisté!

Tentokrát se festival uskuteční v Domě dětí a mlá-
deže, na adrese: Horní 2, Žďár nad Sázavou.
Cestovat prostřednictvím filmového plátna bude-
me v sobotu 17. 3. 2012 od 18.00. Během večera 
bude zajištěno občerstvení. A jak je naším dobrým 
zvykem, anketní lístky budou slosovány a  máte 

opět možnost vyhrát některou z hodnotných cen! 
Další informace, podrobnosti o filmech a autorech 
najdete na www.ExpedicniKamera.cz. 

Filmový festival expediční kamera v DDM ve Žďáře
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Město Nové Město na Moravě oznamuje občanům v souladu s ustanovením zákona    

 č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svůj záměr 

I.
p r o n a j m o u t

nebytové prostory v č.p.12 v přízemí o celkové výměře 47,08 m² na Vratislavově náměstí

(budova „Polikliniky -  nebytové prostory t.č.MUDr. Jiří Koutný)

v Novém Městě na Moravě, za minimální roční nájemné 1 500,-Kč/m²/rok. 

Nebytové prostory se nabízejí k pronájmu v  takovém technickém stavu, v jakém se t.č. nacházejí, bez jakékoliv další
finanční spoluúčasti pronajímatele na příp. požadovaných údržbách a opravách nájemců.

 Specifikace:
místnost č. 107 á 23,50  m² / místnost č. 106 á 13,75  m² / místnost č. 105 á 7,31  m²

místnost č. 237, 234 (WC muži a ženy) - 1/10 á 1,07  m² / místnost  č. 219 (WC pro nájemce) - 1/2 á 1,45  m²

            Celkem 47,08  m²

Nebytové prostory jsou pronajímány za účelem  přednostního využití pro zdravotnické zařízení.
Žádost o pronájem nabízených nebytových prostor musí obsahovat: 

- jméno a příjmení žadatele, datum narození, IČ, DIČ, trvalé bydliště, tel. kontakt, příp. e-mailový kontakt
- nabídku ročního základního nájemného za požadovaný nebytový prostor v  Kč/m²/rok

- způsob využití nebytových prostor
Žádosti o pronájem nebytových prostor je možno zasílat na podatelnu Městského úřadu

v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, v zalepené obálce označené
„neotvírat - nebytové prostory č.p. 12“, a to do 07.03.2012 do 15,00 hod.

Bližší informace zájemcům o nabízené nebytové prostory, včetně informativních zálohových finančních
částek za poskytované služby poskytne Ing. T. Vinklerová, odbor investic a správy majetku města, tel. 566 650 223

a p. M. Kratochvílová, tel. 724 775 895 - po předchozí domluvě možno sjednat prohlídku nebytových prostor.

II.

prodeje

1. Nemovitosti nabízené k     prodeji  

I. bytová jednotka č.876/11 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č.p. 876

v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Purkyňova) o výměře 38,01 m² spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 3801/70390 na společných 
částech domu č.p. 876 a na pozemku p.č. 2964 v k.ú. Nové Město na Moravě za minimální kupní cenu ve výši  300.000,-Kč.

II. bytová jednotka č.900/9 vč. všech součástí a příslušenství, umístěné v domě č.p. 900 v k.ú. Nové Město na Moravě (ul. Křenkova)

o výměře 46,81 m² spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 178/10000 na společných částech domu č.p. 900, 901, 902 a na pozemcích 
p.č. 111/3, 111/2, 111/1 v k.ú. Nové Město na Moravě za minimální kupní cenu ve výši  300.000,-Kč. 

2. Možnosti seznámení s     prodávanými nemovitostmi   

Zájemci o koupi nabízených nemovitostí - bytových jednotek uvedených výše se mohou s nabízenými nemovitostmi seznámit
(prohlídka bytových jednotek) v následně uvedených termínech:

pondělí 05.03.2012
1/ od 15,00 -15,30 hod. BJ  876/11

2/ od 16,00-16,30  hod. BJ  900/9

Středa 21.03.2012
1/ od 15,00-15,30 hod. BJ  876/11

2/ od 16,00-16,30 hod. BJ  900/9

 na místě samém (kontaktní osoba: pan Mička, tel.:777 163 399, Realitní kancelář Pamex  s.r.o.)

3. Forma a termín prodeje

Prodej nabízených nemovitostí bude proveden veřejným výběrovým řízením „na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi.
Zájemci o koupi nemovitostí, kteří se zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení končí 

podáním nejvyšší nabídky.

Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ (dále jen výběrové řízení) se bude konat v zasedací místnosti v 4.NP budovy Městského 

úřadu v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě dne 04.04.2012 v 16.00hod.  

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí - převedou na depozitní účet města Nového Města na Moravě vedeného u 
KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod variabilním symbolem: 3112087611 (pro BJ 876/11) a 3112090009 (pro BJ 900/9), popř. hotově na 

pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději  04.04.2012 do 11.00 hodin jistinu ve výši 5.000,-Kč. Současně před 
výběrovým řízením předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní doklad a své kontaktní údaje (email, tel. číslo) za účelem případného 
vrácení složené jistiny. Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená jistina do 30 ti dnů ode dne konání výběrového 

řízení vrací. Složená jistina se u vítězného zájemce započítává do kupní ceny. 

Doplňující informace budou podány v realitní kanceláři Pamex, s.r.o., pan Mička, tel: 777 163 399, příp. na MěÚ Nové Město na Moravě, 
odboru investic a správy majetku města Nového Města na Moravě tel. 566 598 358 ( p. Kratochvílová ).  

Luční 413
Nové Město na Moravě
tel.: + 420 608 846 586
e-mail: andrea@harst.cz

Vratislavovo nám.9
Nové Město na Moravě
tel.: +420 566 615 066

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

J ŘÍ I NĚMEC - mobilní telefony
Klasická razítka, Reliéfní kleště
Datumová a číslovací razítka
Úřední razítka, Kulatá razítka pro znalce

Pásková razítka, Razítka do kapsy a v peru ...

Antibakteriální razítka MICROBAN
pro zdravotnická zařízení

VÝROBA RAZÍTEK
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AUTOCENTR HUDEC s.r.o., Nové Mìsto na Moravì
www.autocentr-hyundai.cz    te.: 566 618 049 M
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM     MĚSTSKÁ KNIHOVNA     HORÁCKÉ MUZEUM

Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, tel.: 566 598 700, http://nkz.nmnm.cz, e-mail: nkz@nmnm.cz

Předprodej vstupenek na vybrané akce: Informační centrum, Vratislavovo nám., Nové Město na M., tel.: 566 598 750

Keramika ve sbírkách HM
- 

 potrvá do 25.3.2012
výběr z bohatého fondu keramiky

Pestrý svět
- výstava prací žáků výt. oboru ZUŠ J. Štursy

30.3. - 29.4.2012, vernisáž 29.3. v 16 hod.

Připravujeme: Velikonoce v Horáckém muzeu
pá 6.4.2012 od 9 do 15 hod., tradiční předvádění řemesel
spojené s prodejem výrobků, kreativní dílnička pro děti

Františkovo čarování s Majdou
S

Vstupné 120 Kč, předprodej

František z Kouzelné školky
o 10.3.2012 / 14.30 / KD - NMNM

Tři zlaté vlasy děda Vševěda
lidová pohádka, 

Ne 25.3.2012 / 15.00 / KD - NMNM
Vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma

loutkové divadlo

Babouci
... nejstarší jihočeská dechovka

Út 6.3.2012 / 19.00
KD - NMNM

SCREAMERS
15 let v dámských šatech

no name
Pá 27.4.2012 / 19.00

KD - NMNM
Vstupné 330 Kč předprodej, 390 Kč na místě

Vstupné 100 Kč, předprodej

NOVÉ TOUR 2012

Vstupné 170 Kč, předprodej

Po 19.3.2012 / 19.00 / KD - NMNM

PRO DĚTI

HORÁCKÉ MUZEUM MĚSTSKÁ KNIHOVNA

A. Dudek - Veselý kurz kreslení
Nejprodávanější ilustrátor dětských knih v ČR
Vám dokáže, že kreslit umí opravdu každý.

Po 26.3.2012 / 17.00 / konf. sál 1 / KD / 30 Kč

Noc s Andersenem
Pohádková noc startuje v pátek 30. března
a dětem rozestele spacáky v naší knihovně.

Lucernička pro broučka
Březnová literárně-výtvarná soutěž pro všechny

Ne 15.4.2012 připravujeme divadelní představení:

Květa Fialová - Petr Nárožný - Ladislav Trojan
Tři na lavičce

otevřeno: út – so 9 – 16 hod., ne 9 – 13 hod.


