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měsíčník 
občanů 

Nového Města 
na Moravě 

a okolí

Nové Město na Moravě

(pokračování na straně 3)

Narodil se před 51 lety v Novém Městě na 
Moravě, žil ve Žďáře nad Sázavou a před 23 lety 
se do Nového Města přiženil, už jako absolvent 
Lékařské fakulty hygienické v Praze. Jeho hlav-
ním oborem je mikrobiologie. Po vojně začal 
pracovat v novoměstské nemocnici, kde od roku 
1993 působil jako primář mikrobiologického 
oddělení. Nyní pracuje jako vedoucí mikrobio-
logické laboratoře nemocnice v Mostištích. Má 
19tiletou dceru Veroniku, podle které pojmeno-
val i své animační studio Nika film. 

Láskou k animovanému filmu zahořel už jako 
malý chlapec, trvalo ale několik desítek let, než 

mohl svůj sen uskutečnit. Dnes o sobě říká, že je  
v českém amatérském animovaném filmu rari-
tou, jako animátor klasické loutky.  Poslední roky 
se pohybuje v první desítce amatérských filmařů 
u nás. Jeho první vyrobená loutka byl plastelíno-
vý Pepíček Pankáček, za svůj první film považu-
je plastelínovou pohádku O drakovi z roku 2002.  
V roce 2006 získal první místo v celostátní sou-
těži amatérského filmu Český lvíček, v kategorii 
animovaný film s kresleným filmem Terezín. Jeho 
minutový film Hřebík a kladivo byl oceněn hned 
na několika soutěžích. Animované filmy Bohumí-
ra Nováka navíc mohli vidět i diváci v zahraničí 

na světových soutěžích 
amatérského filmu.  

Co Vás k animova-
nému filmu přivedlo?

Ono to začalo, už 
když jsem byl malý a ka-
ždou neděli jsem v teh-
dy ještě černobílé televizi 
obdivoval filmy Hermíny 
Týrlové, Karla Zema-
na a Jiřího Trnky. Jako 
kluk jsem si maloval ob-
rázky a ty papírky jsem 
pak překládal a zkoušel 
jsem, aby se obrázky hý-
baly. Už tenkrát mě to 

uchvátilo. Tehdy ale nebylo běžné mít doma počí-
tač nebo kameru, k prvnímu počítači jsem se do-
stal ve svých 40 letech, už jako lékař v nemocnici, 
když mi kolega postavil můj první počítač, kde byl 
shodou okolností i střihový program. No a to byl 
začátek konce. 

Z animovaného filmu tak byl rázem koníček? 
Přesně tak, já jsem v té době měl dva prima-

riáty v nemocnici a té práce bylo skutečně hodně, 
a já se potřeboval něčím odreagovávat, tak jsem 
se začal ve volném čase věnovat animovanému fil-
mu. Když jsem to poprvé zkusil a začal animovat 
a bylo vidět, že se neživá plastelína opravdu hýbe, 
pak už od toho nešlo couvnout. 

Věděl jste, co filmová animace všechno obnáší? 
Něco málo ze základů jsem věděl, protože mě to 

zajímalo, ale pořád jsem toho neznal dost. Animo-
vaný film totiž není jen o loutce a o hýbání s loutkou. 
Nevěděl jsem třeba, že animovaný film obnáší také 
světlo, střih, střihovou skladbu, nějakou tu drama-
turgii a spoustu dalších filmových odvětví. Na to 
jsem začal přicházet až v průběhu různých soutěží  
a přehlídek, kde v porotách zasedali filmoví profesi-
onálové, kteří nám radili a naše filmy hodnotili. 

Co předchází té vlastní animaci?
První, podstatný a nejdůležitější je mít ten 

správný nápad, co vlastně točit. Protože když je 
špatný námět, tak sebelepší animátor film neza-
chrání. A správný námět hledá člověk pořád. Do-
točím jeden film a už přemýšlím nad dalším. Moc 
rád ale čerpám z díla básníka Jiřího Žáčka, který 
ty správné náměty jen chrlí.

„Největším oceněním jsou reakce dětí,“ říká amatérský filmař a animátor Bohumír Novák
Nové Město na Moravě už se může pochlubit několika umělci v mnoha odvětvích a dovo-
lím si říct, že teď mu nechybí ani zastoupení v oblasti filmu, konkrétně filmu animované-
ho. Umělec je označován za amatérského filmaře, ale ty profesionální už začíná strkat do 
kapsy. Scénárista, výtvarník, režisér, osvětlovač, kameraman, ale hlavně animátor v jedné 
osobě, to je MUDr. Bohumír Novák.  

Symbolika pod jednou střechou není ná-
hodná, nové vedení města chce zlepšit komfort 
občanům tak, aby všechno vyřídili na jednom 
místě a nemuseli přebíhat mezi několika budo-
vami. To se podařilo díky snížení pracovních 
míst a následného přestěhování stavebního úřa-
du z „polikliniky“ do budovy radnice. Od ledna 
je přestěhován i odbor sociální. Sestěhováním 
všech úředníků do jedné budovy město navíc 
dlouhodobě ušetří na provozních nákladech. 
Všechny služby pro veřejnost tak městský úřad 
nabídne v jedné hlavní budově radnice na Vrati-
slavově náměstí. 

Nově tak na městském úřadě od června ob-
čané najdou i všechny agendy stavebního úřadu 
a životního prostředí vyřizované dosud v budo-
vě „polikliniky“. Telefonní kontakty se nemění, 
všechny zůstávají stejné a budou platit i nadále. 

Soustředění všech odborů pod jednu střechu za-
jistí lepší a rychlejší vyřizování všech agend, kte-
ré má úřad na starosti. 

Další novinkou, která by od června měla při-
spět ke spokojenosti občanů navštěvujících rad-
nici, bude rozšíření dosavadního elektronického 
objednávání klientů například na Czech Point, 
živnostenský úřad, matriku a vybrané agen-
dy odboru stavebního a životního prostředí.  
V průběhu měsíce května se občané z důvodu re-
alizace projektu mohou setkat s omezeními fun-
gování radnice, výsledkem ale bude možnost od 
začátku června vyřídit vše pod jednou střechou. 

Prostory, které městský úřad v průběhu květ-
na vyklidí v budově „polikliniky“ ve 3. patře, 
budou pak nově od měsíce července využívány 
Úřadem práce ČR pro zajišťování všech jeho 
agend včetně výplaty sociálních dávek. 

Úřad pod jednou střechou První svatby v novém

Koho můžete potkat 
na Sbírce motýlů?

Ján Svorada: Na květnovém 
svěťáku by neměl chybět 
žádný sportovní fanoušek

Začíná stavba Emergency, 
některé ambulance se přestěhují
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Jaké bylo světové 
finále na Maltě?
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Po zimě otázka 
solení zůstává 

Letošní zima byla v porovnání s tou loňskou 
o poznání skutečnější a i o něco delší. Nejvíc 
práce s odklízením sněhu bylo během ledna. Ná-
hlý a velký spad sněhu v lednu znamenal větší 
nároky na Technické služby při údržbě komuni-
kací, musel se i odvážet sníh z ulic, což se poda-
řilo během jednoho týdne, komunikace tak byly 
sjízdnější a bezpečnější. 

Solením byly letos poprvé udržovány někte-
ré místní komunikace. Technologie se osvědčila 
hlavně při tvorbě náledí nebo na hladké vrstvě čer-
stvě ujetého sněhu. Sníh rychleji odtával a vozov-
ky byly holé a lépe sjízdné. Několik dní na přelomu 
ledna a února byly teploty pod mínus deseti stup-
ni, kdy musely být všechny komunikace udržová-
ny pouze inertním materiálem. Otázkou je vliv na 
stav povrchů komunikací, to ale ukáže až čas. V ně-
kterých lokalitách, kde se během zimy komunika-
ce solily, byla během jarní údržby menší prašnost. 

Hromadící se sníh ve všech ulicích tvoří sněho-
vé bariéry, ty pak komplikují provoz na zúžených 
silnicích i chodnících. Proto byl sníh z ulic odvážen 
a kupil se na volných plochách v ulici Malá a Žďár-
ská. Navezený sníh se ale koncem dubna proměnil  
v nevzhledné hromady pomalu tajícího sněhu, při-
pomínající smetiště plné štěrku. Na příští zimní 
sezónu se bude město snažit najít jinou vhodnější 
lokalitu na okraji města, kam by byl sníh odvážen.

Jak jste byli se zimní údržbou spokojení Vy, 
občané, tak na to jsme se Vás ptali v anketní 
otázce v minulém čísle.

28% - Solení mi nevadí. Ty části ulic, které 
byly takto udržovány, byly mnohem lépe prů-
jezdné. Zmizel z nich také ošklivý štěrk. Jsem 
pro, aby se solení dále rozšířilo. 

29% - V určité míře jsem pro. Solil bych, ale 
nadále jen hlavní tahy a dál bych solení nerozši-
řoval. V užších ulicích by s tím byly problémy. 

43% - Jsem proti solení. Vzniká jen břečka  
a sůl ničí nejen povrch silnice, ale i okolní zeleň. 
Navíc ničí lidem i boty.

29%

43%

28%

Více než dvacet let působí ve Sněžném Soukro-
má jazyková školy Mgr. Aleny Hanzlové. Sněžné 
je součástí mikroregionu Novoměstsko a studenti 
školy, kteří dojíždějí z mnoha dalších míst oblasti, 
jsou z velké části právě z Nového Města na Moravě. 

Vedle soukromé individuální výuky angličti-
ny, finštiny a francouzštiny se škola zúčastnila 
mnoha skupinových a individuálních projektů 
Evropské unie v oblasti jazykového vzdělává-
ní dětí, studentů a dospělých ve Finsku, Anglii, 
Skotsku a Itálii. Nedílnou součástí každého pro-
jektu s partnerskými školami v zahraničí je i pre-
zentace Nového Města na Moravě, návštěva a 
prohlídka jeho kulturních památek, sportovních 
zařízení a pobyt v překrásném okolí. 

I majetek města musí být před případným 
poškozením pojištěný. Nové Město na Moravě 
mělo majetek od roku 2005 pojištěný u jedné 
společnosti, i přes bezproblémovou spoluprá-
ci se vedení města rozhodlo zprostředkovatele 
pojištění vybrat prostřednictvím elektronické 
aukce, aby získalo co nejvýhodnější nabídky.  

Přechody pro chodce
Město usiluje o zvýšení bezpečnosti chod-

ců. Jedním z nepřehledných a hlavně pro chod-
ce komplikovaným místem je v ulici Křičkova.  
V horní části ulice u marketu Lidl je proto na-
vržen přechod pro chodce, který by měl výrazně 
ulehčit pohyb pěších z ulice Smetanovy a staré-
ho sídliště směrem k nádraží ČD a Lidlu. Pře-
chod bude bezbariérový a osvětlený. 

Dalším místem, kde se pohybu-
jí chodci a v místě není přechod, je spod-
ní část ulice Křičkova, těsně nad křižovatkou  
s ulicí Drobného, kde by mělo být místo pro pře-
cházení. V současné době je zpracována projek-
tová dokumentace a probíhají povolovací říze-
ní. Na realizaci přechodu pro chodce u marketu 
Lidl by město chtělo využít grantu kraje Vyso-
čina. Přechodů by se tak mohli chodci dočkat  
v druhé polovině letošního roku.

Téma zimní údržby a solení nadále novo-
měšťáky rozděluje na dvě téměř stejně velké 
poloviny příznivců a odpůrců. Přestože zastán-
ců solení je o něco více, tak i oni jsou rozděleni  
v názoru na to, zda solit pouze hlavní komunika-
ce nebo tento způsob údržby rozšířit i do zbytku 
města. Je vidět, že téma zimní údržby bude i na-
dále složité a anketa pro rozhodování na příští 
rok novoměstské radnici moc nepomohla. Po-
kud ale ještě chcete vyjádřit svůj názor k zimní 
údržbě, můžete do 31. 5. využít diskusní portál  
www.vas-nazor.cz 

Neváhej a choď!
Předposlední víkend v dubnu se na Novo-

městsku konal 1. ročník akce na podporu pěší 
chůze. Sdružení Chaloupky připravilo trasy 
dlouhé 4, 27, 50, 75 a 100 km se startem z Ho-
ráckého muzea. Přes třicet Novoměšťáků s dět-
mi vyrazilo na krátkou rodinnou trasu vedoucí 
ke Koupališti. Dálkové trasy dlouhé 50 a 100 km 
volili zkušení turisté, kteří k nám přijeli z celé 
ČR, dva účastníci byli také z Maďarska. Celkem 
se akce konané ke Dni Země zúčastnilo 52 lidí. 
Akce „Neváhej a choď“ bude mít brzy své po-
kračování. V pátek 28. září si můžete vyzkoušet, 
na kolik osmistovek vystoupáte během jednoho 
dne. Start bude tentokrát z Krátké.

Z osmi oslovených pojišťovacích společností 
splnily podmínky města čtyři. Nejlepší nabíd-
kovou cenu v elektronické aukci pak nabídla 
společnost Renomia a.s. a novým pojišťovate-
lem se stává od října. Využití elektronické auk-
ce se městu opět vyplatilo a na pojištění majet-
ku ušetřilo.  

Město pokračuje v elektronických dražbách

Prezentace Nového Města na Moravě 
v rámci projektů EU partnerství škol

Nepřetržitá dlouhodobá existence školy, která po-
skytuje výhradně individuální jazykovou výuku dě-
tem, studentům SŠ, VŠ a dospělým, dokazuje, že tento 
způsob výuky je jedním z nejlepších, nejefektivnějších 
a nejintenzivnějších. Hravou formou motivuje děti, 
vychází vstříc zájmu o další znalosti a soustředí se na 
konverzaci.  Nespornou výhodou této formy výuky je 
i absence zábran a obav z možného chybování ve sku-
pině a zároveň je určitým způsobem užitečné relaxace. 
Účast na projektech EU výuku inovuje a oživuje.

V současné době, která přináší mnoho změn, 
je dlouhodobé působení školy konstantou, kte-
rá poskytuje jazykovou suverenitu svým studen-
tům a zároveň reprezentuje oblast svého půso-
bení v rámci projektů EU. 
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Na základě stížností obyvatel ulic Budovate-
lů a Hornická město plní slib, který dostali oby-
vatelé od radních na jednáních, která probíhala 
přímo na místech, kde je nedostatek parkova-
cích míst nejvíc trápí. Vzhledem k zpoplatněné-
mu parkování u pošty na ulici Masarykova řada 
lidí parkuje ve zmíněných ulicích, sami obyva-
telé ulic pak nemají kam zaparkovat svá auta. 

Novou podobu vyhlášky o změně místních po-
platků schválilo Zastupitelstvo města na svém po-
sledním zasedání. Poplatky za užívání veřejného 
prostranství neplatí pořadatelé kulturních, spo-
lečenských, sportovních, náboženských a politic-
kých akcí nebo akcí, ze kterých je výtěžek určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely. Dále pod-
nikatelé mohou zdarma před svojí provozovnou 
umístit přenosnou reklamu o max. velikosti 1m2. 
Od poplatků je osvobozeno i umístění pohostin-
ských zahrádek před vlastní provozovnou, umístě-
ní prodejního pultu a vystavení prodávaného zbo-
ží, pokud nezabírá plochu větší než 8m2.

Město bude mít další kamery
S rozšířením kamerově střežených lokalit 

město pokračuje. Využilo nabídky kraje Vysoči-
na a zažádalo si o dotaci z „Programu prevence 
kriminality“. Novoměstský projekt rozšíření ka-
merového systému uspěl a na pořízení tří nových 
kamerových bodů Nové Město na Moravě získa-
lo dotaci téměř 170 tisíc korun. Kraj ale přispívá 
pouze větší částí z celkových nákladů, které pře-
sahují 260 tisíc korun, 35 % tak uhradí město ze 
svého rozpočtu. Nové kamery přibudou na Vrati-
slavově náměstí a autobusovém nádraží. 

Nákup elektrické energie na burze
Vedení města chce opět využít společný ná-

kup elektrické energie a ušetřit. Nákup pro-
střednictvím burzy se městu vyplatil už letos, 
kdy získalo lepší ceny. Prostřednictvím komo-
ditní burzy nakoupí energii i letos na následující 
dva roky pro všechny městské organizace. Vý-
hodou tohoto způsobu nákupu je rychlost, jed-
noduchost a hlavně transparentnost obchodo-
vání během zisku výhodných cen. 

S příchodem jara byly zahájeny práce na běž-
ných a pravidelných opravách komunikací ve 
městě. Začaly lokální vysprávky povrchů vozovek 
po zimním období, kdy bylo zjištěno množství vý-
tluků a dalších závad. S opravami už se začalo bě-
hem dubna a pokračovat se bude i v následujících 
měsících a podle potřeb i v průběhu celého roku.

Zároveň dochází i k menším opravám někte-
rých chodníků. Jako například na ulicích Tyršo-
va v úseku od ulice Radnické po Štursovu, dále 

Zmizí nevzhledné plakáty
Po městě se opakovaně objevovaly plakáty  

a reklamní letáčky na různých a především ne-
vhodných místech. Rada rozhodla, že reklamy  
a upoutávky by měly být sjednoceny a to prostřed-
nictvím reklamních rámečků na sloupech veřejné-
ho osvětlení v několika ulicích po městě. Zveřejňo-
vání a umísťování inzerátů do rámečků budou mít 
na starosti Novoměstská kulturní zařízení. 

Údržba zeleně na náměstí
Během jarních měsíců dojde k připravované 

údržbě stromů na Vratislavově náměstí. Vzhledem 
k jejich horšímu zdravotnímu stavu bude muset 
dojít k prořezávce větví a vazby korun stromů.Město podporuje 

provoz kina
Díky obětavosti a dobré práci současného 

nájemce, novoměstské kino i přes vysoké nákla-
dy na digitalizaci a nízkou návštěvnost stále pro-
mítá. Rada města se rozhodla podpořit provoz 
kina, a proto snížila nájemné kina na polovinu. 

Co dál, když už víte, co budete točit? 
Teď je potřeba si vytvořit loutky, kulisy a taky 

vědět jakou animaci člověk použije. Musím si zvo-
lit, jestli to bude plastelínová animace nebo ani-
mace s loutkou, která má kostru a je reálnější. 
Pak se musí vytvořit kulisy, správně si celou scé-
nu nasvítit, napsat si scénář a může se točit. Tak-
že tahle práce zabere třeba dva měsíce, než se to 
všechno nachystá a seženu všechno, co potřebuji. 
Pak teprve můžu začít animovat. 

Kolikrát musíte pustit kameru nebo cvak-
nout fotoaparátem, aby byl vidět nějaký po-
hyb loutkou?

Na jednu vteřinu je potřeba udělat 24 záběrů, 
ale dělá si jich 12, pravidlem je, že se každý záběr 
používá dvakrát, což je takový základ animovaného 
filmu. Pak poskakuji před zrcadlem, dělám pohyby 
rukama, nohama, abych viděl, jak správně loutkou 
pohybovat, a pak ten samý pohyb udělám s loutkou. 
Pak se natočený materiál nahraje do počítače a za-
čínám skládat celý film ve střihovém programu. Zá-
roveň pracuji už i s hudbou nebo se zvukem.   

Takové jedno mávnutí rukou loutky - co 
všechno obnáší?

Mávnutí rukou loutky obnáší asi jednu až tři 
vteřiny záběru, takových 36 snímků, co fáze, to 
pohyb 2-3 milimetry rukou loutky a každé pohnu-
tí v loutkách je jedno cvaknutí fotoaparátu nebo 
kamery. Takový jeden delší záběr klidně obná-
ší 300 cvaknutí fotoaparátu a 300 pohnutí lout-
kou a třeba tři hodiny práce u animačního stolu. 
Deset vteřin záběru jsou dva dny intenzivní práce  
u animačního stolu a u počítače.

Kolik už jste natočil filmů? 
Animovaný film dělám asi osm let a mám natočeno 

kolem 35 filmů v rozmezí jedné minuty až šesti minut. 

Kolik už jste pro to vytvořil loutek?
Těch původních loutek jsem měl asi deset. Pak 

jsem si začal vyrábět loutky s vlastním pohybovým 
mechanizmem a těch mám pět a používám je jako 
herce, takže je převlíkám, maskuji a měním podle 
potřeby. Obcházím ale i hračkářství, železářství, 
protože animovat se dá všechno, nač si vzpomene-
te, třeba knížky, nebo jsem animoval i plechovky. 

Každý rok máte animované filmy mezi nej-
lepšími amatérskými filmaři v republice. Ja-
kého ocenění si nejvíc vážíte? 

Z ocenění mám samozřejmě vždycky radost, 
ale já si cením spíš ocenění od dětí. Když jsou na 
projekce pozvány děti a vidím, jak spontánně re-
agují, jak se smějí, tak z toho mám pak největší 
radost. To jsou nejhezčí ocenění, která mohou fil-
maře animátora potkat. 

Kdo všechno hraje kromě loutek ve vašich 
filmech?

V mých filmech hraje téměř celá rodina, ale 
nejvíc asi náš pes Merlin. Mimochodem, kombi-
novaná animace živého herce a loutky je jedna  
z nejnáročnějších disciplín animovaného filmu. 

Můžeme někde vidět vaše filmy? 
Už tři roky mi běží filmy na CS film TV mini 

v dopoledním vysílání. Každý měsíc se tam opa-
kují animované filmy pro děti, kde mám soubor 
asi šesti až osmi filmů pod názvem Merlin, 
klaun a já.   

Děkuji za rozhovor.

„Nejlepší ocenění jsou od dětí,“ říká animátor Bohumír Novák

Opravy komunikací u přístavby I. ZŠ nebo v ulici Nezvalova, kde už 
nové chodníky jsou. I tyto opravy budou pokra-
čovat během roku v dalších částech města.

Změna placení parkovného u pošty
Prvním květnem se proto mění placená parko-
vací zóna. Od začátku parkoviště na ulici Ma-
sarykova po parkovací automat bude parkovi-
ště bez poplatku a prioritně ho budou využívat 
obyvatelé ulice Budovatelů, kde je parkovacích 
míst nedostatek. Druhá část parkoviště od par-
kovacího automatu po konec parkoviště zůstává 
zpoplatněná. 

Další schválený návrh změn místních poplat-
ků vyšel z podnětů občanů. Problém nedostatku 
parkovacích míst řešilo vedení města přímo s oby-
vateli jednotlivých ulic. V některých lokalitách se 
problém s parkováním daří částečně řešit, někde 
místa už teď nejsou, proto město snižuje poplat-
ky za vyhrazená parkovací místa tak, aby ceny byly 
dostupnější pro více zájemců. Návrh ale myslí i na 
to, aby nebyla všechna místa rozdělena, vyhrazené 
parkování tak má omezenou kapacitu a to do max. 
25 % míst z celkového počtu. Nově tak vyhraze-
né parkování vyjde obyvatele na 200 Kč za měsíc, 
podnikatele před vlastní provozovnou na 700 Kč.

Změna poplatků
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Nově stojí před budovou Horáckého muzea 
zvukový kiosek. To ale není jediná novinka, infor-
mační centrum navíc půjčuje zvukové průvodce, 
které návštěvníky provedou městskými památko-
vými zónami nejen v Novém Městě na Moravě, 
ale i v Jimramově. Zvukový průvodce poutavou 
podobou přibližuje zajímavosti města i okolí a to 
hned v několika jazycích. Ke zvukovému průvod-
ci dostane každý orientační mapku památkových 
zón. Nejzajímavější místa jsou označena cedul-
kami s číslem zastavení, v Novém Městě jich je 
22 a v Jimramově 11. Zvukový přístroj se ovládá 
velmi jednoduše, po zvolení číselného kódu bliká 
dioda na zvoleném obrázku. Pro prohlídku Nové-
ho Města je navíc připravena i varianta pro těles-
ně znevýhodněné občany, kterým mapka přináší 
popis nejvhodnější trasy pro pohyb městem. Zvu-
kový kiosek i zvukový průvodce byly vytvořeny za 

významná květnová výročí

5. 5. 1882       
narodil se v Hodíškově 
Ing. arch. Stanislav Sochor
přednosta Památkového ústavu v Brně, pomá-
hal budovat Horácké muzeum 
130. výročí narození
9. 5. 1952, zemřel v Brně, 60. výročí úmrtí
Byl jedním z prvních abiturientů novoměstské 
reálky, jeho spolužákem byl básník Petr Křička. 
Studium architektury v Praze i vliv prof. Jana 
Kaula zanechalo v mladém studentovi zájem o 
nově vznikající odbornou disciplínu nesoucí ná-
zev památková péče. Mimo svoje vlastní archi-
tektonické práce byl jmenován asistentem kan-
celáře Ústřední komise pro zachování památek 
ve Vídni. V roce 1919 se stal prvním přednostou 
Památkového úřadu pro Moravu a Slezsko v 
Brně, kde po stránce metodické a vědecké zane-
chal po sobě velký kus precizně odvedené prá-
ce. Jeho profese mu byla spíše posláním, zvlášť 
pokud se to týkalo jeho rodného kraje. Nad rá-
mec svých povinností publikoval v mnoha pe-
riodikách, věnoval se významným stavbám na 
Horácku, společně s Karlem Němcem pomáhal 
budovat Horácké muzeum. 

10. 5. 1902      
narodil se v Moravských Křižánkách 
František Dřevikovský 
důstojník, řezbář, 110. výročí narození
(zemřel 19. 11. 2001 ve Starém Plzenci)
 

24. 5. 1997      
zemřel v Brně prof. RNDr. Miroslav Smejkal
botanik, působil na Přírodovědecké fakultě MU 
v Brně, od 1994 čestný občan NMnM
15. výročí úmrtí (narozen 31. 10. 1927 v NMnM)

25. 5. 1902     
narodil se ve Velké Bíteši 
akad. architekt Lev Krča
působil v NMnM jako asistent u stavitele F. 
Šmídy, lyžař a pracovník Sokola, činný v odboji
110. výročí narození
(zemřel 29. 5. 1945 ve V. Bíteši)

28. 5. 1887      
narodil se v NMnM Ing. Karel Mrkvička
geometr, lyžařský závodník, funkcionář novo-
městského SK, 125. výročí narození
(zemřel 12. 4. 1959 v NMnM)
Svůj první lyžařský závod jel v Novém Městě 
před 102 lety na trati dlouhé 7280 m, jeho příte-
lem i sokem v bílé stopě mu byl Bohumil Hanč. 
Ve věku 36 let ukončil závodnickou kariéru, aby 
se mohl věnovat výchově další lyžařské genera-
ce. I přes svoji zeměměřickou profesi působil 
jako organizátor závodů, velitel a vytyčovatel 
tratí i jako rozhodčí. Byl prvním ředitelem nově 
vzniklého závodu „Zlatá lyže Českomoravské 
vysočiny“. Za svoji činnost a vzorné vedení zá-
vodů byl i vyznamenán pamětní plaketou. Celý 
život strávil v Novém Městě, kde byl aktivní i ve 
veřejných funkcích.

Neznámý autor tohoto citátu měl s dobro-
volníky určitě dobrou zkušenost, stejně jako my 
ve Sdružení Nové Město na Moravě, o.s. Dob-
rovolníci jsou nedílnou součástí naší organizace  
a pomáhají v různých oblastech. Více infor-
mací o dobrovolnických programech se mů-
žete dozvědět na www.sdruzeninovemesto.cz.  
V současné době působí u nás 23 aktivních dob-
rovolníků, jejichž řady v poslední době obohati-
lo také osm studentů z místní Střední odborné 
školy „Bělisko“. Ti se do dobrovolnictví vrhli  
s obrovskou a neutuchající chutí – při akcích 
služby Raná péče pracují s dětmi s postižením, 
pomáhají s podpůrnými činnostmi a 3 z nich se 
v současné době připravují na vstup do progra-
mu Pět P. Chtěla bych na tomto místě poděkovat 
všem dobrovolníkům z řad studentů, maminek 
a členů Klubu seniorů za výbornou spolupráci  
a velkou pomoc. Velký dík patří i paní Ing. Jitce 

Děti mateřských škol se seznámily s knihou 
„Jak Krtek ke kalhotkám přišel“. Pro žáky zá-
kladních škol byla připravena „Jarní procházka 
s Františkem Nepilem“ a „Svět bajek“.

26. března jsme přivítali příjemného hosta, nej-
prodávanějšího ilustrátora dětských knih Adolfa 
Dudka. Jeho „Veselé kurzy kreslení“ byly plné vti-
pu, energie a ilustrátorských zkušeností. Rozvese-

Sladký život s knihovnou
lily každého, kdo byl přítomný. Záznam z tohoto 
dne můžete zhlédnout na webu televize www.tele-
vizevysocina.cz v událostech z kultury z 5. dubna.   

Ocenili jsme nejvěrnějšího čtenáře knihovny, 
kterým je paní Alena Svobodová. Měsíc čtenářů 
ukončila Noc s Andersenem, která byla věnová-
na 100. výročí narození Jiřího Trnky. Svou pří-
tomností naše nocování podpořil pan starosta 
Michal Šmarda a radní Mgr. Jiří Maděra. Děti 
vyráběly lucerničky a vydaly se do světa broučků 
pod jalovec, dub a vřes. Ožila i kniha Zahrada. 
Pro malé nocležníky byla dále připravena po-
hádková cesta, hororová stezka odvahy a disko-
téka, o kterou se postaral DJ Bartoš. Sladké sny 
přišel popřát dětem pan Andersen. Chceme po-
děkovat všem dobrovolníkům, kteří svůj vzácný 
čas věnovali pohádkové noci. Za vydatnou sní-
dani děkujeme Pekařství Řečice. Všem čtená-
řům přejeme příjemné zážitky nad knihou.

Městská knihovna

motto, které provázelo v městské knihovně malé i velké čtenáře po celý měsíc březen

„Nikdy nezpochybňuj hodnotu dobrovolníků 
- Noemovu archu postavili dobrovolníci, Titanic profesionálové.“

Poslechněte si, co zajímavého najdete v našem městě

finanční podpory EU a ROP Jihovýchod v rámci 
projektu Destinace cestovního ruchu Novoměst-
sko. O zvukové průvodce začíná být zájem, nej-
častěji si návštěvníci pouští zvukovou nahrávku  
o Vírském mlýnku a Prvních lyžích na Novoměst-
sku. Přijďte si povídání o nejzajímavějších mís-
tech poslechnout i vy. 

Zelené ze SOŠ Bělisko, díky níž se podařilo s no-
vými dobrovolníky navázat kontakt.

Pokud byste i vy chtěli rozšířit řady našich 
dobrovolníků, neváhejte – a jestli zvažujete, zda 
a jak se zapojit, povzbudí vás možná několik 
vzkazů od těch, kdo už se rozhodli:

* „Přivítají vás bezvadní lidé tak jako mě, uži-
jete si hodně zábavy s dětmi i mezi dobrovolníky. 
Při každém setkání zažijete skvělou atmosféru  
a přátelství.“ * „Prožijete s námi mnoho zábavy 
a třeba se podíváte i někam, kde jste ještě nebyli. 
A zkušenosti, které tu jako dobrovolník získáte, se 
vám určitě budou do budoucna hodit!“ * „Určitě 
to zkuste, nic to nestojí a má to samá pozitiva.“

Můžete nás kontaktovat: 
e-mail: dobrovolnictvi@sdruzeninovemesto.cz 

tel.: 734 679 893
Zuzana Šafaříková, DiS. 

(koordinátorka dobrovolnictví)
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„Vyhráli jsme!“, zahřmělo sálem DDM ve 
Žďáře nad Sázavou v úterý 17. dubna po napí-
navém souboji sedmi družstev žáků pátých roč-
níků z různých končin žďárského okresu. Vítěz-
stvím v okresním kole jsme si zajistili postup do 
krajského kola. 

Vítězné družstvo z březnového novoměst-
ského klání, ve složení Tereza Lukešová, Matěj 
Konečný, Jakub Novotný a Matěj Trödler, jela 
do Žďáru povzbudit celá naše třída. Mohli jsme 
tak v přímém přenosu sledovat, jak si naši vedou  
v otázkách z oblasti českých dějin, literatury, 
hudby, přírodních věd, sportu, ale i v hádan-
kách.  Trochu odlehčení od lítého boje přinesly 
mezihry. Soutěžící luštili tajné kódy, poznávali 
hady nebo skládali puzzle a nám ostatním bylo 
dovoleno hlasitě povzbuzovat. Ziskem třinácti 
bodů jsme o tři body utekli druhým v pořadí – 
hráčům z Radostína nad Oslavou. Třetí, medai-
lovou pozici, si odvezli soutěžící z Velkého Me-
ziříčí.            třída V. A, ZŠ Leandra Čecha 860

Sluncem prozářený Gobe-
línový salonek novoměstského 
kulturního domu se v sobotu  
21. dubna poprvé proměnil  
v obřadní síň. Nová místa pro 
konání svatebních obřadů rad-
nice určila v souvislosti s ru-
šením stávající obřadní síně  
v budově městského úřadu. Byla 
jsem zvědavá, jak se novoměst-
ští vyrovnají s hozenou rukavicí.

Gobelínový salónek se drob-
nými stavebními úpravami pro-
měnil ve světlý prostor na rozdíl 
od původní potemnělé místnos-
ti v budově radnice. Úpravy a prostorové změ-
ny salónku navrhly mladé architektky Lenka 
Jašová a Jana Čermáková. Za perfektně a rych-
le provedenými stavebními pracemi stojí učni z 
místní Střední odborné školy. Došlo také na vý-
zdobu interiéru, kterou se při svatebních obřa-
dech dříve nikdo nezabýval. Výzdoba je zvolena 
velmi decentně, aby umocňovala slavnostní ob-
řad, nikoliv se stala dominantní. Květinová vý-
zdoba je zvolena co do množství vhodně, velké 
vzrostlé živé i umělé rostliny usazené do sněho-
bílých květináčů. Umístění květin nijak neruší 

S příchodem jara se do měst a městeček opět 
vrací velmi oblíbené farmářské trhy a ani Nové 
Město na Moravě samozřejmě nebude výjim-
kou. Loňský první ročník potvrdil, že i v našem 
městě máme zájem o nákup čerstvých a kvalit-
ních plodin a produktů. S farmářskými trhy se 
začneme opětovně potkávat každých čtrnáct 
dní vždy v sobotu od 8 do 12 hodin v parku před 
Horáckou galerií. První trh se koná v sobotu 
26. května a poslední pak 27. října 2012, každý  
z nich vždy zpestří hudba, výtvarná dílna nebo 
workshop pro rodiče s dětmi.

V rámci trhů na Vás opět čeká tradiční bo-
hatá nabídka následujících kvalitních produk-
tů: sezonní zelenina a ovoce, kravské, kozí a ovčí 
sýry, uzené sýry, salámy, klobásy, maso, vejce  

z domácího chovu, med a medové produkty, ko-
ření, bylinky, květiny, sazenice a další speciality  
a produkty z Novoměstska.

Letošní farmářské trhy budou pořádány 
pod hlavičkou Horáckého muzea, před kterým 
budou nově probíhat doprovodné programy  
v podobě workshopů a tvořivých dílen zruč-
ných řemeslníků. V případě nepříznivého po-
časí se workshop přemístí do vestibulu muzea.  
O připravovaných doprovodných programech 
se vždy včas dozvíte na našich webových strán-
kách http://hm.nmnm.cz/

Na prvním trhu, který se uskuteční v sobo-
tu 26. 5. 2012, se můžete těšit na skupinu Tata 
Band Josefa Kučery a na workshop s ekologic-
kým sdružením Chaloupky o.p.s. pracoviště 

Krátká. Zájemci si mohou přijít 
vyzkoušet upéct placky z vlast-
noručně umletého obilí, sezná-
mit se s bioprodukty, fairtrade 
produkty a vůbec s činností eko-
logického centra Chaloupky.

Na závěr zveme tímto všech-
ny pěstitele, chovatele, farmáře, 
ale i třeba řemeslníky, kteří mají 
zájem prodávat své produkty  
a prezentovat svoji produkci na 
novoměstských farmářských tr-
zích, neváhejte nás kontaktovat 
na výše uvedené adrese. Tato 
nabídka platí i pro obyčejné za-
hrádkáře, kterým se urodilo více 
zeleniny, než jsou schopni sami 
spotřebovat.

První svatby v novém

dominantní prvek, čímž je zvláštní druh tapiser-
ie tkaný gobelín. Velmi slavnostně působí pota-
hy na židle, které jsou barevně sladěny s okolním 
prostorem. Jemně řasené závěsy z nadýchané 
organzy. Závěrem musím konstatovat, že se 
Veronice Teplé a lidem kolem ní podařilo ho-
zenou rukavici zdvihnout a novoměstští si opět 
rádi budou své ano říkat ve svém městě. Posuďte 
sami z přiložené fotografie.

Eva Peňázová, autorka se narodila v NMNM
vyhledává pro PragueWeddings.com 
zajímavá místa pro svatební obřady

Farmářské trhy pod hlavičku muzea

Titul Všeználka 
vybojovalo Nové Město 

Základní umělecká škola Jana Štursy v No-
vém Městě na Moravě zve zájemce o studium 
na talentové zkoušky do všech oborů, které se 
uskuteční v úterý 29. května 2012 v době mezi 
14:00 – 17:00 hod. v prostorách ZUŠ.

Zkoušky do hudebního a tanečního oboru 
budou probíhat v budově na Vratislavově nám., 
do výtvarného a literárně dramatického oboru  
v budově na Monseově ul.

Pro ty, kteří se nemohou dostavit, je určen 
náhradní termín: 13. 6. 2012  

Talentové zkoušky

Město nově jmenovalo do funkce ředitelky 
Domu dětí a mládeže Klubíčko ředitelku Bc. 
Alenu Sobotkovou. Ve své funkci už je něco 
přes měsíc a jak sama přiznává, má řadu plá-
nů: „Chtěla bych nabídnut nejen kvalitní zájmové 
kroužky na následující rok 2012/2013, ale také 
chci informovat o stávající programové nabídce 
akcí pro veřejnost spojenou s místními organiza-
cemi. A v neposlední řadě pak rozvíjet kvalitu pe-
dagogické činnosti v zájmových kroužcích,“ říká 
ředitelka DDM Bc. Alena Sobotková.

Klubíčko 
má novou ředitelku
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V minulém roce jste 
cyklistický svět pře-
kvapili perfektně při-
praveným závodem, 
který byl následně oce-
něn jako nejlepší zá-
vod světového poháru. 
Co vlastně konání zá-
vodu Světového pohá-
ru obnáší?

Především je to zá-
vod nejvyšší úrovně, 
kam přijede opravdo-
vá elita. Pro nás orga-
nizátory to znamená 
vypořádat se s řádově 
většími nároky na přípravu, infrastrukturu a ko-
ordinaci, přichystat se na masivní zájem médií 
i diváků. Musíme dokonale sladit průběh spor-
tovní, organizační a technické části závodu.

Jak bude letos vypadat startovní pole?
Na svěťáku je větší konkurence než na mis-

trovství světa. Žádné omezení reprezentačních 
nominací, prostě závodí ti nejlepší z nejlepších. 
Ze špičky nebude chybět skoro nikdo. Podle no-
vého pravidla UCI má 15 top teamu na závodech 
světového poháru povinnou účast. I letos budou 
čeští závodníci patřit k absolutním favoritům, 
takže věřím, že diváci si stejně jako v minulém 
roce přijdou na své.

Důležitými změnami prošla disciplína sprin-
tu. Co je kromě názvu Eliminátor nového?

Eliminator se letos poprvé jede jako samo-
statná disciplína světového poháru a my jsme 
moc rádi, že jsme k tomu jako průkopníci této 
disciplíny také přispěli. Závodnické nasazení  
i konkurence tak bude ještě větší než v minulých 
letech. Na Vysočině navíc letos vyzkoušíme no-
vinku, pro kterou jsme museli vyžádat zvláštní 
výjimku od UCI. Na start jednotlivých jízd se 
postaví místo 4 rovnou 6 závodníků. To by mělo 
přinést více dramatických okamžiků a soubojů, 
více taktiky a méně zdlouhavý průběh.

Co bude pro diváky atraktivní mimo sa-
motný závod?

Lidé si mohou zajít přímo do „boxů“ a z bez-
prostřední blízkosti sledovat dění v zázemí týmů 
– nejnovější techniku, přípravu jezdců na závod, 
týmy pořádají různé promoakce. To je určitě 
velký zážitek. A to samozřejmě ještě nemluvím 
o nabitém programu dalších závodů a o dopro-
vodném programu.

Tradiční večerní koncerty si získaly velkou 
popularitu. Co je nachystáno letos?

Koncertů a show předávání startovních čísel 
se týká jedna výrazná změna. Letos se přesunou 
ze sportovního areálu na náměstí v Novém Měs-
tě.  Pro diváky to znamená pohodlnější zážitek.

Velká pozornost byla v minulých letech 
věnována přípravě trati, která byla navržena 
na míru televiznímu přenosu i světovým tren-
dům. Hodně se mluvilo také o nových technic-
kých pasážích. Jaká je trať v letošním roce?

Trať se osvědčila a připravujeme pouze dílčí 
vylepšení. Po zimě jsme opravili a mírně dola-
dili některé úseky.  Nová, pro diváky i televizní 
přenos atraktivnější sekce vznikne místo úseku 
s názvem Toboggan. Bude to rychlý sjezd lesním 
průsekem s řadou skoků. Dostane název BMX 
podle inspirace terénními vlnami typickými pro 
bikros.

Jak lze trať vlastně charakterizovat?
Trať kopíruje trend pestrých přírodních 

okruhů, které jsou doplněny umělými technic-
kými sekcemi. Myslím, že se nám v Novém Měs-
tě podařilo připravit vyváženou trať, atraktivní 
pro závodníky, diváky i televizi.

Jak si Nové Město na Moravě celkově stojí 
v porovnání s ostatními závody světového po-
háru?

Naší výhodou je infrastruktura připravená 
pro velké akce. Proto jsme si také před 4 lety 
Nové Město vybrali. To je benefit, který nám 
ulehčuje práci a divákům maximálně šetří sta-
rosti a umocňuje zážitky. Letos navíc areál pro-
šel dalším zásadním vylepšením. Velkokapacit-
ní záchytné parkoviště, široká cyklostezka až do 
areálu, dvojnásobná kapacita tribun a zbrusu 
nové sportovní zázemí jsou velkým přínosem.  

Ján Svorada: Na květnovém svěťáku 
by neměl chybět žádný sportovní fanoušek

Ján Svorada není pouze legendou české cyklistiky, ale také generálním managerem závo-
du Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě. Těžko byste hledali někoho 
vhodnějšího, pokud chcete zjistit, co se děje v terénu i pořadatelském zázemí připravova-
ného vrcholu domácí cyklistické sezóny.

Program Světového poháru MTB 
Nové Město na Moravě 2012

Pátek 11. 5. 2012
13:00 kvalifikace Sprint Eliminator
14:00 závod Světový pohár – Sprint Eliminator
Sobota 12. 5. 2012
8:15 start 80 km Maraton Merida Bike Vysočina
8:55 start 40 km Maraton Merida Bike Vysočina
10:00 start Český pohár v Trialu – semifinále
11:15 start Světový pohár ženy U23
11:16 start Světový pohár juniorky
13:30 start Světový pohár junioři
15:30 start Světový pohár muži U23
17:30 start Český pohár v Trialu – finále
Neděle 13. 5. 2012
10:10 start Světový pohár ženy Elite
14:10 start Světový pohár muži Elite
PRO NOVOMĚŠŤÁKY 
DRUHÁ VSTUPENKA ZDARMA

Pořadatelé závodu Světového poháru hor-
ských kol připravili pro obyvatele Nového Města 
na Moravě speciální akci. Při zakoupení víken-
dové vstupenky dostanou druhou zdarma, ušetří 
tak přesně 300 Kč. Akci je možné využít pouze  
v termínu od 7. do 10. května v Infocentru v No-
vém Městě. 
DOPROVODNÝ PROGRAM SVĚTOVÉHO 
POHÁRU SE STĚHUJE NA NÁMĚSTÍ

Večerní koncerty, akce pro děti nebo zábavné 
show. Závod světového poháru již tradičně do-
plňuje také bohatý doprovodný program, který 
po celý víkend baví návštěvníky akce. Hlavním 
tahákem jsou každoročně koncerty populárních 
skupin a zpěváků – letos vystoupí například 
populární česká kapela Toxique nebo DJ Tom 
Holič. Velká pozornost je také věnována atrak-
tivnímu show předávání startovních čísel nebo 
adrenalinovému finále Českého poháru v tria-
lu. Všechny divácké lahůdky však letos spojuje 
jedna výrazná novinka. Pořadatelé akce dopro-
vodného programu přesunuli z areálu na ná-
městí do Nového Města. Doprovodný program 
tak letos vyvrcholí v sobotu po 17. hodině přímo  
v Novém Městě.

V porovnání s ostatními závody se Vysočina 
může určitě pyšnit také propojením závodní 
cyklistiky, cyklistiky pro veřejnost a zábavy. 

Co říct na závěr našeho rozhovoru? Jaké 
máte pozvání pro fanoušky?

Jednoznačně to bude opět napínavé. Na star-
tu se sejde absolutní špička, která bude chtít Jar-
du Kulhavého sesadit z trůnu. Ondra Cink bude 
chtít vyhrát kategorii do 23 let. Olympijská se-
zóna přidává na dramatičnosti. To vše ve skvě-
lé atmosféře, kterou je Vysočina proslulá. Jed-
noduše domácí cyklistická událost roku, kde by 
žádný fanoušek neměl chybět.
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Herec Jan Hrubec se rozhodl předvést dětem 
živé loutkové divadlo, které je založené hlavně 
na jejich představivosti. Všiml si, že u nich je po-
dobné živé hraní a vtělování se do pomyslných 
figur vlastně potřebou. 

Každé z nich touží před ostatními předvést 
svoji už sebevědomou drobnou osobnost. I když 
uvnitř jim někdy hlodá strach a stud veřejně se 
projevit. 

Aktér Jan Hrubec je vtáhne do děje a donu-
tí je nenásilně odhodit ostych. Oni se pak spolu 
s ním podílejí před publikem na vytváření před-
stavení. 

Malí diváci se tak sami stávají herci a vypra-
věči. Učí se tím prožívat skutečné akce loutek  
a naznačených osob a to nejen tělem, ale i slovy 
a projevem mají odevzdat kus něčeho svého. Je 
v tom zároveň příprava na zapojení se do společ-
nosti a výzva dát část sebe druhým. 

Otvírání studánek 
na Třech Studních 

Tradiční slavnost, kterou každoročně koná 
společnost Vítězslavy Kaprálové, se uskuteční  
v sobotu 26. května ve 14 hod. v lesním areálu  
u studánek Barborky a Vitulky. 

Vystoupí Pěvecký sbor ZUŠ Jaroslava Kvapi-
la z Brna a brněnští umělci, ale i folklórní sou-
bory ZŠ Křižánky, Kamínek Žďár nad Sázavou, 
Gen ZUŠ Žďár nad Sázavou a Groš Dolní Ro-
žínka.

Bonzo Radványi 
a Ľuboš Beňa

pátek 11. 5. 2012
Od 20.00 hod. (otevřeno bude už od 19 hod.)
Penzion U Pasáčka Nové Město na Moravě
S Dobrom v Dobrom – Speciální koncert-

ní program s tímto názvem nabízejí dva sloven-
ští hudebníci Bonzo Radványi a Ľuboš Beňa. 
Oba jsou známí propagátoři rezofonické kytary 
– dobra, nástroje, který vynalezl v 20. letech mi-
nulého století slovenský rodák John Dopyera. Je-
jich repertoár je složený z klasických amerických 
standardů, ale i vlastních originálů zpívaných ve 
slovenštině. Umělci k tomu nabízejí množství za-
jímavostí o rezofonických kytarách a jejich histo-
rii, nenechte si ujít neopakovatelný večírek !

Vstupné 90Kč v předprodeji, 120Kč na místě
Předprodej – penzion U Pasáčka

PETMEN 2012 
8. května se koná další ročník veleúspěšné-

ho závodu Petmen. Pozor!  Z důvodu totálního 
vyčerpání petzdrojů v okolí Kadova se letošní 
ročník přesouvá do nové lokality s množstvím 
bohatých nalezišť. Připraveny jsou opět tra-
sy různé délky pro pěší i cyklisty. Startujeme  
8. května v 10 hodin z hráze Zuberského rybní-
ka. Více najdete na www.petmen.info. 

TANEČNÍ STUDIO 
v Novém Městě na Moravě 

Vás srdečně zve na

VYSTOUPENÍ 
MAŽORETEK

Kulturní dům v Novém Městě na Moravě
18. května 2012 v 17.00 hodin

Jan si uvědomuje, že ono přenesení pohád-
kového neznáma do syrové všední skutečnos-
ti není samoúčelné. Rozvíjí nejen fantasii, ale  
i uvědomění si vlastních chyb a předností. Po-
máhá i vývoji názoru jednotlivce. 

Pro herce umělce je tato živá hra dvojnásob-
ně obtížná. Musí se neustále vyrovnávat s neče-
kanými reakcemi dětí i kritickými pohledy do-
spělých. 

Nemine ho vnitřní příprava na nenadálé si-
tuace, kdy všechno selže, i hmotné prostředky. 
Nejvíc nepříjemné je, mají-li vytvářet nosnou at-
mosféru a podpořit děj. 

Je potěšitelné, že všemi těmi zádrhely se 
umělec Jan Hrubec nenechá rozhodit a loutku 
Palečka uloží dětem do srdce. Dokáže jim věno-
vat skutečný zážitek, který jim chtěl dát. Těšíme 
se na jeho další výkony určené dětem i nám.

Autor Jiří Hubáček

Pozvánky

Letošní festival (7. – 9. června) bude přehlídkou 
známých i neokoukaných tváří. Předběžný program 
vypadá slibně. Čtvrtek: brněnské Divadlo Líšeň do-
poledne školám zprostředkuje projekt Romský ta-
nec, ZUŠ nabídne Odpoledne s divadlem a večer 
patron festivalu zahraje sólovku Unicorn. 

Pátek: brněnský Buranteatr zahraje pro 
střední školy představení Misantrop, soubor 
Drum Bun ze Soběslavi přiveze představení 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, odpoledne se v 
KD budou konat výtvarné dílny a příprava prů-
vodu, večer nás čeká slavnostní mašírování, vy-
hlášení vítězů průvodu (tvůrčí skupinky masek, 
hlaste se!) u kašny, dvojkoncert Nikola Brasko a 
kapela Zrní, fireshow a ohňostroj. Sobota: hra-
decké divadlo DRAK zahraje Děvčátko se sirka-
mi, Jan Hrubec nabídne workshop „Hlas, mi-
moslovní výpověď těla, přítomnost energie při 
projevu“ a představení pro děti i dospělé Tristan 
a Izolda, odpoledne chystáme besedu s tajem-

nou divadelní legendou a vernisáž fotovýstavy 
Jakuba Žárského, večer vyvrcholí kusem Dea-
ler’s Choice Dejvického divadla. Navíc vyhlašu-
jeme soutěž O nejkrásnějšího motýla, výtvarné 
práce noste do KD od 14. 5., od 28. 5. budou 
motýli vystaveni. 

Vyrazit do ulic během festivalových dnů se 
vyplatí. Co když zrovna Vy natrefíte na Ivana 
Trojana, kterého netřeba představovat? Nebo 
na Michala Isteníka, držitele Ceny Alfréda Ra-
doka za rok 2011? Co když Vám zkříží cestu 
Václav Neužil, laureát Ceny Thálie za rok 2011? 
Či Petr Vaněk a Janek Jirků, úspěšní divadelní-
ci v NMnM narození, dvojice festivalových pat-
ronů? Kdo chce proplouvat kolem našich hvězd, 
ten potřebuje permanentku. Nechcete za ni 
platit? Odpovězte do konce května na soutěžní 
otázku: Kdo je autorem díla, které parafrázuje 
podtitul letošního festivalu – Božská komédyje? 
Pište na sbirka.motylu@gmail.com

Koho můžete potkat na Sbírce motýlů?

Neurologické oddělení otevřelo cerebro-
vaskulární poradnu. Ambulance je v přízemí 
zrekonstruovaného pavilonu interních oborů. 
Lékař – specialista je zde k dispozici vždy ve 
čtvrtek od 9. do 11. hodiny. Objednat se je mož-
né na základě doporučení praktického lékaře na 
telefonním čísle 566 801 425.

Otvíráme cerebrovaskulární poradnu
Poradna se zabývá zejména sekundární prevencí 

cévních mozkových příhod a je určena pro pacien-
ty s prodělanou mozkovou příhodou či přechodnou 
mozkovou nedostatečností (tranzitorní ischemic-
kou atakou) v posledním půlroce. Dále je cílena ke 
sledování pacientů po chirurgických či intervenč-
ních zákrocích na přívodných mozkových tepnách.

Živé divadlo
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Zdeněk Šír se narodil jako 
prostřední ze tří synů Karla 
Šíra a Emmy Vávrové, dce-
ry rychetníka z Pohledce. Po-
cházel ze stavitelské rodiny – 
jeho starší bratr Karel se stal 
stavitelem, jeho otec Karel 
byl stavitelem, jeho děd Ka-
rel byl stavitelem, stejně jako 
jeho praděd Hynek. A právě 
Hynek (či v poněmčené podo-
bě Ignác) Šír koupil dům čp. 
48 na Žďárské ulici, přistavěl  
k němu patro a zřídil zde hosti-
nec. A v tomto domě se o mno-
ho let později narodil i Zde-
něk Šír. Dům byl znám jako Nebolův hostinec 
a poté jako Sporthotel, a tak ho známe i dnes. 
Život Zdeňka Šíra byl v Novém Městě nejvíce 
spjat s domem čp. 133 stojícím na Komenského 
náměstí hned vedle evangelického kostela. Pat-
říval dalšímu staviteli z rodu Šírů Janovi, který 
se za svého života ještě psával Schier. Jan Schier 
byl strýcem Zdeňkova otce Karla a když zemřel, 
koupil Karel Šír jeho dům a s celou rodinou se 
sem přestěhoval.

Zdeněk stejně jako ostatní děti jeho věku 
začal v šesti letech navštěvovat školu. Žákem 
Obecné školy pětitřídní chlapecké v Novém 
Městě na Moravě se stal 16. září 1918, tedy 
krátce před vznikem samostatné Českosloven-
ské republiky. Ač to od něj rodina zřejmě oče-
kávala, dobrým žákem a posléze studentem 
nebyl. Na obecné škole se mu prospěch rok od 
roku zhoršoval a v páté třídě došlo dokonce na 
sníženou známku z mravů „za hrubé chová-
ní vůči třídnímu učiteli“. Třídní učitel Augus-
tin Kubík Zdeňka charakterizoval jako „nepo-
slušného a časem vzdorovitého“. Přesto byl 
(jistě proti své vůli) zapsán k studiu na tehdej-
ší státní reálce v Novém Městě. Reálku začal 
Zdeněk navštěvovat ve školním roce 1923/24  
a jeho vztah k učení se oproti obecné škole ne-
změnil. Aby postoupil do druhé třídy, musel po 
prázdninách složit opravné zkoušky z češtiny,  
z ostatních předmětů měl vesměs čtyřky. Ve 
druhé třídě byl „oceněn“ nedostatečnou již  
z pěti předmětů a musel ji opakovat. Na reálce se 
musel trápit ještě jedno pololetí, než mu z ní bylo 
1. února 1926 umožněno vystoupit.

Přesunul se do druhé třídy novoměstské měš-
ťanské školy, kde došlo ke zlepšení studijních vý-
sledků. Jelikož tehdy měla novoměstská měšťan-
ka pouze tři třídy, absolvoval po dokončení třetí 
třídy v Novém Městě čtvrtou třídu již ve Žďáru. 
Ukončil ji úspěšně 24. června 1928. Po vylíčení 
strastiplné cesty k ukončení základního vzdělá-
ní, zní možná překvapivě informace, že Zdeněk 
Šír začal od školního roku 1928/29 studovat 

I. Vyšší školu průmyslovou  
v Brně. Čtyřletá studia na 
strojnické průmyslovce do-
konce v roce 1932 zakončil 
úspěšnou maturitou. Na rok 
se vrátil do rodného města  
a poté mu nastaly nové povin-
nosti.

V květnu 1933 byl odveden 
a již 17. července 1933 nastou-
pil povinnou 14 měsíční vo-
jenskou službu. Byl přidělen k 
63. letce leteckého pluku č. 2  
v Olomouci. Díky vojenským 
záznamům víme, že do činné 
služby nastoupil 170 cm vyso-

ký mladík světlých vlasů a zelenošedých očí, kte-
rý umí lyžovat, hrát fotbal, řídit motocykl a pla-
vat. Během vojenské služby úspěšně absolvoval 
školu pro důstojníky letectva  
v záloze v Prostějově. Byl 
jmenován letcem pozoro-
vatelem a krátce před svým 
propuštěním do zálohy v září 
1934 povýšen na desátníka 
aspiranta.

Po návratu domů dál žil v 
rodném domě a byl zapojen 
do rodinného stavitelského 
podnikání. V roce 1937 ote-
vřel kamenolom na pohle-
deckém katastru na pozem-
cích patřících příbuzným 
jeho matky. Činností Šírova 
kamenolomu byl odtěžen je-
den blok Vávrovy skály. Do 
vlastnictví Zdeňka Šíra pa-
třila i cementárna u kato-
lického hřbitova a rodinný 
dům na Monseově ulici. Vě-
noval se též skautingu a hrál 
za místní fotbalový tým. Na konci srpna 1938 
byl povolán k vojenskému cvičení a ve vojenské 
službě pokračoval i po jeho skončení v důsled-
ku vyhlášení mobilizace. Domů byl propuštěn až 
24. října 1938 po demobilizaci.

Poslední roky života Zdeňka Šíra se odehrá-
valy v období tzv. druhé republiky a poté v rámci 
protektorátu. Po okupaci se zapojil do odbojo-
vé činnosti. O té bohužel mnoho zpráv nemáme. 
Měl být zapojen do odbojové organizace Obra-
na národa, a to profesorem Antonínem Šimkem, 
který v Novém Městě často pobýval. Antonín Ši-
mek byl ředitelem Ústavu teoretické a fyzikální 
chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. Podle vzpomínek členů skaut-
ského oddílu publikovaných krátce po válce, byl 
Zdeněk Šír jako záložní letec pověřen přípravou 
a organizováním přistání parašutistů v našem 

kraji za spolupráce starších členů skautského 
oddílu.

Po nástupu Reinharda Heydricha do funk-
ce zastupujícího říšského protektora bylo v ně-
kterých oblastech protektorátu od 28. září 1941 
vyhlášeno stanné právo. Začaly také fungovat 
stanné soudy složené z příslušníků německých 
bezpečnostních složek, proti jejichž rozsudkům 
nebylo odvolání. Od té doby stále rostl počet za-
tčených i popravených. Do osidel Gestapa padl 
nakonec i Zdeněk Šír. Byl 18. prosince 1941 za-
tčen a již 13. ledna 1942 odsouzen stanným sou-
dem v Brně k trestu smrti a propadnutí veške-
rého majetku. Ve stejný den vyřkl stanný soud 
ortel smrti i nad Antonínem Šimkem. Až do 
listopadu 1941 byly popravy vykonávány ještě  
v den rozsudku v brněnské věznici Gestapa  
v Kounicových kolejích. Osoby odsouzené  
k trestu smrti v prosinci 1941 a lednu 1942 už 
byly odvezeny do koncentračního tábora Maut-
hausen, kde je čekalo ještě několik měsíců dal-
šího utrpení.

Martyriem gestapáckých výslechů a nelid-
ských podmínek koncent-
račního tábora prošel i Zde-
něk Šír. Po jeho zatčení se  
v Novém Městě začala řada 
lidí obávat dalšího zatý-
kání. K němu ale nedošlo, 
Zdeněk Šír vydržel utrpe-
ní a nepromluvil. Své dny 
dokonal daleko od svých 
blízkých 7. května 1942 
výstřely popravčí čety.  
V Mauthausenu bylo to-
hoto dne popraveno všech 
72 osob odsouzených br-
něnským stanným sou-
dem k trestu smrti. Mezi 
nimi byl i Antonín Šimek  
a řada dalších brněnských 
univerzitních profesorů  
a kulturních pracovníků.

Druhý den po popra-
vě byl sepsán úmrtní list 

(Sterburkunde) a zaslán rodině. Rodičům a bra-
trům tak zůstal po Zdeňkovi jen německy psa-
ný dokument stroze jim oznamující, že majitel 
kamenolomu Zdeněk Šír zemřel 7. května 1942 
v 15 hodin 22 minut v Mauthausenu. Veřejné-
ho uznání se Zdeněk Šír dočkal samozřejmě až 
po válce. Byl in memoriam povýšen do hodnosti 
četaře aspiranta a na žádost své matky, která již  
v té době byla vdovou, mu prezident republi-
ky 20. října 1945 udělil Československý váleč-
ný kříž 1939. Slavnostní předání Českosloven-
ských válečných křížů pozůstalým po padlých 
hrdinech proběhlo v Novém Městě v rámci prv-
ního výročí osvobození 9. května 1946. Zdeněk 
Šír se zařadil mezi české vlastence, kteří za svůj 
aktivní odpor proti německé okupaci zaplatili 
vlastním životem. Jejich odkaz je stále živý.

Vít Křesadlo

K výročím Zdeňka Šíra
Narodil se téměř před sto lety 13. října 1912, zemřel před lety sedmdesáti 7. května 1942. Naro-
dil se v Novém Městě na Moravě, zemřel za ostnatými dráty koncentračního tábora Mauthau-
sen. Jeho krátký život dospěl k dramatickému vyvrcholení, které mu přineslo tragickou smrt.

Československý válečný kříž 1939  
a odznak příslušníka letectva.

Zdeněk Šír v době vojenské služby.
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Všechny strany 9 svazků kroniky, která je  
v našem městě psána od roku 1922 až do sou-
časnosti, jsou již v elektronické podobě. Díky 
našemu projektu bylo za necelý rok přepsáno 
3137 stran 76 jednotlivci, školním kolektivem  
z 8. C. I. ZŠ a stovkou studentů SOŠ NMnM. 

Rok 2011 byl Mezinárodním rokem dobro-
volnictví, všichni přepisovatelé si tak zaslouží 
dvojnásobný velký dík za ochotu bezplatně se to-
hoto projektu zúčastnit. Ti nejúspěšnější budou 
po zásluze oceněni věcnými dary při slavnost-
ním vyhlášení. Přepis zajímavých i méně záživ-
ných témat v různých obdobích historie našeho 
města začleněné do celkové republikové situace 
se stala pro některé přepisovatele každodenní 
radostí a částečně malou závislostí. Projekt je 
tak dobrým podnětem pro ostatní novoměst-
ské instituce, které vlastní zajímavé dokumenty  
a rádi by je uchovali také v elektronické podobě. 

Dík také patří Radě Nového Města, ČSOB 
a nadaci Via, kteří projekt finančně zaštítili. Za 
propagaci na autobusech děkujeme  firmě Zdar.  
Nic by se ovšem neuskutečnilo bez systematické 
práce IT oddělení  MěÚ NMnM, především bez 
mozku celého projektu Zbyňka Grepla. Projekt 
nesklízí úspěch jen u svých příznivců, nemalé 
zadostiučinění pro všechny organizátory bylo 
také ocenění v soutěži Zlatý erb 2012 (viz. No-
voměstsko č. 4/2012).

Jako oceněná elektronická služba je kronika 
k dispozici pro všechny milovníky historie, stu-

denty, badatele... na svých webových stránkách 
kronika.nmnm.cz. Již dnes si můžete přečíst zá-
znam událostí od roku 1914 do roku 1946. Ka-
ždý týden pak přibude další rok. Během května 
mohou nedočkavci  všemi svazky kroniky i virtu-
álně listovat.  Přejeme zajímavé čtení!

Eva Kulková
za Kulturní a společenskou komisi 

POŘADÍ ŽEBŘÍČEK PŘEPISU KRONIKY
              počet stran
  1. Lucie Vlčková 568
  2. Blanka Klempířová 322
  3. Lucie Benová 224
  4.  8.C I. ZŠ NMnM 206
  5.  Lenka Huťková 198
  6.  Marta Hauptmanová 164
  7. - 8. Jarmila Cacková 143
  7. - 8. Lucie Nekvindová 143
  9.  Monika Chudobová 123
10. Michaela Havlíčková  113
11. SOŠ NMnM 100
12. Žaneta Slonková   78
13. Káťa Zástěrová   71
14. Monika Lukešová   61
15. Anna Kuběnová   43
16. Jiří Mrkos   41
17. - 18. Hana Machová   36
17. - 18. Lenka Dolníčková   36
19. Michal Šmarda   32
20. Petr Smolík   31

Přijďte si zasoutěžit do Horáckého muzea, 
kde probíhají od dubna soutěže s populárními 
QR kódy ve formě křížovky s tajenkou. Otázky 
do křížovky jsou zašifrovány v QR kódech, kte-
ré jsou ukryty v expozicích muzea, které si může 
zájemce stáhnout buď pomocí mobilního telefo-
nu, nebo je dostane v papírové podobě v poklad-
ně Informačního centra. Ze správných odpovědí 
bude každý měsíc vylosován výherce, který bude 
zveřejněn na našem webu a obdrží lákavé ceny. 
Do soutěže se můžete samozřejmě hlásit opako-
vaně každý měsíc až do konce roku. 

Zápolení prvních odvážných soutěžících

Rozšířená výuka jazyků 
na Základní škole L. Čecha

Studium ve specializované skupině se zamě-
řením na anglický jazyk je určeno pro žáky, kteří 
dobře zvládají učivo základní školy a v letošním 
roce ukončí 2. ročník. Žáci se naučí aktivně tím-
to jazykem dorozumívat, seznámí se s kulturou, 
historií a životem v zemích, kde se tento jazyk 
používá.

Součástí učebního plánu jsou i jazyková sou-
středění, dopisování s vrstevníky z jiných zemí, 
kontakt s rodilými mluvčími, ve vyšších roční-
cích také výjezdy do zahraničí.

Přijímací řízení se uskuteční v úterý 22. květ-
na 2012 v 8,30 hodin v budově základní školy 
ve třídě II.A a II.B. Přijímacího řízení se mohou 
rodiče uchazečů osobně zúčastnit. Přihlášku je 
nutno doručit do pátku 18. 5. 2012 osobně nebo 
na adresu ZŠ. Více informací osobně u třídních 
učitelů, vedení nebo na http://zs2.nmnm.cz/.

Show s názvem STRÝC A SYNOVEC JO-
-JOO navštíví Nové Město na Moravě 2. - 6. 
května (začátky st-pá od 17:00 hod, so+ne od 
14:00 hod). 

V programu nebudou chybět výcviky zvířat, 
jako jsou tygři sibiřští, pumy americké, papouš-
ci ara, dalmatini, poníci a opice z čeledi Ma-
kak. Akrobaté z Ruska, Česka a Mongolska se 
představí ve vzdušných akrobaciích na šálách, 
vzdušném globu, čínských tyčích, plastické ak-
robacii a mnohých dalších vystoupeních.    

Dne 28. 3. 2012 v odpoledních hodinách byla 
v Novoměstských sociálních službách k vidění 
jedinečná módní přehlídka historických mode-
lů. Naši uživatelé, kteří se sešli v hojném počtu, 
tak mohli obdivovat modelky, které vypadaly 
jako by přišly z minulosti. Našim uživatelům 
byly předváděné modely dobře známé, my mo-
delky jsme si rozšířily módní znalosti. Uvědo-
mily jsme si, že co se týče oblečení, neměli naši 
předci život vůbec jednoduchý. Však si pomys-

Přepsali jsme kroniku, PŘEČTI SI I TY! Soutěž s QR kódy 
v expozicích muzea

lete dámy, zda by vás bavilo se každé ráno sou-
kat do několika vrstev sukní, ty složitě šněrovat, 
brát si plátěné košilky s korzetem a to vše opět 
utahovat, až budete mít pocit, že brzy omdlíte. 
A to už vůbec nemluvím o tom, jak jsou všechny 
látky těžké a nepoddajné. Každé nabrané kilo se 
ihned nemilosrdně projeví. Dle druhů oblečení, 
které nám zapůjčilo Horácké muzeum ze svého 
inventáře, byli naši předci drobných a útlých po-
stav. I ty nejtenčí modelky měly co dělat, aby se 

do šatů dostaly. Takže buďme 
rádi za pohodlné oděvy dnešní 
doby. Poté, co jsme předvedly 
zapůjčené oděvy, jsme přistou-
pily ke slavnostnímu hodování. 
Jako menu se v tento den podá-
valy Boží milosti, které příjem-
ně dokreslily celou atmosféru. 
Všem přítomným se módní pře-
hlídka líbila. Nezbývá tedy než 
poděkovat všem, kteří se podíle-
li na utvoření příjemné atmosfé-
ry této akce, zejména modelkám 
a uživatelům NSS a také Ho-
ráckému muzeu a Kulturnímu 
domu za technickou podporu.

Alena Dvořáková ml.
Kulturně výchovný pracovník

V  Novoměstských sociálních službách 
se vrátili v čase

Cirkus s finalisty 
Československo má talent 2011
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Na začátku května začne v areálu novoměst-
ské nemocnice další přestavba, jejímž cílem jsou 
kvalitnější a efektivnější služby poskytované na-
šim pacientům. U vstupní části hlavního chirur-
gického pavilonu začnou stavbaři budovat akutní 
příjem známý častěji pod mezinárodně užívaným 
Emergency. Ten by měl v naší nemocnici začít 
fungovat během měsíce listopadu a zcela zásad-
ně změní vstup pacientů do nemocnice. Urgentní 
příjem bude hlavní místo v nemocnici, kam bude 
přicházet každý akutně nemocný pacient, bez 
ohledu na jeho potíže a zda přijede sám či sanitou 
(výjimku tvoří pacientky gynekologicko-porod-
nického oddělení a dětští pacienti s nechirurgic-
kou diagnózou). Zde na něj bude čekat tým od-
borníků a po základním vyšetření a zahájení léčby 
rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizo-
ván. „Kvalitní odborná péče by se měla dostat pa-
cientovi velmi rychle po tom, co vstoupí do naší 
nemocnice,“ vysvětlil primář ARO a náměstek 
pro léčebnou péči MUDr. Dušan Mach.

Emergency  bude v souladu s mezinárodními 
zvyklostmi urgentních příjmů výrazně označen a 
bude mít přímou vazbu na radiodiagnostiku se 
čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnosti-
ky, bude v dosahu operačních sálů a anestezio-
logicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní 
části bude zajištěna stálá služba dvou lékařů, jed-
noho chirurga a jednoho internisty. K dispozici 
zde bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO. 

Galerijní noc 
1. června v Horácké galerii
připraveno ve spolupráci s Atelierem performan-
ce (Fakulta Výtvarných Umění VUT BRNO)
pod vedením prof. Tomáše Rullera 
Program:
17.00 hodin
loutkové představení pro děti 
Matěj Kolář – Unkulunkulu africké pohádky 
(+ workshop bubnování) 
PERFORMANCE:
před vernisáží
Live art workshop / dílna pohybové improvizace 
Matěj Kolář – cvičení a hry s rytmem a pohybem, impro-
vizovaná skupinová interakce
18.00 hodin
vernisáž výsledků Sklářského sympozia Vysočina 2012 v 
nově zrekonstruovaném sále v I. patře hlavní budovy s pre-
zentací rakouských výtvarnic Pavlíny Čambalové a Sabiny 
Müller-Funk
V průběhu večera Performance v galerijních prostorách 
galerijní prohlídky s performery (skupina samostatných 
akčních umělců ve svých vystoupeních reflektuje místo, 
čas, atmosféru, symboliku a obsah sociokulturního pro-
středí v celém objektu Horácké galerie)
V průběhu celého večera Prezentace Atelieru performance, 
projekce v podkroví a ve sklípku (videoukázky z tvorby stu-
dentů) případně dílna živého videa, animace, pixelace a VJin-
gu – ve sklípku (Beata Spáčilová, Jennifer Helia de Felice)
HUDBA: 
19.00 hodin – Jakoubek Doubek acoustic - psychedelic     
Jakub Orel Tomáš – kytara, zpěv (student III. ročníku)
20.00 hodin – Draga Banda  balkan ethno
Matěj Kolář – skřipky, housle, zpěv (asistent Atelieru per-
formance)
Predrag Duronjić – kytara, zpěv
21.00 hodin – DJ Chepuchov - chill out?  
Andrei Shulha – gramofony (student V. ročníku)
22.00 hodin – Krraakkk zvuková performance 
Jennifer de Felice – kontrabas, computer, hlas (asistent-
ka Atelieru performance)
Jiří Macháček – housle, zvuky, Beáta Spáčilová – VJing
23.30 hodin – LIGHTWORKER 
ohňová instalace – obřad vábení světla

Vernisáž výstavy děl ze Sympozia s tématem 
„To nejlepší, co ve mně je“ se uskuteční v rámci 
Galerijní noci v pátek 1. června 2012 v 17.00 ho-
din v zámku v Novém Městě na Moravě.

Vernisáž výstavy Bohdan Lacina se uskuteč-
ní ve čtvrtek 17. 5. 2012 v 17.00 hodin v zámec-
kém podkroví Horácké galerie.

Horácká galerieZačíná stavba Emergency, 
některé ambulance se přestěhují

V souvislosti s budováním Emergency bu-
dou přestěhovány i některé ambulance. Přesu-
ny se dotknou ambulancí ortopedické, urologic-
ké, psychologické, odborné chirurgické, ORL 
ambulance a ambulance bolesti. Protože ně-
které ambulance budou muset kvůli stavebním 
úpravám změnit své umístění během budování 
Emergency dvakrát, doporučujeme pacientům 
sledovat webové stránky nemocnice, kde budou 
vždy včas a podrobně informováni, kde ambu-
lance najdou. 

Stavební úpravy vybudování Emergency bu-
dou stát asi deset milionů korun a budou hraze-
ny z prostředků Kraje Vysočina.

Kde od 1. května 
nově najdete přesunuté ambulance:

Urologická ambulance – 1. podzemní pod-
laží chir. pavilonu (dříve ambulance ORL)

Ortopedická ambulance – 3. nadzemní pod-
laží chir. pavilonu (vedle oddělení ortopedie)

ORL ambulance – 1. nadzemní podlaží, dět-
ské oddělení (dříve psycholog + duchovní služba)

Ambulance bolesti – 1. nadzemní podlaží 
LSPP (výjezd z areálu nemocnice)

Psychologická ambulance – 2. nadzemní 
podlaží budovy dolní lékárny (dříve logopedie)

Logopedická ambulance - 2. nadzem-
ní podlaží budovy dolní lékárny (pouze změna 
místnosti)

V těchto dnech vzpomínáme na prof. Jiřího 
Beranovského, novoměstského rodáka, aktivní-
ho lyžaře, akademického mistra světa v severské 
kombinaci, atletického a hlavně lyžařského tre-
néra a funkcionáře.

Jiří Beranovský, tak jako většina mladých 
novoměšťáků té doby, byl vychován v sokolském 
prostředí, které bylo neodmyslitelnou součástí 
lyžování.  V létě atletika, v zimě běh a skok na 
lyžích. Vysokoškolský student ale zvládl i výbor-
ně sjezdové discipliny a na tehdejší dobu doká-
zal i náročnou disciplinu – trojkombinaci – běh, 
skok a sjezd.

Při vzpomínce na Jiřího Beranovského musí-
me mimo jeho závodní aktivitu vyzvednout hlav-
ně jeho trenérsko-organizátorskou činnost, kte-
rá nastartovala v Novém Městě na Moravě velmi 
úspěšnou tradici. Prof. Jiří Beranovský stál v 
roce 1952 při vzniku tehdejších Sportovních 
škol mládeže – později dorostu. Byl to on, který 
byl jedním z hlavních autorů československého 
systému vyhledávání a přípravy mládeže pro vr-
cholový sport. Byl prvním vedoucím Sportovní 
školy mládeže v Novém Městě. Měl vypracová-
ny fyzické i motorické testy, na které byly zváni 
nadějní žáci nejen z Nového Města, ale i z oko-
lí – Žďáru, Svratky, Sněžného, Fryšavy. Byl to 
promyšlený tah na talenty, který nám bohužel v 
dnešní době chybí.

Sto pět let od narození prof. Jiřího Beranovského
Sportovní škola mládeže se rozběhla v září 

roku 1952, mimo Jiřího Beranovského jako 
trenérka působila i jeho žena Helena a trenéři 
Vlastimil Vorlíček a Bohuslav Lorenc. Po krátké 
době začal pracovat jako trenér i prof. Jaroslav 
Dvořák. Tréninkový proces byl velmi všestranný 
a univerzální. V krátké době Nové Město ovlád-
lo v dorosteneckých a juniorských kategoriích v 
běhu, severské kombinaci, ale i skoku českoslo-
venskou výkonnostní špičku.

Organizační změny ve výkonnostním a vr-
cholovém sportu, ale hlavně převedení Jiřího 
Beranovského a také Jaroslava Dvořáka z no-
voměstské střední školy na tehdy se zakládající 
Jedenáctiletou střední školou ve Žďáře, velmi 
oslabilo činnost Sportovní školy. Jiří Beranov-
ský tuto nespravedlnost řešil po svém. Denně 
jsme ho mohli vídat s hrábkami na lehkoatletic-
ké dráze na stadionu. Podílel se na základních 
rekonstrukcích lyžařských tratí, připravil návrh 
sjezdovky na Americe a v Plačkovi měl změřené 
profily nových můstků.

Připomínáme-li si 105. výročí narození prof. 
Jiřího Beranovského, tak jak to bývá v Novém 
Městě a nejen zde, uvědomíme si s velkým zpož-
děním, co pro naše město a československé ly-
žování udělal. A tak alespoň se zpožděním: Pane 
profesore Jiří Beranovský, moc děkujeme.

Ladislav Slonek

Jarní trh
komerční trh 

na Vratislavově náměstí 
se bude konat 

11. 5. 2012
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Představení tanečního oboru
„Terra Australis Incognita“
čtvrtek 3. května v 17:00 hod.
sál Kulturního domu

Slavnostní koncert ZUŠ Jana Štursy
k 60. výročí založení školy
„Umění v pohybu, melodiích, obrazech; historie a 
současnost ZUŠ“. Závěrečný koncert oslav, kde 
se představí všechny obory školy.
čtvrtek 17. května v 17:00 hod.
sál Kulturního domu

Poetický podvečer 
čtvrtek 24. května v 17:00 hod.
sál ZUŠ Monseova ul.

Zahradní slavnost patří všem!
vystoupení absolventů I. cyklu LDO (večer poe-
zie, prózy a Havlovy Zahradní slavnosti)
středa 30. května v 17:00 hod.
sál ZUŠ Monseova ul.

ZUŠ J. Štursy Vás srdečně zve:

4. pátek ve 20 hodin - Meruňkový ostrov
(Slovensko 2011, romantický/drama, 102 min, 
přístupný, 75 Kč)
7. pondělí v 17,30 hodin - Modrý tygr
(ČR 2012, pohádka, 90 min, přístupný, 70 Kč)
7. pondělí ve 20 h. a 8. úterý v 18 a ve 20 h. - 
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka
(ČR 2012, komedie, 104 min, nevhodný do 12 
let, 75 Kč)
12. sobota ve 20 hodin - Probudím se včera
(ČR 2011, komedie/sci-fi, 120 min, přístupný, 
75 Kč)
16. středa ve 20 hodin - Železná lady
(Velká Británie 2011, životopisné drama, 105 
min., nevhodný do 12 let, 75 Kč)
19. sobota ve 20 hodin - Máme papeže 
Filmový klub (Itálie / Francie 2011, drama, 104 
min., přístupný, 70 Kč)
22. úterý ve 20 hodin - Nepřítel pod ochranou
(USA/Jižní Afrika 2012, krimi thriller, 115 min, 
nevhodný do 15 let, 70 Kč)
25. pátek ve 20 hodin a 26. sobota ve 20 hodin 
 Prci, prci, prcičky: Školní sraz
(USA 2012, romantická komedie, 113 min, ne-
vhodný do 15 let, 70 Kč)

Kino

7. 5. 2012
Cvičení s dětmi od 9.00 hod.
Veselé cvičení pro nejmenší děti. Tentokrát se 
zvířátky. Naučíme se spoustu nových říkanek.
Vede: Leona Pivková, vstupné: 30 Kč

Mateřské centrum Zvoneček

pondělí 7. 5. v 15 hod
Péče o pleť a ruce
přednáška pí. Nečasové, Jídelna DPS 
 
pondělí 14. 5. v 15 hod
Hudební odpoledne
s J. Sedlaříkem a RNDr. Urbanem, Jídelna DPS  

pondělí 21. 5. ve 13.06 z nádraží ČD  
Výlet do Radňovic 
prohlídka křížové cesty, cesta tam vlakem ve, 
zpět pěšky přes Harusák.                    

středa 30. 5. v 10 hod. z autobusového nádraží
Výlet do Žďáru 
na prohlídku modelové železnice v KD, cesta 
tam autobusem                                     

Program Klubu seniorů 

Spolužáci / Pátrání

Beseda s autory nad publikací 
„Historický kalendář Nového Města 
na Moravě na léta 1945 – 1990“

V úterý 15. května 2012 v 16 hod. se uskuteč-
ní v Horáckém muzeu beseda nad 3. dílem histo-
rické publikace s názvem „Historický kalendář 
Nového Města na Moravě na léta 1945 – 1990“, 
která bude spojená s autogramiádou obou auto-
rů Mgr. Víta Křesadla a Mgr. Miroslava Kružíka. 

Vydavatelem publikace je město Nové Měs-
to na Moravě. Publikaci je možné zakoupit i na 
místě besedy za 255 Kč.

Hledám: prosím Ivana a Jitku, děti Josefa 
Rambouska, zemřelého roku 1975 v léčebně na 
Buchtově kopci. Případně jeho vnoučata. Děku-
ji za jakoukoliv zprávu. Tel.: 606 404540.

UNIKÁTNÍ NOŽE 
JAROSLAVA ČECHA

5. května – 24. června 2012
Na měsíc květen a červen připravilo Horácké 

muzeum poutavou výstavu, kde si zejména muž-
ské pohlaví přijde na své, v podobě unikátních 
nožů novoměstského rytce Jaroslava Čecha, 
který se specializuje výhradně na zakázkové rytí 
střelných a chladných zbraní.

Jaroslav Čech se narodil v Novém Městě na 
Moravě roku 1948. S ryteckým řemeslem se po-
prvé seznámil v letech 1964 až 1967 ve sloven-
ském Učilišti při závodě Sandrik Dolné Hámre 
v oboru rytec kovů. Od vyučení až do roku 1989 
uchopil rydlo jen příležitostně a spíše se věnoval 
malování jako velkému koníčku. S převratem 
přišla myšlenka „znovuobjevit“ tajemství rytec-
kého řemesla a začal spolupracovat s předními 
českými nožíři. Pracoval také na výrobě raznic, 
různých štítků a podobně. Nakonec se ale za-
čal zaměřovat výhradně na zakázkové rytí – na 
střelné zbraně a to ať krátké, tak i dlouhé, lovec-
ké či sportovní, dále také zdobené chladné zbra-
ně – nože lovecké, dárkové a příležitostné, dýky, 
tesáky aj. Dodnes má na svém kontě stovky kusů 
uměleckých artefaktů. Jeho rytiny jsou v soukro-
mých sbírkách po celém světě: Saudská Arábie, 
USA, Kanada, Německo, Rakousko, Švýcarsko, 
… Vyhotovil například i rytinu do nože, který ob-
držel papež Jan Pavel II. Zúčastnil se již mnoha 
výstav a to nejen v České republice, ale i v Belgii 
a Francii.

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží  
v sobotu 5. května 2012 v 16 hod., o hudební do-
provod se postará žďárská skupina Ambitters. 
Vstup je volný a všichni jste srdečně zváni.

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
pátek 4. 5. 2012 od 15 hod.
Horácké muzeum zve nejen všechny rodiče a 

děti na každoroční slavnostní „Otevírání mlejn-
ku“ – souboru dřevěných figurek poháněných 
vodním kolem, které proběhne v pátek 4. května 
2012 v 15 hod. na dvorku muzea. Součástí slav-
nosti bude pásmo dětského folklorního soubo-
ru Kamínek ze Žďáru nad Sázavou. Otevřením 
mlejnku začíná v Horáckém muzeu hlavní sezó-
na, během které se pak mlejnek spouští pravi-
delně každou půlhodinu až do září.

Název tzv. „Mlejnku z Víru“ pochází od vod-
ního mlýnku, který postavil Vincenc Navrátil 
z Víru dětem na potoku u své chalupy. Během 
40. – 70. let 20. století zde s pomocí svého syna 
Adolfa vytvořil rozsáhlý figurální soubor inspi-
rovaný místním prostředím. Pro převod pohy-
bu použili vyřazené součástky z místní textil-
ní továrny, kde Vincenc Navrátil pracoval jako 
údržbář. Originál získalo darem muzeum v roce 
1986 od vnuka Vincence Navrátila p. Stanislava 
Navrátila. Kopii instalovanou na dvorku zhoto-
vil v roce 1995 umělecký restaurátor p. Josef Fi-
lip z Velkého Meziříčí s použitím původních prv-
ků pohonu a tato kopie byla rozšířena o náhon s 
vodníkem. 

Oznámení: SRAZ SPOLUŽÁKŮ z 8.C.  
po 30-ti letech. Navštěvovali jsme II. Základní 
školu Leandra Čecha v Novém Městě na Mora-
vě. Třídní učitel Jiří Strejček, předseda třídy Du-
šan Veselský. Sraz se bude konat v sobotu 16. 6. 
2012 v prostorech pohostinství SPORTu, Žďár-
ská 48, Nové Město na Moravě. Organizátor 
akce Beny (Pavlína Benešová). Ozvěte se na tel. 
606563793, email: pavca.pavka@gmail.com 
nebo sledujte dění na www.spoluzaci.cz.

Horácké muzeum 14. 5. 2012
Tvořivá dílna od 9.00 hod.
Výroba veselých triček různými technikami. Vy-
zkoušíme si i tvorbu kytiček z barevné organzy.
S sebou: různobarevná bavlněná trika
Vede: Leona Pivková, vstupné: 50 Kč

21. 5. 2012
Bylinky pro děti a maminky 9.00 hod.
Provoněné povídání o bylinkách, také zvycích a 
tradicích. Nebudou chybět recepty do kuchyně a 
rady do lékárničky.
Vede: Alexandra Bobulová, vstupné: 30 Kč

28. 5. 2012
Cesta za pokladem od 9.00 hod. 
Tradiční pěší výlet s dětmi i kočárky za různými 
úkoly. Sraz před  DDM v pohodlném oděvu.
Vede: Leona Marcinko, vstupné: 50 Kč 
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Dne 3. 5. 2012 se 
dožívá naše milá ma-
minka, paní 

Eliška Messenská, 
krásných 85-ti let.

Milá maminko, do 
dalších let Ti přejeme 
hodně zdravíčka, štěs-
tíčka a svěžesti. 

To vše z celého srdíčka.
Tvoje děcka Květa a Miloš

blahopřání

narozené děti
29. 3. Milan Dobiáš 
29. 3. Lucie Veinlichová 
  1. 4. Nikola Kadlecová 
  7. 4. Vojtěch Follprecht 
  7. 4. Vítek Follprecht 
  7. 4. Jitka Šilhánková 
  7. 4. Miluše Veinlichová 
12. 4. Van Tha Lian Lungum 

manželství
10. 3. 2012  Hana Dobrovolná a Tomáš Kadlec 

úmrtí
20. 3. Štěpán Bittner (N. Město, 1921
27. 3. Miloš Gregor (N. Město, 1952)
28. 3. Josefa Kozáková (Pohledec, 1929)
  1. 4. Josef Jambor (Rokytno, 1953)
  2. 4. Cecílie Sokolíčková (N. Město, 1920)
  4. 4. Ing. Karel Jindra (Maršovice, 1932)
10. 4. Emma Kourková (N. Město, 1925)
11. 4. Hana Zajíčková (Pohledec, 1953) 

jubilanti:
  1. 5.  Oldřich Lopašovský 88 let
  3. 5.  Eliška Messenská 85 let
  4. 5.  Juraj Modrák 80 let
  5. 5.  Žofie Zdražilová 85 let
  6. 5.  Marie Prokopová 75 let
  8. 5.  Liliana Skuhrovcová 80 let
  9. 5.  František Javorský 80 let
14. 5. Jarmila Německá 90 let
25. 5. Josef Mikeš 98 let
30. 5. Růžena Špinarová 87 let
Omlouváme se za chybu ve jméně v minulém čísle 
p. Jančekové, která v dubnu oslavila 80. naroze-

niny. MěÚ

Prodám pro psa blikací obojek 80 Kč a drátěný koš  
100 Kč, /howavart,ovčák/, vše jak nové. Tel.: 731 465 353.

Prodám kasírtašku, koženou, málo používanou, jako nová, 
původní cena 570 Kč, nyní za 350 Kč. Tel.: 731 465 353.

Prodám levně dřevěné třípásmové reprobedny CATH mo-
del AS120 výkon 80/120 Watt. Tel.: 737 130 177.

Dlouhodobě pronajmu menší byt 2+1 na ulici Masaryko-
vé za 6500 Kč vč. energií. Tel.: 777 143 916.

Koupím obraz od p. Blažíček, p. Lacina, p. Jambor, Plastiky 
bronz od p. Štursa, Makovský i celé sbírky. Tel.: 777 75 75 00.

Koupím stavební pozemek, zahradu, pole v Novém Měs-
tě. Email: ing.boura@email.cz

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo používaný,  
s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché ovládání, velká 
písmena – vhodný pro seniory, jen 490 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 731 342 476.

Prodám nový dalekohled, 30 x 60 mm, barva černá,  
s brašnou, Russia, výborný stav, cena jen 450 Kč. Mohu za 
slat i na dobírku. Tel.: 731 342 476.

Přenechám dvojhrob na evangelickém hřbitově. Tel.:  
603 990 192.

Prodám 2 nepromok. plachty 3x4m, odolné proti slunci i 
mrazu, ze silnější plast. hmoty, univerz. použití na stavbě, 
zahradě apod., úplně nové v orig. balení,  290 Kč/ks. I na 
dob. Tel.: 731 342 476.

Prodám dveře plastové zlatý dub, hlavní a vedlejší vchodo-
vé. Nové z neuskutečněné stavby. Dále kompletní oplocení 
zahrady – brána, branka, pletivo. Přivezu. Tel.: 777 106 709.

Prodám pěknou dřevěnou dětskou rozkládací ohrádku za 
300 Kč. Tel.: 731 465 353.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu přízemní byt 3+1  
s lodžií na ulici Luční v Novém Městě. Volný k 1. 7. Tel.: 
732 265 559.

Daruji 4 africké šneky. Končím s chovem. Tel.: 605 849 488.

Prodám používaný nerezový dvojdřez s odkapávací plochou. 
Celkové rozměry 50x110 cm, otvor na vodovodní baterii, 
možno i s kuchyňskou deskou (délka 200cm), velmi dobrý 
stav, možno zaslat foto, cena 400 Kč. Tel.: 736 268 870.

Koupím šplhací lanovou síť a žebřík. Tel.: 732 120 160.

Prodám obývací stěnu. Zachovala 4m dlouhá. Cena 2 000 
Kč. Tel.: 605 849 488.

Hledám pronájem bytu 1+1, 2+1 nebo 1+kk dlouhodo-
bě v Novém Městě. Nejlépe zařízený. Tel.: 736 738 240.

Prodám 5knih (5 dílů) Zahradnického naučného slovní-
ku – stav nový – cena 2 000 Kč. Tel.: 736 734 093.

Prodám el. stavební rozvaděč. Cena 3 000 Kč. Tel.: 737 133 961.

Pronajmu byt 2+kk od června. Tel.: 607 590 216.

Prodám levně 2 křesla – zachovalá 1ks 150 Kč, konfer.stolek 
kachlový za 100 Kč. Tel.: 731 465 353.

Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě. Tel.: 605 564 996.

Prodám hezkou rustikální sedačku 3místnou, 2 křesla, 
stolek a hodiny za dobrou cenu. Tel.: 731 465 353.

Hledám pronájem bytu 1+1, případně 2+1. Tel.: 608 854 417.

Koupím pozemek vhodný ke stavbě RD v Novém Městě na 
Mor., po dohodě možná platba v hotovosti. Tel.: 566 617 262.

Koupím byt 3+1 případně 4+1 v osobním vlastnictví  
v Novém Městě na Mor., po dohodě možná platba v hoto-
vosti. Tel.: 566 617 262.

Prodám štěňata amerického pitbulteriéra. Tel.: 777 933 672.

Prodám pásový dopravník na uhlí. Šířka pásu 300 mm. 
Délka dopravníku 5 m. Tel.: 602 786 315.

Prodám byt 2+1 v OV v Novém Městě na Moravě v lokali-
tě u nemocnice. Tel.: 605 376 662 (odpoledne).

Daruji koťátko krásně mourované chlupaté, odběr červen 
2012, NMnM, jen do dobrých rukou. Tel.: 603 352 707.

Prodám Ford Focus combi 1.8 tdci r.v. 2003. cena 40 000Kč. 
Tel.: 731 469 374.

Prodám oplocený pozemek 800 m2 s malou chatkou v k.ú. Ji-
mramov s možností výstavby nové rekr.chaty. Tel.: 561 205 932.

Prodám dětského koníka /2v1/ odrážedlo+houpačka, 
málo používaný, jako nový, foto zašlu e-mailem, cena 300 
Kč. Tel.: 731 090 258.

Prodám různé panenky po 1 dítěti, pěkné ceny levné, foto 
pošlu e-mailem. Tel.: 731 090 258.

Prodám dům se zahradou 3 km od Poličky, 7 místností 
se soc. zařízením. Topení s plynovým kotlem a kotlem na 
dřevo + uhlí. Tel.: 736 267 501.

Prodám Nissan Micra, 1.0 GX, r.v. 1996, benzin, auto-
matická převodovka, modrá metalíza, třídveřová, 54.000 
km. Tel.: 737 206 049.

Prodám bubnovou elektrickou sekačku trávy (380V, 60 
cm). Vhodná pro větší plochy i vysokou trávu, cena 1 000 
Kč. Tel.: 608 574 068.

Prodám byt 1+kk, 31 m2, panel, ul. Pavlovova, NMnM, 
nové plast. okno, zděné jádro, podlahy s PVC, kuch. linka, 
sklep. Cena 500.000 Kč. Tel.: 774 084 862.

Prodám velký rodinný dům ve středu malé obce 10 km od 
Nového Města. Cena 2 000 000 Kč.  Tel.: 776 859 555.

Prodám cihlový byt 3+kk v OV poblíž centra - ul.Makovské-
ho, zrekonstruovaný, půdní vestavba, 2 sklepy, soukromé zá-
zemí, pergola s krbem, cena dohodou. Tel.: 777 617 652.

Prodám zemědělskou usedlost v Račicích u Dlouhého. 
Tel.: 732 342 753.

Pronajmu byt 2+1, 72m2 v NMnM, vybavená kuchyně, 
vyšší standard, kauce. Tel.:776 629 672.

Hledám modré naušnice. Nálezce prosím volejte na tel.: 
737 584 329

Koupím byt. Tel.: 776 028 539.

z matrikyminibazar

1. 5. MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
5. 5. MUDr. Jitka Kellerová
Žďárská 73, Nové Město na M., 566 618 060
6. 5. MUDr. Marie Chromá
Křižanov, zdavotní středisko, 566 543 287
8. 5. MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 566 666 222
12. 5. MUDr. Tomáš Konečný
Žďárská 73, Nové Město na M., 533 618 060
13. 5. MUDr. Romana Konečná
Žďárská 73, Nové Město na M., 533 618 060
19. 5. MUDr. Zdeňka Kreislerová
Bezručova 106/23, Žďár nad S., 566 621 000
20. 5.  MUDr. Tomáš Kreisler
Bezručova 106/23, Žďár nad S., 566 621 0
26. 5. MUDr. Ondřej Bartoš
Doní 22, Nové Veselí, 566 667 236
27. 5. MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123

stomatologická pohotovostní služba

Dne 1. 5. 2012 by se dožil 70 let Jan Šopf. 
Vzpomínají manželka a děti s rodinami. 5. dub-
na 2012 jsme vzpomněli jeho 26. výročí úmrtí. 

vzpomínka

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se přišli dne 31. 3. 2012 rozloučit  
s panem Milošem Gregorem do smuteční ob-
řadní síně v Novém Městě na Moravě. Děkuje-
me také za květinové dary a slova útěchy. 

Rodina Gregorova

poděkování
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Atleti TJ nejlepším oddílem 
na MČR v přespolním běhu! 
Vitner zlato, Kourek a Tlustá 
stříbro, Pulgretová bronz!

24. března se v krásném areálu u Střel-
ských Hoštic konalo mistrovství ČR v přespol-
ním běhu všech kategorií.  Výprava běžců z TJ 
vyválčila neskutečný úspěch a ziskem čtyř cen-
ných kovů se stala nejúspěšnějším oddílem celé 
republiky! V závodě mílařů Petr Vitner a Lukáš 
Kourek zcela deklasovali ostatní soupeře a před-
vedli fantasticky vyrovnaný dramatický finiš.  
O vítězi rozhodovala až cílová fotografie a šťast-
nější byl o dvě setiny sekundy Vitner. Stříbro 
získala také spolehlivá sběratelka Helena Tlus-
tá v kategorii juniorek. První velkou medaili,  
a to bronzovou, dovezla mladší žákyně Kateřina 
Pulgretová. Ale i další se vešli do elitní dvacítky 
– devátá Eva Skalníková v nabitém závodě žen, 
dvanáctý byl Petr Zimola v běhu mílařů, čtrnác-
té místo obsadila Marie Hroudová na trati do-
rostenek, šestnáctý byl v premiéře dorostenec 
František Koukal a osmnáctý v závodě vytrval-
ců Jiří Brychta. Zúročila se tak kvalitní příprava  
a potvrdila dobrá práce trenérů! Nezbývá než 
poděkovat městu za podporu a popřát atletům 
další úspěchy v hlavní letní sezoně.             (PH)

Pro mladé biatlonisty z Nového Města letoš-
ní zimní sezóna skončila. Úspěšně se účastnili 
všech soutěží Českého poháru biatlonu a Zim-

ní olympiády dětí  
a mládeže.

Na začátku úno-
ra se konala na Pus-
tevnách v Besky-
dech Olympiáda 
dětí a mládeže, od-
kud jsme si odvezli 
hned 3 cenné kovy. 
Mladší žákyně Eliš-
ka Teplá zvítězila  
v rychlostním i vy-
trvalostním závodě  
a ke dvěma zlatým 
medailím přidala 
spolu s Kristýnou 
Černou a Karolínou 
Otavovou stříbro za 
druhé místo v závodě 

Jaké bylo světové finále na Maltě?
Sedm dívek a sedm chlapců ze sportovních 

tříd našeho gymnázia se 25. – 30. března zúčast-
nilo světového finále středních škol v přespolním 
běhu na Maltě. Vše začalo už na podzim, tedy 
okresním a dále krajským kolem, která jsme bez 
větších potíží vyhráli, a tak hladce postupova-
li na finále republikové. Tam se již rozhodovalo  
o postupu na Maltu – proto to byl tuhý boj o ka-
ždé místo a tvrdě vybojované vítězství. A na nás 
čekala odměna v podobě světového finále! 

Čekání do odletu bylo velmi dlouhé a nebyl 
snad nikdo, kdo by se netěšil. Proto jsme pilně 
pracovali nejen na běžeckých přípravách. Po 
příletu a pondělní krátké aklimatizaci, poznání 
okolí hotelu a krátkém tréninku na závodišti nás 
čekal nejdůležitější den týdne – úterní závod. Už 
ráno byli všichni svěží a evidentně dobře naladě-
ni, to byl jistě základ všeho. Samotný závod byl 
opravdový zážitek – obrovská masa čítající více 

jak sto stejně vyrovnaných závodníků vystartuje 
ze svých koridorů a neúprosně se žene klikatým 
a rovinatým okruhem za co nejlepším výsled-
kem. My jsme se nedali zahanbit a pěkně jsme 
potrápili naše soupeře z celého světa! Myslím, 
že každý předvedl své maximum, bojoval do po-
slední chvíle a předvedl výborný výkon. Nako-
nec se z toho vyklubalo pěkné 14. místo chlap-
ců v konkurenci 21 zemí a ještě lepší 11. místo 
dívek mezi 23 státy. Holky tentokrát klukům 
ukázaly, zač je toho loket! Zbytek týdne jsme 
si za nádherného počasí nadmíru užili pozná-
ním Malty a odpočinkem u bazénu nebo v moři. 
Všichni jsme byli spokojeni, plni zážitků a ra-
dosti z výkonů podaných na trati, na pódiu nebo 
třeba i na tanečním parketu. Za finanční podpo-
ru děkujeme všem našim sponzorům, zejména 
Novému Městu na Moravě a Kraji Vysočina.

Jan Burian, student 2. C 

Vrchol sezóny žákovského biatlonu
štafet žákyň. Další výborná umístění získali Vero-
nika Černá 6. a 4. místo, Matouš Slonek 6. a 5. 
místo, Petr Holek 7. a 4. místo, Kristýna Černá 6. 
a 4. místo a Karolína Otavová 4. a 5. místo. Ve 
štafetovém závodě žáků skončili Petr Holek, Jo-
náš Mareček a Matouš Slonek na 5. místě.

Poslední únorový víkend hostil Jablonec nad 
Nisou Mistrovství ČR biatlonu žactva, které pro 
nás bylo ještě úspěšnější ziskem 5 medailí. Na pro-
gramu byl rychlostní závod klasicky a závod s hro-
madným startem volnou technikou. Nejúspěšnější 
byla Eliška Teplá 1. a 2. místo, dále pak Kristýna 
Černá 3. a  8. místo, Karolína Otavová 9. a 2. mís-
to, Petr Holek 5. a 3. místo, Matouš Slonek 6. a 4. 
místo, Jan Tkadlec 9. a 6. místo, Michaela Sádov-
ská 6. a 9. místo a Vojtěch Kužel 13. a 18. místo.

V Jablonci byla také vyhlášena nejlepší žákov-
ská družstva Českého poháru biatlonu, kde se no-
voměstské družstvo umístilo na 3. místě. V celko-
vém žebříčku Českého poháru jednotlivců zvítězila 
mladší žákyně Eliška Teplá, na 3. místě ve starších 
žákyních se pak umístila Karolína Otavová.
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Žákyně 07 a ml., na 800 m 1. Konečná Rozá-
lie, NMMOR, 2. Malušková Kateřina, NMMOR 

Žákyně 05 - 06, na 800 m 1. Horákovská 
Adéla, NMMOR, 2. Klementová Lucie, NM-
MOR, 3. Kabrdová Marie, NMMOR 

Žákyně 03 - 04, na 800 m 1. Šimůnková 
Jana, HBROD, 2. Špinarová Karolina, ŠSKNM, 
3. Štouračová Linda, SKNMM 

Žákyně 01 - 02, na 800 m 1. Slonková Mar-
ta, SKNMM, 2. Šaclová Patricie, NMMOR, 3. 
Buchtová Kateřina, VELME

Mladší žákyně 99 – 00, na 800 m 1. Pulgre-
tová Kateřina, NMMOR, 2. Pertlíková Lucie, 
JIHLA, 3. Šimůnková Tereza, HBROD 

Starší žákyně 97 - 98, na 1600 m 1. Janíč-
ková Veronika, SPTRE, 2. Jordánová Petra, 
SPTRE, 3. Šímová Jantra, JIHLA 

Dorostenky 95 - 96, na 1600 m 1. Beránková 
Zuzana, HBROD, 2. Sedláková Veronika, CH-
SCH, 3. Hroudová Marie, NMMOR 

Starší žáci postoupili ziskem 31 bodů z prv-
ního místa divize. Po dohrávce některých zápa-
sů se na druhém místě umístil Kunštát s 30 body 
a na třetím místě Boskovice se ziskem 28 bodů. 
Další týmy již výrazně ztrácely. Finále si starší 
žáci zahrají 28. a 29. dubna v Uherském Brodě.

Poslední utkání divize mají za sebou i mlad-
ší žáci. Situace byla velice zamotaná. V prvním 
zápase jsme hráli s vedoucím oddílem z Kunštá-
tu. Po celý zápas jsme se přetahovali o vedení, 
které nakonec uhrál Kunštát v poměru 5:4. Tím 
si zajistili postup. My jsme tak museli porazit 
čtvrtou Olešnici nebo poté doufat v porážku tře-
tích Řečkovic. Herně se nám v zápase nedařilo a 
stále jsme dotahovali. Dlouho se držel stav 2:3 a 
my měli obavy o výsledek. Několik minut před 
koncem to tam konečně spadlo a my mohli slavit 
výhru 4:3 a vydřený postup. Kunštát postupuje 
z prvního místa, kdy prohrál v sezóně jediný zá-
pas 5:6 proti našim žákům, se ziskem 27 bodů. 
S 22 body postupuje naše jednota z druhé pozi-
ce. Finále se hraje v úterý 1. května v Kunštátu.

Dorostu se letos výsledkově nedařilo. Kluci 
vyhráli pouze dva z dvanácti zápasů a zakonči-
li sezónu, bohužel, na posledním místě. Členská 
základna dorostu byla poměrně úzká a hráli za 
ně většinou ve velkém počtu starší žáci. Ti ale 

Výsledky běhu Korunou za korunu – 13. ročník
2. závod běžeckého poháru mládeže, pořadatel oddíl atletiky TJ Nové Město na Moravě 

Ženy 94 a st., na 1600 m 1. Tlustá Helena, 
NMMOR, 2. Janoušová Radka, NMMOR, 3. 
Maršánová Lucie, NMMOR 

Žáci 07 a ml., na 800 m 1. Kaválek Jan, JIH-
LA, 2. Kubalák Jiří, ADAMOV 

Žáci 05 - 06, na 800 m 1. Svoboda Jiří, SK-
NMM, 2. Kalášek Adam, NMMOR, 3. Vambera 
Jan, NMMOR 

Žáci 03 - 04, na 800 m 1. Vokoun Petr, VEL-
ME, 2. Konečný Filip, NMMOR, 3. Petr Janů, 
NMMOR 

Žáci 01 - 02 na 800 m 1. Kabrda Jiří, NM-
MOR, 2. Smitek Petr, BATNM 2:41, 3. Mareček 
Jonáš, NMMOR 

Mladší žáci  99 - 00, na 800 m 1. Chlád On-
dřej, CVHSCH, 2. Švec Jan, JIHLA, 3. Coufal 
Prokop, JIHLA

Starší žáci 97 - 98, na 1600 m 1. Musil Če-
něk, HBROD, 2. Pirochta Tomáš, JIHLA, 3. 
Mottl Lukáš, HBROD 

Dorostenci 95 - 96, na 
3200 m 1. Burian Jan, SK-
NMM, 2. Beneš Viktor, 
NBMMOR, 3. Beránek Da-
niel, SPTRE 

Veteráni, na 3200 m 1. 
Veselský Martin, NMMO, 
2. Pohanka Jiří, POHLE, 3. 
Buchta Pavel, SKNMM 

Junioři a muži, na 3200 
m 1. Vitner Petr,NMMOR, 
2. Trávníček Matěj, SK-

Postup na finále OFL slaví starší i mladší žáci!
tak získali potřebné zkušenosti a příští sezóna 
by mohla být úspěšnější.

Celkově musím všechny florbalisty pochválit 
a doufám, že se na finále neztratíme. Taktéž dě-
kuji za finanční podporu Nového Města.

Tréninky mládeže probíhají do konce června 
a stále je možnost přihlásit Vaše děti do různých 
kategorií. Stačí dorazit na libovolný trénink, je-
hož rozpis je uveden na webu orel.nmnm.cz. Tě-
šíme se na další talenty!

Tomáš Mrázek, 
Orel Nové Město na Moravě

Další zpravodaj:
Další číslo měsíčníku Novoměstska bude 

mít uzávěrku v pátek 18. 5. 2012, do distribuce 
se dostane nejpozději 1. 6. 2012. Vaše příspěv-
ky a inzerci posílejte na internetovou adresu 
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat 
v kanceláři Kulturního domu, Městské knihov-
ně nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky 
prosíme ne delší jak 20 řádků v textovém edito-
ru velikostí písma 12. Fotografie nebo loga při-
pojujte jako samostatné přílohy, nevkládejte do 
textu. Případné dotazy směřujte na tel redakce: 
601 592 013.

Občanské sdružení Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

24. a 25. května 2012
10 – 18 hodin

v Novoměstské teplárenské a.s. 
kotelna na ulici Hornická 973, Nové Město
Sběr letního a zimního oblečení /dámské, 

pánské, dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon, látek (né odřezky a zbytky látek), 
domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- 
vše nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, 
polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, 
hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů, náby-
tek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-
tem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme 

na telefonním čísle: 224 316 800, 224 317 203

CENTRUM ZDISLAVA
 Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
uskuteční se 2. 5. 2012 

u příležitosti 20. výročí od jeho založení
9. 00  - Mše svatá v kostele sv. Kunhuty 

v Novém Městě na Moravě
od 13. 00 do 18.00  - možnost prohlídky 

našeho stacionáře
Centrum ZDISLAVA – denní stacionář, 
Radnická 350, Nové Město na Moravě, 

tel.: 566 598 180

NMM, 3.Šacl Jiří, NMMOR
Závody proběhly za studeného, zamračené-

ho a větrného počasí. U žen překonán TR. Re-
kordní počet závodníků – celkem 150. 

Petr Hubáček st.
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ulice Jánská 260

tel: 777 01 14 15
Nové Město na Moravě

servis

kol
jízdních vstupné 120,- Kč/osoba

zajištěné malé občerstvení

rezervace mob.: 777 935 719

(z toho je sleva 40,- Kč na vybrané lahvové víno)

(sýr, domácí uzené, chléb)

Vinotéka u Bukáčků
s posezením

pořádá
ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 19.00 hod.

se someliérem z Milotic - vinařství Metroflora

4. řízenou degustaci

NAJDETE NA FACEBOOKU
Malá 161, 592 31 Nové Město na Mor., mob.: 777 935 719

PO - ČT 10.00 - 12.00  14.00 - 19.00
PÁ 10.00 - 12.00  13.00 - 22.00
SO         09.00 - 11.30

Antiparazitní program:

pipety Spot-on a  obojky pro psy a koèky
Obchodní dùm Halina - 1. patro, Vratislavovo námìstí 126,

Nové Mìsto na Moravì, www.zookramek.cz

tel./fax: 566 615 270

PAPÍR HRAČKY

Pod nemocnicí
Nové Město na Moravě

BALKÓNOVÉ ROSTLINY
Muškáty, letničky, trvalky
- velký výběr za nízké ceny

NEJLEVNĚJŠÍ DĚTSKÉ STANY
SKLUZAVKY A PÍSKOVIŠTĚ

Hračky
na písek
i k vodě

Římskokatolická farnost sv. Václava v Radešínské Svratce

U příležitosti Dne matek zveme 
do Řečice v neděli 13.5.2012 v 15 hodin na

JARNÍ VÝSTAVA 
DROBNÉHO 
ZVÍŘECTVA

ZO ČSCH 
Nové Město na Moravě pořádá 

5. a 6. května 2012

jarní výstavu drobného zvířectva  
s expozicí chovných samců králíků  

a ukázkovou expozicí exotických ptáků  
v areálu chovatelů za nádražím ČD

v sobotu ve 13 – 18 hod., 
v neděli  v  8 - 15 hod. 

Odpolední velikonoční pobožnost věnovaná všem maminkám, 
babičkám a prababičkám k jejich svátku, začne u kapličky 
a povede na Kalvárii, kde bude krátké požehnání. 
Po skončení pobožnosti srdečně zveme všechny (ne jenom maminky) 
na malé občerstvení za doprovodu hudby. 
Za nepříznivého počasí bude cesta světla uskutečněna v kapličce v Řečici.
Srdečně zvou místní farníci a duchovní správce.

Jarní pouť matek
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Vás zve na:

všech střešních krytin,

Fakro, Velux, Roto
včetně dodávky.

Provádíme pokládku

montáže střešních oken

Drobné tesařské práce.

KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ

HAVLÍK - ŠUSTÁČEK

Novoměstská firma

Kvalita práce zaručená
dlouholetou praxí.

Tel. kontakt: 777 272 498
605 507 064
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11. - 13. 5. 2012
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

HLAVNÍ  PARTNEŘI ZA PODPORY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIPARTNEŘI 

SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL
PŘIJĎTE FANDIT!   

DOPROVODNÝ PROGRAM:  ČESKÝ POHÁR V TRIALU, MARATON 80 / 40 KM
DĚTSKÉ ZÁVODY, KONCERTY TOXIQUE + U2 REVIVALJAROSLAV KULHAVÝ

KATEŘINA NASH     TEREZA HUŘÍKOVÁ     JAN ŠKARNITZL     ONDŘEJ CINK     MILAN SPĚŠNÝ     JIŘÍ FRIEDL    MATOUŠ ULMAN

www.mtbworldcup.cz

SP 2012_inzerce_190x130.indd   1 19.4.2012   20:25:24

Bližší informace týkající se výběrového řízení, včetně náležitostí přihlášky, najdete na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě na
Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě a na radnice.nmnm.cz (sekce úřední deska), a dále na webu nkz.nmnm.cz. Obecné informace týkajících
se předmětu nájmu a budoucí nájemní smlouvy lze získat rovněž na telefonu 725 109 673 (Mgr. Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních
zařízení Nové Město na Moravě, email: nkz@nmnm.cz)

Město Nové Město na Moravě
Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě

vyhlašují záměr na pronájem nebytových prostor

RESTAURACE  v Kulturním domě
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě

Předmětem nájmu jsou:

jídelní část restaurace s barovým pultem, varna a zázemí (16 místností o celkové užitné ploše 279,9m )
a nebytové prostory v 1. PP – sklady (7 místností o celkové užitné ploše 126, 8 m )

nabízeného prostory jsou vybaveny zařízením potřebným pro provozování restaurace,
např. el. konvektomatem 10 GN 1/1, dvěma plynovými sporáky, el. smažící deskou, mrazícími stoly, chladícími stoly,
universálním kuchyňským strojem, pracovními stoly, mycími stoly, myčkou nádobí, chladící a mrazící skříní …

a) nebytové prostory restaurace v 1.NP:

b) vybavení a technologie:

c) venkovní prostor tzv. zahrádka

2

2

Nabízené prostory restaurace vybaveny nábytkem a nádobím.
Datum předpokládaného zahájení provozu restaurace je
Písemná přihláška musí být doručena nejpozději dne
Prohlídka nabízených prostor se uskuteční  dne

nejsou
1. září 2012.

24. května 2012 do 14:00.
10. května 2012 v 10:00 v místě samém.
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Společnost ENPEKA a.s.
v prodejně v Novém Městě na Moravě,

ul. Drobného (staré sídliště)
pro své zákazníky rozšířila sortiment

Srdečně zveme k nákupu potravin od tradičních českých výrobců.

tel.: 566 616 982

o prodej čerstvého

od dodavatele Maso Žďársko s.r.o.

masa a uzenin
Současně personál prodejny přijímá objednávky

na sortiment marinovaných mas ke grilování.

...to nejlepší z Vysociny

6,00 – 17,00
7,00 – 11,00
8,00 – 10,30

pondělí - pátek
sobota
neděle

Prodejní doba:

pro děvčata ve věku 5 – 14 let se koná:

v tělocvičně gymnázia v Novém Městě na Moravě.
Náhradní termín: 7.června 2012

Cvičební úbor sebou!

Poplatek 100,- Kč.

24. května 2012 ve 14.45 – 16.30 h.

Výuka se zaměřuje na základní taneční průpravu,
základy klasického a moderního tance,

moderní gymnastiku a mažoretky.

anecníT studio

in
fo

rm
u

je
:

www: http://sweb.cz/majorettes.nmnm

Talentový průzkum
do MAŽORETEK

Neriskujte a pojišťujte se u licencovaného
profesionálního zprostředkovatele, jenž má

zkoušky ČNB a profesní pojištění na případné škody
způsobené jeho činností.

Nezávislá pojišťovací agentura
Nové Město na Moravě Zahradní 1400
Obch.zastoupení Kooperativa, Uniqa, Generali, Allianz,
Česká pojišťovna, ČPPas, Triglav

Zavolejte, emailujte nebo se stavte pro radu i nabídku, naše služby jsou zdarma
tel. 566 617323, 777 554443 Provazník,

,
Jsem Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb.

www.jpb.cz   jpb@jpb.cz

UF-ONI JSOU TADY

VÝTVARNIČENÍ

ANGLIČTINA HRAVĚ

DDM Klubíčko
Nové Město na Moravě Z A OV T RE Á YN B

Příměstský tábor zaměřený na pohybové aktivity především v přírodě. Zažijete s námi
dobrodružství a spousty zajímavých her. Každý den bude probíhat v jiném náboji.

Příměstský tábor zaměřený na tvoření. Jsou zváni všechny šikulky a šikulové. Vyzkoušíme
si práce s přírodními materiály, batikování, keramickou dílnu, drátování, drhání, korálkování
i výtvarné procházky.

Příměstský tábor zaměřený na výuku angličtiny. Angličtinu budeme procvičovat  hravou
formou. Nebude chybět i konverzace, hry, říkanky, spojovačky, soutěže, obrázky. Tábor
bude protkán i putováním do blízkého okolí.

23. - 27. července 2012

13. - 17. srpna 2012

20. - 24. srpna 2012

Cena: 100kč/den, více na www.klubicko.eu

Příměstské tábory

Bližší informace najdete na www.klubicko.eu

pro všechny, kteří mají rádi dobrodružství,
přírodu a chtějí potkat nové kamarády.

pro všechny vyznavačky aktivního sportu

novinka letos kromě lekcí stylu street dance,
Hip Hop a dalších se naučí děti základy break dance

celý program je koncipován,
jak dobře zvládnout stresovou situaci – odloučení od rodičů.

termín 30.6 - 7. 7. 2012

termín 21. 7. - 28. 7. 2012

termín 4. 8. - 11. 8. 2012

termín 25. 8. - 27. 8. 2012

Hvězdná brána - airsoftový tábor

Aerobic tábor

Hip hop camp

Tábor „na zkoušku”
aneb nebojme se být bez rodičů

Poslední volná místa
na táborech v Olešné:
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14. května 2012

FILM A PŘEDNÁŠKA

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘIPRAVUJEME

Můj báječný rozvod

od 19 do 21 hodin - Kulturní dům – velký sál

Kdo rozdává, rozhodne 

v hlavní roli s Ivanem Trojanem
9. června 2012, 19 hodin 
předprodej od 25. dubna 2012 

Autorka hry Můj báječný rozvod Geraldine 
Aron se narodila v Irsku, větší část života 
však prožila v Zimbabwe a v Jižní Africe. 
Nyní žije střídavě v Londýně, Cape Townu 
a ve Spojených státech. Můj báječný 
rozvod měl světovou premiéru v Town Hall 
Theatre v autorčině rodném městě Galway 
28. 11. 2001 – česká premiéra se 
uskutečnila v pražské Viole 23. 10. 2003. 
V současné době je na repertoáru mnoha 
světových scén.
Můj báječný rozvod je velice laskavá 
komedie, kterou irská autorka věnovala 
všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali 
sami. Všechny postavy vytváří Eliška 
Balzerová. Když Geraldine Aron navštívila 
premiéru ve Viole, nešetřila na adresu 
české protagonistky slovy chvály. Nyní, 
kdy Divadlo Na Fidlovačce získalo 
komorní scénu, může představení 
zhlédnout ještě větší okruh diváků.

18. května 2012 od 18 hodin  
Film a přednáška Jana Svatoše o Africe, film natočený v koprodukci s Českou televizí  

Afrika Obscura

překlad Pavel Dominik   /   režie Jana Kališová
všechny postavy ve hře představuje 

Eliška Balzerová

Švestka
Divadlo Járy Cimrmana 
21. června 2012, 19 hodin 
předprodej od 16. května 2012

OTEVÍRÁNÍ MLEJNKU
pátek 4. května 2012 od 15 hodin
Slavnostní zahájení souboru dřevěných 
figurek poháněných vodním kolem
Pásmo dětského folklorního souboru 
Kamínek ze Žďáru nad Sázavou

UNIKÁTNÍ NOŽE 
JAROSLAVA ČECHA
vernisáž v sobotu 5. května 2012 v 16 hodin
vystoupí skupina Ambitters 
Výstava sběratelských nožů a fotografií prací novoměstského rytce
5. května – 24. června 2012 
otevřeno: úterý – neděle 9 – 16 hod.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ 
NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ 
NA LÉTA 1945 – 1990
úterý 15. května 2012 od 16 hodin
Beseda s autory Mgr. Vítem Křesadlem a Mgr. Miroslavem Kružíkem 

SOUTĚŽ S QR KÓDY 
V EXPOZICÍCH MUZEA
Atraktivní soutěž pro děti I. stupně 
Probíhá až do konce roku 2012

HORÁCKÉ MUZEUM

otevřeno: úterý - neděle od 9 do 16 hodin


