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Radek Jaroš: „Plánů dál je plná Himaláj...“
ročník 2012 | číslo 06 | 1. června 2012 Nové Město na Moravě

Neskutečný výkon na hranici lidských sil před-
vedl Radek Jaroš a jeho spolulezec Jan Tráv-
níček. 6. května vystoupili na desátou nejvyšší 
horu světa Annapurnu. Dokázali to bez pomoci 
nosičů a hlavně bez umělého kyslíku. Před nimi 
stanuli na Annapurně pouze tři čeští horolezci 
a to v roce 1988. Jako další se o Annapurnu po-
kusil v roce 2009 Martin Minařík, který však při 
sestupu z východního vrcholu zahynul. Na hima-
lájskou „Bohyni sklizně“, jak říká překlad názvu 
Annapurny ze sanskrtu, tak další Češi vystoupili 
po dlouhých 24 letech. Do zdolání všech 14 os-
mitisícovek, chybí novoměstskému rodákovi už 
jen jedna. Je to poslední a zároveň pořádně tvrdý 
oříšek. Pokud by se i ten podařilo Radkovi roz-
lousknout, nebo spíš zdolat, pak by byl prvním a 
zároveň jediným Čechem, který by vystoupil na 
všechny osmitisícovky světa. I přesto, že Radka 
Jaroše trápí velké omrzliny nohou a doktoři řeší 
případnou amputaci, on ani tak neztrácí humor a 
hlavně optimismus. 

Je za tebou další dosažený vrchol osmitisícov-
ky, jaký je to pocit?  
Samozřejmě, že krásnej! Nahoře, těsně pod 
vrcholem, v okamžiku, kdy už je v podstatě jasný, 
že se výstup podaří, se mi tlačily slzy do očí. Ale 
nesmí to být dlouho, musím vidět na cestu a 
plně se koncentrovat. Vrchol byl ostrej hřeben, 
nebylo kde si odpočinout, sednout ... Navíc 
jsem se Annapurny hodně bál víc než K2 (to 
ale neznamená, že K2 podceňuju). Jsem hodně 
rád, že ji mám za sebou. Úspěšně. Nechtěl bych 
se sem vracet. Nevím, kam se posune číslo 13. 

Do letoška jenom 13 lidí na světě vystoupilo na 
všechny osmitisícovky bez kyslíkových přístrojů. 
A i když to není moje motivace pro horolezectví, 
nezní to zase tak špatně. Zvlášť když si člověk 
uvědomí, že nejvyšší kopec u nás na Vysočině je 
Devět skal a v republice Sněžka... 

O Annapurně, desáté nejvyšší hoře světa, se 
říká, že je jednou z nejobtížnějších. Jak jste to 
vnímali?  
Těžká, nebezpečná, nevyzpytatelná. Před pár 
lety tam někde zůstal Martin Minařík, spolule-
zec, se kterým jsem stál na vrcholech Kangchen-
jungy, BroadPeaku, Shisha Pangmy ... Češi tam 
nebyli čtvrt století a do teď jen tři! Dlouho jsem 
neměl ani spolulezce, a když jsem se ptal na 
spolulezce, jestli by nešel nějakej Šerpa, bylo mi 
řečeno, že ten, kterej tam jednou byl, podruhé už 
nepůjde. Kromě lavin ze spousty ledových sera-
ků nás ohrožovaly i laviny sněhový. Používá se to 
často, ale jedna parta starých horolezců tvrdila, 
že tak špatný počasí (byli tam po 20) ještě v Hi-
málaji nezažili. Všechny tři výškové tábory jsme 
měli v akutním ohrožení lavin. Prostě nic moc.
 

Jsi pověrčivý? Annapurna je v pořadí Tvojí 
třináctou, přinesla smůlu? 
Roky jsem hrál volejbal s č. 13., nemám s tím 
problém. Proč k tomu došlo? Za prvé, pravdě-
podobně jsem měl vlhký boty. Nechávali jsme je 
mezi BC a ledovcem, první dvě hodiny jsme šli v 
teniskách. Uskladnil jsem je v nepromokavém a 
neprodyšném pytli. Jak na něj ve dne svítilo, sníh 
a vlhkost, která na botách byla, se vypařila, cir-

kulovala a nalezla do míst, kam by se normálně 
nedostala. Všude! (Tráva řešil problém s mačka-
ma a tak si je snesl až do BC, to ho pravděpodob-
ně zachránilo). Za druhé, k vrcholu jsme vyráželi 
z výšky 7 100 m večer v 9 hodin. Lezli jsme celou 
noc, já byl nahoře v 9 ráno. Hodinu jsem tam 
fotil. Po půlnoci byla zima strašná - když jsem 
měnil palčáky za péřový a dával jsem si do nich 
hřející pytlíky, málem jsem chcípnul bolestí. 
Kolik to bylo stupňů, ale nevím. Moc. Za třetí, 
dva dny na cestě z CII do CIII a z CIII do CIV 
jsem měl blbý, moc tlustý ponožky. Noha neměla 
prostor, asi jsem se trochu chytil a asi mně i na-
tekla, protože když jsem si nahoře bral už svoje 
oblíbený, tenčí, vrcholovky Craftovky, zdálo se 
mi, že jsem natěsno. A za čtvrtý, i když jsem do 
výškových táborů dorazil první, do stanu jsem 
lezl většinou jako poslední. Čekal jsem na Trávu 
a na Oskara, stavěl stan, vařil. To podupávání 
několik hodin na místě ve vánici asi taky není 
ideál. Což ale neznamená, že za to může Tráva, 
jak si někteří vykládají. Jen já a já. Chybami se 
člověk učí. A zkušenost někdy bolí. 
 
Co Tě čeká teď? Rekonvalescence nebo snad 
už přípravy na další osmitisícovku?  
Na K2 se můžu připravovat mentálně, bo 
momentálně jsem případ pro doktory. Omrzliny 
jsou dost velké, mám chycené všechny prsty 
na nohách, minimálně také do 2/3 nášlapnou 
plochu plosky. Nevím a neví to nikdo, co půjde 
pryč. V těchto dnech se zatím stav jenom zhoršu-
je. Nedivil bych se, pokud nějaký článek na třech 
prstech nevydrží v moji společnosti ... Čekají mě 
týdny, možná měsíce jiný "zábavy", než jsem 
předpokládal. Musím teď ještě "doplatit DPH" 
za výstup na Annapurnu. 
 
O vrchol K2 už ses jednou pokusil, je to Tvoje 
poslední osmitisícovka. Už máš další plány? 
O vrchol K2 jsem se pokoušel už čtyřikrát! Takže 
uvidíme, jestli příští rok bude ke mně vlídnější. 
No a samozřejmě, že plánů dál je plná Himálaj...

 
Držíme palce!
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Úpravy Komenského náměstí

Věra Buchtová, 
zastupitelka (KSČM)

Komenského náměstí se mi vždycky zdálo tak 
trochu nejednotné, v létě i jakoby vyprahlé.

Předložená studie se mi docela líbí. Připadá mi, 
že je v ní zakotven spojovací prvek přechodu 
od historické levé části náměstí k nové zástav-
bě v části pravé. I z toho důvodu si myslím, že 
myšlenka směrování chodníčku od parčíku 

přímo k bustě J. A. Komenského je dobrá, včetně moderní kašny s peda-
gogickými atributy v odpočinkové části.
Více zeleně bych přidala před bývalou faru u chodníku do ulice 
Masarykovy.

MVDr. Dan Sokolíček, 
zastupitel (ODS)

Předložený návrh revitalizace prostoru před OK 
marketem nabízí vytvořit velkou vydlážděnou 
plochu, kde by si měly za rušného provozu aut na 
Masarykově ulici hrát děti a odpočívat jejich rodiče. 
Uprostřed všeho má být dominantou 
6 metrů vysoká polomrtvá kulisa fontány, která 
připomíná betonová monstra ze sídlišť a kasáren 
v dobách socialistické normalizace. 
Naše město, rodiště Makovského, Štursy a dalších, si rozhodně zaslouží 
mnohem víc.  Pokud opravdu chceme změny v tomto důležitém prostoru, 
je třeba přizvat renomované architekty. 

Dubnové zastupitelstvo města uložilo radním, 
aby pokračovali v přípravě úprav Komenského 
náměstí. Schválené řešení počítá s provedením 
změn v oblasti mezi evangelickým kostelem a sil-
nicí. Práce by měly probíhat v období 2013-2014 
a navážou na připravovanou rekonstrukci kana-
lizace v chodníku podél kostela. 
Součástí stavby pak bude i nezbytná rekonstruk-
ce dalších sítí. Na potřebě pokračovat v navrže-
ném projektu se vzácně shodli téměř všichni čle-
nové zastupitelstva. Jedinou navrženou změnou 
bylo zvýšení počtu parkovacích míst před koste-
lem.Vášnivou diskuzi však vzbudil náčrt možné-
ho řešení druhé části Komenského náměstí před 
OK marketem. Část zastupitelů se ostře ohradila 
proti radikálním úpravám a odmítla budování 
nových chodníků a odpočinkové plochy upro-
střed zeleně. Zastupitelé se nakonec shodli na 
tom, že projekt rekonstrukce této části náměstí 
by měl vzejít z architektonické soutěže.

„Jsem rád, že jsme se shodli na podobě první a 
pro mne osobně důležitější etapy úprav náměstí. 
Prostor před kostelem si to zaslouží. S řešením 

druhé části náměstí není třeba spěchat, je to věc 
spíše výhledová a zaslouží si širší diskuzi," shrnul 
průběh debaty starosta Michal Šmarda. Diskuze 
o náměstí J. A. Komenského bude pokračovat na 
jednání zastupitelstva v pondělí 25. června.

Názory zastupitelů

NOVOMĚSTSKO

Pozvánka na jednání 
zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva 
Nového Města na Moravě se 

uskuteční v pondělí 25. června.
Začátek je v 16:00 hod, od 15:30 

pravidelné hovory s občany.  

Město nabízí k pronájmu kanceláře 
a ordinace
V  prostorách Polikliniky se uvolnilo několik ne-
bytových prostor, které město nabízí k pronájmu. 
Po sestěhování úřadu na jednu adresu nabízí 
pronájem prostor po bývalém sídle Úřadu práce 
o výměře téměř 63 m2 za minimální roční nájem 
1 500 Kč/m2, za stejných podmínek město nabízí 
další prostory o výměře téměř 46 m2, jde o prosto-

ry bývalého Sdružení o.s. také v přízemí Poliklini-
ky. Dále nabízí dva nebytové prostory ve druhém 
patře budovy do velikosti 20 m2, po kanceláři  
Mikroregionu a Charitě.   
Více informací o možností využití nabídky  
pronájmu na úřední desce MěÚ nebo na 
www.nmnm.cz. Telefon: 566 598 355.



Miliony korun dluží městu nepoctiví nájemní-
ci bytů. V některých případech se jedná jen o 
jednorázový dluh. Je ale i řada případů, kdy se 
dluhy vrší řadu měsíců. K dluhům na nájem-
ném tak přibývají značné poplatky z prodlení.

Tyto peníze samozřejmě chybí v městské kase, 
a to poškozuje i poctivé nájemníky. Město se 
proto rozhodlo přistoupit k radikálnímu řešení. 
Od září již nebude odpouštět žádnému neplati-
či plnou výši penále za neplacení.
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Vlakové nádraží v novém
Po rekonstrukci výpravní budovy se letos v dub-
nu začalo s opravami kolejí a nástupišť. Součástí 
jsou opravy kabeláže a výhybek, které budou 
vybavené elektroohřevem, aby v  zimě nedochá-
zelo k zamrzání. Novinkou je vybudované jedno-
stranné nástupiště s osvětlením. Pro ještě větší 
komfort budou dobudovány nové přístupové 
cesty a chodníky. Opravy se netýkaly jen prostor 
vlakového nádraží, ale i přejezdu k zahradnictví, 
kde bude přejezd vybaven zabezpečovacím sys-
témem. Rekonstrukce na novoměstském nádraží 
financuje SŽDC OŘ Brno a náklady přesáhly  
34 milionů korun. Opravy si vyžádaly i dvoutý-
denní výluku mezi Žďárem nad Sázavou a Byst-
řicí nad Pernštejnem. Při výluce se zároveň zre-
konstruovaly přejezdy na obce Jámy a Mělkovice. 
Další etapa bude pokračovat letos na podzim, 
kdy dojde k  opravě zastávky a přejezdů pod za-
stávkou a u nemocnice. 

Město bude stavět za evropské peníze
Nové Město na Moravě bylo úspěšné v získává-
ní dotací. Radnice tak může začít s přípravou 
hned tří větších investic. Jedná se o rekonstruk-
ci a rozšíření Centra Zdislava, revitalizace zele-
ně ve městě a protipovodňová opatření, zahr-
nující zřízení bezdrátového rozhlasu ve městě i 
ve všech místních částech.
Celkové náklady na tyto tři akce mohou pře-
sáhnout hranici třiceti milionů korun. Přestože 
se jedná o potřebné investice, objevily se i hla-
sy, které kritizují vedení města za to, že v době 
krize není rozumné financovat tolik projektů 
naráz. 

Úřad pod
jednou střechou
Od počátku měsíce června již občané mohou 
využívat výhod úřadu pod jednou střechou. V 
hlavní budově radnice na Vratislavově nám. 103 
již vyřídí veškeré služby poskytované Městským 
úřadem. Nově tedy v hlavní budově radnice lze 
vyřídit i   veškerou agendu odboru stavebního a 
životního prostředí, včetně možnosti elektronic-
kého objednání. Dále byla nově rozšířena mož-
nost 
objednat se prostřednictvím elektronického ob-
jednávkového systému i na další služby, např. na 
matriku, živnostenský úřad, Czech Point, ově-
řování listin a podpisů. Veškeré dosavadní tele-
fonické kontakty na všechna pracoviště úřadu 
zůstávají v platnosti.

Dlužníci mají poslední 
šanci zaplatit do 

konce srpna!

Penálové prázdniny, poslední 
šance pro neplatiče nájemného

Neplatičům, kteří dluh uhradí do 31. srp-
na město při odpouštění penále vyjde vstříc.   
Ti, kteří v termínu nezaplatí, by se měli alespoň 
pokusit o smír sepsáním splátkového kalendá-
ře. Pokud budou pravidelně splácet minimálně 
500 korun a doba splácení nepřesáhne tři roky, 
nebude se jim penále dále zvyšovat. Pokud 
však slib nedodrží a neuhradí jakoukoli splát-
ku, o všechny výhody přijdou.
Všechny nepoctivce, kteří nabídky nevyužijí, 
čeká tvrdý a nepříjemný postup. Město již ne-
bude odpouštět plnou výši penále a neplatiče 
čeká exekuce a vystěhování.

NOVOMĚSTSKO

Starosta města Michal Šmarda kritikům opo-
nuje. „Zdislavu, zeleň i rozhlas bychom museli 
nějakým způsobem zanedlouho řešit i bez dota-
cí. Pokud to uděláme teď, ušetříme tím našim 
lidem více než sedmdesát procent potřebných 
peněz. Připravit vše tak, abychom dotaci získa-
li, nebylo snadné, ale vyplatí se to,“ vysvětluje 
starosta s tím, že v městském rozpočtu je s rea-
lizací uvedených projektů počítáno.      
Odhadované náklady na přestavbu Zdislavy 
přesáhnou 11,5 milionu korun, město z této 
částky uhradí maximálně 30 %. Revitalizace 
zeleně získala z Operačního programu životní-

ho prostředí téměř 11,3 milionu korun, což je 
75% z celkových nákladů, které přesáhnou 15 
milionů korun. Třetího úspěchu město dosáhlo 
s projektem protipovodňových opatření, kde 
radnice uhradí pouhý milion korun z celkových 
10,5.
Ani tyto částky však nemusí být konečné.  

„Úspory očekávám i díky tvrdým soutěžím, kte-
ré nás čekají,“ předpokládá Šmarda a zkuše-
nosti s výběrovými řízeními mu v poslední době 
dávají za pravdu. Využití elektronických dražeb 
a otevřeného výběru dodavatelů již městu ušet-
řilo miliony korun.



ROK 2011: Schodek nižší o 30 milionů
Zastupitelé schválili závěrečný účet Nového Měs-
ta na Moravě za rok 2011. Pro hospodaření měs-
ta byl loňský rok přelomový. Nové vedení radnice 
si dalo za cíl stabilizaci městského rozpočtu a re-
alizovalo řadu úsporných opatření. Úspory měly 
nepříjemný dopad zejména na úředníky, přinesly 
však úspěch. Schodek se oproti roku 2010 snížil 
téměř o 30 milionů korun.
Hospodaření Nového Města za rok 2011 skonči-
lo schodkem ve výši 3,6 milionu Kč. Radnice tak 
ušetřila o 15 milionů korun více, než si napláno-

vala. Drtivá většina úspor šla na vrub provozních 
výdajů města. Na výsledku se navíc negativně 
projevil propad daňových přijmů. Vláda totiž No-
vému Městu poslala o 4,3 miliony korun méně, 
než rozpočet předpokládal.
Dočkají se tedy novoměstští v příštích letech 
konečně vyrovnaného hospodaření? Přílišný 
optimismus mírní starosta Michal Šmarda. 

„Obávám se, že pokles daňových příjmů může 
pokračovat. V roce 2012 navíc poneseme 15-ti 
milionovou tíhu nákladů projektu Dyje II, který 

byl připraven již v minulém volebním období. K 
tomu nás samozřejmě zatíží i nové výdaje na pro-
jekty, které jsou spolufinancovány z evropských 
fondů. Své náklady má i příprava Mistrovství svě-
ta v biatlonu. Jak vidíte, rozhodně ještě nemohu 
říci, že jsme z průšvihu venku,“ vysvětluje Michal 
Šmarda možná rizika.
Závěrečný účet hospodaření města byl prověřen 
nezávislým auditorem, který k jeho zpracování 
neměl výhrady. Ocenění si proto zaslouží zejmé-
na pracovníci Finančního odboru MěÚ.

Provozní část rozpočtu
plánované výdaje: 218.173,2 tis. Kč
skutečné čerpání: 202.454,4 tis. Kč
úspora: 15.718,8 tis. Kč

Investiční část rozpočtu
plánované výdaje: 64.103,8 tis. Kč
skutečné čerpání: 60.330,6 tis. Kč
úspora: 3.773,2 tis. Kč

Příjmová část rozpočtu
plánované příjmy: 263.575,0 tis. Kč
skutečné plnění: 259.224,5 tis. Kč
propad: 4.350,5 tis. Kč 

Výsledek hospodaření v letech 2009 - 2011

Před gymnáziem bezpečněji
Před Základní školou a gymnáziem na ulici Le-
andra Čecha je  každé ráno zvýšený provoz a čas-
to i zmatek. Rodiče vysazují své děti před bránou 
základní školy, pak se v místě otáčí a provoz blo-
kují i další stojící vozidla.
Kvůli bezpečnému vystupování dětí z auta se 
proto vedení města rozhodlo část ulice Leandra 
Čecha od ulice Tyršovy po ulici Makovského zjed-
nosměrnit. Na pravé straně vozovky, konkrétně 

podél zahrady gymnázia, bude zákaz stání. Rodi-
če zde budou moci zastavit a dítě bezpečně vysa-
dit přímo na chodník.
Z toho důvodu apeluje vedení města na rodiče, 
aby svým dětem zastavovali podél zahrady gym-
názia, v místě jednosměrného provozu a nezajíž-
děli až k bráně školy a jídelně. Školáci tak ráno 
nebudou muset kličkovat mezi projíždějícími 
auty a po chodníku bezpečně dojdou do školy.
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Ceny za sportovní výkony 
za rok 2011 byly rozděleny
Rada města Nové Město na Moravě na svém 
zasedání dne 14. 5.2012 projednala a schválila 
návrh Komise pro sport, mládež a volný čas na 
ocenění sportovních výkonů za rok 2011. Komise 
vybírala z 21 došlých nominací z různých oblastí 
sportu.
Rada města ocenila vynikající sportovní úspě-
chy, které v kategorii jednotlivců dosáhli Martina 

Chrástková (běh na lyžích, biatlon), Tereza Buďo-
vá (odd. kuželek - st. žákyně), Jitka Kubelová (at-
letika - hod diskem) a Jiří Veinlich  (kulturistika). 
V kategorii kolektivů byl oceněn sportovní výkon 
týmu  SFK Vrchovina - kategorie mladších žáků 
U13 (kopaná).
Na závěr Rada města schválila návrh na ocenění 
MUDr. Karla Daňka za celoživotní přínos v ob-

lasti sportu a tělovýchovného lékařství.
Slavnostní akt udílení cen se uskuteční dne 22.6. 
2012 v  19:45 hodin na Vratislavově náměstí 
v rámci městské slavnosti NOVA CIVITAS.  Svou 
účastí na tomto slavnostním aktu povzbudíte 
oceněné sportovce k  dalším skvělým výkonům.

 

Ž.Řádková
tajemnice Komise pro sport, mládež a volný čas
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významná výročí

5. 6. 1882         
narodil se ve Vážanech u Vyškova 
akad. malíř Antonín Procházka
učil na novoměstské reálce 1921-1924
130. výročí narození (zemřel 9. 6. 1945 v Brně)

8. 6. 1882        
narodil se v Moravských Křižánkách 
ing. František Bukáček
technik-geodet, osvětový pracovník, znalec 
horáckého skla
130. výročí narození (zemřel 30. 10. 1970 v 
Poličce)

9. 6. 1942         
byl v Brně popraven 
František Mikeš
ředitel Hospodářského družstva, odbojový 
pracovník 
70. výročí úmrtí (narozen 5. 7. 1888 v 
Radňovicích)

stomatologická pohotovost

Široká nabídka kroužků, pořádání táborů, 
adaptačních pobytů a hlavně spokojené děti, 
takový je cíl nové ředitelky DDM Aleny Sobotkové

2. 6. MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
739 093 334

3. 6. MUDr. Marcela Koutská
Sněžné 134, 566 664 342

9. 6. MUDr. Ivo Matonoha
Jimramov 265, 566 562 619

10. 6. MDDr. Tomáš Ludin 
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 

16. 6. MUDr. Milada Trojáková 
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 688 231

17. 6. MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275

23. 6. MUDr. Marie Havlíčková 
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 
566 628 788

24. 6. MUDr. Eva Jurková
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442

30. 6. MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 688 235

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

Dům dětí a mládeže nabízí dětem desítky kroužků tak, aby plnohodnotně využily svůj volný čas. Na-
bídku má v plánu zlepšovat a rozšiřovat i nová ředitelka Bc. Alena Sobotková. Ve své funkci je teprve 
dva měsíce a přece tu není úplným nováčkem:

V  jakém věkovém rozmezí navštěvují děti 
DDM?

„Protože pod DDM je i mateřské 
centrum, tak od miminek, teen-
agerů až po dospělé.

O co je největší zájem z nabídky 
kroužků DDM?

„Největší zájem je momentálně o 
keramický kroužek. Pak hodně 
dětí navštěvuje sportovní i hu-
dební kroužky. Ale je to velmi 
individuální, jsou i děti, které na-
vštěvují hned několik kroužků.“ 

Myslíte si, že je někde prostor v nabídce těchto 
zájmových kroužků? Je ještě co nabízet? 

„Podle mne ano. Myslím si, že prostor je v nabíd-
ce pro druhý stupeň. Tak velké děti už není jed-
noduché zaujmout tak, aby je to bavilo. V tomto 
věku už mají své zájmy a ví, co se jim líbí. A proto 
hledáme novinky, trendy, možnosti, jak mládež 
inspirovat v  nových volnočasových aktivitách. 
Chceme nabídnout příležitost vyzkoušet si další 
kroužky, a to taneční i neobvyklé sporty - kurz 
sebeobrany.“

Jaký je Váš cíl v tuhle chvíli? 
„Mým hlavním cílem je teď připravit širokou 
nabídku kroužků pro děti a mládež, aby mohly 
zaplnit svůj volný čas něčím, co je opravdu baví. 
Chtěla bych vybudovat centrum bojových sportů, 
aby si děti mohly vyzkoušet judo, kickbox a ka-
rate pod jednou střechou. Doufám, že se mi to 
podaří, protože sehnat kvalitní instruktory není 

tak jednoduché. Dalším velkým 
úkolem jsou teď před prázdnina-
mi i příměstské tábory. Nově totiž 
připravujeme tábor s  angličtinou, 
ale děti se mohou těšit i na tra-
diční tábor všeobecný a výtvarný. 
Výhodou těchto táborů je, že děti 
do DDM pouze dochází. Chybět 
ale ani letos nebudou tábory poby-
tové v  táborové základně Olešná. 
Celkem chystáme čtyři, tradiční 
s  aerobikem, hiphopový a novin-
kou je airsoftový určený nejen pro 

chlapce. Dalším pobytovým je tábor na zkoušku. 
To je krátký dvoudenní tábor pro předškolní děti, 
aby si zvykaly na odloučení od rodičů. Letos bude 
na téma indiáni.“ 
Co ještě chystáte nového? 

„Ještě se mi podařilo domluvit kroužek divadla 
nastudovaný v angličtině, geochacing a kroužek 
cvičení psů. Připravujeme také programy pro 
mateřské školy. Dále chystáme adaptační pro-
gramy pro základní školy. Ty budou určené pro 
děti, které přestupují z páté třídy do šesté, aby se 
stmelil kolektiv ještě před začátkem roku.“ 

„V  Klubíčku jsem začala pracovat při mateřské 
dovolené jako učitelka výtvarky pro pár dětí. Ty 
pak přibývaly a rozšiřovala se i nabídka kroužků, 
až jsem začala pracovat na plný úvazek. Při práci 
jsem si doplnila vzdělání v oboru na UP v Olomouci 
na fakultě Rekreologie.“

NOVOMĚSTSKO
Soutěžní výstava o nejkrásnější 
fuchsii (18. červen – 1. červenec 2012)
Dvorek Horáckého muzea zkrášlí od poloviny 
června výstava fuchsií spojená s hlasováním o   o 
nejkrásnější fuchsii. Výstavy se mohou zúčastnit 
malí i velcí milovníci a pěstitelé těchto nádher-
ných květin. Víte, že fuchsií je více než 200 dru-
hů? Přijďte se inspirovat i pochlubit svými vlast-
ními výpěstky. Květiny na výstavu můžete nosit 
do muzea od 18. června.
Výstava je připravená ve spolupráci se Zahrad-
nictvím v Novém Městě na Moravě s paní 
Milenou Jirčíkovou.



Úspěšné veletrhy naší Fiktivní firmy Epo Style, s. r. o. 
SOŠ Nové Město na Moravě
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Další zprávy o „FIF“: 14. února 2012 organizova-
la SOŠ a SOU dopravy a spojů v Brně 1. veletrh. 
Prezentovalo se 19 firem, které mezi sebou ob-
chodovaly a vzájemně si hodnotily i stánky a ka-
talogy. 4. místo pro naši „FIFku“ bylo báječné a 
ohromně motivující k účasti na dalším veletrhu, 
tentokrát i se zahraniční konkurencí na Vyšší od-
borné škole ekonomické a zdravotnické v Bosko-
vicích, 15. března 2012.

A opět jsme byli velice úspěšní. Obsadili jsme  
6. místo za prezentaci a 8. místo za stánek. Nej-
víc nás však potěšila Speciální cena CEFIF, a to 
za předvedený výkon na regionálním veletrhu 
fiktivních firem.
Veliký dík patří našim vyučujícím ekonomic-
kých předmětů Ing. Zitové a Ing. Nechutové. 
Domnívám se, že jsme na těchto akcích zís-
kali spoustu zkušeností a dovedností, které 

budeme moci předat našim nástupcům. Já 
osobně považuji za největší přínos práci v 
týmu. Vzhledem k tomu, že jsme na poli fik-
tivních firem absolutní nováčci, jsme nadšení 
výsledky a speciálním uznáním, kterého jsme 
dosáhli. Praktický trénink do života, jak má být.

Andrea Sýkorová, 
asistentka ředitelky

Medaile z krajského kola Všeználka 
V  teplý květnový den, v  pořadí devátý, se celá 
naše třída znovu vypravila do Žďáru podpořit náš 
tým ve složení: Tereza Lukešová, Matěj Koneč-
ný, Jakub Novotný a Matěj Trődler. Po vítězství 
v  okresním kole soutěže Všeználek jsme chtěli 
uspět v kole krajském. 
Otázky byly o poznání těžší, ale soutěží jsme pro-
cházeli nad očekávání dobře. Rozřešení vyrovna-
ného souboje o první místo přinesla závěrečná 
mezihra. V konečném účtování nás o jediný bod 
porazilo družstvo z Pelhřimova. Ziskem šestnác-
ti bodů jsme porazili družstva z  Krucemburka, 

Telče a Moravských Budějovicích. Úspěšný den 
jsme oslavili porcí točené zmrzliny.

V. A, ZŠ L. Čecha

Obhájili jsme titul
V letošním školním roce nám skončila platnost 
certifikátu „Česká daltonská škola“. Museli jsme 
se proto připravit na jeho obhajobu. Celé čtyři 
roky, na které je certifikát udělován, jsme pečli-
vě plnili kritéria rozhodující o prodloužení. Naše 
práce byla úspěšná a 3. května 2012 mohl ředi-
tel naší školy převzít na mezinárodní konferenci 
v Brně prodloužení certifikátu na další 4 roky. 
Konference ovšem neznamenala pouze předání 

těchto titulů, ale také výměnu zkušeností s ostat-
ními školami. A protože se jednalo o konferenci 
mezinárodní, měli jsme možnost se seznámit s 
aplikací daltonu např. na australské nebo čínské 
škole v podání učitelů z těchto škol. 
Jenom pro zajímavost: zástupce z Číny nám 
oznámil, že teď už se mu pracuje lépe, neboť na 
jeho škole je pouze 2 300 žáků. V předchozím pů-
sobišti to bylo horší, neboť zde bylo 6 000 žáků. 

Jenom tak mimochodem tento učitel původem 
Američan dodal, že pochází z města s 5000 oby-
vateli.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem učite-
lům naší školy, kteří přispěli k tomuto úspěchu 
a umožnili tak prodloužení prestižního ocenění.

Mgr. Ladislava Kachlíková,  
koordinátorka daltonu, ZŠ L. Čecha

Neobyčejné zážitky
Prvňáci a čtvrťáci zažili ekologickou výchovu v te-
rénu. Druhého a čtvrtého května pro ně připravi-
lo akci centrum Chaloupky. 
Na Blatinách jsme měli sraz s paní Hradilovou, 
která tuto akci připravovala. Původně jsme byli 
připraveni jen na vycházku do okolí Drátníku. Co 
následovalo, ale předčilo veškerá očekávání.
Byla připravena trasa označená fáborky, obrázky 
a děti plnily nápadité úkoly na 12 stanovištích.
Poznávaly rostliny, zvířata a určovaly, co do pří-
rody patří nebo nepatří. Na závěr stezky nás čeka-
lo velké překvapení. Ze skály se vynořil loupežník 
s bambitkou. Žáci museli splnit další úkol, aby 
mohli pokračovat v cestě. Loupežník je zavedl i 

do svého doupěte, aby viděli, jak takový loupež-
ník žije. Další cesta byla označená závojíčky, kte-
ré tady ztratily divoženky. Žádnou jsme nepotkali, 
ale čekala nás bába kořenářka, která děti sezná-
mila s různými bylinkami.
Čas strávený s paní Hradilovou, skřítky a zvířát-
ky utekl velmi rychle. Nezbývá nám, než alespoň 
touto cestou poděkovat všem, kteří se na organi-
zaci této akce podíleli a těšíme se na další. Ještě 
jednou díky a doufáme, že se od své činnosti ne-
necháte odradit různými „duchaplnými“ nápady 
rádoby odborníků.

Mgr. L. Kachlíková, ZŠ L.Čecha

Nabídka kurzů pro 
veřejnost

I v příštím školním roce nabídne novo-
městské gymnázium vzdělávací kurzy 
pro veřejnost se zaměřením na výuku 
jazyků a práci s  počítačem. Bližší in-
formace o podmínkách konání kurzů a 
přihláškách najdete na www.gynome.cz. 

Mgr. Eva Řádková                                                                                      

NOVOMĚSTSKO
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Novoměstští gymnazisté bodují 
na Juniorském maratonu!
Studenti sportovních tříd novoměstského gym-
názia horlivě pokračují v rozšiřování sbírky svých 
letošních úspěchů. Po účasti na březnovém svě-
tovém finále v přespolním běhu na Maltě přidali 
na své konto další skvělý výsledek. 
Dne 13. 5. 2012 vybojovalo družstvo složené ze 
tří dívek a sedmi chlapců cenné 2. místo v repub-
likovém finále Juniorského maratonu, jenž byl 
součástí prestižního Pražského maratonu. Ales-
poň na chvíli si mohli studenti vychutnat závod 
s  vynikajícími etiopskými, keňskými, ale i nej-
lepšími českými maratonskými borci. I když za 
letošním vítězem, jímž se stal etiopský vytrvalec 
Deressa Chimsa, zaostali o 30 minut, dokázali 

vybojovat z  počtu 26 středních škol fantastické  
2. místo. Chladné, ale slunečné počasí neodra-
dilo ani 9 tisíc účastníků, a tak mohli studenti 
opravdu nasát nezapomenutelnou atmosféru 
velkého závodu a za mohutného povzbuzování 
diváků stát na stupních vítězů.
Štafetu tvořil tým ve složení Hroudová Marie, 
Homolková Hana, Tlustá Helena, Kalous Martin, 
Žák Martin, Marshall Jakub, Šacl Jiří, Burian Jan, 
Bidmon Jiří a Trávníček Matěj. Všem studentům 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přeje-
me mnoho dalších úspěchů a zážitků.

Mgr. Monika Marshallová

Aneta Dufková z 1. ZŠ vyhrála v celorepublikovém
finále OfficeArena 2012
Cílem 1. ročníku soutěže OfficeArena 2012 bylo 
porovnat a zhodnotit znalosti žáků základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií všech krajů České republiky při práci se 
základními aplikacemi Microsoft Office. Soutěž 
byla realizována ve spolupráci s vybranými vzdě-
lávacími centry společnosti Microsoft.1. základní 
škola se specializací v oboru výpočetní techniky, 
která je od roku 2010 krajským školícím stře-
diskem Center of Education firmy Microsoft, se 
v  dubnu letošního roku stala dějištěm krajské-
ho kola.Do celostátního kola, které se konalo 
9. 5. 2012 v sídle firmy Microsoft v Praze, po-
stoupilo celkem 21 finalistů, z  nichž dva byli 

naši zástupci – Ondřej Zelený z  9. C a Aneta 
Dufková z  8. C. Po úvodním slovu generální-
ho ředitele propuklo finálové klání. Jednotliví 
zástupci škol se střídali ve svých prezentacích 
na téma „Informační technologie - včera, dnes 
a zítra“ a „Digitální svět kolem nás.“ Všechna 
vystoupení hodnotila odborná porota. Oba naši 
zástupci reprezentovali skvěle a Aneta si odvezla 
ve starší kategorii první cenu! Přesvědčila svým 
suverénním vystoupením, dobře načasovanou 
prezentací, krátkým filmem a vhodně reagovala 
i na dotazy poroty.
Jako hlavní cenu Aneta vyhrála herní notebook a 
bude moci strávit celý den v centrále Microsoftu, 

kde se podívá do míst programátorů, systémo-
vých inženýrů a zúčastní se i videokonference 
zástupců Microsoftu v regionu.Jak s odstupem 
času hodnotí Aneta svoje vystoupení v  soutěži, 
můžeme posoudit z jejích slov.„Do této soutěže 
jsem šla s tím, že si ji zkusím a porovnám své zna-
losti s ostatními. Už ve školním kole jsem byla tak 
nervózní, že jsem si vůbec nedokázala představit, 
že bych musela svoji prezentaci obhajovat v kole 
celostátním. Přesto jsem ale postoupit chtěla. 
Proto jsem byla zklamaná, když jsem si prohlíže-
la výsledky krajského kola a zjistila jsem, že já ví-
tězem nejsem. O to větší pak ale byla moje radost, 
když jsem se dozvěděla, že postupuji na divokou 
kartu. To pro mě byla motivace. Chtěla jsem do-
kázat, že porota jednala správně, když dala šanci 
právě mně. A to se mi nakonec podařilo."
Oběma soutěžícím děkujeme za skvělou repre-
zentaci školy a těšíme se na ně v dalším ročníku 
soutěže OfficeArena 2013.
  Mgr. Miroslav Sláma, 1. ZŠ 

NOVOMĚSTSKO

další zpravodaj
Další číslo měsíčníku Novoměstska bude mít 
uzávěrku v pondělí 18. 6. 2012, do distribuce 
se dostane nejpozději 1. 7. 2012. Vaše příspěv-
ky a inzerci posílejte na internetovou adresu  
zpravodaj@nmnm.cz nebo je můžete zanechat 
v kanceláři Kulturního domu, Městské knihovně 
nebo Horáckém muzeu. Textové příspěvky pro-
síme ne delší jak 20 řádků v textovém editoru ve-
likostí písma 12. Fotografie nebo loga připojujte 
jako samostatné přílohy, nevkládejte do textu. 
Případné dotazy směřujte na tel redakce: 
601 592 013.
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Orel slaví úspěchy i s mladšími žáky – čtvrté místo!
Již třetí rok za sebou ukázali mladší žáci sílu a 
dokázali postoupit ze základní divize na finále 
Orelské florbalové ligy (OFL). Dalšími týmy 
byly Kunštát, Hranice, Židenice, Kašava, Nivni-
ce, Dolní Bojanovice a Uherský Brod. Kluci hrá-
li celkem 3 zápasy ve skupině 2x8 minut a poté 
play-off 2x10 minut. Na 1. máje v  Kunštátské 
hale bylo od rána velice dusno a pro hráče to bylo 
hodně náročné. Skupinu jsme začali remízou 1:1 
s Dolními Bojanovicemi. Po delší pauze mezi 
zápasy jsme narazili na silné soupeře z Nivnice 
a Uherského Brodu a naši hráči nebyli schopni 

zápasy vyhrát. To pro nás znamenalo poslední 
místo ve skupině a těžký zápas s Kunštátem, ví-
tězem druhé skupiny.
V roli outsidera jsme zkusili přehrát soupeře 
snahou, běháním a snad je i překvapit nějakým 
gólem. Po většinu utkání měl soupeř optickou 
převahu, ale vyložených šancí tolik nebylo. A 
když už se naskytla, vše pochytala Míša v bráně. 
Rozhodnutí nepřinesla základní hrací doba ani 
prodloužení, rozhodnout tak musely nájezdy. V 
nich jsme byli úspěšnější a mohli jsme slavit po-
stup do semifinále.

V dalších zápasech, kdy už bylo hrozné teplo, od-
cházely rychle síly a s kvalitními soupeři jsme ne-
dokázali udržet krok. Prohry v semifinále i v boji 
o bronz znamenaly konečné čtvrté místo. Vzhle-
dem k rozložení sil je čtvrté místo spravedlivé.
Klukům děkuji za celou sezónu a domnívám se, 
že můžeme být na čtvrté místo hrdí! Gratuluji. 
Podrobnější článek z turnaje a další informace k 
nalezení na orel.nmnm.cz.

Tomáš Mrázek
Orel Nové Město na Moravě

Historicky první florbalové zlato pro Nové Město!
Ve dnech 28. - 29. dubna se uskutečnilo finále 
OFL starších žáků. Náš oddíl, vítěz základní části 
západní divize, doplnil ve finále týmy Kunštátu, 
Boskovic, Uherského Brodu, Nivnice, Dolních 
Bojanovic, Kelče a Hranic. Týmy byly rozděleny 
do dvou skupin po 4 týmech, kde sehrály zápasy 
2x12 minut formátem každý s každým. Druhý 
den se hrálo play-off 2x15 minut.
Ve skupině bylo vidět, že starší žáci si musejí 
zvyknout nejen sami na sebe, ale i na halu. I přes 
velkou snahu bylo vidět, že občas hráči vypouš-
tějí některé souboje a nechodí do všeho naplno. 
Hlavně nedůraz u naší branky znamenal prohru 
s Boskovicemi 2:3. I druhý zápas s Bojanovicemi 
směřoval ke špatnému konci, ale obrovský tlak 
v závěru znamenal výhru 5:4. Poslední zápas s 
Kelčí jsme prohráli 1:3, což znamenalo postup ze 
třetího místa a ve čtvrtfinále tým Nivnice.
Druhý den předváděli žáci naprosto jiný florbal. 
Od první do poslední minuty nechávali na hřišti 

maximum a neslo to svoje ovoce. Brzy jsme ve 
čtvrtfinále vedli 3:0. Špatným závěrem poločasu 
došlo k dramatu, ale nakonec jsme zvítězili 4:2 a 
mohli slavit postup.
V semifinále nás čekal odvěký rival z Boskovic, 
kterého jsme tentokrát ani jednou nepustili do 
vedení a výsledkem 6:4 jsme se probojovali do 
finále! Tam nás trochu překvapivě čekal Kunštát, 
jenž dokázal porazit do té doby suverénní Uher-
ský Brod, který poté prohrál i zápas o třetí místo.
Finále přineslo dvě odlišné strategie. Kunštát 
usilovně bránil a vyrážel do rychlých brejků a my 
se snažili vytvářet tlak a často střílet. Jediné pro-
blémy přinesl závěr poločasu a vedení pouze 4:3. 
V druhém poločase jsme přidali 2 branky a sla-
vili vítězství 6:3!!! Kluci tak vybojovali historické 
první místo, získali pohár a cenu pro nejlepšího 
obránce – Pavla Laštovičku.
Již zbývá jen poděkovat všem sponzorům včet-
ně Nového Města, trenérům a fanouškům, 

bez kterých by to nešlo. A pevně věříme, že i 
tento úspěch pomůže budoucí výstavbě haly 
 v Novém Městě ...

Tomáš Mrázek
Orel Nové Město na Moravě

Horní řada (zleva): Tomáš Mrázek, Jiří Dobrovolný, Jiří Libra, 
Martin Hubl, Petr Svoboda, Tomáš Štarha, Jakub Čuhel. 
Prostřední řada: Vladimír Tvarůžek, Filip Černý, Jan Svoboda, 
Pavel Zelený, Pavel Laštovička, David Krejčí, Petr Plocek. Spodní 
řada: Michaela Malinová, Petr Prášil, Jakub Sedlařík. 

Hasiči ze Slavkovic si prověřovali 
svoji připravenost
Cílem cvičení nebylo zdolat požár jako obvykle, 
ale vyzkoušet připravenost členů na situaci, se 
kterou se mohou setkat v každodenním životě. 
Úkolem bylo vyhledat pohřešovaného v lesním 
těžko přístupném terénu, poskytnout případnou 
první pomoc a transportovat zraněnou osobu na 
místo předání pracovníkům RZP. Pět minut po 
zaznění sirény odjíždělo vozidlo s dvanácti členy 
zásahové jednotky směrem k místu určení. Po 
vytvoření rojnice byla po několika stech metrech 
v mladém lesním porostu nalezena pohřešovaná 
osoba v bezvědomí, s poraněním hlavy a otevře-
nou zlomeninou dolní končetiny. Pod dohledem 
lékaře byla zraněnému poskytnuta první pomoc, 
byl naložen na nosítka a přenesen na označené 

místo příletu vrtulníku, případně příjezdu 
sanitky. Poděkování patří všem zúčastněným čle-
nům zásahové jednotky za příkladný přístup ke 
cvičení a především MUDr. Romanu Dvorskému 
za jeho čas a odborný dohled s výkladem v průbě-
hu celé akce. Více foto na www.sdh-slavkovice.cz

Noviny Novoměstsko
na internetu:

noviny.nmnm.cz

NOVOMĚSTSKO
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Jitka Kubelová pojede na mistrovství Evropy !!!
V Olomouci dne 8. května se konal další ročník 
velké ceny v atletice na dráze. Skvěle si počínali 
zástupci oddílu atletiky z TJ. Zářila zejména vr-
hačka Jitka Kubelová, která vyhrála hod diskem 
v novém krajském rekordu 57,57 m a současně 
splnila limit českého atletického svazu na ME 

dospělých, které se uskuteční na přelomu června 
v Helsinkách.
Výborní byli tradičně také běžci, závod na          
1500 m se stal naší doménou. Petr Vitner vyhrál 
běh mužů v kvalitním čase 3:46,78 a Helena 
Tlustá ženy a čas 4:41,26. Zde ji na stupně ví-

tězů doprovodila na třetím místě Radka Janou-
šová. Osobní rekordy pak přidali Maršánová 
a Šacl, na 400 m překážek si ho vyrovnala Lý-
die Brázdová. Skvělý začátek atletické sezóny!  

Hubáček

Český pohár v horských bězích
V  neděli 22. dubna se v  areálu sportovního klu-
bu Nové Město na Moravě u hotelu Ski konal 
II. ročník Arko Trophy, závodu v horských bězích 
zařazeného do 27. ročníku Českého poháru. Zá-
vodilo se na trati dlouhé 10,6 km, součet stoupá-
ní 470 metrů a klesání 370 metrů. Startovalo se 
na stadionu u biatlonové střelnice, trať vedla přes 
známé pasáže ze zimníchzávodů Zlaté lyže, přes 
Houpačky, Esíčka, Malé Tatry, Velké Tatry, okolo 
buku na nejvyšší bod trati na Vlachovák s cílem u 
televizního vysílače na Harusově kopci. Na start se 
postavilo 68 běžců, závod  jich dokončilo 67. Vítě-
zem se stal Michal Horáček z Iscarexu Česká Tře-
bová, před Rosťou Petrášem a Martinem Vackem. 

V ženách vyhrála Petra Škodová z  Pardubic. 
Z novoměstských běžců doběhli v  elitní pětce i 
dva junioři-biatlonisté,  jako čtvrtý Jakub Mar-
shall a pátý Jan Burian. Po závodě mohli účastní-
ci závoduvyužít regeneračních služeb hotelu Ski. 
Ceny nejlepším předal starosta Nového Města na 
Moravě  Michal Šmarda. K  tomu šéf závo-
du Jirka Žák dodává: ,,Závod svým profi-
lem patří k  nejtěžším v  Česku. Představi-
telé Českého atletického svazu mě oslovili, 
jestli bych zde příští rok neuspořádal kvalifi-
kaci na Mistrovství světa. To by ale znamenalo  
dubnový termín závodu změnit na srpnový.“

Novoměstský pohár Soptíků

Termínový kalendář: 
 
3 .6.  Křídla  (začátek v 13:00)
    
10.6. Dlouhé  (začátek v 13:00)
    
24.6. Bohdalec  (začátek v 13:00)
    
9.9. Nová Ves  (začátek v 13:00)
    
16.9. Zubří – finále (začátek v 9:30)

Požární sport
SDH Maršovice 

pořádá tradiční soutěž v požárním sportu v 
neděli 3. června v 11 hodin na hřišti

v Maršovicích.

V Maršovicích se sešli hasiči ze 17.  sborů
Obec Maršovice byla 20. dubna místem setkání 
hasičů - seniorů  z okrsku Nové Město na Moravě. 
Ze 17. sborů se zde sešlo 47 členů a hostů.
Po přivítání starostou SDH Josefem Košíkem 
jsme byli seznámeni Adolfem Dítětem s historií 
obce i historií SDH. Jako hosté zde vystoupili, 
starosta KS HČMS Jan Slámečka, který hovořil 
o problémech v současné společnosti s dopadem 
na hasiče. Vyzdvihl práci dobrovolných i profesi-
onálních hasičů a připomněl největší republikové 
akce, které se konaly v rámci našeho Sdruže-
ní. Velitel okrsku Jiří Mrkos připomenul práci v 
okrsku v loňském roce a nastínil úkoly, které nás 
čekají letos. Starosta okrsku a vedoucí aktivu ZH, 
zhodnotil práci aktivu ZH v okrese, kraji i prací 
ZH pro rok 2012. Vzpomenul na některé členy 
ZH, kteří odešli na věčnost.
Mezi hosty samozřejmě nemohl chybět ani no-
sitel „Záslužného řádu českého hasičstva“ Ka-

rel Herold, který i ve svých téměř 93 letech stále 
dochází mezi hasiče a vždy aktivně vystupuje se 
svými bohatými diskusními příspěvky ze svého 
84 letého života u hasičů i s velkým přehledem z 
oblasti celostátního hasičského hnutí.Také jsme 
byli seznámeni s velmi pěknými výsledky druž-

stva z Maršovic z jejich absolvovaných soutěží v 
požárním útoku. Na závěr nám vyhrávali muzi-
kanti z Maršovic. K dobré náladě přispělo, že si 
zatancoval i Karel Herold ve svých 93 letech. 
    Ladislav Fajmon 
     vedoucí Rady a aktivu ZH

     

     
    

Na Novoměstsku vznikla zcela nová regionální 
soutěž mladých hasičů v  požárním útoku. Tato 
soutěž je pro region novinkou. Mladí hasiči ze 
sborů, kteří měli zájem v této disciplíně doposud 
soutěžit, museli soutěžit v  regionálních ligách 
často vzdálených míst a to nejen v  našem kraji. 
Proto přišel loni na podzim Sbor dobrovolných 
hasičů Zubří s myšlenkou vytvoření vlastní regi-
onální soutěže. Tato myšlenka se u většiny okol-
ních sborů setkala s  ohlasem a po několikamě-
síčních přípravách propozic, termínů soutěží a 
dalších nezbytných procedurách, spatřilo světlo 
světa nové „miminko“ nazvané Novoměstský 
pohár Soptíků. Plnou podporu projevil i Okrsek 
Nové Město na Moravě, který se na přípravě 
částečně finančně podílel. Další finanční zázemí 
poskytly sbory, které se ujmuly pořádání na své 
půdě (SDH Křídla, Dlouhé, Bohdalec, Nová Ves 
a Zubří). Kromě již uvedených sborů se budou 

soutěže účastnit ještě sbory z Rokytna, Radňovic, 
Slavkovic a Nového Města na Moravě. Předpo-
kládaný počet soutěžících v každém kole je oko-
lo sta dětí od 6-ti do 15-ti let. Příznivci tohoto 
sportu jsou srdečně zváni podpořit mladé hasiče 
a tuto novinku v  regionu. Bližší informace jsou 
k  dispozici na webových stránkách SDH Zubří 
(www.obeczubri.cz/hasici) v menu Novoměstský 
pohár Soptíků.

NOVOMĚSTSKO
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Horácké muzeum Program Klubu seniorů

Po 4.6. 
Kavárnička – volná zábava,vlastní občerstvení.          
Jídelna DPS 15 – 17 hod 

St 6.6. 
Přátelské setkání seniorů, bohatý program 
s  kapelou Veselá sedma, výstava ručních prací, 
občerstvení. Účast jen pro předem přihlášené. 
Velké Meziříčí  14 - 18 hod.
 
Po 11.6.
Procházka na evangelický hřbitov k  hrobům 
významných novoměstských rodáků a ke Třem 
křížům, sraz ve 14 hod. u Billy.

Po 18.6. 
Posezení v městském arboretu, 15 – 17 hod.

Po 25.6. 
Táborák u DPS se zpěvem a opékáním buř-
tů, trempské oblečení vítáno. Ohniště za DPS           
15 - 17 hod.  

Fotím, i když nevidím
(11. 6.  - 24. 6. 2012)
Někteří lidé si teď řeknou, vždyť je to holý nesmy-
sl. Ale není to tak. Pokud člověk má aspoň trošku 
cit pro věc, tak se dají udělat solidní snímky. Jen 
je třeba jich udělat víc a někdo musí vybrat ty 
podařené. V dnešní době technika tak pokročila, 
že už není potřeba nastavovat clonu a ostřit a po-
dobné věci, které dřív musel fotograf udělat před 
každou fotkou. Teď může fotit opravdu každý. 
Záleží jen na tom, jak se k věci postaví, jak vnímá 
okolí a co chce fotit.
Nepovažujeme se za žádné umělce. Přesto si 
myslím, že naše fotografie by mohly oslovit lidi, 
kteří se přijdou podívat na naši výstavu. Neuká-

Knihovna

Zveme všechny děti a jejich rodiče 
na den plný pohádek

V úterý 19. června 2012 od 8.00 do 16.00 - 
Pohádkový den v knihovně. Věřte nebo ne, ale
několik pohádkových postaviček vyskákalo z po-
hádkových knížek a čekají tu na Vás, děti. Mají 
pro Vás připravený malý úkol, který hravě zvlád-
nete. Těšíme se na Vás.

Farmářské trhy

V červenci knihovna uzavřena
V měsíci červenci bude Městská knihovna 
uzavřena z důvodu revize knihovního fondu.                
Doporučujeme čtenářům naší knihovny, aby si 
na letní prázdninový měsíc vypůjčili více titulů. 
V červenci nebude možnost si knihy, časopisy 
a CD vypůjčit!! Upomínek se nemusíte obávat.

V měsíci srpnu bude Městská knihovna 
otevřena:
Středa 9.00 – 11.00 12.30 – 18.00
Pátek 9.00 – 11.00 12.30 – 17.00

Vratislavovo náměstí 
Nové Město na Moravě

9.6. a 23.6.2012 od 8 do 12 hodin

bohatá nabídka: sezónní zeleniny, ovoce, krav-
ské a kozí sýry, salámy, klobásy, maso, med a 
medové produkty, pečivo, koření, bylinky, květi-
ny, sazenice a další speciality a produkty z Novo-
městska

doprovodný program na červen: 
sobota 9.6.2012
hudba: harmonika - Jaromír Růžička 
workshop: Tomáš Divila - výroba ručního papíru 
/Horácké muzeum/

sobota 23.6.2012 
workshop: malování panenek se Zdeňkem Bu-
káčkem z Krouny /Horácké muzeum/  

Mateřské centrum Zvoneček

13. 6. 2012
První krůčky k hudbě od 9.30 hod

Přijďte si se svým dítětem prožít ukázkovou ho-
dinu Hudební školy Yamaha pro předškolní děti. 
Pro děti budou připraveny písně, básně, posle-
chová ukázka, pohybová hra. Děti si zde rozvíjí 
hudební a rytmické schopnosti, ale také jejich 
sociální cítění. Počet míst omezen. 
Přihlášky: sobotkova@klubicko.eu
Vede: Helena Horáková

Kino

1. pátek v 8 a v 10 hodin  

Saxána a Lexikon kouzel – DEN DĚTÍ 
(ČR 2011, pohádka, 90 min, přístupný, vstup 
volný)

16. sobota ve 20 hodin 

Kluk na kole – Filmový klub
(Belgie/Itálie/Francie 2011, drama, české titulky,  
90 min, -přístupný, 75 Kč)

20. středa v 16 hodin

Dobrodružství na pasece 2
(ČR, animované pásmo, 60 min, 30 Kč)

29. pátek ve 20 hodin
30. sobota v 18 a ve 20.30 hodin

Líbáš jako ďábel
(ČR 2012, komedie, 113 min, přístupný, 75 Kč)

UNIKÁTNÍ NOŽE 
JAROSLAVA ČECHA

Unikátní nože od vyjímečného novoměstského 
rytce, tak se v současné době prezentuje skromný 
Jaroslav Čech, který až do 25. června 2012 vysta-
vuje v Horáckém muzeu. O tom, že obyčejný No-
voměšťák je rytcem s velkým R ví v Novém Městě 
na Moravě málokdo. Jaroslav Čech vystavoval 
nejen v České republice, ale i v Belgii a Francii. 
Letos se konečně rytec rozhodl svoje umění uká-
zat i místním ve svém rodném městě.
Jaroslav Čech se zabývá především hlubokými 
rytinami loveckých zbraní, do jejichž pažeb vy-
rývá celé přírodní scenérie. Je členem Asociace 
uměleckých nožířů Čech a Moravy – BMAC. 
Spolupracuje s širokou skupinou nožířů z České 
republiky a dalších zemí, zejména z Německa. 
Pravidelně se účastní různých výstav nožů a za 
své rytiny získává ocenění. Jeho nože jsou typic-
ké hlubokými a otevřenými rytinami vykládaný-
mi ušlechtilými kovy, exotickým dřevem, polo-
drahokamy nebo mamutovinou. Jaroslav Čech 
byl prvním českým nožířem, který začal vytvářet 
rytiny do otevřené čepele. Jeho artefakty jsou v 
soukromých sbírkách po celém světě. 
Ojedinělou výstavu máte možnost shlédnout už 
jen do 25. června 2012 vždy od úterý do neděle 
od 9 do 16 hodin.

žou Vám, jak vidíme svět našima očima. Bude to 
jen objektivem a to není totéž. Ale zjistíte, že se 
radujeme z  maličkostí a do těch fotografií jsme 
dali své srdíčko. 
Tímto Vás zvu na výstavu fotografií, která pro-
běhne v  Horáckém muzeu od 11. 6. do 24. 6. 
2012 a koho bude zajímat svět nás zrakově po-
stižených, může se zastavit u stánku Tyfloservisu 
v pátek 22. 6. 2012. Zjistíte, že na první pohled 
není tak jednoduché nevidět, ale žít se s tím člo-
věk naučí.

NOVOMĚSTSKO
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minibazar

z matriky

narozené děti

manželství

úmrtí

vzpomínka

Nejvíc nám chybí ten, koho jsme měli a už ni-
kdy mít nebudem…
V těchto dnech proběhne již páté výročí od úmrtí 
našich rodičů. V květnu zemřel otec pan Miroslav 
Mlinář a v říjnu vzpomeneme 5 let od úmrtí ma-
minky paní Vlasty Mlinářové z Nového Města na 
Moravě. 
Vlasta Soldánová, dcera s  rodinou a MUDr. Mi-
roslava Mlinářová, dcera

17. 4.
27. 4.
27. 4.

Ján Matuščín
Simona Vařáková 
David Vařák 

21. 4.
21. 4.
28. 4.
28. 4.

5. 5.
5.5.

Hana Muchová a Jan Smetana 
Bohuslava Vinklerová a Ladislav Dibusz
Dagmar Kaplanová a František Popelka
Michala Trávníčková a Tomáš Fiala
Lucie Uhlířová a Josef Ondřejka
Petra Remeňová a Jiří Fiala

29. 4.
29. 4.

1. 5.
15. 5.

Stanislav Horký (N. Město, 1944)
Jana Sochorová (N. Město, 1949)
Marta Pohanková (N. Město, 1951)

Zdeňka Sokolíčková (N. Město, 1940)

Prodám přední světla na Passat Variant r.v. 1992 
– 300 Kč, zadní světla – 200 Kč, tlumič zadního 
kola a péro – 900 Kč, zadní pakny a prasátka – 
1000 Kč, ložisko na zadní kolo 1 ks – 200 Kč. Vše 
nové. Dále použitý startér - 1000 Kč. 
Tel.: 739 356 357.

Prodám sklo na skleník apod. rozměr 
120x120cm, tl. 4 mm, cca 50 ks po 100 Kč/ks, 
dvojité sklo 50x100cm cca 30 ks po 20 Kč/ks. 
Prodám i jednotlivě, cena je orientační.
Tel.: 739 356 357.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu garáž na 
Holubce. Tel.: 739 356 357.

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, 
cena pouze 800 Kč. Tel.: 604 961 269.

Prodám ultrazvukovou čističku, úplně novou, 
dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní pro-
tézy, hodinky aj. drobné předměty, velmi jedno-
duchá obsluha, český návod, cena 490 Kč.
 Tel.: 604 961 269.

Prodám telefon Nokia 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako 
nový, ve 100% stavu, jen 800 Kč. 
Tel.: 604 961 269.

Hledám ubytování (1 místnost) v NMNM do 
3000 Kč/měsíc z důvodu zaměstnání. 
Tel.: 737 626 680. 

Prodám dětské kolo s přehazovačkou, zelené 
barvy, velikost 20, za 500 Kč. Tel.: 607 984 229.
Prodám telefon Nokia 6300, moderní design, 
tloušťka pouze 12 mm, velmi odolný ocelový kryt, 
fotoaparát/kamera, MP3 přehrávač, bluetooth, 
USB, internet, email aj., paměťová karta, jako 
nový včetně přísl., jen 1200 Kč. Tel.: 731 719 454.

Prodám pěkný kovový model německého tanku 
King Tiger. Délka cca 18 cm. Firma del Prada. 
Výborný stav, nepoškozený. Cena 350 Kč. 
Tel.: 731 719 454.

Prodám dres Kellys RACE PRO vyrobený ze 
100% polyesteru Coolmax(R) - krátký
rukáv model 2011, vel. XL. Jako nový, 
cena 500 Kč. Tel.: 776 210 169.

Prodám 4 ks plechových disků R13, rozteč 
98 mm, čtyřděrové (Renault Mégane), obuté 
Brillantis 175/70 R13. Cena dohodou. 
Tel.: 723 606 482.

Prodám pozemek cca 1400 m2, vhodný ke stav-
bě RD v k.ú.Olešná. Tel.: 777 812 294.

Prodám starší pianino Dalibor. Dohoda o ceně 
jistá. Tel.: 543 182 210 dopoledne. 

Prodám tašku Tondach, hnědá -Engoba, 
480 kusů, 17 Kč/ks. Tel.: 732 716 665.

Prodám kočárek PORJAN Cross, trojkombina-
ce, šedý, bílo-žlutá kola. P.c. 7 000 Kč, nyní 
2 000 Kč. Zájemci zašlu foto. Tel.: 732 716 665.

Prodám kadeřnické křeslo - umyvadlo ulomené. 
Levně. Tel.: 728 922 719.

Prodám levně dva kusy starší šatní skříně. 
Tel.: 728 922 719.

Prodám byt  3+1,v OV, v Novém Městě na Mora-
vě. Tel.: 608 742 913.

Koupíme garáž v Novém Městě. 
Tel.: 728 408 134.

Prodám větší množství kojeneckého oblečení do 
8. měsíce ve výborném stavu (i nové nepoužité) 
cca 20 Kč za kus. Tel.: 737 832 250. 

Prodám očištěné cihly z bouračky. 
Tel.: 602 579 819.

Prodám rodinný domek, lokalita pod 
gymnáziem. Tel.: 739 842 832.

Prodám zrekonstruovaný přízemní byt v Novém 
Městě na Mor., ul. Drobného. 
Tel.: 606 613 525.

Prodám byt 2+1 v OV v Novém Městě na Mor. 
v lokalitě u nemocnice. Volný v průběhu června. 
Tel.: 605 376 662 (odpoledne).

Daruji tři koťátka - kocourky - mourovaté, černo-
bílé, trojbarevné. Tel.: 774 351 220.

Nabízím za symbolickou cenu a odvoz elektrický 
sporák, troubu a dvě plotýnky funkční, sklo-kera-
mická deska prasklá a dále nabízím dvouplotýn-
kový el. vařič. Tel.: 605 788 678.

Prodám kuchyňskou lavici, čalouněnou rozmě-
ry 120x160cm, masiv buk, zelený lak. Možno 
přetřít. K tomu jsou dvě židle, Stůl podle dohody. 
Cena 3000 Kč. Dobrá kvalita, vyrobeno v Němec-
ku. Tel.: 739 356 357.

Pronajmu byt 2+1po rekonstrukci na ulici Pav-
lovova pod nemocnicí. Cena pronájmu vč. po-
platků a služeb 6 000,- Kč. Tel: 603 251 432.

Prodám kohoutky na chov. Tel.: 605 849 488.

Prodám elektrickou vestavnou troubu zn. Whi-
rlpool AKZ489IX vč. příslušenství, zapojená 2,5 
roku, ale téměř nepoužívaná, PC 23 990 Kč, nyní 
9 900 Kč. Tel.: 608 416 161.

Prodám gril s roštem domácí výroby. Velikost na 
kýtu. Tel.: 608 949 042.

Koupím pozemek vhodný ke stavbě RD v Novém 
Městě na Mor. Tel.: 566 617 262.

Koupím byt 3+1 případně 4+1 v osobním vlast-
nictví v Novém Městě na Mor. 
Tel.: 566 617 262.

Prodám antidekubitní matraci s kompresorem, 
v záruce. PC 2 900 Kč, nyní za 1 400 Kč.
Tel.: 724 58 55 68.

Doučím anglický jazyk k  opravné maturitní 
zkoušce. Levně. Tel.: 720 243 863.

Přenechám za odvoz pozinkované pletivo na 
oplocení. 
Tel.: 739 599 155.

Prodám cibuli za 12 Kč/kg. Tel.: 720 102 472.

Nabízím doučování z angličtiny - příprava na 
maturitu nebo zdokonalení v každém věku. 
lukaskopacek@seznam.cz

Prodám nový nepoužívaný el. dvouplotýnkový 
vařič. Cena 300 Kč. Tel.: 605 849 488.

Koupím starší králíkárnu, 6-8 kotců. 
Tel.: 737 288 494.

Prodám el. stavební rozvaděč. Cena 3000 Kč. 
Tel.: 737 133 961.

Prodám obraz s loveckým motivem 60/80,
olej na plátně, pěkný rám, cena dohodou. 
Tel.: 603 708 705. 

NOVOMĚSTSKO
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FENOMÉN IGRÁČEK mezi skvosty moravského Horácka
IGRÁČEK, funkční figurka rozvíjející kreativitu 
dětí, se může pochlubit svou vlastní výstavou.  
Jako první hostilo IGRÁČKA Technické muze-
um v  Brně a expozice se shledala s  nebývalým 
zájmem – navštívilo ji přes patnáct tisíc lidí. V 
Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse 
nad Labem, kam se výstava posléze přesunula, 
vzrostla měsíční návštěvnost o neuvěřitelných 86 
%. Nyní IGRÁČEK zavítá zpět do svého rodného 
kraje – svou přítomností poctí Horácké muzeum 
v Novém Městě na Moravě. Slavnostní zahájení 
výstavy proběhne v pátek 29. června ve 14 hodin 
a v obležení IGRÁČKŮ zůstane muzeum až do 2. 
září 2012. 

„Jsem moc rád, že se IGRÁČEK na léto přesune 
kousek od svého domova, Nového Veselí. Ná-
vštěvníci se zde mohou těšit na fascinující expo-
zici plnou zábavy a překvapení, takže určitě stojí 
za to podniknout v létě výlet za IGRÁČKEM do 
Horáckého muzea,“ říká Miroslav Kotík, jed-
natel a majitel společnosti Efko. Vedle odhalení 
nepřeberného množství zajímavostí ze světa této 
legendární figurky, je cílem výstavy také zasvětit 
širokou veřejnost do tajů výroby české hračky, 
inspirovat děti k  tvořivosti a motivovat je k  po-
znávání nových věcí a okolního světa. Součástí 
expozice jsou proto jednotlivé výlisky IGRÁČKA, 

ukázka výrobních forem a materiálů nebo velká 
maketa města obydleného těmito inovovanými 
funkčními figurkami. Velký zájem vzbuzují krea-
tivní vize vývojářů, kteří popustili uzdu fantazii a 
doplnili expozici o řadu nevšedních nápadů. Ce-
lou výstavu provází bohatá textová a fotografická 
dokumentace, jejímž prostřednictvím se mohou 
hosté přenést do minulosti IGRÁČKA, shlédnout 
jeho současnost a nakouknout, jakým směrem 
se bude ubírat v budoucnosti.  IGRÁČKOVÝM 
posláním je děti vzdělávat a zejména bavit, proto 
v prostorách expozice nesmí chybět řada hracích 
atrakcí, se kterými si všichni malí i velcí návštěv-

níci užijí spoustu legrace. V  Horáckém muzeu 
vás zkrátka s IGRÁČKEM čeká léto plné zábavy! 

autor: Zuzana Fonferová /Efko 

Nova Civitas poprvé dvoudenní
Každoroční slavnost města se dočká zajímavé 
změny, po několika letech nebude pouze páteční 
záležitostí, nýbrž i sobotní. Nápad vznikl přímo 
u starosty Michala Šmardy, jehož cílem je, aby 
se slavnosti mohli zúčastnit všichni obyvatelé 
Nového Města a okolí a také aby byla slavnost 
co nejrozmanitější pro všechny věkové skupiny. 
Právě proto nese Nova Civitas již druhým rokem 
podtext Novoměšťáci Novoměšťákům. Znamená 
to, že do programu jsou zahrnuty i novoměstské 
školy a místní organizace. Některé se budou pre-
zentovat přímo na pódiu, které letos bude stát 
na novém místě u křižovatky před 1. základní 
školou. Jiné organizace můžete navštívit u jejich 
stánku na Vratislavově náměstí, anebo přímo v 
jejich prostorách.Celá slavnost bude zahájena v 
pátek ve 14 hodin vystoupením bubenické skupi-
ny ASAF, dále bude pokračovat hudební i taneční 
prezentací škol. Podvečerní a večerní vystoupení 
budou jak k tanci, tak k poslechu a celý páteční 
program uzavře, neobvykle až v popůlnočních 
hodinách, taneční zábava na náměstí. Na pá-
tek je také připravena lezecká stěna, dřevařské 
workshopy, kavárnička s dechovkou.V sobotu 
nebude chybět tradiční řemeslný jarmark, spo-
jený s dopoledním farmářským trhem. Projet se 

můžete na koni, i lodičkou po Kazmíráku, spor-
tovní nadšenci mohou zase fandit našemu fotba-
lovému týmu v souboji s pražským soupeřem.V 
rámci programu bude také probíhat soutěž o let 
balónem, a pokud budou v sobotu v podvečer 
povětrnostní podmínky příznivé, odletí výherce 
přímo z Vratislavova náměstí neznámo kam. So-
botní hudební produkce jde napříč mnoha žánry, 
od dechovky, přes swing, jazz, bigbeat až k latin-
skoamerickým rytmům a rocku. Přesně mezi toto 
multižánrové prostředí výborně zapadne a zcela 
jistě bude neobyčejným zážitkem vystoupení Zu-
zany Lapčíkové, virtuózní cimbalistky a zpěvačky, 
která osobitě kombinuje prvky lidové písně s im-
provizací. Mezižánrové propojení jí je vlastní, je 
otevřená novým možnostem a tak od folklóru po-
stupně přešla až k tzv. hudbě artificiální, kdy do 
své umělecké tvorby vkládá barokní i soudobou 

hudbu.-Hvězdou večera pak bude vystoupení 
pražského rodáka Ivana Hlase, spoluzakladatele 
skupiny Žlutý pes i několika autorských kapel, 
hrajících především vlastní tvorbu se žánrem 
klasického městského blues. Do povědomí širo-
ké veřejnosti se vryl filmovou hudbou k muzikálu 
Šakalí léta, za což byl v roce 1993 oceněn Český 
lvem. Je vynikajícím textařem a spolupracuje s 
mnoha skupinami i ostatními hudebníky. Do No-
vého Města přijede se svými dvěma kolegy Jaro-
slavem Olinem Nejezchlebem a Norbi Kováczem, 
tvořící Ivan Hlas Trio, které vydalo v roce 2008 
společně album s názvem Láska jako oliva.
Máte se zcela jistě na co těšit, proto si nenechte 
novoměstskou slavnost ujít. Koná se ve dnech 22. 
a 23. června 2012 na Vratislavově náměstí.

-kuku-

NOVOMĚSTSKO
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Vyhráli jsme počítačovou učebnu se Seznamem.cz !!!
Již sedmým rokem vyhlašuje internetový portál 
Seznam.cz svoji soutěž pro třídní kolektivy – Na-
jdi, co hledáš! Nejnavštěvovanější portál ČR dnes 
vykazuje průměrnou denní návštěvnost domov-
ské stránky téměř 2,6 milionů reálných uživate-
lů a eviduje 7,5 milionu aktivních (3,5 milionu 
uživatelů) emailových schránek, každý den pak 
registruje 15 tisíc nových zájemců. Soutěž může 
vhodně doplnit výuku informačních technologií 
a počítačových dovedností na druhém stupni 
základních škol a tomu odpovídajících nižších 
tříd gymnázií a má za cíl zdokonalit a podpořit 
znalosti využívání Internetu. Trvá celkem 7 týdnů 
a skládá se ze 3 základních soutěžních kol a jed-
noho kola finálového.
Žáci 1. základní školy se specializací v oboru vý-
početní techniky se soutěže několikrát zúčastnili. 
I když jsme zodpověděli téměř vždy všechny otáz-
ky správně, přesto jsme končili v poli poražených. 
Až do letošního května. Tentokrát tým 8.C – Ajťá-
ci, porazil všech 2000 přihlášených škol a stal se 
absolutním vítězem v celé České republice.
Hlavní cenou, kterou obdržela škola, se stala za-
síťovaná počítačová učebna s 25 počítači 
LENOVO v  hodnotě cca 300.000,-Kč. Další 

velkou cenu si třída užije ve Špindlerově Mlýně 
v ***hotelu Lesana, kde stráví celý týden s plnou 
penzí a bude regenerovat po náročném školním 
roce v  přírodě. Jako příjemné zpestření je pro 
žáky připravena návštěva centrály Seznamu.cz 
v Praze, kde se podívají na všechna pracoviště a 
kde bude pro ně připraven zajímavý doprovodný 
program. Hlavní ceny jsou doplněny o spoustu 
menších cen od různých sponzorů, jejichž výčet 
by byl dlouhý. Ceny jsou uvedeny na webových 

stránkách www.najdi.seznam.cz.
Učebnu a hlavní ceny nám oficiálně předali zá-
stupci Seznamu společně s mediálním partnerem 
zpěvákem Benem Cristovaem. Vedení školy dě-
kuje třídě 8.C a třídnímu učiteli Mgr. Miroslavu 
Slámovi za vzornou reprezentaci školy, za zodpo-
vědný přístup k soutěži, správné a rychlé odpově-
di a za nadšení, se kterým všichni plnili jednotlivé 
úkoly. Stálo to za to!      
 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě

NOVOMĚSTSKO

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a  revizních prací - bude přerušena dodávka 
elektrické energie:
Dne: 14. 6. 2012 od 07:30 do 12:30

Obec: Nové Město na Moravě
Vypnutá oblast:  část areálu  bývalého Agrozetu 
Maršovice  (Moreau Agri Vysočina s.r.o.,  
TR STYL s.r.o.) Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Horácká galerie zve na
Jazzový Most 2012

Cyklus hudebních koncertů s názvem Jazzový 
most má za úkol po tři roky přivážet do men-
ších měst na Vysočině vždy minimálně jednu 
jazzovou kapelu z Rakouska a jednu z Vysočiny. 
Z podzimních termínů se v letošním roce pře-
souvají na léto a ze sálů pod letní oblohu. Místo 
dříve uváděných tří kapel se během večera po-
sluchačům představí dvě hudební tělesa, která 
tak ale dostanou větší prostor a šanci dostat 
publikum do varu. 

PROGRAM
15. 6. | Počátky | TATA band (cz) | Solar Plexus 
(at)
16. 6. | Nové Město na Moravě | Swingtet (cz)
Solar Plexus (at)
17. 6. | Nová Říše | Himbeere brombeere (cz) 
Solar Plexus (at)
22. 6. | Náměšť nad Oslavou | Himbeere 
brombeere (cz) | Edi Nulz (at)
23. 6. | Ledeč nad Sázavou | Swingtet (cz)
Edi Nulz (at)

Aktuality na www.vysocina-kultura.cz.

Informace o přerušení dodávek elektrické energie



Občanské sdružení Jiříkovice 
pořádá dne 23. 6. 2012 již tradiční 

START PRÁZDNIN. 
Tentokrát na téma CESTA STŘEDOVĚKEM. 
Startujeme od 14:30 do 15:30 hodin od KD

 Jiříkovice.
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Tábor v Podolí
Občanské sdružení Gohiral, již dlouhou řádku let, 
pravidelně každé léto pořádá klasický stanový tá-
bor pro děti do 15 let. Tábořiště se nachází na lou-
ce u říčky Bobrůvky, nedaleko obce Podolí. První 
tábor zde stál již v roce 1968. Tehdy ho pořádali 
skauti a později řadu let Pionýrská skupina při 
1.ZDŠ. Od té doby však uplynulo v potoce hodně 
vody a tábor se vyvinul do dnešní podoby. Fungu-
je naprosto neziskově a je založen na dobrovolné 
práci členů sdružení, kteří s radostí každý rok tá-
bor připraví, aby si společně s dětmi užili legraci 
a zábavu v přírodě.
Cílem našeho sdružení je tedy pořádat pravidelně 
v  létě dětský tábor a nabízet tak dnešní mládeži 
alternativu v prázdninovém programu. Děti jsou 
ubytované ve stanech s  podsadou a i jídelna a 
kuchyň jsou plátěné hangáry. Tento typ tábora 
zajišťuje opravdové prožití letních dní v přírodě, 
bez elektřiny, televize a dalších „zbytečností“. 
Kolem tábořiště se nachází spousta významných 
míst, které dělají tábor táborem, a kolem kterých 

se točí každý rok celotáborová hra. Například 
taková Psí hlava nebo Hrádek nikde jinde nejsou.  
Na jednom z těchto míst leží i kámen Gohiral, po-
dle kterého se sdružení jmenuje. Váže se k němu 
zajímavá legenda, ale popisovat ji zde nebudu, 
ztratila by to pravé kouzlo. 
Po hojných letech kolem roku 2000, kdy se 
tábora účastnilo až 110 dětí, se počet pravidel-
ných účastníků ustálil na 60. Toto číslo se hezky 
snoubí se současným materiálním i personálním 
zázemím a poptávkou dětí po letním dobrodruž-
ství. Pokud i vaše děti chtějí v  létě zkusit život 
v přírodě, prožít spoustu zábavy s partou nových 
kamarádů, přihlaste je na náš tábor. Zbývá jen 
posledních pár míst.

Gohiral, o.s.

Odpoledne
s Podoláky
Milí táborníci i netáborníci, přijeďte si užít zá-
bavné odpoledne a poznat, jak to chodí na letním 
táboře. Zahrajeme si pár her v  lese i na louce a 
odhalíme tajemná místa v okolí tábořiště. Zváni 
jsou samozřejmě i rodiče, kteří mohou dle libos-
ti, pomoci s přípravami tábora. Přivezte s sebou 
buřty, zpěvníky a dobrou náladu. Při špatném 
počasí Vás o konání akce budeme informovat na 
www.gohiral.cz. Těšíme se na Vás v sobotu 
9. června, na táboře v Podolí od 12:00 hod.

Pozvánka na nádvoří: Novoměstské Slunohraní 
přinese opět hudební zážitky 
Letos se už potřetí stane Horácká galerie 
v Novém Městě na Moravě na začátku července 
místem, kde se muzikanti z celé republiky setkají 
se členy světoznámého Janáčkova kvarteta a bu-
dou se celé čtyři dny od těchto mistrů klasické 
hudby učit. Brána Horácké galerie se však otevře 
také pro hudební fanoušky z řad veřejnosti, a to 
ve třech po sobě jdoucích, na které organizátoři 
připravili velmi lákavou koncertní nabídku.

Program:
4.7. 20:00 Večer irské hudby – skupina „MARW“
5.7. 22:00 Noční flétnový koncert – Kristina Va-
culová
6.7. 20:00 Slavnostní závěrečný koncert
Všichni, kdo se o hudbu na nádvoří zajímají, jsou 
také srdečně zváni k návštěvě mini-kavárny, kte-
rá bude od 3. – 6.7. otevřena před branou 
Horácké galerie. Zde se mohou u šálku dobré 
kávy a koláčků z Valašska dozvědět podrobnosti 

o koncertech, koupit si vstupenky 
a při troše štěstí si poslechnout kousky skladeb, 
které se muzikanti učí a které budou průběž-
ně prezentovat v  prostoru parku před galerií.
Vstupenky na koncerty budou k zakoupení také 
vždy před začátkem koncertu, rezervace je také 
možná na stránkách www.slunohrani.cz, v sekci 

„Koncerty“ nebo na telefonním čísle 606 600 296. 
Cena vstupného je 100, 100 a 150 Kč. 

Mateřské centrum Zvoneček
Naše mateřské centrum pracuje v DDM Klubíč-
ko už 7 let. V  současné době máme přihlášeno 
60 členů, kteří k nám střídavě dochází. Nabízíme 
rodičům s malými dětmi různorodé aktivity pro 
volný čas, podněcujeme především maminky 
k  aktivní účasti na zajímavém programu v  prů-
běhu celého školního roku.Hlavním posláním 
mateřského centra je podporovat sociální vazby 
mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem, smy-
sluplně trávit společný čas rozvíjením se v oblas-
tech sociálních, komunikativních, činnostních a 
občanských. 
Proto se zde snažíme společně vytvořit příjem-
nou a kreativní atmosféru plnou her. Poskytuje-
me tak především ženám na rodičovské dovolené 
společenství, ve  kterém si nejen „hrajeme“, ale 

ve kterém také řešíme podobné problémy, o něž 
se můžeme podělit s ostatními a jsme si vzájem-
ně oporou. Mateřské centrum tak plní důležitou a 
nezastupitelnou úlohu ve společnosti. 
V  uplynulém roce jsme se například vzdělávali 
během zajímavé přednášky s  psychologem na 
téma grafologie, pobavili jsme se s dětmi hrou 
a cvičením na indiány, kočky a anděly, v kulinář-
ské dílně nám vyvařovala podle nových receptů 
Kamila Jamborová,  rukodělné činnosti, tisk na 
trička, ubrouskovou techniku vedly Lea Pivková 
a Iva Dostálová. Novinkou bylo cvičení s kočárky, 
vydali jsme se na jarní expedici za zvířátky do za-
hradnictví, pořádali jsme bazárky dětského oble-
čení…Rádi bychom rozšířili nabídku činností na 
příští rok o nové náměty. Vyzýváme proto nejen 

maminky, které mají zajímavé nápady nebo pod-
něty, aby se o ně s námi podělily a napsaly nám na 
emailovou adresu:  info@ klubicko.eu. Rádi mezi 
námi přivítáme nově příchozí rodiče a prarodiče 
s dětmi. Mateřské centrum Zvoneček má poboč-
ku v Olešné, kde v budově naší táborové základny 
po celý rok rovněž probíhaly aktivity pro místní i 
přespolní maminky s dětmi.

Kolektiv DDM

NOVOMĚSTSKO
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Hospicový večer
Již tradičně pořádá HOSPICOVÉ HNUTÍ – 
VYSOČINA informativní a vzdělávací programy 
pro veřejnost laickou i odbornou. V tomto smyslu 
se uskuteční Hospicový večer ve středu 
30. května 2012 od 17:30. Přednášet bude 
Mgr. Miroslav Erdinger na téma: …nejen hmot-
ná podpora pečujících rodin v domácí hospicové 
péči aneb Psychologické, sociální  a duchovní as-
pekty v domácí hospicové péči. 
Hospicový večer se koná v Domě s pečovatelskou 
službou v Novém Městě na Moravě, Žďárská 68. 
Věříme, že pro všechny účastníky Hospicového 
večera bude program přínosný a těšíme se na 
vaši účast. 

Nová poradna pro občany se 
sluchovým handicapem
Za podpory města Nového Města na Moravě ve 
spolupráci s  Novoměstskými sociálními služba-
mi jsme otevřeli poradnu pro občany s problémy 
se sluchem.
Poskytujeme: Sociální služby, tj. základní 
sociální poradenství a tlumočnické služby bez 
úhrady od klienta.Doplňkové služby ohledně 
kompenzačních pomůcek, zprostředkování, in-
stalace, údržba, servis a zajišťování příslušenství 
ke sluchadlům, půjčovna kompenzačních pomů-
cek a sluchadel.

Adresa: Poradna pro sluchově postižené, SNN 
v ČR, KO Vysočina, Novoměstské sociální služby, 
Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě
Provozní doba: Pondělí 13:00 – 16:00 hod.
Odpovědný pracovník p. Turková, 
tel. + 420 732 182 096 
Do poradny není třeba se předem objednávat.
Služby jsou poskytovány odbornými pracovníky 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých v  ČR, KO 
Vysočina z poradny, která sídlí při ZO Žďár nad 
Sázavou, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou.

Dvacet let centra Zdislava
Dvacet let, doba pro někoho krátká, pro něko-
ho velmi dlouhá.  Hlavně je-li nemocen nebo 
postižen, není-li pochopen, nenalézá-li přátelé, 
zaměstnání, zábavu. Podaří-li se těmto druhým 
pomoci strávit krásných smysluplných dvacet 
let a navíc ulehčit jejich ošetřovatelům, ve větši-
ně případu rodičům – je na místě oslava. Ta se 
uskutečnila v denním stacionáři Zdislava (v No-
vém Městě na Moravě), kde před 20 lety našlo 

„školku“ a  „práci“ několik hendikepovaných dětí, 
dnes již dospělých klientů. Mezi sebe časem při-
jali nové kamarády a vytvořili pevná přátelství.
Jako správná charitativní organizace, jejímž 
hlavním heslem je láska k  bližnímu, zahájilo i 
Centrum Zdislava oslavu slavením mše svaté 
v  kostele sv. Kunhuty. Již zde bylo vidět, jak si 
obyvatelé Nového Města na Moravě a širokého 
okolí váží této instituce. Třebaže byl pracovní den 
byl kostel téměř plný. Klienti a zaměstnanci zajis-
tili vše potřebné – čtení, zpěv i hudbu. Při přímlu-
vách nezapomněli na díky za uplynulé období, 
prosby do budoucnosti ani na své spoluklienty, 
kteří je předešli na věčnost. Dary nesené k obět-

nímu stolu si zvlášť dobře připravili. Obraz svaté 
Zdislavy, patronky zařízení, vytvořený speciální 
technikou jedním z klientů, si po posvěcení Zdi-
slaváci odnesli. Jeho zmenšené kopie s modlitbou 
a připomínkou na tento den, obdrželi účastníci 
při odchodu z  kostela. Obrovská kytice symbo-
lických dvaceti bílých růží bude zdobit chrám 
ještě dlouhou dobu.  Při kázání pan děkan Jan 
Daněk vzpomněl na život a činnost sv. Zdislavy 
z Lamberka, na začátky i rozvoj tohoto zařízení 
domácího typu založeného na lásce. Zdůraz-
nil, že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, jaké má 
schopnosti, ale jaké má srdce. Před kněžským 
požehnáním a požehnáním obrazu sv. Zdislavy 
připomněl, že je v  Novém Městě také 20 roků. 
Mohl proto sledovat rozvoj Centra od počátku. 
Zaměstnanci i klienti patří do jeho farního spo-
lečenství. Setkává se s nimi pravidelně při kněž-
ských mší svatých, na kterých se setkávají kněží 
celého děkanátu. Podle plánu mělo být Centrum 
Zdislava otevřeno pro návštěvníky od 13 hodin. 
Bohoslužba skončila mnohem dříve a řada jejich 
účastníků, hlavně bývalých zaměstnanců a prak-

tikantů, se chtěla sejít se svými bývalými svěřenci 
a popovídat si s nimi. I s touto variantou se počí-
talo - vše bylo připraveno – upomínkové předmě-
ty – perníková srdce, která vyrobila sestra jedné 
z  klientek, sáčky s  rybičkou vyrobenou klienty, 
sáčky čajů – symbolicky zachycující péči o zdraví 
klientů – vše označeno obrázkem svaté Zdislavy. 
Zaměstnanci i klienti zaujali místa u prezentace 
výrobků, v  přízemí se rozjel projektor, který ve 
smyčce ukazoval přítomným obrázky nejdůle-
žitějších okamžiků ze  života uživatelů. V  patře 
k dobré náladě hrála jedna z klientek na klávesy.
Slunce svítilo a občerstvení bylo dostatek. Proto 
řada z  návštěvníků setrvala do odpoledních ho-
din v krásném, přátelském prostředí při družném 
rozhovoru na lavičkách venku. K dobré pohodě 
hrál a zpíval pan Mrlík. Návštěvníků bylo mno-
ho. Přišli zakladatelé, sponzoři, přátelé i zástupci 
řady organizací. Pro svoje zařízení si udělali sa-
mozřejmě čas i představitelé města. Ti potvrdili 
krásný dar, který Zdislaváci obdrželi před několi-
ka dny – schválení dostavby Centra.

-mv-

NOVOMĚSTSKO
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O.s. Lysina lenina zve na festival Sbírka motýlů – Božská komédyje:

ČTVRTEK 7.6.

PÁTEK 8.6.

SOBOTA 9.6.

10:30 Divadlo Líšeň  Projekt Romský tanec – pro ZŠ a SŠ
   KD, 10 Kč

17:00 Žáci LDO ZUŠ  Odpoledne s divadlem
   ZUŠ, vstupné dobrovolné

19:30 Petr Vaněk  Unicorn
   ZUŠ, 50 Kč

ŘEDITELKA FESTIVALU DOPORUČUJE UNICORN: 
„PŘIJĎTE NA SÓLOVÉ VYSTOUPENÍ CHARISMATICKÉHO PATRONA FESTIVALU PETRA VAŇKA.“

V 9:00 a v 10:00 hrajeme pro MŠ.

11:00 Drum Bun Soběslav Dlouhý, Široký a Bystrozraký
   ZUŠ, 30 Kč

11:00 Buranteatr  Misantrop – pro SŠ
   KD, 60 Kč

15:00 Drum Bun Soběslav O hloupém medvědovi a vychytralém zajíci
   park, vstupné dobrovolné

16:00 výtvarné dílny  KD

17:30 příprava slavnostního průvodu u KD

18:30 slavnostní průvod od KD na Vratislavovo náměstí

19:15 vyhlášení vítěze průvodu u kašny

19:45 dvojkoncert Zrní a Nikola Brasko
   penzion U Pasáčka, 100 Kč

22:15 fireshow a ohňostroj u kašny

SLYŠTE, SLYŠTE!

CENU ALFRÉDA RADOKA 
ZA ROK 2011 

V KATEGORII TALENT ZÍSKAL 
ČLEN BRNĚNSKÉHO DIVADLA BURANTEATR 

MICHAL ISTENÍK.

10:00 Divadlo DRAK  Děvčátko se sirkami
   KD, 70 Kč/40 Kč

  8:30 – 9:30   Divadelní dílna J. Hrubce
12:00 – 15:00   ZUŠ, 150 Kč (mimo permanentku)

15:30 prezentace dílny ZUŠ, vstupné dobrovolné

16:00 Dřevěné divadlo Tristan a Isolda
   ZUŠ, 40 Kč

17:30 Arktida na Vysočině vernisáž fotovýstavy J. Žárského
   Horácké muzeum, vstupné dobrovolné

19:00 Dejvické divadlo Dealer‘s Choice (Kdo rozdává, rozhodne)
   KD, 270 Kč

Permanentní vstupenka za 400 Kč v prodeji v IC.
Lze dokoupit k již zakoupené vstupence na představení Dejvického divadla (cena vstupenky bude z ceny permanentky odečtena).

Informace o možnostech účasti v průvodu, ve výtvarné soutěži o nejbožštějšího motýla a na divadelní dílně najdete na:
http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz/ 

Pořádá o.s. Lysina lenina ve spolupráci s Novoměstskými kulturními zařízeními a Základní uměleckou školou Jana Štursy.
 Záštitu převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, paní Miroslava Němcová.

Změna programu vyhrazena. Tento projekt vznikl díky laskavé podpoře Nového Města na Moravě a Volksbank CZ.

DEJVICKÉ DIVADLO:

IVAN TROJAN,
VÁCLAV NEUŽIL,

 DRŽITEL CENY THALIE ZA ROK 2011,
A DALŠÍ....
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 „Městem letí novina, čte školka  i rodina….“
to bylo motto projektu, který probíhal v  březnu 
a dubnu na všech pracovištích naší příspěvkové 
organizace. Všichni si jistě uvědomujeme, jakou 
skvělou příležitostí je čas strávený nad knížkou. 
Pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, 
rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacu-
je ho o vědomosti, posiluje jeho sebevědomí. 
V rámci tohoto projektu jsme především rodičům 
chtěli připomenout, že nejde jen o čtení, jde o 
mnohem více – o emoce, o pohlazení, o pocit dí-
těte, že rodič právě v tuto chvíli patří jen jemu, že 
je důležité a milované. Právě proto jsme do pro-
jektu zapojili i rodiče dětí. Na všech pracovištích 
Mateřské školy Nové Město na Moravě probíhaly 

nejrůznější aktivity – návštěvy městské knihovny, 
kde paní knihovnice připravily pro děti interak-
tivní program „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, 
divadelní představení pana Jana Hrubce „Aladi-
nova kouzelná lampa“, „Princezna na hrášku“, 
představení divadla Zlatý klíč „Obrázky malíře 
Juliána“. Pohádky dětem předčítali Jan Hrubec 
z  knihy „Teta to plete“, paní spisovatelka Bohu-
mila Málková pohádku ze své tvorby, pohádková 
čarodějka Morgana četla dětem z „Malé čaroděj-
nice“. Nevšedním zážitkem pro děti bylo určitě 
čtení rodičů dětem před odpočinkem v mateřské 
škole nebo dětí ze ZŠ. Nezapomenutelná byla i 
beseda s ilustrátorem Adolfem Dufkem.

Projekt byl završen tvořivými aktivitami dětí a 
rodičů, kdy společně výtvarně vyjádřili svoje zá-
žitky z divadel, besed či vyslechnutých pohádek. 
Výtvarné práce jsme využili k uspořádání výstavy 
v prostorách před Městskou knihovnou.
Aktivity na všech pracovištích v  rámci projektu 

„Městem letí novina, čte školka i rodina“ byly 
velmi různorodé, jedno však měly dozajista spo-
lečné – snahu zasít semínko poznání dětem i ro-
dičům o tom, že kniha je náš kamarád a chvilky 
strávené s ní nám přinášejí nejen potěšení, ale i 
poučení a zábavu.

Mateřská škola Nové Město na Moravě

NOVOMĚSTSKO

ZŠ Slavkovice a SDH Slavkovice zvou 
na oslavy

110 let VÝROČÍ SLAVKOVICKÉ 
ŠKOLY

120 let SBORU DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ

16. - 17. června 2012

Sobota 16. června
10.00 prohlídka školy, výstava fotografií
15.00 akademie žáků základní a mateřské školy 
v KD Slavkovice
17.00 slavnostní mše svatá s žehnáním praporu

Neděle 17. června
13.00 vítání hostů a sborů u hasičské zbojnice
14.00 slavnostní nástup, projevy hostů
14.30 průvod obcí, položení věnce k pomníku
15.00 ukázky techniky, zásah hasičů, prohlídka 
hasičské zbrojnice
16.00 pokračování oslav na výletišti za doprovodu 
kapely Zuberská šestka

Neobyčejná podívaná a taneční workshopy
Tentokrát bude v  novoměstském Kulturním 
domě v hlavní roli tanec. 15. června v 19 hodin 
čeká na návštěvníky velmi efektní podívaná. Do 
našeho města přijedou díky novoměstské ro-
dačce Marii Janečkové, která organizuje taneční 
akce po celé republice, dvě tanečnice, které se 
mají čím pochlubit. 
Monika Částková, studovala v New Yourku a le-

tos získala první cenu na celosvětové taneční sou-
těži v Maďarsku.  Helena Šťávová byla na stážích 
v Portuglsku a Maďarsku, tančí s českou nejzná-
mější taneční skupinou 420 PEOPLE a dokonce 
s ní letos vystupovala i na předávání cen Českého 
Lva. Během večerního představení 15. června 
vystoupí obě tanečnice, součástí bude i videopro-
jekce. Druhý den obě tanečnice povedou dopo-

lední workshopy, které jsou určené pro všechny 
zájemce od deseti let, kteří si chtějí vyzkoušet 
něco nového a neobvyklého. První workshop 
na téma street dance začne v 9 hod, v 10:45 pak 
začíná workshop s moderní a současnou taneční 
technikou. Cena jedné lekce workshopu je 50 Kč, 
cena vstupenek na páteční večerní představení je 
70 Kč dospělí, 50 Kč děti. 
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Obchodní editelství se sídlem
 v Novém Mst na Morav 
 

Vypisuje výbrové ízení na pozici:
Odborník poradenského servisu 
v oblasti financí a úvr pro oblast Vysoina
Získáte:  

 Plat po zaškolení 25.000 – 50.000 K
 Jistotu úspšné stabilní firmy
 Vzdlání v oblasti bankovnictví a investic
 Práce vhodná i pro absolventy VŠ
 Místo v kancelái  pímo na editelství                   

Požadujeme:  
 SŠ, VŠ vzdlání
 Znalost práce s PC (microsoft office, internet)
 idiský prkaz sk. B
 Komunikativnost

Životopis zašlete na e-mail: david.nozicka@cmss-oz.cz
Výbrové ízení bude probíhat 15.6.2012 do 13.7.2012
Kontakt: David Nožika, tel: 608 314 300
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z veterinárně kontrolovaných chovů, které 
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej chovné drůbeže

Přijímáme objednávky na:
- kuřice červené, bílé, modré, kropenaté, sussexové
- kačeny pekingské, barbarie, moularden
- husy bílé, perličky a krůty

Informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., p. Laštovičková,
Petrovice 44, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 736 408 840

Obchodní dùm Halina - 1. patro, Vratislavovo námìstí 126,

Nové Mìsto na Moravì, www.zookramek.cz

Krmiva pro psy, koèky, drobné hlodavce,
akvarijní a terarijní zvíøata, jezerní ryby 

Chovatelské, hygienické a kosmetické
potøeby, pamlsky, vitaminové pøípravky 

Antiparazitika - pipety, obojky Frontline,
Advantix, Kiltix, Bolfo, Beaphar, Herba 

Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-93x63_CMYK.indd   1 11.5.2012   11:45:15



NOVOMĚSTSKO | vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redaktorka: 
Bc. Veronika Klapačová | redakce a administrace: Kulturní dům, Horácké muzeum | telefon: 601 592 013  | e-mail: zpravodaj@nmnm.cz  
web: noviny.nmnm.cz | Sazba a grafická úrava: Lucie Příhodová | Tiskne: MPJ DesignStudio Žďár nad Sázavou | Registrační   značka OÚ 
3714-1491 | Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí | Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce. 

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM  
NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

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

V RÁMCI SLAVNOSTI NOVA CIVITAS

FOTÍM, I KDYŽ NEVIDÍM
- výstavka fotogafií, které pořídili osoby se zrakovým 
postižením

- pondělí 11. června - neděle 24. června 2012

UNIKÁTNÍ NOŽE JAROSLAVA ČECHA
- výstava sběratelských nožů a foto-
grafií pracínovoměstského 
uměleckého rytce

- potrvá do neděle 24. června 2012

FENOMÉN IGRÁČEK
-výstava slavné hračky Igráček 
spojená s hernou pro děti

-pátek 29. června - neděle 2. září 
2012

-vernisáž v pátek 29. června 
2012 v 16 h

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ FUCHSII
-soutěžní výstava fuchsií - 18.červen - 1. červenec 2012
- přijďte se inspirovat i pochlubit svými vlastními 
výpěstky, které můžete nosit do muzea od 18. června 

HORÁCKÉ MUZEUM

ŽÍT BEZ ZRAKU? JDE TO...
- seznamte se se službami pro zrakově postižené
- pátek 22. června 2012 od 10 do 15 h

MALOVÁNÍ PANENEK
- namalujte si panenku se Zdeňkem Bukáčkem
- sobota 23. června 2012 od 9 do 15h

Předprodej vstupenek na kulturní akce probíhá v Informačním centru


