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Stavba terminálu se blíží. 
Ušetříme miliony
Město čeká velká stavební akce. Pokud půjde vše 

podle plánů, začne se na přelomu července a srp-

na stavět dopravní terminál u vlakového nádraží. 

Na jeho vybudování 

získalo město evrop-

skou dotaci, která po-

kryje téměř osmdesát 

procent uznatelných 

nákladů. Celkem se 

tu prostaví 19 milionů 

korun. Město přispěje 

necelou třetinou. „Po-

dařilo se nám značně 

ušetřit, což je dobrá 

zpráva,“ říká staros-

ta Michal Šmarda. 

Rozpočtové náklady 

se totiž pohybovaly okolo 28 milionů. Konečný 

výsledek? „Vznikne propojený dopravní uzel pro 

vlakovou a autobusovou veřejnou dopravu. Vy-

budováno bude také kvalitní bezbariérové soci-

ální zázemí,“ popisuje starosta. Vedle již oprave-

ného vlakového nádraží by měl vyrůst dopravní 

terminál s pěti autobusovými stáními, z čehož tři 

budou krytá. Dále tu vzniknou odstavná parkovi-

ště pro autobusy a osobní auta. Myšleno je také 

na cyklisty, kteří tu najdou stání pro kola. Počítá 

se také s vybudováním informačního systému, 

bezbariérových chodníků a přechodů. Současně 

budou v místě zrekonstruovány infrastruktura a 

povrchy. Takto velká akce se však neobejde bez 

komplikací. Stavba omezí dopravu v lokalitě, 

uzavřena bude 

ulice Nádražní. 

Lidé, kteří tudy 

běžně projíždějí, 

budou využívat 

objízdnou tra-

su, která povede 

souběžnou ulicí 

Nezvalova. Ob-

jížďka by však 

neměla přinést 

dramatický na-

růst počtu aut. 

Částečně omeze-

ní budou vedle lidí, kteří tu bydlí, či pracují, také 

cestující směřující na nádraží. „Práce se budou 

provádět postupně, v každém případě se na mís-

to dostanou,“ dodává Šmarda. Celá stavba by 

měla být dokončena v rekordním čase a na konci 

listopadu by měl být nový dopravní terminál v 

provozu. Jeho výhody tak využijí i návštěvníci 

Mistrovství světa v biatlonu, které bylo jedním z 

významných argumentů pro podporu vybudová-

ní nových terminálů ve Žďáře a v Novém Městě. 

–mah-

Karlu Daňkovi bylo uděleno ocenění města
„ Když chce člověk něco dělat pořádně, musí to mít 
rád“, říkával významný novoměstský lyžařský zá-
vodník Otakar Německý. V případě všech činnos-
tí MUDr. Karla Daňka, CSc. platí tato pravdivá 
slova dvojnásob. Karel Daněk (* 28. 5. 1928) je 
lékař, mnohočetný lingvista, básník, historik, vě-
decký pracovník, propagátor turistiky, žurnalista 
a především velký sportovec a milovník lyžování. 
Jeho láska k Novoměstsku a ke klasickému lyžo-
vání jej provází po celý život. Objevuje se nejen 
v jeho poezii, ale i v jeho studiích o prospěšnosti 
pohybu, zejména turistiky na zdraví člověka. Z 
jeho lékařské iniciativy byla na oddělení tělový-
chovného lékařství v novoměstské nemocnici 
zřízena laboratoř funkční diagnostiky, v jejímž 
čele stál. Uplatnil zde tak skandinávsko-němec-
kou koncepci klinické fyziologie. Za svůj přínos 
medicíně byl jmenován čestným členem Švédské 

společnosti pro dějiny lékařství. Karla Daňka jste 
ještě v roce 2002 mohli potkávat na lyžích na za-
sněžených pláních Vysočiny. Určitý zlom pro něj 
znamenal rok 2003, kdy prodělal vážnou nemoc. 
Vzhledem ke své nezdolné vůli, píli a úsilí, které 
mu přinesl sportovní aktivní život, s ní úspěšně 
bojuje. Za jeho celoživotní přínos pro oblast tě-
lovýchovného lékařství a významnou propagaci 
sportu, zejména lyžování, jej navrhl novoměst-
ský Sportovní klub na ocenění v oblasti sportu 
a tělovýchovy. Novoměstští radní si velmi váží 
činnosti pana MUDr. Karla Daňka, a proto návrh 
na ocenění schválili. Pan doktor převzal oceně-
ní z rukou starosty Michala Šmardy společně s 
ostatními oceněnými na slavnostním ceremoni-
álu, který se uskutečnil na radnici města dne 22. 
června. Přejeme panu MUDr. Karlu Daňkovi do 
dalších let pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Žofi e Řádková

Výstava Vůně 
medu je skutkem 
roku 2011
Ve třetím ročníku� ankety Skutek roku, která je 

dílem spolupráce Kraje Vysočina a� Dolního Ra-

kouska, uspěli novoměstští včelaři. Český svaz 

včelařů Základní organizace Nové Město na 

Moravě byl oceněn za organizaci 12. ročníku tra-

diční včelařské výstavy s názvem Vůně medu. Ta 

se konala v�Horáckém muzeu 4. až 13. listopadu 

2011. Každoroční konání výstavy vyneslo svazu 

ocenění v�kategorii vzdělání v�obci nad 1000 oby-

vatel. Odborná porota vyzdvihla vytrvalost a úsilí 

členů svazu, kterým se daří zaujmout mládež, což 

pozitivně přispívá k zachování oboru včelařství 

pro další generace.                                     

 -mah-
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Novoměstské Slunohraní, to je nejenom dílna 
komorní hudby pro všechny milovníky smyčco-
vých nástrojů, ale také trojice unikátních koncer-
tů i nevšední kulturní zážitky. To vše lze očekávat 
od 3. ročníku, který se v prostorách novoměst-
ského zámku a Horácké galerie uskuteční od 2. - 
7. července 2012. Jeho pořadatelem je občanské 
sdružení Komorní hudba dnes, ptáme se organi-
zátorky dílny Vlasty Piskačové.
Letošní ročník Novoměstského Slunohraní je 

již 3. ročník, jak tento nápad vznikl? Existuje 
spousta lidí, kteří kdysi chodili do „hudebky“, 
ale hudbu dále nestudovali. Zůstala pro ně však 
neodmyslitelnou součástí života, koníčkem, kte-
rému se věnují po práci a o víkendech. Tito lidé 
ovšem těžko hledají příležitosti, jak se mohou ve 
hře na hudební nástroj a v�přednesu hudby zdo-
konalit. Napadlo nás proto uspořádat čtyřdenní 
setkání s� profesionály formou praktické „letní 
dílny“. Jsme nesmírně rádi, že se s�námi do spo-
lupráce pustili právě členové Janáčkova kvarteta 
a dirigent Richard Kružík. Úspěch, který akce 
měla, předčil naše očekávání a letos, kdy je Slu-
nohraní potřetí, jsme měli velmi rychle mnoho 
zájemců.
Janáčkovo kvarteto, lektor hudebních dílen, 

je doma v Brně, proč tedy Nové Město na 

Moravě? Těch důvodů je hned několik. Hudbě 
i muzikantům se určitě v� klidném a přívětivém 
prostředí vede lépe, než uprostřed rušného měs-
ta. „Janáčkovci“ si Nové Město nemohou vyna-
chválit. Jsme také velmi rádi, že se hudební dílna 

i koncerty mohou konat v� krásných prostorách 
Horácké galerie, která se na těch pár dní doslo-
va celá rozezní. Pan ředitel Chalupa nám velmi 
pomáhá. Díky spolupráci se ZUŠ a díky nadšení 
paní ředitelky Mošnerové mají muzikanti k� dis-
pozici také prostory ZUŠ, mohou v�jednotlivých 
učebnách cvičit na své nástroje. 
Jaká je odezva ze strany místních obyvatel? 
Vnímáme, že si Slunohraní mezi obyvateli No-
vého Města i širšího okolí získalo své věrné 
příznivce. Jsme nesmírně rádi, že nám „no-
voměšťáci“ fandí, že chodí hudbu poslouchat 
do parku i na koncerty. Těší nás i náklonnost a 

podpora radnice. Je dobře, že město podporuje 
kulturu a my se vynasnažíme připravit to nejlepší.
Budete do budoucna nabídku hudebních 

dílen rozšiřovat? Není naším cílem zvyšovat 
počet účastníků. Akce má své kouzlo v�tom, že 
je „komornějšího“ charakteru. A také musíme 
myslet na to, aby se nám orchestr vešel na pó-
dium. I když jsem si jistá, že jakékoliv technické 
problémy by nám pan Mošner s profesionálním 
nadhledem vyřešil. Nové Město má skutečně 
báječné a šikovné lidi.

pokračování na straně 4
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Rada města nesouhlasí se slučováním tříd
Základní školu Leandra Čecha trápí nedosta-
tek žáků v� třetích třídách. Vedení školy se ne-
tají s�plány sloučit od školního roku 2012/2013 
dosavadní tři třídy 3. ročníku. Od září by tak ve 
škole byly otevřeny pouze dvě třídy 4. ročníku, 
přičemž každou by navštěvovalo v�průměru 27 
žáků. Tento počet by však nebyl konečný. V�dal-
ším školním roce by se počet žáků ve třídách 
zvýšil, a to na 32 žáků na třídu vzhledem k�tomu, 

že do ZŠ přichází žáci z�Nové Vsi u Nové Města. 
To nenechalo klidnými rodiče žáků, kteří se ob-
rátili na vedení města s�žádostí o přezkoumání 
návrhu předloženého ředitelem školy a pomoc 
ze strany zřizovatele školy. Otázkou plánova-
ného slučování tříd se na svém posledním jed-
nání zabývala Rada města. Výsledek? Přijato 
bylo toto usnesení: Rada města Nové Město na 
Moravě projednala možnosti řešení organizace 

Základní školy Leandra Čecha 860 od školního 
roku 2012/2013 navržené vedením školy s tím, 
že nesouhlasí se zvýšením počtu žáků na 27/tří-
da a v následném roce nad 30/třída, což je pro 
první stupeň základní školy nevhodné. Rada 
města doporučuje řediteli školy Mgr. Janu 
Krakovičovi zvážit navrhovaný způsob řešení.

-mah-

Silničáři zvelebí silnici na Lesní 
Hojně využívaná cesta od viaduktu k Mercedes-
ce se dočká opravy. První etapa prací odstartuje 
letos v� září. Město již vybralo dodavatele, který 
opraví rozbitou silnici. „Začne se v� úseku od 
křižovatky s� ulicí Polní po začátek lesa Ochoza 
u chaty Mercedeska. V tomto úseku je povrch 
komunikace v nejhorším stavu a vyžaduje akutní 
opravu, “ říká Luboš Smetana z�Odboru investic 
a správy majetku. Práce se uskuteční v průbě-
hu září a října. „Zářijový termín byl zvolen i z 
toho důvodu, že se v dané lokalitě nachází areál 
tábora a rekreační oblast Zahradníkův kout � a 

o prázdninách je třeba sem zachovat přístup,“ 
vysvětluje Smetana. Tím však práce silničářů 
nekončí. Na první etapu prací by měla navazo-
vat etapa druhá, při které se zvelebí další kus 
cesty vedoucí od chaty Mercedeska po začátek 
lyžařského areálu u nové administrativní budo-
vy. Tento úsek se zavázal opravit Sportovní klub 
Nové Město. Během  obou etap musí lidé počí-
tat s�možnými potížemi. Podle Smetany bude na 
staveniště přístup umožněn jen v nejnutnějších 
případech, při asfaltování přímo znemožněn.  

–mah-

Novoměstské Slunohraní potřetí  
rozhovor s Vlastou Piskačovou

Ulice Jánská se 
prodlouží
Do zahrádkářské kolonie, která navazuje na uli-

ci Jánská, bude možné doručit dopis či složenku. 

Rada města totiž posvětila žádost prodloužit 

označení ulice Jánská do prostoru kolonie. Toto 

označení bude nově použito od čísla popisného 

1391 po evidenční číslo 368. Život připomína-

jící označení začne platit od září letošního roku. 

-mah-
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Bezpečnější přecházení na Brněnské 
Město usiluje o zvýšení bezpečnosti chodců. Kro-

mě výstavby nových přechodů se soustředí na 

úpravy stávajících. Jedním takovým je přechod 

na Brněnské ulici. Původní přechod již svými 

parametry nevyhovoval požadavkům. Jeho délka 

převyšovala povolené hodnoty, nebyl osvětlen 

a postrádal odpovídající vodorovné dopravní 

značení. K� tomu nebyl přechod bezbariérový a 

na straně ulice Jánská, kam směřovali chodci, 

nebylo možné bezpečně pokračovat v� cestě. Po-

licie ČR na základě revize přechodů pro chodce 

na silnicích I. třídy dokonce navrhla zrušení 

přechodu. S� tím se nechtělo smířit vedení měs-

ta, které o zachování tohoto místa bojovalo ze 

všech sil. Jde o důležitou spojnici centra města 

s� již zmiňovanou ulicí Jánskou. Snaha nakonec 

přinesla úspěch a v loňském a letošním roce byly 

provedeny nezbytné úpravy přechodu, díky kte-

rým opět splňuje požadavky. Upravila se jeho 

délka na současných 7 metrů, přechod je nyní 

již bezbariérový a na ulici Jánská byla vybudo-

vána nástupní plocha včetně chodníku. V�místě 

přibylo potřebné osvětlení a dopravní značení. 

Současně byl dle požadavku Policie ČR upra-

ven tvar křižovatky a napojení ulice Jánské, což 

by mělo rovněž přispět ke zvýšení bezpečnosti.

-mah-

Dar Kraje Vysočina na podporu aktivit dětí a mládeže 
Nové Město získalo fi nanční dar od Kraje Vyso-

čina. Město má nově na starost zájmové a spor-

tovní aktivity dětí a mládeže v�prostorách škol a 

na školních sportovištích. V� uplynulých dnech 

tak obdrželo 194� 434 korun. Finanční částka 

byla rozdělena do MŠ, obou ZŠ, ZUŠ a DDM. 

Školy a školská zařízení využijí poskytnuté pro-

středky na zájmové, kulturní a sportovní aktivi-

ty v prostorách škol a na školních sportovištích.  

Dům dětí a mládeže peníze použije na vybavení 

kroužku bojových umění a doplnění vybavení 

mateřského centra. Mateřská škola za ně zakou-

pí pomůcky pro hry na školním hřišti, základní 

umělecká škola z� části daru uspořádá koncert 

skupiny bicích nástrojů. Základní školy z� da-

rovaných peněz pořídí sportovní potřeby a dále 

je využijí k� organizování sportovních soutěží. 

-mah-

Upozornění na 
uzavření registru 
vozidel 

Ředitelkou 
školky zůstává 
Ivana Buchtová 
Mateřská škola má staronovou ředitelku. V kon-

kurzním řízení obhájila svůj post Ivana Buchtová, 

která stojí v jejím čele od roku 2003. Devět let ve 

funkci ředitelky a změny, které Ivana Buchtová 

za dobu svého působení prosadila, stejně jako 

úspěch při slučování školek do jedné organiza-

ce, to vše novoměstské radní přesvědčilo, aby 

stávající ředitelku potvrdili ve funkci. Do čela 

mateřinky byla jmenována na dalších 6 let, tedy 

do 31. července 2018. Paní ředitelka Buchtová 

bude muset školku provést složitým obdobím 

vládních škrtů a čeká ji mimo jiné i náročná pří-

prava výstavby nových tříd na Drobného ulici.

-mah-

Ocenění pro nej-
lepší sportovce a 
sportovní kolektiv

Umíme třídit odpad. Díky všem!
Nové Město bylo opět úspěšné v hodnocení tří-

dění odpadu. V celostátní soutěži “O křišťálovou 

popelnici” za rok 2011, ve které byla hodnocena 

sídla všech velikostí, se naše město umístilo jako 

první z celého Kraje Vysočina. Jeho zástupci tak 

mohli stanout po boku 14 nejúspěšnějších, která 

ocenila společnost EKO-KOM. V soutěži byly zo-

hledněny výsledky, jak města hospodaří s odpady, 

míra aktivity či informování občanů o způsobech 

nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodno-

cení se provádělo na základě pravidelných výka-

zů a do soutěže byly zařazeny všechny obce, které 

jsou do systému EKO-KOM zapojeny.

-mah-

Odbor dopravy a vnitřních věcí Městského úřa-

du Nové Město na Moravě upozorňuje všechny 

občany na uzavření přepážky registru vozidel 

ve dnech 2. až 4. 7. 2012. Děje se tak na základě 

rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR, kdy bude v 

těchto dnech celorepublikově odpojen stávající 

program registru vozidel. Dle informací z dotyč-

ného ministerstva bude provoz stávajícího regis-

tru vozidel celostátně ukončen v pátek dne 29. 6. 

v 15 hodin. Provoz nového Centrálního registru 

vozidel by měl být spuštěn pro celou Českou re-

publiku v pondělí dne 9. 7. v 8 hodin. V tomto ob-

dobí nebude tedy možno z technických důvodů 

přihlašovat vozidla ani provádět jakékoliv změny 

v registru vozidel.      -mah-

V rámci oslav Nova Civitas byli Radou města 

oceněni nejlepší sportovci a sportovní kolektiv za 

rok 2011. V kategorii jednotlivců získali ocenění 

lyžařka a mistryně republiky ve sprintu Martina 

Chrástková, kuželkářka a mistryně republiky ve 

starších žákyních Tereza Buďová, diskařka a mis-

tryně republiky do 22 let Jitka Kubelová a kulturi-

sta a člen oddílu silového trojboje TJ NMNM Jiří 

Veinlich. V kategorii kolektivů ocenění připadlo 

týmu mladší žáků U13 SFK Vrchovina, jehož 

hráči jsou pravidelně nominováni do mládež-

nických výběrů . Za celoživotní přínos v oblasti 

sportu a tělovýchovného lékařství ocenila Rada 

města MUDr. Karla Daňka, CSc.                 
 -mah-
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Novináři hodnotili světové poháry v běhu na lyžích: 
Nové Město převálcovalo Moskvu i všechny ostatní
Významné ocenění obdrželi pořadatelé z Nového 
Města na Moravě, kteří zvítězili v hodnocení tis-
kových středisek dvacetidílného seriálu Světové-
ho poháru v běhu na lyžích. Za Novým Městem 
skončila i taková lyžařsky slavná střediska jako 
Davos, Val �Di Fiemme, Lahti, Oslo a Falun.

„Tým v tiskovém středisku v Novém�Městě odvedl 
perfektní profesionální práci s vysokou motivací. 
Novinářský servis byl excelentní. Pouze fotogra-
fové měli limitovaný prostor,“ uvedla ve svém 
hodnocení mediální ředitelka Světových pohárů 
v běhu na lyžích.
Výslednou průměrnou známku dalo přesné 
hodnocení pěti základních bodů. Jednak práce 
tiskového střediska, novinářský servis a tři 
samostatná hodnocení se zaměřila na podmínky 
píšících novinářů, televizních a rozhlasových 
reportérů a podmínky fotografů. „Pohled na 
hodnocení je příjemný. Je velmi důležité, že vše 

bylo již připraveno po Světovém poháru biatlo-
nu. Tam se nastavila úplně jiná úroveň služeb, 
než byla doposud. Včetně kompletního využití 
infrastruktury,“ zhodnotil výsledek předseda 
organizačního výboru Světového poháru v 
Novém Městě Jiří Hamza. Na posledním místě 
s nejnižší známkou skončila Moskva, kde byly 
pouze čtyři zásuvky s elektrickým proudem pro 
stovku novinářů. Tiskové středisko pracovalo 
oproti lednovému Světovému poháru v biatlonu 
v redukovaném složení, neboť na lyžařský 
Světový pohár se akreditovalo méně novinářů. 
Obě letošní akce byly prověrkou na mistrovství 
světa v biatlonu, které bude v Novém �Městě na 
Moravě od 7. do 17. února příštího roku.
V poněkud odlišném hodnocení biatlonových 
Světových pohárů novináři Forum Nordicum ob-
sadilo Nové Město na Moravě v uplynulé sezoně 
třetí místo. Jiří Pošvář

Nemocnice v�Novém Městě získala statut Iktového centra
Rozhodnutím ministerstva zdravotnictví byl od 
začátku května udělen� novoměstské nemocnici 
statut Iktového centra, které výrazně pomůže 
pacientům s� iktem, neboli cévní mozkovou pří-
hodou, lidově nazývanou mrtvice. „Tento statut 
máme přidělen do konce roku 2013. Aby nám 
byl poté prodloužen, musíme naplnit další z 
mnoha podmínek fungování centra - zřízení ur-
gentního příjmu, navýšení počtu JIP lůžek, zří-
zení lůžkového oddělení včasné rehabilitace a 

navýšení počtu fyzioterapeutů a ergoterapeutů,“ 
uvedla ředitelka nemocnice JUDr. Věra Palečko-
vá. „Hlavním přínosem zřízení iktového centra 
je zejména zkvalitnění péče o pacienty s akutní 
cévní mozkovou příhodou, snížení úmrtnosti a 
zmírnění následné invalidity, neboť cévní moz-
ková příhoda je onemocnění s možným trvalým 
funkčním defi citem a významně zasahující do 
života nemocného i celé jeho rodiny,“ vysvětluje 
důležitost zřízení centra primářka neurologické-

ho oddělení MUDr. Květoslava Tatíčková. Vznik 
Iktového centra výrazně posiluje význam novo-
městské nemocnice na mapě zdravotnických za-
řízení Vysočiny. Doposud v�celém Kraji Vysočina 
fungovalo pouze jediné iktové centrum, v� jihlav-
ské nemocnici. Iktus je po srdečním infarktu dru-
hou nejčastější příčinou úmrtí v České republice.

Mgr. Roman Kratochvíl

Podrobné informace o iktu najdete také na:
www.mozkovaprihoda.cz, www.ikta.cz

Pořadí tiskových středisek Světového 
poháru v běhu na lyžích dle hodnocení FIS v 

uplynulé sezoně: 

1. Nové Město na Moravě  8,80 
2. Otäpää   8,72 
3. Toblach   8,47
4. Lahti    8,35
5. Oslo    8,32
6. Miláno  8,18
7. Rogla    8,17
8. Oberstdorf   8,07
9. Szklarska Poreba 7,95
10. Val di Fiemme  7,64
11. Rybinsk  7,52
12. Falun   7,48
13. Stockholm   7,45
14. - 15. Kuusamo a Davos 7,26
16. Drammen   7,22
17. Düsseldorf   7,11
18. Oberhof   6,88
19. Sjusjoen   6,10
20. Moskva   3,76� �

Novoměstské Slunohraní potřetí - rozhovor s Vlastou Piskačovou
dokončení ze strany 2

Pro novoměšťáky je Slunohraní spíše synony-
mem koncertů vážné hudby, vy se však sna-
žíte trojici veřejných koncertů vždy odlehčit i 
jiným žánrem. Po folklorní hudbě a jazzu, co 
chystáte na letošní rok? Letos se mohou ná-
vštěvníci koncertů těšit ve středu 4. 7. na „Večer 
irské hudby“ se skupinou MARW. Jsou to velmi 
talentovaní pražští muzikanti, kteří se irské lido-

vé hudbě řadu let věnují. Na začátku se ke kapele 
ve dvou skladbách opět přidají účastníci dílny, 
aby předvedli, co se naučili během svého irského 
odpoledne pod vedení houslistky Míši Rábové. 
Opět budeme podávat dobré víno, letos z�Kobylí.
Koncerty v rámci vašeho festivalu nejsou jen 
kvalitním hudebním zážitkem, ale dbáte i na 
atmosféru a vizuální dojem. Čím překvapíte le-
tos a co by si diváci a posluchači neměli nechat 
ujít? Každý koncert bude jiný. Čtvrteční noční 
koncert, který začne ve 22:00h, bude zážitkem 
jak hudebním, tak vizuálním. Vystoupí v něm 
totiž dvě krásné mladé dámy, členky brněnské 
fi lharmonie. Flétnistka Kristina Vaculová, kterou 
už návštěvníci Slunohraní znají, zahraje se skvě-
lou harfenistkou Ivanou Dohnalovou. Závěrečný 
koncert tentokrát připadá na pátek 6. července. 
Tento večer zahájí Janáčkovo kvarteto. Poslu-
chači, kteří jejich vystoupení v�uplynulých letech 
shlédli, už vědí, jak emocionální a procítěný pro-
jev tato čtveřice hudebníků předkládá. Považuji 
proto za skvělou příležitost pro milovníky vážné 
hudby z Nového Města i okolí, mít tyto pány na 
chvíli doslova „pro sebe“.  Ve druhé části večera 

se pódium mírně prohne pod Letním orchestrem, 
který bude letos o kousek větší než v loňském 
roce. Přijede dokonce 6 violoncellistů! Dirigent 
Richard Kružík zvolil repertoár s příchutí vánoč-
ní hudby. 
Zmínila jste se o hraní v parku. Uslyšíme zde 
tedy muzikanty hrát i letos? Určitě. V parku 
před Horáckou galerií bude opět malé otevřené 
pódium, kde budou „žáci“ hudební dílny hrát 
ukázky skladeb, které se budou učit. Zveme také 
všechny, kteří budou procházet kolem a chtěli by 
se dozvědět více informací o koncertech, o Slu-
nohraní. 
Zatím vám pokaždé vyšlo počasí, nemáte 
strach, že se to jednou zlomí a koncert nebude 
pod širým nebem? Pokud si dobře prohlédnete 
naše plakáty, pozvánky i billboard, není tam o 
špatném počasí ani zmínka. Je tam velké slunce, 
na které se těšíme a jsme za něj upřímně vděčni.   

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se letošní ročník 
opět vydaří.  

 -kuku-
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Nové Město na Moravě přepsalo kro-
niku, ODMĚŇ SE I TY!
Takový podtitul neslo úterní slavnostní za-

končení projektu přepisu 9 svazků novo-

městských kronik. Kroniky byly přepisová-

ny od června loňského roku do letošního 

dubna. Během těchto měsíců bylo dobrovolný-

mi přepisovateli přepsáno více  jak 3000 stran.

Své, vesměs pozitivní, pocity z projektu přednesla 

v úvodu jedna z iniciátorek přepisu Eva Kulková, 

poté poděkoval a ocenil práci starosta města Mi-

chal Šmarda. Názornou ukázku, jak digitální for-

ma kroniky funguje a jak se s ní dá pracovat nebo 

vyhledávat data, prezentoval vedoucí IT oddělení 

MěÚ Zbyněk Grepl. Nejúspěšnější přepisovatel-

kou se stala paní Lucie Vlčková, která přepsala ne-

uvěřitelných 568 stran. Z rukou starosty převzala 

za svoji práci netbook, což bylo pro ni samotnou 

velmi milé překvapení. Netbooky byly připrave-

ny i pro další dvě nejefektivnější přepisovatelky 

Blanku Klempířovou a Lucii Benovou. Mezi TOP 

10 se dostal na 4. místě i školní tým třídy 8. C I. 

základní školy, který spolu s dalšími šesti přepi-

sovatelkami ocenil starosta již spíše drobnějšími 

dárky. Pro všechny ostatní dobrovolníky a hosty 

bylo jako poděkování připraveno občerstvení.

Slavnostním zakončení ovšem končí pouze 

přepisovací část, na webových stránkách no-

voměstské kroniky: kronika.nmnm.cz každý 

týden přibývá jeden přepsaný rok. V součas-

né chvíli si můžete přečíst záznamy z Nové-

ho Města a blízkého okolí do roku 1948. Or-

ganizátoři také do budoucna slibují přidání 

oskenovaných fotografi ckých příloh, případně 

obohacení o kroniky škol a jiných institucí.

-kuku-

Významná červencová výročí

1.7.1952     
zemřel v NMnM akad. malíř František Hradecký
prof. kreslení na gymnáziu v NMnM 1948-1952
60. výročí úmrtí (narozen 12.1.1909 v Lysé nad 
Labem)
9.7. 1892       
narodil se v Dědicích Jakub Bílý katecheta v 
NMnM, přispíval do časopisu od Horácka k 
Podyjí, 120. výročí narození, (zemřel 18.1.1959)
10.7.1972     
zemřela v Maršovicích Pavla Křičková-Homol-
ková, prof. na sociální škole Vesna v Brně, spiso-
vatelka, sestra Jaroslava a Petra  Křičkových        
40. výročí úmrtí, (narozena 13.2.1886 v Kelči)
20.7. 1887      
narodil se v Přibyslavi prof. ing. Stanislav 
Bechyně, zakladatel betonového stavitelství, 
studoval novoměstskou  reálku
125. výročí narození
(zemřel 15.10.1973 v Praze)

1. 7. 2012 MUDr. Vladimíra Jelínková

Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092 

5. 7. 2012 (čtvrtek) MUDr. Magdalena Fillová 

Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442 

6. 7. 2012 (pátek) MUDr. Anna Štěrbová 

Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 124 

7. 7. 2012 MUDr. Zdeňka Janoušková

Závíškova 1, Velké Meziříčí, 603 206 336 

8. 7. 2012 MUDr. Milada Trojáková

Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 

566 688 231 

14. 7. 2012 MUDr. Jan Šmídek

Palackého nám. 32, Nové Město na Moravě, 

566 542 615 

15. 7. 2012 MUDr. Michaela Kulková

Strážek 80, 566 567 332 

21. 7. 2012 MUDr. Miroslava Fialová

Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 

566 628 712 

22. 7. 2012 MUDr. Jiřina Fialová

Nám. Republiky 65, Žďár nad Sázavou, 

566 628 712 

28. 7. 2012 MUDr. Věra Havlíčková 

Radostín nad Oslavou 71, 566 670�216

Aktuální pohotovost najdete i na stránkách 

novoměstské nemocnice www.nnm.cz 

Stomatologická pohotovost

Pozvánka na výstavu: Bohdan Lacina 
100. výročí narození 
Rodák našeho kraje, malíř, profesor, člen sku-
piny RA, milovník umění a hudby, … Bohdan 
Lacina. Ten, kdo dal ve čtvrtek 17. května před-
nost vernisáži Bohdana Laciny před koncertem 
ZUŠ Jana Štursy, mohl jako první vidět retro-
spektivu děl tohoto sněženského rodáka. Jde o 
redukci výstavy Muzea města Brna, která byla 
k vidění na Špilberku od února do května letoš-
ního roku. Koncepci brněnské výstavy vytvořil 
autor nově vydané monografi e o Bohdanu La-
cinovi PHDr. Jiří Hlušička. Monografi e je velice 
zdařilá, mapuje osobnost malíře a vývoj jeho 
díla, 165 barevných a 29 černobílých reprodukcí 
i mnoho fotografi í z umělcova života, vše navíc 
obohaceno o vzpomínky přátel a rejstřík, jak 
malířské a grafi cké tvorby, tak knižní ilustrace. 
Publikaci vydala Masarykova univerzita v Brně a 
je možné si ji v galerii zakoupit. Novoměstským 
pamětníkům jméno autora není neznámé, vydal 
totiž také knihu o Vincenci Makovském – svém 
blízkém příteli. Navíc jako ředitel Moravské 
galerie byl skoro před padesáti lety hlavním 
řečníkem při otevření nově vznikající galerie v 

našem městě. Doktor Hlušička byl přítomen 
i nyní na novoměstské vernisáži, kde ředitel 
Horácké galerie PHDr. Josef Chalupa předne-
sl při svém proslovu i jeho úvodní řeč k výstavě.
Novoměstská výstava 100. výročí narození Boh-
dana Laciny je stěžejní výstavou tohoto roku. V 
koncepci ředitele Horácké galerie nabízí divákovi 
přehled Lacinovy malířské tvorby od počátků ala 
Špála ve 30. letech, přes jeho fascinaci Salvado-
rem Dalím až k utvoření svého osobitého stylu 
protknutého imaginací, metaforikou a to vše v 
meditativním duchu s určitým poselstvím. Vše je 
navíc umocněno škálováním barev. Je představi-
telem abstrakce, ovšem do svých děl vnesl pokaž-
dé velmi promyšlenou myšlenku. Jde přesně o ten 
typ děl, na které se můžete dívat hodiny a vždy 
objevíte hlubší podtext, symbol, novou barvu.
Výstava Bohdana Laciny přináší zážitek k očistě 
vašeho ducha, nezapomeňte ji navštívit. V pod-
kroví Horácké galerie je přístupná denně mimo 
pondělí a svátků, potrvá až do 26. srpna 2012.

-kuku-

Noviny Novoměstsko
na�internetu:

noviny.nmnm.cz

Rok poté, co Václav Hradecký zaujal a pobavil 

návštěvníky Horácké galerie výstavou svých 

kreslených vtipů Forte fortissimo, mají obdivo-

vatelé tohoto originálního umělce možnost spa-

třit jeho druhou, vážnější stránku. Jak říká sám 

autor: „Kdo jsem, by Vám měly říct právě moje 

obrazy.” Výstava maleb s názvem „Na cestě” už 

zdaleka není humorná, ale autorova schopnost 

vnímavě pozorovat mezilidské vztahy a pro-

střednictvím statických postav navodit příběh, je 

zřejmá i v této části jeho tvorby. Václav Hradecký, 

který vystudoval sociologii, fi lozofi i a psycho-

logii, se kromě malování a kreslení věnuje také 

hraní na violu, což se často objevuje jako motiv 

v jeho obrazech. Vernisáž se uskuteční v úterý 3. 

července 2012 v 9:00 hodin jako součást slav-

nostního zahájení novoměstského Slunohraní. 

Výstava končí 26. 8. 2012.                Michal Mrkos

Václav Hradecký: Na cestě
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Existují pravidla pro pohyb vozidel ve volném 
terénu?
Řada majitelů čtyřkolek, ale i terénních vozidel si 

tuto otázku zcela jistě někdy položila. Pokusme 

se proto vnést do problematiky trochu světla a 

upozornit na některé problémy a nešvary z na-

šeho okolí. Pro usnadnění se nebudeme zabývat 

užíváním polních a lesních cest, či jiných účelo-

vých komunikací, přestože i tyto mohou být užity 

jen v mezích zákona a komentář by si zasloužily. 

Pro tuto chvíli nás bude zajímat pouze jízda vozi-

del ve volném terénu. A co to vlastně volný terén 

je? Jsou to pole, louky, lesní porosty, pozemky 

mimo zastavěná území, přes které nevede žádná 

cesta, ale patří sem např. i zamrzlá vodní hladina.

Hned úvodem je třeba varovat ty, kteří se do-

mnívají, že vjezdu do volného terénu nic nebrání. 

Jízda mimo cesty je totiž bez zvláštního povolení 

nebo oprávnění zakázána. Ve volném terénu se 

mohou volně pohybovat pouze vozidla vlastníků 

pozemku, vozidla, jímž vlastník pozemku udělil 

souhlas a konečně velmi omezená skupina vozi-

del disponujících zvláštním oprávněním. Namít-

nete, že vjezd na cizí pozemek umožňuje občan-

ský zákoník a z části budete mít pravdu. V rámci 

sousedského práva lze vjezd vlastníkům souse-

dících pozemků, na nezbytně nutnou dobu a v 

nezbytné míře umožnit, vyžaduje-li to nezbytná 

údržba, či obhospodařování sousedících pozem-

ků a staveb. Neuspějí ani ti, kteří právo na volný 

průchod přes pozemky podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny, zaměňují za právo průjezdu 

motorovým vozidlem. Terénní schopnosti vozi-

del a čtyřkolek proto bude legálně možné ozkou-

šet jen v motokrosových areálech, zbudovaných 

podle podmínek stavebního řádu. Pokud tedy 

budeme potřebovat bez rizika postihu vjet do vol-

ného terénu, bez svolení vlastníka se neobejdeme.

Jaká je skutečnost? Ukázalo se, že právní vě-

domí v této oblasti má buď mezery, nebo ještě 

hůře, že vše je konáno vědomě a bezohledně. 

Podle informace pracovníků AGRO – Měřín 

a.s., škody způsobené uježděním polí a luk 

(nejen v N. Městě n. M.) v minulých letech 

vyšplhaly téměř k milionu korun. Konkrétní 

případy uvádíme na webových stránkách MP. 

Za zmínku stojí například cestu z ulice Karníkové, 

přes pole do areálu Agro Měřín a.s. na Soškově 

ulici, kde bylo rozježděno i oplocení zmíněného 

areálu. Přes pole si zkracují cestu i řidiči jedoucí 

od čerpací stanice Shell k areálu Zemědělského 

družstva (k tzv. Pentagonu). Nový „obchvat“ 

města se snad někteří rozhodli zbudovat od 

rybníčku nad evangelickým hřbitovem, přes 

louku pod Třemi Kříži, dále přes pole pod Hor-

ním Dvorem, až k polní cestě vedoucí k silnici na 

Bobrovou. Nedovolená cesta vzniká za a.s. Me-

din přes Bobrůvku na cestu k Černému rybníku, 

ale i od železničního přejezdu u železniční za-

stávky směrem ke Kubovským a Zichovu rybníku.

Podle pracovníků Agro Měřín a.s. již nelze dále 

tyto uměle a nedovoleně vytvořené cesty tolero-

vat. Organizace je rozhodnuta uplatňovat škodu 

na zde přistižených řidičích a to i soudně. Měst-

ská policie v Novém Městě na Moravě jim v tom 

bude, nejen častějšími kontrolami, nápomocna.

Petr Gregor, Městská policie 

Nové Město na Moravě 

Výzva

Kdo hledá, najde?

Horácké muzeum  v současnosti doplňuje chy-
bějící informace a obrazové materiály  týkající 
se   představitelů samosprávy Nového Města 
na Moravě. 

Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o 
zapůjčení archiválií a fotografi í za účelem po-
řízení kopie  (případně o darování originálů). 

V seznamu jsou u jmen uvedena životní data; 
povolání; číslo popisné domu, ve kterém žili  a 
odobí, po které svou funkci vykonávali.

starostové 1850-1945, od 1990
předsedové MNV 1945-1964  (místní národní 
výbor) 
předsedové MěstNV 1964-1990 (městský ná-
rodní výbor)

Martin Jelínek (1797–1876), čp. 6    
starosta v období: 1850-1861      

Josef Jelínek st. (1829–1903), koželuh, čp. 32                
starosta v obdobích:  1861-1864, 1866-1870, 
1878-1891     
 
František Štursa (1824-1895), obchodník, 
čp. 122               
starosta v období: 1864-1866
  
Karel Gregor (1816-1887), obchodník, čp. 10                  
starosta v období: 1870-1871   

Josef Šír (1820-1872), obchodník, čp. 13  
starosta v období: 1871-1872       

Augustin Apetaur,  pekař, čp. 219              
starosta v období: 1872-1878   

Josef Svítil (1846-1921), kontrolor občanské zá-
ložny, čp. 228                      
starosta v období: 1891-1894   

Josef Sadílek (1844-1935), stavitel, čp. 200                   
starosta v období: 1895-1913
 
Josef Jelínek ml. (1858-1936), čp. 32              
starosta v období: 1913-1919   

MUDr. Šimon Škrla (13. 10. 1868 - 29. 2. 1944), 
praktický lékař, čp. 243            
starosta v období: 1919–1926

Rudof Litochleb (1876-1945), ředitel berní 
správy, čp. 132               
starosta v období: 1926-1945

JUDr. Jan Kostřica (?), advokát                         
předseda MNV v období: 2. 6. 1945 - 16. 7. 1945              

MVDr. Evžen Novotný (1913-1991), zvěrolékař  
předseda MNV v období: 23. 7. 1945 - 
28. 2. 1946

Jiří Musil (?), traťmistr                               
předseda MNV v období: 4. 7. 1946 - 11. 3.1949

Vilibald Beran (?), úředník Státních lesů
předseda MNV v�období: 1949-1953        

Josef Břečka (?), vedoucí úředník Hospodářské-
ho družstva                      
předseda MNV v období: 1953–1960

Josef Konvalinka (?), předseda oděvního druž-
stva              
předseda MNV v období: 22. 6.1960 - 30. 6. 1964

předseda MěstNV v období: 1. 7.1964 – 
22. 7. 1966

Bohuslav Dvořák (?), úředník Státní banky čes-
koslovenské, předseda MěstNV v období: 
10. 10. 1966 - 8. 10. 1975

Vladislav Dobiáš (?), ředitel závodu JME v 
NMnM                
předseda MěstNV v období: 
30. 10. 1975 – 4. 6. 1981
 
Petr Klapač (?), tajemník MěstNV                          
předseda MěstNV v období: 
6. 6.1981 - 6. 12. 1990

Informace a fotografi e předávejte do kancelá-
ře Horáckého muzea, Vratislavovo nám. 114, 
Nové Město na Moravě.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu.

Za Horácké muzeum Sylva Tesařová.

Další zpravodaj

Další číslo měsíčníku Novoměstsko 
bude mít uzávěrku ve středu 18. červen-
ce 2012. Do distribuce se dostane nej-
později 1. srpna 2012. Nadále zůstávají 
platné ceníky inzerce. Řádková inzerce 
stejně jako poděkování jsou zdarma. 
Uveřejnění blahopřání a vzpomínky je 
zpoplatněno částkou 220 korun. 
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Pasování na čtenáře
Pracovnice městské knihovny připravily pro 

žáky prvních tříd akci pod názvem „Pasování 

na čtenáře“. V úvodu přivítaly žáky tři sudičky, 

které se skláněly nad kolébkou. Kdo čekal, že v 

kolébce spinká Šípková Růženka, byl hodně pře-

kvapen. V kolébce ležela celá naše abeceda. Děti 

postupně dostávaly jednotlivá písmena a vymýš-

lely slova, která na tato písmena začínají. Pokud 

odpověděly správně, mohly si písmeno zavěsit na 

šňůru. V dalším úkolu skládaly slova a nakonec 

četly krátký text. Plnění úkolů přihlížela královna 

Pohádka. Před ní na závěr žáci jednotlivě poklekli 

a byli pasováni na čtenáře. Obdrželi pamětní list 

a malou knížku. Zde by mohla celá akce skončit. 

Čekalo však překvapení pro paní učitelky – L. 

Kachlíkovou a I. Hubáčkovou. Obě obdržely kyti-

ci a poděkování za práci, kterou odvádí při výuce 

žáků. Závěrem je také třeba poděkovat pracov-

nicím městské knihovny za všechny akce, které 

během tohoto školního roku pro své čtenáře při-

pravily a které svědčí o tom, že práci knihovnice 

neberou pouze jako zaměstnání, ale jako poslání.

Mgr. Ladislava Kachlíková

Žáci ZUŠ na festiva-
lu Sbírka motýlů
V� rámci již tradičního divadelního festivalu 
Sbírka motýlů, kterým rozkvetlo naše město 
v� druhém červnovém víkendu, nemohla chybět 
divadelní produkce žáků literárně dramatického 
oboru základní umělecké školy. Návratem k dět-
ským čtenářským kořenům v� ní byly Drobečky 
ze slabikáře divadelního souboru Lety do oblak, 
o dobrodružné putování tajemnou Zamónií se 
zasloužil Modrý medvěd  žáků 3. - 5. ročníku I. 
stupně, ti nejmenší z přípravného ročníku uká-
zali, kterak pracovali s knihou Runera Jonssona 
Viking Vike, soubor Zlaťáci představil Opice na 
cestách a soubor Ušní mázek potěšil nehavlov-
ským pojetím Havlovy známé hry v� inscenaci 
Zahradní slavnost patří všem! O spokojeného di-
váka neměli mladí divadelníci nouzi. I my děkuje-
me za podporu naší činnosti a se všemi příznivci 
se těšíme na další divadelní a poetická setkání.

Lada Pokorná, ZUŠ

Třetí ročník podvečerního čtení v Základní škole 
Slavkovice
Základní škola ve Slavkovicích se i v�tomto roce 

připojila k celonárodnímu projektu „Celé Česko 

čte dětem“. Ten se v� prostorách školy konal již 

potřetí v�řadě.  Letošní ročník zahájila bývalá ře-

ditelka školy a velká zastánkyně čtení paní Marie 

Slejšková. Vybrala si knihu „Terezčiny pohádky“ 

od malé autorky Terezky Janáčkové, která vi-

nou svého tělesného postižení celý obsah knihy 

nadiktovala mamince, která je tak jejich společ-

ným dílem. V�pořadí druhým pozvaným hostem 

byla bývalá pedagožka, současná spisovatelka, 

malířka a vynikající vypravěčka paní Bohumila 

Málková. Přítomné děti pobavila nejen předčí-

táním pohádek, ale také povídáním o svém dět-

ství proloženým úryvky ze své knížky „Barevná 

sklíčka“. Role předčítače se letos ujala i spolu-

pořadatelka čtení paní Lenka Zachová. Ta poslu-

chačům představila knihu „Proč mluvíme česky“ 

autorky Daniely Krolupperové.  Březnové pásmo 

podvečerního čtení odstartovala paní Zdeňka 

Hánová, která učí český jazyk na Průmyslové 

škole ve Žďáru nad Sázavou. Řádky z� Čapkovy 

Dášenky potěšily jak malé, tak velké návštěvníky. 

Jistě nám dáte za pravdu, že nedílnou součástí 

knižních příběhů jsou také ilustrace. Posled-

ním letošním hostem tak byl známý ilustrátor 

dětských knížek Adolf Dudek, který přítomné 

seznámil se svým řemeslem. Děti měly možnost 

dozvědět se, jak se dělají knihy pro dětské čte-

náře či si odnést podepsaný obrázek.  Na příští 

školní rok už máme slíbenou účast dalších osob-

ností. Po prázdninách se opět sejdeme u knížek!

�                                                                              ZŠ Slavkovice

1. Základní škola obhájila ceněný 
titul Ekoškola
V červnu roku 2010 jsme poprvé získali meziná-

rodní prestižní ocenění - titul Ekoškola. Tento 

titul je propůjčen pouze na 

dva roky a poté je nutné projít 

auditem a titul obhájit. Cílem 

programu je omezení ekolo-

gického dopadu provozu ško-

ly na životní prostředí a zlep-

šování prostředí školy a svého 

okolí. Jak to celé dopadlo? 

Dne 7. května 2012 jsme titul 

Ekoškola obhájili. Podrobili 

jsme se celodennímu auditu, 

kde auditorky zajímal ekolo-

gický provoz školy, činnost ekotýmu a vzájemná 

spolupráce žáků, učitelů a správních zaměstnan-

ců. Titul jsme pak slavnost ně 

převzali v prostorách Karlovy 

univerzity v Praze, kde měli 

žáci ekotýmu možnost před-

stavit naši školu.Tímto patří 

mé poděkování všem žákům, 

pedagogům, rodičům i příz-

nivcům školy, kteří se podílejí 

na ekologickém provozu školy, 

a vytvářejí tak kladný vztah k 

přírodě a životnímu prostředí.

Mgr. Martina Janíčková
učitelka 1. ZŠ



Jednou ze zastávek měsíčního pobytu orientač-

ních běžců ze Spojených arabských emirátů v 

České republice bylo i Nové Město na Moravě 

a jeho okolí. „Naše spolupráce funguje již asi 

rok. Spojené arabské emiráty jsou první zemí z 

arabského světa, která se tomuto sportu věnu-

je,“ prozradil jejich český trenér Robert Zdrá-

hal, který si pobyt v� Novém Městě pochvaloval. 

Novoměstsko patří mezi orientačními běžci 

k� vyhledávaným lokalitám. Nabízí totiž lesnatý 

a členitý terén, který je pro tento sport nejvhod-

nější. To se však nedá říct o území Spojených 

arabských emirátů. „Problémy s terénem řeší 

v arabských zemích po svém - umělým zales-

ňováním písečných dun, což musí být hrozná 

práce, prakticky ke každému stromku vede 

umělé zavlažování,“ pokračoval Zdráhal a do-

dal: „Ale již nyní jsou tam terény vhodné pro 

orientační běh a do budoucna budou jistě při-

bývat. Jejich největší šancí je však takzvaný 

sprint, který se běhá ve městech a parcích a na-

příklad v Abú Dhabi mají nádherné veliké parky.“

Reprezentanti se v okolí Nového Města připravo-

vali na armádní mistrovství světa, které se koná 

letos v Dánsku. Spolupráce s� českým týmem 

tak není náhodná, čeští orientační běžci patří 

ke světové špičce. Navíc z Nového Města po-

chází mnoho dobrých závodníků. „V současnos-

ti však nemáme v klubu téměř žádnou mládež. 

Do budoucna bychom rádi navázali spolupráci 

se školním sportovním klubem 2. ZŠ a snad 

nám k propagaci a rozšíření členské základny 

pomůže i podzimní mistrovství ČR v� orientač-

ním závodě horských kol, které se bude konat 

v okolí Nového Města na Moravě,“ prozradil 

závodník, zároveň tvůrce map pro orientač-

ní sporty a novoměstský rodák Petr Mareček.

„Orientační běh je pro všechny věkové a výkon-

nostní kategorie, od reprezentantů až po víken-

dové běžce bez pravidelného tréninku,“ řekla 

Lenka Kamenická z novoměstského oddílu. Byť 

jak sama přiznala, běhat v�terénu není žádný med: 

„Přesto, že je to sport o zážitcích i prožitcích, je ve 

své podstatě velmi náročný. Úspěšné zvládnutí 

tratě závisí na třech faktorech: fyzička, mapové 

dovednosti a psychika. Jednoduše by se dal „ori-

enťák“ popsat asi takto: je to jako když běžíš a 

přitom hraješ šachy,“ poznamenala Kamenická. 

Nezbývá než popřát závodníkům nejen z Arab-

ských emirátů, aby jejich partie končily vítězně.

-KH-
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Reprezentace Spojených arabských emirátů trénovala 
v�lesích kolem Nového Města

I mužská kategorie letos mistrem!
Skvělým výsledkem podpořilo družstvo mužů 

neuvěřitelný fl orbalový rok v Novém Městě. Ti 

letos poprvé okusili, jak chutná vítězství v Ama-

térské fl orbalové lize. Konečně! Dvě předešlé 

sezóny jsme si pokazili závěrečnými turnaji, čímž 

jsme se připravili o prvenství. Dočkali jsme se ho 

až letos. Zpočátku sezóny jsme se drželi na tře-

tí až čtvrté pozici. Následovalo několik turnajů, 

ve kterých jsme se zvládli bodově dotáhnout na 

čelo. Závěrečné tři turnaje jsme dokonce zvládli 

bez porážky. Svými výkony jsme soupeřům jasně 

naznačili, kdo letos získá titul. První místo v lize 

jsme vybojovali se ziskem 117 bodů a s�náskokem 

16 bodů na druhou příčku. Ostatní týmy ztrácely 

již výrazněji. V sezóně jsme odehráli 64 zápasů 

se skóre 236:118. AFL se hraje turnajovým sys-

témem a my pouze jednou vypadli ve čtvrtfi nále. 

Pohár za vítězný turnaj jsme přebírali šestkrát! 

Nejproduktivnějšími hráči byli Jakub Čuhel s 49 

góly a 43 asistencemi a Fanda Košík (36+39). Za 

celkovým vítězstvím nás dovedly nejen góly, ale i 

týmová hra, u které záleží na výkonu každého jed-

notlivce. V příští sezóně budeme opět hrát AFL a 

zároveň bychom rádi založili i „B“ oddíl mužů, 

jenž by hrál Orelskou fl orbalovou ligu – OFL. 

Pokud rádi sportujete, neváhejte nás kontakto-

vat na e-mailové adrese orel@nmnm.cz. Rádi 
Vás přivítáme v týmu! Více informací naleznete
na orel.nmnm.cz a facebook.com/orelnmnm.

 Tomáš Mrázek, 
Orel N. Město

Dva nové krajské 
atletické rekordy
V Kladně se v sobotu 2. června konalo další ex-

traligové kolo družstev v atletice. Novoměstská 

vrhačka Jitka Kubelová posunula krajský re-

kord ve vrhu koulí o deset centimetrů na výkon 

14,66 metrů. V běhu na 3000 metrů překážek se 

Helena Tlustá pokoušela o limit na MS juniorek. 

Ten sice odolal, ale čas 10:52,38 je o tři sekundy 

lepší než dosavadní krajský rekord. O další výbor-

ná umístění se postarali mílaři. Petr Vitner skončil 

druhý v�běhu na 800 metrů (1:52), Lukáš Kourek 

pak v�závodu na 1500 metrů doběhl na místě tře-

tím (3:51). V�běhu na 800 metrů žen se na pátém 

místě umístila Radka Janoušová s časem 2:14.

-KH-

Mladí hasiči a hasičky se předvedli na 
domácí půdě
Dne 19. května se v Aréně VYSOČINA uskuteč-

nilo okresní kolo celorepublikové soutěže Pla-

men, kterou pro mládež pořádá Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska. Závodu se zúčastnilo 26 

hlídek starších hasičů a 18 hlídek mladších hasi-

čů. Soutěžilo se v 5 disciplínách. Hlídky poměřily 

své síly v požárním útoku CZ, štafetě na 4 x 60 m, 

štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF 

a štafetě CTIF.  Novoměstský okrsek na soutěži 

zastupovali nejen hasiči z�Nového Města na Mo-

ravě, ale také sbory z�Radňovic, Zubří, Slavkovic 

a Nové Vsi. V�kategorii mladších hasičů si nejlé-

pe vedl sbor z� Radňovic, který obsadil 1. místo. 

V�kategorii starších hasičů dopadl nejlépe sbor ze 

Slavkovic, který se umístil na 10. místě. 

O týden později se konání soutěže přesunulo na 

stadion do Velkého Meziříčí. Novoměstští doros-

tenci si v� početné konkurenci připsali ceněné 3. 

místo. O úspěch se zasloužili Eva Holá, Pavlína 

Holá, Martin Hubl, Patrik Lhoták a Roman Lho-

ták. Tímto krásným výkonem završili své půso-

bení v� dorostenecké kategorii, neboť již dosáhli 

plnoletosti. Všem patří poděkování a přeji jim 

hodně úspěchů do dalších let.

Jaroslav Štejdíř, referent mládeže



 9 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2012

NOVOMĚSTSKO

Jeden titul a dvě 
stříbra v biatlonu
V sobotu 16. června se v Jablonci nad Nisou 
uskutečnilo Mistrovství Česka v biatlonu na 
horských kolech. Titul z loňského a předloň-
ského roku obhájil Lukáš Dostál, i když mu ne-
vyšla první střelecká ležka, po které na prvního 
ztrácel 57 vteřin a byl na průběžném šestém 
místě, po druhé střelbě byl na třetím místě a po 
dojezdu měl v cíli na druhého náskok osmi vte-
řin. Výborný výkon předvedl Martin Žák, který s 
o rok staršími soupeři skončil druhý, a Karolína 
Otavová, která se díky výbornému fi niši dosta-
la na stříbrnou pozici, když ještě po odjezdu po 
druhé střelbě byla na čtvrtém místě. V mužích na 
desátém místě dojel novoměstský odchovanec 
Michal Žák, který po zařazení do reprezentač-
ního družstva mužů přestoupil do SKP Jablonec.
Výsledky: junioři: 1. místo Lukáš Dostál, doros-
tenci starší: 2. místo Martin Žák, 6. místo Jan 
Burian, dorostenky starší: 5. místo Anna Tkadle-
cová, dorostenky mladší: 2. místo Karolína Ota

 Jirka Žák, trenér 

Medailoví sourozenci Pinterovi
Novoměstský judista Daniel Pintera prožívá 
úspěšnou sezónu. V letošním roce závodí v ka-
tegorii mladší žáci do 38 kg, v Evropě startuje 
v hmotnostní kategorii do 40 kg a daří se mu 
jak doma, tak v�zahraničí. V�lednu vybojoval 2. 
místo na Turnaji čtyř zemí v rakouském Wim-
passingu. V měsíci březnu obsadil 3. místo na 
evropské soutěži Berger Nachwuchscup ko-
nané v rakouském městě Guntramsdorf. Aby 
toho nebylo málo, v dubnu Daniel vyhrál mezi-
národní soutěž Jodoigne nedaleko Bruselu. Na 
domácí půdě si nadějný judista rovněž připsal 
řadu úspěchů. Za povšimnutí stojí TÝNCUP 
2012 v Týně nad Vltavou. V tomto turnaji se 
utkali judisté z Česka, Rakouska a Německa. 
Daniel vybojoval stříbrnou medaili ze 17 zá-
vodníků. První květnový víkend pak strávil v 
teplické hale Na Stínadlech, kde se konal skvě-

le obsazený turnaj Memoriál Václava Prokeše, 
jehož se zúčastnilo 500 judistů z 55 oddílů a 
pěti zemí. Daniel porazil všechny své soupeře 
a ve fi nále� i holandského závodníka a tím zís-
kal zlatou medaili. Poslední tuzemskou sou-
těží byl červnový turnaj v� Jihlavě, kde Daniel 
obsadil 2. příčku. V�úspěších Danielovi zdárně 
sekunduje jeho sestra Michaela. V lednu získa-
la 1. místo na Novoročním turnaji v Jihlavě a 2. 
místo na turnaji v Polné. V březnu její úspěchy 
pokračovaly 2. místem na Polabské lize v No-
vém Bydžově a 3. místem na VC ve Veselí na 
Moravě. Stejné umístění si pak zopakovala na 
tatami  v�Třešti a na začátku června i v�Jihlavě.

 

MODERNÍ GYMNASTIKA:  
Bojovalo se o postup na Mistrovství České republiky
Před důležitým závodem o postup na Mistrovství 

ČR poměřila děvčata z�oddílu Moderní gymnasti-

ky při TJ a ZŠ L. Čecha své síly na pohárovém zá-

vodu „Žďárská pampeliška“. Nejlépe se dařilo nej-

mladší závodnici Lucii Klementové, která ve své 

kategorii vybojovala stříbrnou medaili. Bronzové 

medaile si odvezly Kristýna Pejchalová a Martina 

Pulgretová. O vlásek unikly stupně vítězů Patri-

cii Šaclové, která skončila na 4. místě. Ve svých 

kategoriích se dále umístily: 7. V. Smolíková, 8. J. 

Horváthová, 10. I. Moravcová, 11. Nikol Dítětová, 

B. Podařilová a K. Pulgretová, 13. A. Rychtářová

Na konci května se konal oblastní závod o postup 

na Mistrovství ČR ve Žďáru nad Sázavou. Sedm 

desítek děvčat bojovalo o 12 míst, která zajišťova-

la postup na Mistrovství ČR v�Hodoníně.  Závod-

nice z�našeho oddílu předvedly vynikající výkony. 

Ze zmíněných 12 postupujících z Kraje Vysočina 

je 7 děvčat z�našeho oddílu. Náš oddíl se tak stal 

nejúspěšnějším oddílem v�ZPMG v�našem kraji. 

Postup si vybojovaly:  Adéla Rychtářová, Patricie 

Šaclová, Nikol Dítětová, Anna Šanderová, Kate-

řina Pulgretová, Kristýna Pejchalová a Martina 

Pulgretová. Všem blahopřejeme a držíme pal-

ce při červnových závodech v� Hodoníně. Další 

medaili si z� tohoto závodu odvezla také Lucie 

Klementová, která obsadila 1. místo a Veronika 

Smolíková získala stříbrnou medaili za 2. místo. Lenka Zdražilová

Kdo neskáče, není Čech
Nové Město na Moravě � vždy � bylo a je známé 
skvělými výsledky v severské kombinaci, na které 
by chtěl navázat trenér Jiří Hradil, juniorský mi-
str světa z roku 1991. Jirka vyplnil několikaletou 
mezeru a začal trénovat malé sdruženáře, k nimž 
se řadí i tři děvčata. Všichni se již zúčastnily zim-
ních závodů v Rožnově a Frenštátě pod Radhoš-
těm, další je čekají v létě. Proto se velmi intenziv-
ně připravují, trénují 2x týdně - na kolečkových 
bruslích, běhají, chodí do posilovny, nacvičují 
dynamiku, správnou techniku skoku, odraz, sílu 
a vytrvalost. Smutné na celé letní i zimní přípravě 
je to, že v Novém Městě na Moravě chybí můstky 
pro ty nejmenší, a proto jediným řešením je jezdit 
trénovat skoky do míst vzdálených 160 km, což 
je fi nančně i fyzicky velmi náročné nejen pro tre-
néry Jiřího �Hradila a Rosťu Latzku, ale i pro malé 

závodníky. A tak nezbývá než všem popřát hodně 
sil a trpělivosti, neztrácet motivaci a chuť, třeba 

se slíbené splní a dočkají se. 
 Iva Benešová

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

Výsledky: 
0. kat.: B: 
1. L. Klementová, 0. kat. A: 2. V. Smolíková, 9. 
M. Šenkeříková
1. kat.: 
3. A. Rychtářová, 4. B. Podařilová, 7. – 8. A. 
Slonková a M. Humlíčková, 10. J. Horváthová, 
16. A. Polnická
2. kat.: 
1. P. Šaclová, 2. N. Dítětová, 3. A. Šanderová, 
7. I. Moravcová, 8. V. Trodlerová
3. kat.: 2. K. Pulgretová, 8. D. Horváthová, 9. 
L. Prokopová
4. kat.: 
1. K. Pejchalová, 3. M. Pulgretová
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Fotbalová Vrchovina je spokojená s�uplynulou sezónou

Novoměstský odchovanec Jakub 
Sklenář hraje první ligu
Prvoligový fotbalový mančaft zavítal do Nového 
Města. Střetnutí se uskutečnilo v� rámci oslav 
Nova Civitas. V�sobotu 23. června v 11 hodin po-
měřili své síly hráči SFK Vrchovina s mužstvem 
FK Dukla Praha. V� pražském týmu bojuje i no-
voměstský odchovanec Jakub Sklenář, kterého 
jsme požádali o krátký 
rozhovor. 

Co tě přitáhlo k�fotbalu? 
Je to jednoduché, již od 
malička byl pro mě fotbal 
největší zábavou. 

Jak vzpomínáš na svoje 
začátky v�Novém Městě?
Vzpomínám jen v� tom 
dobrém. Mám tam plno 
dobrých kamarádů, se 
kterými se scházím vždy, 
když se v� Novém Městě 
ukážu. Myslím si, že novo-
městský fotbal mi dal dob-
rý začátek do budoucna.

Co všechno jsi musel 
cestou do první ligy obě-
tovat?
Plno věcí, ale když má 
člověk od malička nějaký sen a má možnost si 
ho zkusit splnit, tak by určitě neměl váhat. Ta-
ková šance se už nemusela opakovat a jsem rád, 
že jsem se rozhodl ji vyzkoušet. Ale určitě bych 
chtěl poděkovat rodičům, protože vím, že pro ně 
to nebylo rozhodně jednoduché pustit v�17 letech 
dítě do Prahy.

V�jakém klubu bys nejraději hrál?
Jsem fanoušek Barcelony, takže asi tam. 

Kdo je tvůj fotbalový idol?
Vyložený fotbalový idol nemám, ale jako útoční-
kovi se mi líbí jak hraje třeba Didier Droga. Dříve 
byl mým vzorem Filippo Inzaghi.

Jak vidíš svoji fotba-
lovou budoucnost za 
deset let?
Těžko říct, určitě bych 
rád hrál fotbal na té 
nejvyšší úrovni, po-
kud to bude možné a 
budu-li zdravý. Zda 
se to podaří to nevím, 
uvidíme. Budu se sna-
žit.

Přemýšlel jsi někdy o 
tom, co bys dělal, po-
kud by to nebyl fotbal, 
nebo jsi byl od začát-
ku pevně rozhodnutý 
jít za svým snem?
Od dětství jsem chtěl 
být fotbalistou a nic 
jiného jsem si nedo-
kázal připustit. Pak 
přišlo nějaké zranění 

a začínalo mi docházet, že fotbal nebude napo-
řád. Začal jsem brát znovu fotbal jako koníček a 
věnoval se studiu, až po nabídce od Dukly jsem 
přehodnotil znovu své plány. Nicméně se snažím 
pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Díky za rozhovor. Přejeme mnoho úspěchů jak 
ve fotbale tak při studiu.

Další mistrovský ročník je minulostí. Druhá di-
vizní sezóna u mužů bývá hodně těžká, famózní 
forma v�jarní části však znamenala lepší umístění 
než v� sezóně premiérové. „Hodnocení uplynulé-
ho ročníku je velmi příjemné“, říká místopřed-
seda klubu Roman Wolker a jedním dechem 
dodává: „Všechna mužstva ukázala svoji kvalitu.“ 
Přípravky skončily v� krajské soutěži na třetím 
místě. Žáci bojovali na dvou frontách. Mladší 
skončili v� okresní soutěži na třetím místě, na 
krajské úrovni starší U15 skončila druhá a mlad-
ší U13 také druhá, a to vždy za sousedním Žďá-
rem. Dorostenci U19 a U17 shodně uchovali di-
vizní příslušnost i pro příští ročník, když skončili 
v�obou tabulkách na jedenáctém místě.  „Všichni 
trenéři a vedoucí jednotlivých týmů si svoji odve-
denou práci zaslouží velké uznání,“ konstatuje 
Wolker.
V� kategoriích dospělých vystoupila juniorka  
v�I.B třídě na výsluní a pod vedením trenérů Mys-
livce a Havlíka zaznamenala historický postup do 
A-třídní soutěže, čímž splnila svůj cíl. Rezerva Vr-
choviny na jaře pouze jedenkrát prohrála a jasně 
postoupila společně se Želetavou z�prvního místa. 
Naše ženy sice neobhájily první místo v� ženské 
divizi skupiny C, příčinou byl ale pouze horší vzá-
jemný zápas se Studencem. 
Muži A se v� divizi pevně zabydleli. V� tabulce 

skončili na pátém místě. To je lepší výsledek než 
v� minulé sezóně, a v� týmu tak po zásluze panu-
je spokojenost. V� jarní části soutěže prohrálo A 
mužstvo pouze třikrát, v�ostatních 12-ti zápasech 
nepoznalo hořkost porážky. Také v� tomto přípa-
dě je třeba vyzdvihnout práci v�týmech a poděko-
vat všem trenérům a vedoucím!
Vedení klubu chce touto cestou také poděkovat 
všem sponzorům za jejich podporu. „Velké podě-
kování patří rovněž fanouškům, kterým vytváří-

me svou hrou radost, aby se svým povzbuzová-
ním mohli odreagovat od svých běžných starostí,“ 
končí své ohlédnutí za fotbalovým ročníkem 
2011/12 Wolker. Není to však defi nitivní tečka 
za touto sezónou. V rámci oslav NOVA CIVITAS 
a 112. výročí organizovaného fotbalu v� Novém 
Městě je pro fanoušky připraven prvoligový bon-
bónek v�podobě exhibičního zápasu s�DUKLOU 
PRAHA. Ten se koná 23. června v �11:00 hodin ve 
Vrchovinské aréně.  

Konečná tabulka 
Moravsko-slezská 

divize - muži A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Žďár n. Sáz.

Napajedla

DOSTA Bystrc

Třebíč

Vrchovina

Spytihněv

Tasovice

Vyškov

Pelhřimov

Polná

Přerov

Hodonín

Velké Meziříčí

Bohunice

Vikt. Otrokovice

Sparta Brno

30 15    5  10 48:33  50
30 14    6  10 44:28  48

30 13    8    9 55:34  47

30 13    7 10 34:38  46

30 13    4  13 43:56   43

30 12    7  11 55:54  43
30 13    4  13 36:34  43
30 11    8  11 40:41  41

30 12    5  13 51:46  41

30    8 12  10 45:50  36

30 10    5  15 37:55  35

30    8 10  12 41:43  34

30    9   7   14 49:56  34
30    9   7   14 33:48  34

30    8   3   19 31:60  27

30 20    6    4 59:25  66 

Minitabulka okresních 
derby:

1. SFK VRCHOVINA     4    2-1-1  8:4  7B.

2. FC ŽĎÁR N/SÁZ.      4    2-1-1  7:6  7B.

3. FC VEL.MEZOŘÍČÍ  4    1-0-3  5:8  3B.

funkcionáři
SFK Vrchovina- KH-
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Horácké muzeum obsadila armáda populárních 
IGRÁČKŮ
Od 30. června 2012 se Horácké muzeum těší 

z�přítomnosti malých panáčků, za nimiž se ukrý-

vají velké příběhy. Řeč je o IGRÁČCÍCH, kteří se 

svou interaktivní výstavou „FENOMÉN IGRÁ-

ČEK“ putují po krásách České země a na léto se 

rozhodli zavítat do Horáckého muzea v� Novém 

Městě na Moravě. Slavnostní zahájení expozice 

proběhlo 29. června a v� obležení IGRÁČKŮ zů-

stane muzeum až do 2. září 2012. Návštěvníky 

čeká spoustu interaktivních exponátů, novinky 

a zajímavosti ze světa této legendární fi gurky, 

ukázka kreativních vizí vývojářů, jež� doplnili 

expozici o řadu originálních nápadů, nebo vel-

ká maketa města, kde tyto postavičky prožívají 

nespočet dobrodružství. Výstava nadchne nejen 

malé návštěvníky, ale i řadu dospělých, kteří znají 

IGRÁČKA ze svých mladých let. Bohatá textová 

a fotografi cká dokumentace je provede historií 

přes současnost až do budoucnosti této jednodu-

ché fi gurky, která umožňuje holčičkám a klukům 

vymýšlet a prožívat příběhy plné fantazie.  Od-

rostlejší jedinci tak mohou posoudit, jak se IGRÁ-

ČEK změnil a vychutnat si nový, inspirující roz-

měr pro vnímání této zajímavé hračky. Expozice 

je ale především přizpůsobena malým návštěvní-

kům, pro které je připraveno mnoho zajímavých 

aktivit. Děti si mohou sestavit IGRÁČKA na vel-

kých puzzlích, zahrát si IGRÁČKOVO pexeso či 

se vyfotit jako IGRÁČEK hasič nebo zahradnice. 

Svou energii mohou využít při skákání panáka 

IGRÁČKA, k�odpočinku zase skvěle poslouží hra-

cí koutek. Na této fenomenální výstavě si zkrátka 

malí i velcí užijí chvíle plné zábavy a překvapení.

Zuzana Fonferová/Efko

Každoroční slavnost města se letos dočkala velké 
změny. Po několika letech se nekonala pouze v 
jeden den, ale v pátek i v sobotu 23. a 24. červ-
na. Nápad vznikl proto, aby se slavnosti mohli 
zúčastnit všichni obyvatelé Nové Města a okolí. 
Právě proto nese Nova Civitas již druhým rokem 
podtext Novoměšťáci Novoměšťákům. Zname-
nalo to také, že se na programu podílely i novo-
městské školy a místní organizace. 

Ocenili jste dvoudenní program? 

1. Ano, nápad se mi líbí. Rozšíření počtu dnů 
oslav byla správná volba. 

2. Ne, přijde mi to zbytečně dlouhé, jeden den byl 
na průběh oslav dostačující.

3. Je mi to jedno. Oslav jsem se i přes bohatší pro-
gram nezúčastnil. 

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

Anketa 
Nova Civitas poprvé dvoudenní

Jménem Novoměstských kulturních zařízení 

bych ráda poděkovala všem lidem, kteří bě-

hem března a dubna přinášeli do kulturního 

domu vzrostlé pokojové květiny. Darované 

květiny nyní zdobí obřadní síň a přísálí. Dě-

kujeme! 

Veronika Teplá, 

ředitelka Novoměstských kulturních zařízení 

Poděkování za květiny

ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým 
studentům k jejich úspěchům
ZUŠ Jana Štursy se může pyšnit šikovnými 
studenty. Svědčí o tom řada ocenění, kterých v 
letošním roce dosáhli. A že jich nebylo málo, se 
mohou přesvědčit sami čtenáři. Studentům gra-
tulujeme a přejeme řadu dalších úspěchů.

Hudební obor
Libor Orel jr.- hra na bicí, Hana Kuželová - zpěv: 
2. místo v�celostátním kole soutěže ZUŠ
nominace na Talent Vysočina 2012       
Markéta Malá - hra na klarinet: 2. místo v kraj-
ském kole soutěže ZUŠ 
    
Soubor bicích nástrojů „Asaf“ (Jiří Cočev, Voj-
těch Janča, David Sláma, Jiří Šípek, Libor Orel 
Jakub Šorm) a dále Jakub Novotný, Kryštof No-
votný, Veronika Novotná, Marek Peňáz, Veronika 
Pollaková, Dominika Janů, Helga Zídková
obětavý přístup k veřejným vystoupením a vyni-
kající reprezentace ZUŠ

Taneční obor
Soubor „Ostošest“  vzorná reprezentace školy a 
úspěch na krajské taneční přehlídce (ocenění za 
přesvědčivou interpretaci, nominace do národní-
ho kola)

Literárně dramatický obor
Lucie Chodilová a Andrea Pejchová 
postup na celostátní přehlídku dětských 

recitátorů Dětská scéna 2012

Soubor „Pedro ve vedru“ (Lenka Dobrovolná, 
Anna Hubáčková, Kateřina Vodičková, Petra 
Vodičková, Lucie Macová, Jaroslava Řezníčková, 
Ivan Štrobl, Jakub Chocholáč)
postup na národní přehlídku mladého divadla 
Mladá scéna 2012

Nejmladší soubor LDO 
čestné uznání v krajském kole přehlídky dětské-
ho divadla Dětské scéna 2012 za představení 
Modrý medvěd

Eva Mošnerová



Blažek Miloslav (N. Město, 10. 11. 1922)

Kostecká Božena (Maršovice, 24. 1. 1946)

Štarha Bohuslav (N. Město, 28. 8. 1928)

Šlechta Václav (N. Město, 2. 9. 1947)

Kadlec Miloš (N. Město, 30. 4. 1949)

Houdek Jaromír (N. Město, 23. 3. 1923)
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vzpomínka

narozené děti

17.5.

21.5.

24.5

26.5

6.6.

Ladislav Dibusz

Lucie Kalábová

David Koudelka

Nela Svobodová

Gabriela Čonková

manželství
 2. 6.

2.6.

9.6.

9.6.

9.6.

16.6.

16.6.

16.6.

�Lenka Brožová a Zdeněk Paleček 

Veronika Kučerová a Martin Fiala

Marie Zahradníková a Martin Šacl

Michaela Havlíková a Petr Kučera

Marie Vařáková a Petr Sáblík 

Martina Smolíková a Petr Hyánek

Lucie Gregorová a Martin Preisler

Hana Děkanová a René Fučík

jubilanti

3. 7.

5. 7.

9. 7.

10. 7.

15. 7.

15. 7.

15. 7.

16. 7.

19. 7.

25. 7.

25. 7.

31. 7.

Alena Marková

Jaroslav Kott

Ing. Jiří Staněk

Libuše Zelená 

Jaroslav Havlík 

František Kostecký

Vlasta Rousková

Marie Kachlíková

Věra Kotasová

Stanislav Ptáček

Věra Böhmová

Helena Hrušková

80

86

75

80

89

75

91

87

86

90

75

86

Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se přišli dne 11. 6. 2012 rozloučit s panem 

Václavem Šlechtou do smuteční obřadní síně v 

Novém Městě na Moravě. Děkujeme také za kvě-

tinové dary a slova útěchy.

Rodina Šlechtova

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se přišli dne 26. 5. 2012 rozloučit s paní 

Martou Pohankovou do smuteční obřadní síně 

v Novém Městě na Moravě. Děkujeme také za

 květinové dary a slova útěchy.

Rodina Pohankova

úmrtí
19. 5.

5. 6.

5. 6.

7. 6.

9. 6.

15. 6.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 

kteří se přišli dne 12. 6. 2012 rozloučit a dopro-

vodit paní Boženu Kosteckou na její poslední 

cestě. Děkujeme za květinové dary a slova útěchy. 

Rodina Kostecká

Dne 18. července uplyne již 20 let, co tragicky 

zemřel při zájezdu do SRN náš syn 

Pavel Zítka z Nového Města na Moravě.

S láskou stále vzpomínají rodiče a sestra Andrea 

s rodinou.

z matriky

Žádný čas není tak 

dlouhý, aby nám dal 

zapomenout na nej-

smutnější den našeho 

života. 

Dne 11. července uplynuly dva roky, kdy nás v 

nedožitých 40 letech, navždy opustila naše mi-

lovaná dcera Andrejka Hlaváčková z Nového 

Města na Moravě. Tolik milovala život, děti, pří-

rodu a zvířata. Kdo jste ji měl někdy jen trochu 

rád, vzpomeňte si. 

Zarmoucení rodiče, sestra Katka s manželem a 

dětmi Filípkem a Andrejkem.

„Bolest je ticho světa“

Kino

7. sobota ve 20 hodin
8. neděle ve 20 hodin

Tady hlídám já
(ČR 2012, rodinná komedie, 110 min, přístupný, 
75 Kč)

11. středa v�18 hodin

Modrý tygr
(ČR 2012, pohádka, 90 min, přístupný, 70 Kč)

15. neděle ve 20 hodin

Muži v�černém 3
(USA 2012, akční sci-fi  komedie, český dabing, 
104 min, přístupný, 75 Kč)

17. úterý ve 20 hodin
18. středa  ve 20 hodin

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

20. pátek ve 20 hodin

Kytice pohádek
(ČR, animované pásmo, 60 min, 30 Kč)
25. středa ve 20 hodin

Železná lady
(Velká Británie 2011, životopisné drama, české 
titulky, 105 min, nevhodný do 12 let, 75 Kč)

27. pátek v�18 hodin 
  
Šmoulové
(USA 2011, animovaný rodinný, český dabing, 
102 min, přístupný, 35 Kč)

!ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Horácká galerie

Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 1, 

tel. 566�654�211
pokladna@horackagalerie.cz, 

www.horackagalerie.cz
Otevřeno denně kromě pondělí a 
státních svátků: 9 – 12 a 13 – 17 h

Bohdan Lacina - Připomenutím 100. výročí 

narození Bohdana Laciny je výstava v� zámec-

kém podkroví HG dokládající nejen vývoj, ale i 

tematickou šíři Lacinovy malířské tvorby. Do 26. 

8. 2012

František Navrátil - Rozsáhlá kolekce sochař-

ských kreseb a plastik z portrétní a volné�tvorby 

umělce, jenž patří mezi pokračovatele V. Makov-

ského a J. Laudy. Připraveno k�umělcovým osm-

desátinám v�zámecké arkádě a červeném sále. Do 

26. 8. 2012

Václav Hradecký - Na cestě - Výběr z�malířské 

tvorby v tzv. malé galerii. Do 2. 9. 2012

Sklářské sympozium Vysočina 2012 - Výsta-

va děl účastníků, která vznikla ve sklárně� AGS 

Svoboda Karlov. (Pavlína Čambalová, Veronika 

Černá, Milan Krajíček, Alena Matějka, Sabine 

Müller-Funk, Martina Paljesková-Pišková, Věra 

Vejsová a Monika Vosyková). Do 27. 10. 2012

Bohumil Teplý – Stopy času - Zámecká terasa, 

k�sochařovým osmdesátinám. Do 30. 9. 2012

Sochařovy sny - Levitující sochy Jiřího Vašici 

v�zámeckém sklepení. Do 30. 9. 2012

Novoměstské Slunohraní – Letní orchestr: 3 

koncerty na nádvoří Horácké galerie, 4. – 6. 7. 

2012 www.slunohrani.cz

Stálé expozice – � Díla novoměstských rodáků 

sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.; 

krajinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny: 

dílo Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa 

Hanycha, Pavla Kopáčka a dalších. 

Sklo, sklo, sklo - Stálá expozice hutně tvarované-

ho škrdlovického skla 

Kino



 13 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2012

NOVOMĚSTSKO

minibazar

Prodám plynový zahradní gril El Prado pro osm 
osob, zcela nový. Cena 3500 Kč. Tel.: 608 456�752.

Prodám dvě samičky činčily, i jednotlivě. 
Tel.: 604 311 856.

Prodám nastávající mamince levně větší množ-
ství kojeneckého oblečení do 6 měsíců. Dupačky, 
mikiny, overálky nebo bodýčka, převážně vel. 56, 
62 něco i 68, pro holčičku i chlapečka. Foto pošlu. 
E-mail: obleckypromimi@seznam.cz. 
Tel.: 720 231 124.

Student, 19 let, vypomůže o víkendech a v prů-
běhu prázdnin s jakoukoliv prací v domácnosti, 
na zahradě, stavbě domu apod. Tel.: 731 859 840.

Pronajmu dlouhodobě garáž na ulici Nečasova 
v Novém Městě na Moravě. Cena 900 Kč/měsíc. 
Tel.: 604 747 923.

Prodám družstevní byt 1+0, 31m², v Novém 
Městě na Moravě. Tel.: 604 134 383.

Prodám chalupu u Nového Města na Moravě. 
Tel.: 732 653 793.

Prodám dětskou postýlku bez matrace. 
Tel.: 732 653 793.

Prodám starší barevný televizor zn. Tesla, úhlo-
příčka 82 cm, dobře hrající, cena 500 Kč. 
Tel.: 731 586 440.

Prodám byt 1+1 v Novém Městě na Moravě, 
v 1. poschodí, s balkonem, nová plastová okna a 
kuchyňská linka. Cena dle dohody.
Tel.: 734 266 572. 

Pronajmu garáž v Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 606 787 256.

Prodám garáž v Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 602 757 774.

Prodám pěkné těhotenské rifl e s pružným pá-
sem přes bříško – vel. 38. Dále těhotenský zelený 
svetr – velmi pěkný. Foto zašlu. Cenu nabídněte. 
E-mail: obleckypromimi@seznam.cz. 
Tel.: 720 231 124.

Prodám elektrický stavební rozvaděč za 
3 000 Kč. Tel.: 737�133 961.

Prodám dřevěnou dětskou skládací ohrádku, jíd-
lonosič, hrnec na zelí, smaltovaný kbelík s�poklicí. 
Vše levně. Tel.: 731 465�353.

Prosím hodné nálezce dvou různých batolecích 
botiček o vrácení. První pravá, bílá s růžovým lo-
gem Nike, druhá levá, fi alovobílá zn. Puma. Mů-
žete je nechat na podatelně MěÚ, nebo oznámit 
na tel.: 603 210 321. 

Prodám aktivní reproduktory k PC, síťový adap-
tér napájení, jack 3,5 mm. Cena je 100,- Kč. 
Tel.: 776 210�169.

Prodám byt 2+1 v� osobním vlastnictví po kom-
pletní rekonstrukci v� Novém Městě na Moravě, 
ulice Luční, 1. patro s balkonem. RK nevolat! 
Tel.: 723 792 530.

Prodám velký rodinný dům v obci Račice u Bob-
rové. Dům má dvůr, stodolu, dvougaráž, před-

zahrádku, s možností přikoupení zahrady a polí. 
Cena 1.995.000 Kč. Tel.: 776 859 555.

Koupím garáž v�Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 728�408 134.

Prodám telefon NOKIA 6070 s barevným dis-
plejem, možností MMS, fotoaparátem/kamerou, 
FM rádiem, infraportem, organizérem, java hry, 
s novou nabíječkou. Telefon je stříbrný. Cena 
jen 800 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel.: 604 961 269.

Pronajmu byt 2+1 v klidné lokalitě u nemocnice. 
Rekonstruovaná koupelna i WC, nová okna (JV 
až Z), lodžie, sklep. Eventuálně možnost odkupu 
v budoucnu. Prosím pouze vážní zájemci. 
Tel.: 608 155�937.

Přenechám za symbolickou cenu ledničku Ardo 
s mrazákem, výška 180 cm, vhodná na chatu. 
Tel.: 608�456 752.

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, jedná se o kompletní sou-
pravu včetně hledáčku, kompasu, stativu. Dale-
kohled je nový v originálním balení, cena pouze 
800 Kč. Mohu zaslat i na dobírku. 
Tel.: 604�961 269.

Pronajmu byt 3+1, slušným lidem. 
Tel.: 603 792�232.

Prodám úplně novou ultrazvukovou čističku, 
která dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zub-
ní protézy, hodinky a jiné drobné předměty. 
Cena 490 Kč. Zašlu na dobírku. Tel.: 604�961 269.

Koupím obraz od p. Jambor, p. Blažíček, p. La-
cina. Plastiky bronz od p. Štursa, p. Makovský i 
celé jejich sbírky. Tel.: 777�757 500.

Koupím stavební pozemek, zahradu, pole v 
Novém Městě na Moravě. 
E-mail: ing.boura@email.cz.

Prodám obraz od p. Blažíčka. Jedná se o fi gurál-
ní výjev výlov rybníka Kanov o rozměrech 
30 x 40 cm, z roku 1930. E-mail: 
lucie.zednickova@email.cz.

Nabízím výrobu slaných dortů dle vašeho přání, 
dále upeču slané pečivo (tyčinky, šneky, sýrové 
rolády, minirohlíčky), vyrobím obložené mísy, 
chlebíčky, jednohubky. Tel.: 734 630�091.

Daruji přítulné koťátko, jen do dobrých rukou. 
Odběr možný ihned. Tel.: 566�615 270, 
603�352 707.

Hledám pokoj v Novém Městě na Moravě k na-
stěhování začátkem září, v  ceně okolo 2500 Kč. 
Důvodem je moje zaměstnání v�NMnM. 
Tel.: 722�944�471, e-mail: defyheiland@seznam.cz.
Pronajmu ihned dvě přízemní zrekonstruované 
místnosti na ulici Malá. Sociální zařízení, vhodné 
pro kancelář či garsonku. Tel.: 608 763�113. 

Prodám zachovalé dětské kolo pro věk 6-8 let. 
Cena 1000,- Kč. Tel.: 724 972 530.

Prodám chalupu v Novém Městě na Moravě. 
Nemovitost má kuchyň s kachlovými kamny, ko-
morou, obývací pokoj s krbem, ložnici, koupelnu 
s WC. V�roce 2006 prošla celkovou rekonstrukcí. 
Cena: 1 500 000,- Kč. E-mail: 
Staraladka@seznam.cz

Prodám levně pěkný kuchyňský nábytek z 
50-tých let, starší lednici, dále zvětšovák, leštičku 
a další věci na vyvolání fotek. Vše levně. 
Tel.:608 427�153.

Prodám téměř novou elektrickou podušku, kte-
rou dodám v� originálním obalu. Původní cena 
byla 1090,-, nyní prodám za 500 Kč. 
Tel.: 731 465�353. 

Prodám byt 3+1 v OV v Novém Městě na Mora-
vě, ul. Budovatelů. Tel.: 777 616 659

Prodám kohoutky na chov. Tel.: 605 849 488

Zdravotní sestra po MD hledá místo (zpočátku i 
na částečný úvazek). Tel.: 737 624 953.

Pronajmu slunný byt 3+1v Novém Městě na 
Moravě, na ulici Hornická, po rekonstrukci. 
Tel.: 776 007 010.

Prodám nový psí pelíšek. Rozměry 70 x 50 cm, 
pratelný potah. PC 1 100 Kč, nyní 500 Kč. Foto 
mailem, tel.: 605 712 111.

Prodám barevnou inkoustovou tiskárnu Canon 
IP 1600. Výborný stav. Cena 300 Kč. 
Tel.: 605 712 111.

Farmářské trhy

Vratislavovo náměstí 
Nové Město na Moravě

7.7. a 21.7.2012 od 8 do 12 hod.

bohatá nabídka: uzenin, sýrů, pečiva, medu a 
medových produktů, koření, ovoce a zeleniny, 
bylinek, sazenic a dalších specialit a produktů 
převážně z�Novoměstska

doprovodný program od 9 do 12 hod.: 

sobota 7.7.2012

hudba: Tata Band Josefa Kučery 
workshop: Petr Jílek – modelování hlíny a točení 
na kruhu /Horácké muzeum/

sobota 21.7.2012 

hudba: Bosorky
workshop: Hana Kršková – setkání s�hedvábným 
motýlem a první hedvábné pokusy /Horácké mu-
zeum/  

Zároveň zveme všechny pěstitele, chovatele, far-
máře, ale třeba i řemeslníky, kteří mají zájem pro-
dávat své produkty a prezentovat svoji produkci 
na novoměstských farmářských trzích, neváhejte 
nás kontaktovat na uvedené adrese. Tato nabídka 
platí i pro obyčejné  zahrádkáře, kterým se třeba 
urodilo více zeleniny než jsou schopni sami spo-
třebovat. Pomozte nám tak navázat na tradici 
zemědělských trhů a podpořit místní zemědělce 
a chovatele.
Kontaktní osoba: Petra Tomášková, 
e-mail: petra.tomaskova@nmnm.cz,
tel.: 566�598�762/760 
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Ti divadelní motýli byli letos skvělí, není-liž pravda?
Už posedmé od roku 2006 se v�Novém Městě na 

Moravě konal divadelní festival Sbírka motýlů, 

v� letošním roce s� rekordní návštěvností. Jede-

náct divadelních představení, dva koncerty, di-

vadelní dílnu, fotografi ckou výstavu, slavnostní 

průvod, fi reshow a improvizovaný, leč diváky 

nadšeně přijatý ohňostroj navštívilo téměř 2 

000 lidí! Na přípravě a realizaci s� občanským 

sdružením Lysina lenina spolupracovala No-

voměstská kulturní zařízení a ZUŠ Jana Štursy. 

Pochvalné reakce diváků potvrdily, že program 

třídenního festivalu letos šlapal jedna báseň. 

Podařilo se oslovit děti a mládež od mateřských 

škol až po gymnázia, a ani dospělí nepřišli zkrát-

ka. Z� hvězdného festivalového nebe vyberme 

poctivou loutkářskou práci soběslavského sou-

boru Drum Bun, dojemné Děvčátko se sirkami 

hradeckého DRAKu, brněnský Buranteatr se 

skvělou moderní adaptací Moliérova Misantropa, 

překvapivé a mnohovrstevnaté vystoupení patro-

na Petra Vaňka nebo pověstnou třešinku na dor-

tu, chlapskou vášeň hazardních hráčů v�podání 

Ivana Trojana a dalších herců Dejvického divadla. 

Nic z� toho by se nekonalo, nebýt celoroční dob-

rovolnické práce, obětavosti a důvěry města 

Nového Města na Moravě, bankovního ústa-

vu Volksbank CZ a několika drobných dárců. 

Sbírka motýlů 2012: Božská komédyje je za 

námi, příprava příštího ročníku nás čeká. Na 

každém dobrém díle je co vylepšovat – tak tedy 

do toho a držme Sbírce motýlů 2013 palce.  

Zdenka Sokolíčková, 
Divadelní festival Sbírka motýlů

Sláva motýlů (krátké zamyšlení)
U kulturního domu v�Novém Městě na Moravě 

se vylíhlo hejno nových motýlů. Někteří z�nich se 

převlékli za čaroděje, trpaslíky nebo šašky. Při-

letěli sem i motýli věkem rozumní, co oblékli si 

kroje. Vzdušný doprovod dělaly dívčí postavy na 

chůdách, jejichž vzhled přitahoval pohledy kolem-

jdoucích. Udělali všichni seřazení do průvodu a za 

zvuků úderů do bubnů šli i poletovali, i scénky a 

taneční kreace se jim podařilo předvést, přitom je 

obklopilo pokřikování, mávání a všeobecný ruch. 

Účastníci průvodu a jejich obecenstvo zaplnili 

Vratislavovo náměstí u kašny, kde byli všich-

ni svědky zázračného zjevení. Ožily městské 

sochy a seskupily se zde na jednom místě, aby 

dodaly lesk této slavnosti motýlů. Byl zde Pa-

sáček, Komenský, Masaryk, Raněný i celá živá 

sestava postav ze sousoší Pohřeb v� Karpatech. 

K� vážnosti této motýlí oslavy přispěla i přítom-

nost známého herce Petra Vaňka, který zde spolu 

s�ředitelkou festivalu Zdenkou Sokolíčkovou udí-

lel ceny v�podobě vstupenek na představení a jiné.

Ať se zdárně uskuteční i další tak zdařilé slavnos-

ti motýlů.

Jiří Hubáček

Klavírní koncert
Radoslav Kvapil je podle mnoha mezinárodních 
kritiků nejvýznamnější současný český pianis-
ta a také nejlepší interpret české klavírní tvorby.  
Po celou svoji bohatou kariéru se zabývá uvá-
děním skladeb českých autorů na koncertní 
pódia doma i ve světě. V polovině července 
pokračují Novoměstské hudební slavnosti 
koncertem, na kterém umělec v souladu s je-
jich letošním zaměřením představí duchovní 
píseň. Můžeme se těšit na program, který bude 
tvořen výběrem z děl Antonína Dvořáka a Le-
oše Janáčka. Rytíř řádu za umění a literaturu 
zve Vás všechny do tradičního prostředí Ho-
rácké galerie v neděli 15. července v 17 hodin.

-kuku-

Rozhovor s hercem Ivanem Trojanem, který 
s Dejvickým divadlem navštívil naše město
V představení Dealer´s Choise Dejvického diva-
dla, kde působí již 15 let, představuje tajemného 
profesionálního hráče pokeru. Osmačtyřicetiletý 
otec čtyř chlapců, představitel Béďy z Četnických 
humoresek, herec s osobitým projevem, držitel 
několika hereckých ocenění, to vše je Ivan Trojan.
Zeptali jsme se ho nejen na hru a osudové role, 
ale i na rodinu a sport.

Ve hře Dealer´s Choise hrajete postavu profesi-
onálního hráče, který má skoro vždy tzv. poke-
rový výraz a pokaždé když promluví, tak skoro 
mrazí. Máte snad nějakou osobní zkušenost? 
Účastníte se takových pánských večírků?
Ne, takovýchto večírků se neúčastním. Já ani po-
ker do té doby nehrál, ale kolega David Novotný, 

který poker hraje i přes internet, nám dával k této 
hře lekce a vysvětloval nám všechny možné vari-
anty a výrazy. 

Vy osobně tedy poker nehrajete?
Teď již ano, dokonce syn si vyžádal, abychom mu 
koupili takovou tu sadu ke hraní. Hraji tedy, ale 
pouze v kruhu rodiny. 

Máte čtyři syny, hrajete s nimi třeba nějakou 
další hru?
Kluci, ti starší, hrají fl orbal, takže fl orbal.

Vy sám jste však studoval sportovní gymnázi-
um, kde jste hrál basketbal, takže nejdou ve 
vašich šlépějích?

Ano, já jej hrál. Basketbal je však dnes hlavně o 
výšce. A po mně a po mé ženě patrně nebudou 
mít dostačující dispozice. 

Zmínil jste vaši ženu, neplánujete opět něja-
kou společnou práci, jako třeba v kultovních 
scénách fi lmu Jedna ruka netleská, kde jste 
byli společně famózní?
No děkuji, to jí rád vyřídím. Má žena je nyní na 
mateřské, ale spíše plánuje jinou práci v Divadle 
v Řeznické, spolupracuje s Davidem Matáskem. 
Ale uvidíme, třeba se nějaká příležitost objeví, 
i když pracovat s tak blízkým člověkem není 
jednoduché. 
Děkuji za rozhovor.

-kuku-



V� příštím roce oslaví sbor dobrovolných hasičů 

v� Jiříkovicích 100 let od svého založení. Tehdy 

měl sbor 15 členů. V�průběhu let význam sboru 

klesal nebo narůstal, většinou však byl mužskou 

záležitostí. V� roce 2010 bylo založeno ženské 

družstvo, které se pustilo s�chutí do práce. Ihned 

po svém založení se zúčastnilo místních soutěží 

a začalo sbírat zkušenosti. Své úsilí a chuť bojo-

vat zúročila děvčata v�loňském i v�letošním roce. 

Zúčastnila se okrskové soutěže v� Petrovicích a 

v�konkurenci šesti družstev obhájila první místo. 

Příprava je stála nemálo času a úsilí, a o to vět-

ší byla radost z�vítězství. Naše mužská družstva 

také nezůstala pozadu. Obsadila krásné čtvrté a 

šesté místo. Hasiči se letos opravdu vytáhli a dou-

fáme, že jim elán a nasazení vydrží i do dalších let.

V� Novém Městě na Moravě se od července roz-
šíří lékárenská péče. Svoji pobočku tu otevře 
lékárna   Dr.Max.  Při této příležitosti jsme o 
slovo požádali regionálního ředitele sítě  Dr.
Max pro oblast Vysočina  ing. Tomáše Dobeše.   

S�jakou vizí přichází společnost Česká lékárna, 
a.s., provozovatel lékáren Dr. Max, do Nového 
Města na Moravě?
Přicházíme do Nového Města na Moravě s�naší vizí 
stát se lékárnou, která bude pro naše klienty po-
skytovat odborné služby, individuální přístup k�je-
jich zdraví, bezpečnost výdeje léčiv a výhodné ceny. 
        
Značka Dr. Max představuje největší řetězec 
lékáren v�České republice. Jsme tak svědky 
dobře vedeného investičního záměru, ovšem 
v�oboru, který by měl stavět na blízkém vzta-
hu se zákazníkem. Je za daného stavu možné 
uhlídat rovinu ziskovosti s�rovinou vřelého 
vztahu se zákazníkem?

Jsme přesvědčeni o tom, že ano. O tom nás pře-
svědčují také nezávislé průzkumy. Ty ověřují 
správnost výdejů léčiv, úplnost poskytnutých lé-
kových informací i přístup ke klientovi. Lékárny 
otevíráme a budujeme s� plným vědomím toho, 
že se jedná o zdravotnická zařízení, kde pracují 
zdravotničtí profesionálové – lékárníci a far-
maceutičtí asistenti. Tito všichni prochází opa-
kovaným vzděláváním a celoživotním studiem, 
poskytují tedy lékové poradenství a informační 
servis o prevenci i léčbě v�maximální možné kva-
litě, vždy v�souladu s�legislativou a poznatky vědy.

Jaké zákazníky byste rádi oslovili? 
V�našich lékárnách rádi přivítáme všechny klien-
ty, kteří mají zájem o své zdraví a kvalita služby 
je pro ně prioritou. Kromě lékového poraden-
ství jim poskytneme zdarma klientskou kartu. 
Pomocí záznamů na této klientské kartě může 
lékárník posoudit, zda užíváte bezpečné kombi-
nace léčiv.  V� lékárnách Dr. Max dále nabízíme 

výhodně ceny léků a měsíčně vydáváme atrak-
tivní klientský leták plný výhodných nabídek. 

-mah-
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Jak předejít exekuci
Občanská poradna při Sdružení Nové Město 

na Moravě o.s. poskytuje bezplatné poraden-

ství v� osmnácti oblastech. V� posledních letech 

se velmi výrazně zvýšil počet dotazů spojených 

s� dluhovou problematikou. Bohužel se na nás 

uživatelé služby většinou obracejí ve stádiu exe-

kucí, kdy jediným možným řešením je dohodnutí 

splátkového kalendáře (na něj ovšem exekutor 

nemusí přistoupit).

Dlužník, který má úvěr a není schopen z�jakého-

koliv závažného důvodu (např. ztráta zaměstnání, 

nemoc) splácet splátky v�plné výši, by měl písem-

ně požádat věřitele o jejich snížení a navrhnout 

jejich výši. Může však nastat situace, kdy na tako-

vý návrh věřitel nepřistoupí, nesouhlasí s�ním – i 

v�tom případě doporučujeme splátky ve snížené 

výši posílat. Věřitel se samozřejmě může tako-

vému postupu bránit a vyzve dlužníka k�úhradě 

celého zbytku dluhu najednou. Pokud tak dluž-

ník neučiní, může věřitel podat k� soudu návrh 

na vydání platebního rozkazu, na jehož základě 

je pak nařízena exekuce. Soud dlužníkovi zašle 

platební rozkaz, obranou proti němu je podání 

tzv. odporu, kdy dlužník popíše situaci včetně in-

formace o důvodech, proč splácí nižší částky (je 

třeba přiložit kopii dokumentu, který tyto důvody 

potvrdí – např. výpověď ze zaměstnání, potvrze-

ní o evidenci na�úřadu práce, doklad o pracovní 

neschopnosti) a sdělí soudu, že se pokoušel s�vě-

řitelem na snížení splátek dohodnout, ale věřitel 

na to nepřistoupil (dokladem je kopie žádosti o 

snížení splátek). Soud může rozhodnout tak, že 

nevydá platební rozkaz a k�exekuci tedy nedojde.

Bližší informace k� této problematice vám 

poskytneme v� Občanské poradně, která sídlí 

v�budově polikliniky (zadní trakt):

Pondělí    8:00 – 12:00*   12:30 – 17:00

Středa      8:00 – 12:00     12:30 – 14:30   

                 14:30 – 17:00*

Pátek        8:00 – 12:00

* pouze pro objednané 

Tel.: 566�616�121, 731�487�284, 733�510�693

Mgr. Jana Lišková

projektový manažer

Sdružení Nové Město na Moravě o.s

Nová lékárna v budově polikliniky na náměstí

Svatební obřad 
Svateb už zažily Jiříkovice několik. Nikdy se 
však v naší obci neuskutečnil svatební obřad, 
vždy šlo jen o svatební hostiny. To už je ale mi-
nulostí. První svatba se konala přímo na louce 
u kulturního domu. Své ano si zde řekli jiříkov-
ští občané – Lenka Brožová a Zdeněk Paleček. 
Počasí našim novomanželům přálo, a tak vše 
proběhlo bez nejmenších problémů. Našeho 
historicky prvního svatebního obřadu se ujal 
coby oddávající místostarosta Nového Města na 
Moravě Stanislav Marek. Nevěstě s� ženichem 
se jejich slavnostní den vydařil a my jim pře-
jeme do jejich společného života hodně štěstí, 
zdraví, lásky, a aby se jim v naší obci pěkně žilo.

Ing. Ilona Komínková

Jiříkovské hasičky zvítězily

Ing. Ilona Komínková, osadní výbor Jiříkovice
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Kurs společenského chování 
a tance pro začátečníky

Kurs pro začátečníky bude zahájen ve čtvrtek 
13. září 2012 od 16 hodin ve velkém sále kulturní-
ho domu. 
Společenský oděv je nutný. Kurzovné činí 
1 200 Kč. 
Přihlášky se přijímají na tel. čísle : 566 598 700 
nebo na e-mailové adrese: 
ludmila.neumanova@nmnm.cz

Prosíme návštěvníky kulturních pořadů 
o dochvilnost. Pozdním příchodem ruší ne-

jenom účinkující, ale i ty, kteří 
se dostavili včas. Vypnutí zvuku mobilních 

telefonů je samozřejmostí.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Knihovna

V�červenci knihovna 
uzavřena 

Tento měsíc bude Městská knihovna 

uzavřena, a to z�důvodu revize knihovní-

ho fondu. 

V�červenci tak nebude možnost si knihy, 

časopisy a CD vypůjčit. Upomínek se ne-

musíte 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

Vážení čtenáři, 

v� redakci měsíčníku Novoměstsko došlo 

ke změně na postu redaktora. Redaktorku 

Veroniku Klapačovou, která se již naplno 

věnuje práci televizní reportérky, vystřídal 

tříčlenný redakční tým. V� pozici editora 

působí Marek Homolka, externími redakto-

ry se stali Eva Kulková a Karel Hes. Změn 

doznala také celková práce redakce.  S�ohle-

dem na aktuálnost zveřejňujeme články 

nejdříve na webu měsíčníku a následně v�tiš-

těné verzi. Tímto vás chceme poprosit, zda 

byste redaktorům posílali články co nejdříve. 

V�případě, že budete chtít, aby se zpráva ob-

jevila pouze v� tištěné verzi, informujte nás 

o tom. Nadále platí, abyste vaše příspěvky 

a inzerci posílali na internetovou adresu 

zpravodaj@nmnm.cz či je můžete zane-

chat v�kanceláři Kulturního domu, Městské 

knihovně nebo Horáckém muzeu. Textové 

příspěvky prosíme ne delší než jak 20 řádků 

v textovém editoru velikostí písma 12. Fo-

tografi e prosím připojujte jako samostatné 

přílohy, nevkládejte je do textu. Redaktor si 

vyhrazuje právo články dle potřeby poupra-

vit a dle potřeby zveřejnit/nezveřejnit fotky.

Kontakty na nový redakční tým: 

Mgr. Marek Homolka – editor

zpravodaj@nmnm.cz, tel.: 601 592 013

Bc. Eva Kulková 

externí redaktor – kultura

eva.kulkova@nmnm.cz, tel:. 603 210�321

Mgr. Karek Hes 

externí redaktor – sport 

karel.hes@nmnm.cz

Slavnosti medu

31. 8. - 1. 9. 2012

... aneb sladké ukončení léta

Vratislavovo námestíˇ
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Nova Civitas viděná hledáčkem fotoaparátu
Na náměstí bylo veselo. V termínu 22. a 23. červ-

na se tu konala slavnost města Nova Civitas.  Ne-

byla již pouze jednodenní záležitostí, jak bývalo 

zvykem. Lidé se tak mohli těšit z bohatého kultur-

ního programu, který obstaraly také novoměst-

ské školy a místní organizace. Na své si tak přišel 

téměř každý návštěvník, navíc nám přálo počasí. 

Jak se celá akce vydařila? Fotografi e napoví…

více fotografi í na: noviny.nmnm.cz

Hotel Horní Dvůr 
v Novém Městě na Moravě 

hledá
KUCHAŘE A POMOCNOU 

KUCHAŘKU S PRAXÍ
Strukturovaný životopis prosím zašlete na

info@hotelhornidvur.cz, případně nás

kontaktujte telefonicky na 561 205 941 nebo

739 065 443 -paní Daňhelová

NOVOMĚSTSKO

Noviny Novoměstsko
na�internetu:

noviny.nmnm.cz
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Letní super ceny za 15 kg!!!

DOG CHOW ADULT s kuøecím - 689 Kè
DOG CHOW ADULT s jehnìèím - 788 Kè
DOG CHOW AKTIVE s kuøecím - 708 Kè

DOG CHOW ADULT LARGE BREED - 788 Kè
DOG CHOW JUNIOR LARGE BREED - 788 Kè

Pøi pøedložení tohoto inzerátu  pøi nákupu krmiva
pro psy  Purina Dog Chow obdržíte slevu 5 %

Obchodní dùm Halina, 1. patro
Vratislavovo námìstí 126, Nové Mìsto na Moravì

Advokátka 
Mgr. Jitka Chmelařová

specializace: trestní, občanské a 
rodinné právo, převody nemovi-
tostí, vymáhání dluhů, kontrola a 
sepisy smluv.
Kancelář: Čapkova 1063, 
Nové Město na Moravě, 592 31, 
tel.: 731 859 840

 ! " # $ % & ' ( % ) *
STUDIO-IDA 

Vás zve v červenci a 
srpnu na:                    

Letní kurzy Bosu, Pilates 

Institute, Power yogy, SM - systém 

- spirální aktivace páteře.
Více info na: www.studio-ida.cz
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RESTAURACE HALINA
Nově otevřena od 1.6.2012
 * denní menu od 65 Kč
 * možnost pořádání oslav, 
     svatby, školení
Tel.: 721 461 323

Těšíme se na Vaši návstěvu!
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Předprodej vstupenek na kulturní akce probíhá v Informačním centru

FENOMÉN IGRÁČEK

30. 6. - 2. 9. 2012 / Horácké muzeum

Zábavná výstava věnovaná legendární figurce Igráček
   historie a současnost
   ukázka výroby, novinky, fotodokumentace
   interaktivní koutek, velké Igráčkovo město

PETR SPÁLENÝ
Pondělí 10. září 2012 / 19 hodin

Kulturní dům

Předprodej od 2. července 
v Informačním centru


