
1 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2012

ročník 2012 | číslo 08 | 1. srpen 2012 Nové Město na Moravě

Radnice funguje bez 
přestávky. Lidé nemusí 
čekat

strana 2

strana 4

strana 15

Festival Doteky Afriky 
poprvé v Novém Městě

Jitka Kubelová: Není 
hanbou upadnout, ale 
zůstat příliš dlouho sedět

strana 9

Tornádo úřadovalo v městských lesích 
Příroda ukázala svoji sílu jak už dlouho ne. Ve 
středu 3. července vtrhlo do lesů v okolí SKI hote-
lu tornádo. „Větrná kalamita zasáhla městské lesy 
v odpoledních hodinách, a to lokalitách Horní a 
Dolní Plačkovec,“ říká jejich správce Bohumil 
Dostál. Do lesního porostu vtrhla neřízená stře-
la o rychlosti 
p ř e s a h u j í c í 
180 kilometrů 
v hodině. V tu 
chvíli nebyly 
pro silně rotu-
jící vítr stromy 
žádnou pře-
kážkou. Na 
místo byli vzá-
pětí povoláni 
hasiči, kteří se 
museli vypořá-
dat se spadanými kmeny na silnicích. „Při zásahu 
bylo nutné zlikvidovat polomy stromů, které brá-
nily průjezdu vozidel a okolní prostory musely být 
uzavřeny a znepřístupněny veřejnosti. Následně 
byl kontaktován správce lesa, který dále zajistil li-
kvidaci polomů,“ popisuje středeční chvíle velitel 
SDH Nové Město Roman Dobrovolný. Kalami-
tou byly zasaženy porosty ve stáří od 40 do 120 
let. Poničeno bylo odhadem 350 metrů krychlo-
vých dřeva. „Protože se jedná o navštěvovanou 
lokalitu, bylo rozhodnuto část soustředěné ka-
lamity zpracovat harvestorovou technologií. Ká-
cecí stroj zlomený nebo vyvrácený strom odřízne, 

odvětví a následně rozdělí na jednotlivé výřezy,“ 
vysvětluje Dostál. Lesáci pracovali nejen rychle, 
jak jim to v  těchto mimořádných chvílích naři-
zuje zákon, ale také efektivně.  „Výhodou tohoto 
postupu je vedle včasného zpracování i kvalitní 
druhování dřevní hmoty,“ doplňuje Dostál. Zpra-

cované a 
roztříděné 
dřevo je 
nyní při-
p r a v e n o 
na odvoz. 

„V e š k e r é 
dřevo je 
majetkem 
m ě s t a 
a bude 
p r o d á n o 
j e d n o t l i -

vým odběratelům. Připadne tomu, kdo přijde s 
nejvyšší nabídkou,“ dodává Dostál. Město si tak 
bude moci z  části nahradit ztráty, které vznikly 
předčasně pokáceným porostem. Vyvrácené či 
zlomené stromy představují jediné škody na jeho 
majetku. Celkový výčet však zahrnuje poškozený 
osobní automobil a poškozené oplocení chaty 
v lokalitě Černý rybník. Jakmile bude dokončeno 
zpracování posledních kusů dřeva, čeká lesníky 
úklid zasažených ploch. Tím ale jejich práce ne-
končí. Na jaře příštího roku budou tyto plochy 
nově zalesněny.  

–mah-

Město má plán důležitých investic. Sází na sportovní vyžití

Nemocnice spustila 
systém eAmbulance a 
jedná s pojišťovnami

Slíbená finanční 
podpora MS 
v biatlonu 2013
Na svém červnovém zasedání odsouhlasilo za-
stupitelstvo města další plnění v rámci přislíbené 
podpory určené na přípravu MS v biatlonu 2013. 
Takřka 7 milionů korun bude použito na dostav-
bu biatlonového areálu. V současnosti se v areálu 
nadále staví, přičemž stavební práce by měly být 
dokončeny letos na podzim. Prostředky města 
slouží k dofinancování staveb, které jsou hrazeny 
z rozpočtů Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy a Kraje Vysočina. 

-mah-

Nové Město vyčlenilo celkem 67 milionů korun z 
výnosů privatizace pro financování strategických 
projektů města. Po pečlivé analýze vhodnos-
ti, účelnosti a finanční únosnosti se rada města 
rozhodla doporučit zastupitelstvu pokračovat 
v přípravě projektů sportovní haly v prostorách 
tělovýchovného střediska, bazénu u kotelny pod 
Hornickou ulicí, projektů pro rozvoj cyklistiky a 
rekonstrukce kina. Mezi připravovanými pro-
jekty nechybí ani přístavba mateřské školy na 
Drobného. Zastupitelé předložený plán investic 
schválili. Občané Nového Města tak budou moci 
letos na podzim vyjádřit svůj názor na pořadí, v 
jakém mají být projekty realizovány. „Rád bych, 
aby se letos definitivně rozhodlo, zda hájíme vý-

stavbu bazénu nebo sportovní haly. Můžeme si 
dovolit zahájit jen jeden z těchto projektů. Ten 
druhý bude muset počkat. Názor lidí bude pro 
rozhodování o projektech klíčový,“ nastínil další 
postup radnice starosta Michal Šmarda. Samo-
statnou kapitolu tvoří plánování zdrojů pro tyto 
investice. Vedle čím dál méně častých dotačních 
příležitostí radní počítali i s příjmy z prodeje ne-
movitostí. Zastupitelé však nesouhlasili s prode-
jem domu na náměstí (lékárna), z něhož měla být 
financována rekonstrukce kina. Rada tak bude 
muset přijít s novým řešením. Dalším projektem, 
do kterého by mohlo v blízké budoucnosti měs-
to vstoupit, jsou terénní stezky pro horská kola, 
takzvané singltrekové tratě a cyklostezka mezi 

Novým Městem a Žďárem nad Sázavou. „Tím, že 
se u nás konají světové šampionáty horských kol, 
vzrůstá také zájem aktivních, ale i rekreačních 
sportovců o tuto lokalitu. Osmdesát procent di-
váků, kteří přijíždí na závody, sami na horských 
kolech jezdí. Proto bychom rádi v nejbližším oko-
lí SKI hotelu vybudovali terénní stezky a tento 
areál pak napojili na další cyklotrasy v regionu. 
Nové Město, které je nyní významným centrem 
zimních sportů, by se tak pomalu mohlo stát i 
významným centrem tohoto letního sportu,“ my-
slí si Šmarda. Nyní je třeba počkat, zda získáme 
podporu z Regionálního operačního programu. 
Sportovní vyžití je ostatně oblastí, na kterou se 
městu vyplácí sázet.                                             –mah-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Radnice funguje bez přestávky  
Vyřizování na novoměstské radnici je zase o něco 
příjemnější. Na začátku července totiž došlo ke 
změně úředních hodin. V pondělí a ve středu je 
možné radnici navštívit od 8:00 do 17:00 hodin, 
ve čtvrtek pak od 8:00 do 14:00 hodin. Úřady již 
tak pracují bez přerušení. Zrušena byla přestávka 
na oběd. „Třičtvrtěhodinová přestávka zbytečně 
mátla lidi, kteří mají spoustu jiných starostí,“ po-
jmenovává hlavní důvod změny starosta Michal 
Šmarda. Neznamená to ale, že je radnice otevře-
na pouze v  tyto dny. Lidé ji mohou navštívit i v 
úterý a v pátek. Zatímco v úterý je provozní doba 
od 7:30 do 15:00 hodin, v pátek je to od 7:30 do 
14:00 hodin. Lidé by však měli mít na paměti, že 
v  těchto dnech zaměstnanci zpracovávají žádos-

ti, provádí místní šetření či jsou na pracovních 
cestách. Může se tak stát, že v těchto dnech bude 
konkrétní zaměstnanec mimo pracoviště a je 
tedy vhodné si případnou schůzku dohodnout 
dopředu.                                                                   –mah-

Výsledky ankety 
z minulého čísla 
V červencovém vydání nás zajímal váš názor 
na změnu scénáře každoroční slavnosti Nova 
Civitas. Po několika letech se nekonala pouze v 
jeden den, ale v pátek i v sobotu 23. a 24. června. 
Nápad vznikl proto, aby se slavnosti mohli 
zúčastnit všichni obyvatelé Nového Města a 
okolí. Oslovil vás? 
 
57% - Ano, nápad se mi líbí. Rozšíření počtu 
dnů oslav byla správná volba. 
30% - Ne, přijde mi to zbytečně dlouhé, jeden 
den byl na průběh oslav dostačující. 
13% - Je mi to jedno. Oslav jsem se i přes 
bohatší program nezúčastnil.

Nové hřiště gymnázia střeží dva 
vzrostlé stromy 
Po takřka nekonečném čekání se studenti Gym-
názia Vincence Makovského dočkali nového ven-
kovního hřiště. Stavební práce tu byly dokončeny 
na přelomu června a července. Víceúčelového hři-
ště s umělým povrchem, jehož vybudování přišlo 
krajskou pokladnu na více než 3 miliony korun, 
nahradilo stařičký antukový plácek. „Sportovní 
gymnázium postrádalo odpovídající venkovní 
zázemí pro trénink míčových a dalších kolektiv-
ních sportů, stávající plochy byly v nevyhovují-
cím stavu. Na základě požadavku školy kraj jako 
investor rozšířil stavební akci ještě o dostavbu 
dalších dvou samostatných hřišť s umělým povr-
chem pro míčové hry,“ řekl náměstek hejtmana 
pro oblast majetku Libor Joukl. Zatímco dříve si 
tu studenti maximálně pinkali přes volejbalovou 
síť, současné sportoviště nabízí možnosti zahrát 
si nejen volejbal, ale i tenis, házenou, malou ko-
panou či košíkovou. Gymnázium se netají tím, že 

hřiště nabídne k užívání i okolním školám, Domu 
dětí a mládeže či veřejnosti. Důvody ke spokoje-
nosti však u některých kalí dva stromy, které tu 
před hromadným kácením ochránil spolek LIPA, 
jenž se zabývá ochranou dřevin rostoucích mimo 
les. Nové vedení gymnázia se nyní zamýšlí nad 
vzhledem okolí, zároveň již zadalo zpracování 
studie nového vzhledu a funkčnosti nejen bývalé 
zahrady, ale také parkové úpravy před čelní stra-
nou budovy. Je plánována nová výsadba, zdra-
votní řezy a omlazení celé vegetace. Současně, s 
ohledem zejména na bezpečnost sportujících, se 
domnívá, že je nutné odstranit oba stromy zasa-
hující do sportovní plochy. O kácení vzrostlé bo-
rovice černé a tsugy kanadské však spolek nechce 
ani slyšet. Jaký je Váš názor? Měly by stromy být 
pokáceny, či nikoliv? Diskutujte na stránkách 
www.vas-nazor.cz. 

 –mah-

Stromy jsou jed-
nou ze základních 
součástí života 
všech živých bytos-
tí tohoto světa. Plní 

mnoho důležitých a nezbytných funkcí pro 
zdravé životní prostředí. Pokud ovšem jednot-
livé vzrostlé stromy neomezují, nepoškozují a 
neohrožují, je jejich pokácení projevem lidské 
arogance vůči přírodě. V našem konkrétním 
případě padání šišek a jehličí je úsměvným 
důvodem ke kácení.  

Martin Petr, 
dobrovolník 
Spolku LIPA 

Metoděj Krčil, 
školník 
Gymnázia V. M.

Stromy v blízkosti 
hřiště jsou nebez-
pečné pro sportu-
jící děti a současně 
stěžují jeho údržbu. 
Hřiště je neustále pod nánosem semínek, ši-
šek, listí či jehličí. Jeho údržba je a bude ne-
konečný boj, přičemž hrozí, že hřiště za chvíli 
pokryje mech a hniloba. Údržba hřiště je mož-
ná pouze za suchého počasí, což je v našich 
podmínkách téměř nereálné. K tomu jsou 
stromy nebezpečné a mohou ohrozit zdraví 
všech, kteří se na hřišti pohybují.

Revitalizace 
zeleně odstartuje 
v příštím roce

Opravy silnic. Řidiči musí počítat s 
uzavírkami
Cesta z Nového Města směrem na Olešnou již 
nebude na některých místech připomínat tan-
kodrom. Silničáři během července tento úsek 
po etapách opravili. Navázali tak na svoji práci 
z předešlých let, kdy byla opravena silnice mezi 
Žďárem nad Sázavou a Novým Městem. Letošní 
náklady rekonstrukce se vyšplhaly k částce 11 mi-
lionů korun a kvůli opravám byl tento úsek silnice 
I/19 na čas uzavřen. Lidé, kteří se chtěli dopravit 
do Olešné či do Bystřice nad Pernštejnem, museli 
vzít za vděk náhradní objízdnou trasou a řidičům 
nezbývalo nic jiného než si jízdu prodloužit. Při 
svých cestách však musí lidé nadále počítat s 
komplikacemi. V polovině července započala 
dlouho očekávaná oprava silnice III. třídy spojují-
cí Slavkovice a Mělkovice.Z důvodu pokládky no-
vého povrchu tak bude do 12. srpna uzavřen úsek 

od železničního přejezdu u autobazaru Vysočina 
u Mělkovic po začátek Slavkovic. „Jsem rád, že 
se nám podařilo s panem náměstskem Jouklem 
dohodnout léta odkládanou opravu silnice přes 
Slavkovice. Byl to nejhorší úsek v okolí Nového 
Města,“ říká starosta Michal Šmarda.        
                                                                                      -mah-

Příspěvek pro 
okrašlovací spolek 
Bez jediné připomínky schválila rada města pří-
spěvek Novoměstskému okrašlovacímu spolku. 
Částka 11,5 tisíce korun bude použita na vydá-
ní publikace o novoměstských lesích s  názvem 
Ozvěna z Ochozy a pokryje část nákladů připra-
vované knihy o Pernštejnech a Novém Městě. 

 –mah- 

Směna pozemků 
s církví
Na svém červnovém zasedání schválilo zastupi-
telstvo města převod pozemků s Farním sborem 
Českobratrské církve evangelické. Tím tak učini-
lo první krok k plánované rekonstrukci části Ko-
menského náměstí, která by mohla odstartovat 
již v příštím roce. 

–mah-

Jak přijít o střechu 
nad hlavou
Dnešní doba přináší příběhy, které vedou k za-
myšlení, co všechno jsme schopni udělat pro 
peníze a jak daleko může dojít bezcitnost a cyni-
smus lidí v honbě za majetkem. Bytová komise 
a následně rada města se byla nucena zabývat 
případem starší paní z Veslařské ulice, která při-
šla o střechu nad hlavou. Těžkou situaci jí však 
nezpůsobili nějací cizí lidé nebo zloději. Na ulici 
se octla díky obchodu, který uzavřel její vlastní 
vnuk se sousedy, kteří paní znali a dlouhá léta 
bydleli ve stejné ulici. Město pro oběť bezcitného 
obchodu zajistilo byt a zabránilo tak nejhoršímu. 
Škody v srdcích lidí však takto jednoduše odčinit 
nejde.                                                                        -mak-

Stromy nad hřištěm dvěma pohledy

Dům dětí a mládeže Klubíčko se stěhuje do kul-
turního domu. Tím se zlepší dostupnost nejen 
pro děti základních škol, gymnázia, ale také pro 
dojíždějící. Navíc tu najdou velkou výtvarnou 
dílnu, počítačovou klubovnu, klubovnu pro hu-
dební kroužky a prostory pro mateřské centrum 
s interaktivními prvky. Pracovníci domu v  čele 
s ředitelkou Alenou Sobotkovou již připravují na-
bídku zájmových kroužků se spoustou novinek. 

Podrobný výpis kroužků společně s přihláškou a 
také další informace naleznete ve vašich schrán-
kách v srpnu a také na internetových stránkách 
www.ddm.nmnm.cz. K  tomu je vyhlášena sou-
těž o nový název domu dětí a mládeže, který by 
vystihoval nabídku všech aktivit pro všechny vě-
kové kategorie. Nápady posílejte na e-mailovou 
adresu Klubíčka: ddm@nmnm.cz, vítězný návrh 
bude oceněn.                                                                       -mah-

Budova bývalého DDM na Výhledech 
je na prodej
Město nabízí k prodeji budovu bývalého Domu 
dětí a mládeže. V celkové nabídce je obsažena 
nejen budova č.p. 526, jež stojí na ulici Výhledy, 
ale také garáž, zahrada a příslušné pozemky, kte-
ré jsou s nemovitostmi spjaty. Minimální kupní 
cena celého objektu je stanovena na 3 000 000 
Kč. Následný prodej bude proveden veřejným 
výběrovým řízením na určení pořadí z řad zájem-
ců. Zájemci o koupi, kteří se zúčastní výběrové-
ho řízení, podávají v jeho průběhu své nabídky, 
přičemž výběrové řízení končí podáním nejvyšší 
nabídky. To se bude konat v zasedací místnosti 
na Městském úřadě dne 5. září 2012 v 16 hodin. 
Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti 

zájemci, kteří složí, či převedou na depozitní účet 
města nejpozději do 5. září do 12 hodin jistinu 
ve výši 50 000 Kč. Současně před jeho začátkem 
předloží kopii platebního příkazu, nebo pokladní 
doklad a své kontaktní údaje. Účastníkům, kteří 
nebudou ve výběrovém řízení úspěšní, se složená 
jistina do 30ti dnů ode dne konání výběrového ří-
zení vrací. Nabízené nemovitosti si bude možné 
nezávazně prohlédnout 9. srpna v 9 hodin a 
3. září v 16 hodin. Doplňující informace zájemci 
obdrží na odboru investic a správy majetku měs-
ta u ing. T. Vinklerové (tel.: 566 598 355) či u 
ing. R. Fily (tel.: 723 190 997). 

-mah-

Dům dětí a mládeže mění adresu 

Otázka regulace 
hazardu je stále 
otevřená 
Rada města připravila pro zastupitelstvo několik 
podob vyhlášky o regulaci hracích automatů. Od 
úplného zákazu přes zakonzervování, potažmo 
přes zákaz otevírání nových provozoven až po 
omezení otevírací doby. Radní zastupitelstvu 
doporučili tu variantu, která znemožňuje vznik 
nových heren a s konečným rozhodnutím počkat 
do doby, než se projeví dopady nového loterijní-
ho zákona. Zastupitelé se přesto na předložených 
variantách neshodli. Vyhláška tak nebyla přijata.  

–mah-

Malá ulička bude konečně opravena
V rámci projektu Dyje 2 byla vybudovaná nová 
kanalizace i na Malé uličce. Novoměstská radni-
ce se domluvila s dodavatelem i na plošné rekon-

strukci celé komunikace, včetně obrubníků. Její 
oprava tak bude dokončena již před začátkem 
letošní pouti.                                                            -mah-

Nové Město bylo úspěšné při podání žádosti o 
dotaci na revitalizaci zeleně z evproských fondů. 
Ve vytipovaných lokalitách by tak mělo dojít ke 
kácení poškozených a sázení nových stromů, od-
straňování náletů, omlazování keřů a v neposled-
ní řadě budou také zakládány nové trávníky.
Přestože práce budou zahájeny nejdříve na konci 
letošního roku, inicioval starosta města již před 
rokem otevřené diskuze s občany přímo v mís-
tech, která jsou do projektu zařazena. „Lidé přišli 
s celou řadou připomínek. Jasně, že se s autory 
projektu zpočátku hádali. Mile mě ale překvapilo, 
že jsme poměrně rychle našli shodu. Upravený 
projekt tak spojuje názory odborníků, tradice 
města i vzpomínky a emoce lidí, kteří v jednotli-
vých lokalitách žijí,", komentuje přístup radnice 
k revitalizaci zeleně starosta Michal Šmarda. 
Nové Město na Moravě tak má šanci, aby se vy-
hnulo sporům a hádkám, které podobné projekty 
provázaly v jiných městech.                               -mah-

1
2
3

57 %30%

13%

Je patrné, že změna scénáře slavnosti Nova Civi-
tas byla správnou volbou. Svědčí o tom nejen vý-
sledek ankety, ale také četné kladné ohlasy, které 
byly v uplynulém měsíci adresovány do redakce 
zpravodaje.
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Nemocnice spustila systém eAmbulance a jedná 
s pojišťovnami
Uplynulý měsíc byl v  novoměstské nemocni-
ci plodný na události. Od začátku července se 
mohli její pacienti objednávat k vyšetření pro-
střednictvím rezervačního systému ambulance. 
Z  pohodlí svého domova si již mohou elektro-
nicky zarezervovat prohlídku u  lékaře, přičemž 
jde o jednoduchý úkon. Klient se přes webové 
rozhraní eAmbulance přihlásí do systému pro-
střednictvím rodného čísla a PIN kódu. Ten 
získá v kontaktním centru v recepci v pavilonu 
chirurgických oborů nemocnice. Po přihlášení 
do celokrajského systému si pak vybere novo-
městskou nemocnici, ambulanci, popřípadě i lé-
kaře, termín návštěvy a požadovaný čas vyšetření. 
Další novinkou je odebírání pupečníkové krve. 
Lékaři ve zdejší porodnici nabízí možnost zajiš-
tění odběru pupečníkové krve dítěte a přípravu 
vlastního transplantátu, který může v případě 
nemoci zachránit život nejen samotnému dítěti, 
ale případně i jeho sourozenci. Cílem je uchovat 

pupečníkovou krev pro co největší počet dětí tak, 
aby každé mělo v případě nemoci maximální šan-
ci na vyléčení. „Každá maminka si proto může 
zvážit odběr pupečníkové krve pro svoje dítě. Její 

odběr je možný pouze při porodu. K dispozici 
pak zůstává po celý život dítěte,“ uvedl primář 
porodnice Jiří Hrdina. Další podstatnou událostí 
jsou probíhající jednání nemocnice se zdravotní-

mi pojišťovnami. Ve hře je totiž osud infekčního 
oddělení. V návrhu smluv na péči na další roky, 
který nemocnici předkládají pojišťovny, totiž 
není obsažená lůžková část infekčního oddělení. 

„Budoucnost infekčního oddělení v naší nemoc-
nici je zatím stále v jednání. Nicméně návrhy 
pojišťoven obsahují možnost zrušení lůžkového 
infekčního oddělení s tím, že ambulance by zů-
stala v nemocnici zachována,“ popsal její mluvčí 
Roman Kratochvíl. Starosta Michal Šmarda dou-
fá v to, že v nemocnici budou zachována všechna 
oddělení.  „O infekční oddělení budeme bojovat 
ze všech sil. Nechci předjímat, ale jeho ztráta by 
byla velká rána. Nemocnice s téměř tisícovkou 
zaměstnanců je největším zaměstnavatelem ve 
městě a jeho okolí, a co se pacientů týče, má nej-
větší spádovost na Vysočině. Obhospodařuje vět-
ší území, než jiné nemocnice a jakékoliv rušení by 
bylo neúnosným omezením dostupnosti lékařské 
péče v regionu,“ poznamenal.                         –mah-

DESATERO PROBLÉMŮ MĚSTA 

   NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Jestliže se chcete podílet na rozhodování o dalším rozvoji Nového 

Města na Moravě

přijďte

dne 6. září 2012 (čtvrtek) v 17. hodin do přednáškové místnosti 

Kulturního domu v Novém Městě na Moravě

diskutovat se zástupci vedení města Nové Město na Moravě o 

problémech v oblasti kultury a sportu, dopravy, životního prostředí, 

bydlení, školství a rozvoje města Nové Město na Moravě.

Součástí projednání bude občerstvení a tombola.  

Město nabízí k pronájmu kanceláře 
a ordinace v budově Polikliniky
V prostorách Polikliniky se uvolnilo několik ne-
bytových prostor, které město nabízí k pronájmu.
Po sestěhování úřadu na jednu adresu nabízí pro-
nájem prostor po bývalém sídle Úřadu práce
o výměře téměř 63 m² za minimální roční ná-
jem 1 500 Kč/m². Za stejných podmínek město 
nabízí další prostory o výměře téměř 46 m², jde 
o prostory bývalého Sdružení o.s. také v přízemí 
Polikliniky. Dále nabízí dva nebytové prostory 
ve druhém patře budovy do velikosti 20 m², po 

Nadační fond obdaroval Hospicové hnutí – Vysočina
Další finanční dar ve výši 27 tisíc korun předali 
zástupci Nadačního fondu Umění doprová-
zet Hospicovému hnutí – Vysočina, o.s. To jej 
využije na dovybavení rodinných pokojů v ne-
mocnici v Novém Městě na Moravě, ve kterých 
je ve spolupráci se zdravotnickým personálem 
poskytována hospicová péče. V pořadí je to již 
čtvrtý dar, celkově fond podpořil toto sdružení 
částkou přesahující 100 tisíc korun. „Jednou 
z nabízených služeb novoměstského Středis-
ka hospicové péče je i poskytování hospicové 
péče na rodinném pokoji,“ říká ředitel sdružení 
Petr Havlíček. Tato služba funguje již od roku 
2006 a umožňuje nemocnému prožít poslední 
dny svého života mezi svými nejbližšími. „Až 

do loňského roku byl tento pokoj umístěn v 
Léčebně dlouhodobě nemocných na Buchtově 
kopci, kde však bylo toto zdravotnické zařízení 
na konci roku 2011 uzavřeno. Ve spolupráci s 
Nemocnicí v Novém Městě na Moravě a Kraj-
ským úřadem v Jihlavě se naštěstí podařilo zří-
dit dva nové pokoje na oddělení dlouhodobě ne-
mocných přímo v nemocnici, za což jsem velice 
rád,“ dodává ředitel. Možnost bydlet na pokoji 
s umírajícím je specifikum, které vytváří z ne-
mocničního pokoje pokoj hospicový. Veškerou 
zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zabezpe-
čuje personál nemocnice. Pracovníci Střediska 
hospicové péče poskytují umírajícím na rodin-
ném pokoji a jejich rodinám psychosociální 

podporu včetně péče o tělo zesnulého a pomoci 
s vyřízením pohřebních formalit. Úměrně tomu 
bylo rozděleno i zajištění vybavení těchto ro-
dinných pokojů. „Všechno potřebné vybavení 
se nám již podařilo zajistit, z daru nadačního 
fondu ještě zakoupíme dvě závěsná lůžka pro 
doprovázející, která jsou poslední částí potřeb-
né výbavy,“ doplňuje ředitel sdružení. Hospico-
vé hnutí – Vysočina, o.s. poskytuje komplexní 
hospicovou péči na Novoměstsku od roku 2004, 
na Jihlavsku od roku 2008. V průběhu svého 
fungování poskytlo své služby již 266 nevylé-
čitelně nemocným pacientům a jejich rodinám.

Vojtěch Zikmund,
Hospicové hnutí - Vysočina, o. s.

kanceláři Mikroregionu a Charitě. Na stejné ad-
rese je ve čtvrtém patře k dispozici také prostor o 
rozloze 26 m², jehož minimální roční nájemné je 
stanoveno na částce 580 Kč/m². Veškeré uvede-
né nebytové prostory se nabízejí k pronájmu od 1. 
října tohoto roku.  Více informací o možností vy-
užití nabídky pronájmu najdou zájemci na úřed-
ní desce Městského úřadu nebo na internetových 
stránkách www.nmnm.cz. Telefonní číslo je:  
566 598 355 či 724 775 895.                                              -mah-

Chovatelé drobného zvířectva zavítají do Nového Města
Český svaz chovatelů ZO Nové Město na Moravě 
pořádá již tradiční Horáckou výstavu drobného 
zvířectva. Ta se uskuteční během třetího srp-
nového víkendu, tedy ve dnech 18. a 19. srpna. 
Tradiční je také místo setkání, a to chovatelský 
areál, který se nachází u vlakového nádraží za 
železničním přejezdem na Maršovice. S  čím se 
letos chovatelé pochlubí? Obdivovat bude možné 

různá plemena králíků, ale také drůbež, holuby 
či papoušky a drobné exotické ptáky.  Pořadatelé 
pamatují také na nejmenší návštěvníky. Děti si v 
prodejním koutku budou moci pohladit králíčka, 
morče a ostatní drobné zvířectvo. Samotné oce-
ňování vystaveného zvířectva je naplánováno na 
sobotní dopoledne. Po jeho skončení bude zahá-
jen prodej oceňovaných zvířat. Kromě toho bude 

možné zakoupit exotické ptactvo či krmivo a 
chovatelské potřeby. V neděli je pak na programu 
ukázka Králičího hopu, což je překážková dráha 
pro cvičené králíky a zároveň chovatelská zába-
va, která je čím dál více populárnější. Výstava je 
otevřena v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 
8 do 15 hodin.                                                           

 -mah-

Mečíková pouť nabídne zábavu 
dětem i dospělým
Třetí srpnová neděle patří již mnoho let pouťo-
vým radovánkám. Letos tuto dětmi milovanou 
církevní tradici všichni spoluorganizátoři obo-
hatili mnoha světskými počiny. Pouťové atrak-
ce na Malé ulici mohou děti i dospělí navštívit 
již od pátku 17. srpna. Tentýž den od 19 hodin 
jsou všichni zváni do nedalekého Zahradnictví 
na Pouťovou zábavu. Zde kromě tance čekají na 
všechny masité gastronomické lahůdky v podo-
bě krůt a vepřových žebírek. Nedělní pouťové 
veselí u kostelíčku sv. Václava, kde kulisou bývá 
gladiolami neboli mečíky prosvětlený hřbitov, 

začíná v 9 hodin ráno. Na jarmarku se můžete 
těšit na výtvory zlatých rukou českých řemeslní-
ků i na tradiční pouťové sladkosti. Malí i velcí si 
mohou vyzkoušet lukostřelbu, žonglování nebo 
se podívat na loutkové představení Toňu a král. 
Pro sportovce je na stejném místě připravena 
Pouťová atletická olympiáda. Drobné zvířectvo 
si můžete prohlédnout v areálu Svazu chovatelů 
za vlakovým nádražím. Organizátoři se omlouva-
jí obyvatelům ulice Malá a Tyršova za případné 
komplikace, snad jim i ostatním pouťové veselí 
přinese mnoho radosti a žádné starosti.     -kuku-

Poděkování 
šikovným dětem
Horácké muzeum děkuje všem dětem ze Zá-
kladní umělecké školy Jana Štursy, které svými 
loutkami oživily školní třídu, jež je součastí stálé 
výstavní expozice.                                               

Srdečná slova Karla Daňka, jemuž bylo uděleno 
ocenění města 
Na tomto místě rádi zveřejňujeme přepis dopisu 
MUDr. Karla Daňka, CSc., který byl adresován 
do rukou starosty města Michala Šmardy a pra-
covnice městského úřadu Žofii Řádkové. Za jeho 
celoživotní přínos pro oblast tělovýchovného 
lékařství a významnou propagaci sportu, zejmé-
na lyžování, jej navrhl novoměstský Sportovní 
klub na ocenění v oblasti sportu a tělovýchovy. 
Pan doktor převzal ocenění společně s ostatními 
oceněnými na slavnostním ceremoniálu, který se 
uskutečnil na radnici města dne 22. června.

Vážený pane starosto, vážená paní doktorko, 
Vážení členové Městské rady, 

děkuji Vám za poctu, jíž se mi od Vás dostalo, a 
která potěšila celou rodinu, i když kromě mne 
jiní nemohli být ze zdravotních a organizačních 
důvodů přítomni. Byla by potěšila i moje rodiče, 
vždyť osiřelou četnou rodinu okresního úředníka 
Ed. Daňka (z Bystřice) podporoval před stoletím 
na studiích zdejší pan starosta Sadílek, a učitel-
kou mé maminky byla paní profesorka Křičková, 
propagátorka Novoměstska. Tím děkuji také za 
pomoc pracovníkům  DPS, paní M. Krupicové 

a panu L. Kutilovi, kteří tam mé 
rodinné příslušníky ochotně za-
stoupili a zajistili i mou dopravu. 
Navíc děkuji i kamarádům spor-
tovcům, kteří mně k Vaší poctě 
navrhli. Pamětní list praví, že 
pocta je udělena za celoživotní 
zásluhy, i když jich už asi mnoho 
nebude, protože jsem už chatrné-
ho zdraví a málo věřím v budouc-
nost a přínosnost tak chorých lidí 

,jak jsem já. Ale i tak bych Vás rád 
ujistil, že jsem byl Vámi velmi po-
ctěn a pokud to ještě někdy bude 
potřebné, vhodné a možné, po-
kusím se třeba něčím písemným 
přispět našemu městu a dění v 
něm. Velmi hluboce děkuji také 
za obě drahocenné knihy, jež mi 
byly darovány, za medailonek, za 
nádhernou kytici, i za nezapome-
nutelné víno. 

Se srdečnými pozdravy



V sobotu 16. června jsem dostala milé pozvání na 
oslavy 110 let trvání školy ve Slavkovicích, spo-
jené v rámci projektu EU Comenius Regio také s 
oslavou 120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů. 
Byla jsem nesmírně potěšena, s jakou pečlivostí 
a důstojností vše probíhalo. Nejprve se každý z 
účastníků přišel podívat do školy, která tradičně 
vyniká nápaditou výzdobou z prací svých žáků. 
Lidé si s velkým zájmem prohlíželi vystavené, 
cenné dokumenty z historie a spousty fotografií, 
které svědčily o bohaté projektové činnosti zdej-
ších pedagogů a jejich žáků. Milým překvapením 
bylo pohoštění v tělocvičně –„kavárně“. Slavko-
vické maminky se pochlubily svým cukrářským 
uměním a hostesky se postaraly o příjemné po-
sezení při sousedském vzpomínání. Odpoledne 
se konala zdařilá akademie. Děti předvedly, co 
se naučily ve škole za celý rok. Nadšený potlesk 
doprovázel Šmoulí výstup dětí z mateřské školy. 
Počasí přálo i účastníkům poutní mše, která ná-
sledovala na volném prostranství před poutním 
kostelem. V závěru jsme byli svědky slavnostního 
posvěcení nového praporu, který si hasičský sbor 

pořídil. V projevu světící 
kněz zdůraznil práci této 
organizace jako nezišt-
nou službu svým bližním 
a pomoc v nouzi. Poté se 
průvod uniformovaných 
hasičů odebral k rodné-
mu domu zakladatele této 
organizace pana senátora 
Karla Sáblíka, aby tam při 
vzpomínce hasiči položili 
k pomníku věnec. Za vzor-
ný průběh obou událostí 
je třeba poděkovat vedení 
školy, vedení obce a vedení 
SDH, jmenovitě Janě Láchové, Věře Janů, Ivaně 
Staňkové, Josefu Košíkovi a Pavlu Peňázovi. Na 
závěr bych ráda doporučila publikaci Slavkovi-
ce, autora Pavla Peňáze, který sestavil stručnou 
historii školy a Sboru dobrovolných hasičů ve 
Slavkovicích. Dobrá věc se podařila díky vzorné 
spolupráci všech, kteří mají svou obec rádi. 

Marie Slejšková, býv. ředitelka ZŠ Slavkovice
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Ohlédnutí za školním rokem na ZŠ Leandra Čecha
Začaly prázdniny, tudíž je pravý čas zhodnotit 
další školní rok. Byl velmi rušný a bohatý na mi-
mořádné události týkající se chodu školy. Přes 
mnohé obtíže to byl ale rok úspěšný. Podařilo se 
nám navázat na tradici sportovních tříd a s finanč-
ní pomocí zřizovatele soustředit mládež v dobře 
fungujícím školním sportovním klubu. Třetím 
rokem úspěšně pokračuje projekt Vzdělání 21, 
kde děti využívají k práci v hodinách osobní počí-
tač. Těší nás, že zájem o tuto formu výuky stoupá. 
Příští školní rok bude otevřena již třetí tak zvaná  
digitální třída s 26 žáky. Opět jsme získali statut 
Daltonská škola a po získání titulu Ekoškola se 
připravujeme na jeho obhajobu. Uznání získala 
škola za spolupráci s  PO Novoměstské sociální 
služby. Pravidelné setkávání rozdílných generací 

při tvůrčích dílnách a kulturních vystoupeních si 
pochvalují děti i obyvatelé DPS. Úspěšně se roz-
víjí spolupráce s DDM, SOŠ a MŠ. Většina tříd 
byla vybavena interaktivní tabulí, a to včetně ma-
lotřídní školy v Pohledci. To rozšiřuje možnosti ve 
výchovně vzdělávacím procesu a zároveň zvyšuje 
zájem dětí o výuku. Zavádění moderní techniky 
a nových metod výuky klade nemalé nároky na 
vyučující, kterým patří dík za dobře odvedenou 
práci. Úspěšně jsme prošli inspekcí a generálkou 
na testování v 5. a 9. ročníku. Jako jedna z mála 
škol byla naše v inspekční zprávě označena jako 
škola s  příklady dobré praxe. Všichni, kdo jen 
trochu sledují veřejné sdělovací prostředky, vědí, 
že situace ve financování školství není dobrá a 
ani nám se nevyhnula nutnost přikročit k  nepo-

pulárním úsporným opatřením a spojit některé 
třídy s  malým počtem žáků. Školu tak netrápí 
nedostatek žáků, jak bylo zmíněno v  článku po-
sledního vydání Novoměstska, nýbrž nedostatek 
finančních prostředků a žádná škola si dnes při 
současném způsobu financování nemůže dovolit 
třídy s menším počtem žáků než 20 ve větším mě-
řítku. Slučování takových tříd je bohužel nutností 
a děje se tak ve velké většině škol. Věřím, že situa-
ce se postupem času zlepší a škola nebude muset 
v budoucnu žádat zřizovatele o výjimku na vyšší 
počet než 30 žáků ve třídě, která je v tomto přípa-
dě nutná.Přeji všem příjemné prožití letních do-
volených a těším se na další spolupráci v příštím 
školním roce. 

Mgr. Jan Krakovič ,  ředitel II. ZŠ 

Žáci se ve slavkovické škole učí již 110 let

Změna termínu jarních prázdnin 
v příštím roce
Ministerstvo školství povolilo změnu termínu 
jarních prázdnin v Kraji Vysočina v příštím roce. 
Ten se posunul již na týden od 11. do 17. února. 
Volné dny byly původně naplánovány na období 
4. – 10. března. Úředníci souhlasili se změnou 
s  ohledem na zahájení Mistrovství světa v  biat-

lonu, které se v Novém Městě koná od 7. do 17. 
února. Organizátoři tak budou moci využít vol-
né kapacity ve školách a školských zařízeních ve 
městě a okolí, ve kterých se ubytují dobrovolníci, 
jež budou pomáhat se zajištěním zdárného prů-
běhu vrcholné akce.                                               -mah-

Noviny Novoměstsko
na internetu:

noviny.nmnm.cz

V Městské knihovně přenesli tank
Po měsíční pauze z důvodu revize knihovní-
ho fondu se pro veřejnost otevírá Městská 
knihovna. Kdo bude chtít, může si knihy, 
časopisy a CD vypůjčit v tyto dny:

Středa 9:00-11:00  12:30-18:00
Pátek  9:00-11:00   12:30-17:00

Tato otevírací doba platí do 1. září 2012.

-mah-

Srpnový provoz 
knihovny

Ozvěna nejen z 
Ochozy
Ozvěna nejen z Ochozy je zábavné i poučné čtení 
pro každého Novoměšťáka. Chcete vědět něco 
víc o lesích v okolí našeho města, o tom, jak se 
měšťané pohádali o les, o moru na Novoměstsku, 
o mordu v Ochoze, o „Záhadě na Odranci,“ o 
Horáckém hejkalovi a další lesní havěti, o zanik-
lém Mnichovu i o dalších novoměstských zajíma-
vostech a záhadách? O tom všem a o ještě dalších 
zajímavostech se dočtete v této publikaci, kterou 
vydal s podporou města Novoměstský okrašlo-
vací spolek, a to v nákladu 300 kusů. Knihu lze 
zakoupit v Informačním centru v Horáckém mu-
zeu za cenu, která nikoho neurazí, tedy za 50 Kč. 
Součástí knihy je také bohatá obrázková příloha. 
V edici Vlastivědné střípky novoměstské dosud 
vyšlo Kaplisko, kronika zapsaná v krajině a titul 
Byli jedni z nás, který je vázanou vzpomínkou na 
novoměstské spoluobčany, oběti holocaustu.
                                                                                      -mah-                                                                                                                                      

Setkání padesátníků se blíží
Vážení občané Nového Města na Moravě a oko-
lí narození v  roce 1962, již tradičně připravuje 
Kulturní a společenská komise rady města Se-
tkání rodáků a přátel našeho města - padesátní-
ků. Letošní setkání proběhne v sobotu 27. října 
od 14 hodin v městském Kulturním domě. Není 
možné sehnat kontakt na Vás všechny, proto pro-
síme, abyste toto oznámení vzali jako oficiální 
pozvánku. Zváni jsou všichni - nejen ti, kteří se 
v Novém Městě v roce 1962 narodili, ale i ti, kteří 
zde chodili do školy nebo zde dnes žijí a mají naše 
město rádi. Máte-li již své setkání za sebou, ane-
bo před sebou, ale chcete se s letošními padesát-

níky setkat, můžete se zúčastnit i opakovaně! Na 
základě zkušeností z minulých let Vám můžeme 
slíbit, že se svými vrstevníky prožijete příjemné 
odpoledne a večer. Těšíme se na Vás. Pokud víte 
o někom, kdo nežije v Novém Městě a chtěl by se 
tohoto setkání zúčastnit,  předejte prosím, jeho 
adresu do podatelny Městského úřadu nebo ta-
jemnici komise. Případně nás kontaktujte na te-
lefonním čísle 566 598 425, či e-mailem na adre-
su: rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. Dotyčnému 
rádi pošleme pozvánku. 
Děkujeme. 

Kulturní a společenská komise

Vzpomínka na Josefa Dobeše
Druhého srpna 1852 – tedy před 160 lety – se 
narodil ve Stříteži u Valašského Meziříčí Josef 
Dobeš.V roce 1878 nastoupil v Novém Městě na 
uvolněné místo evangelického faráře a zůstal zde 
neuvěřitelných 51 let. Hned po svém příchodu se 
ujal nesnadného úkolu: v chudém zemědělském 
kraji a v tehdejší těžké době shromáždit finance a 
vybudovat nový evangelický chrám namísto staré 
nevyhovující toleranční modlitebny z roku 1784. 
Tomuto úkolu podřídil Dobeš veškeré své síly. 
Společně se svou manželkou osobně navštívil 
všechny členy sboru. Nebylo to jistě jednoduché, 
protože členové sboru tehdy žili podle kroniky ve 
46 osadách. Dobeš od nich získával dary i dob-
rovolné úpisy. Mnozí si své příspěvky museli vy-
půjčit, ale nadšení pro novou stavbu bylo zřejmě 
hlavně díky Dobešovi obrovské. Podle sborové 
kroniky zorganizoval Dobeš také natočení filmu 
o životě evangelíků na Vysočině a kopie tohoto 

filmu byly rozesílány evangelickým sborům v 
zahraničí se žádostí o příspěvek na nový chrám. 
A tak se nesmírným Dobešovým úsilím podařilo 
shromáždit potřebné finanční prostředky a v roce 
1898 byl chrám konečně postaven. Zasloužil se 
také o přístavbu staré evangelické fary (dům na 
rohu Komenského náměstí) a postavení pomní-
ku J.A. Komenského na místě původní toleranční 
modlitebny. Josef Dobeš zemřel 10. března 1930.
 

Občanská poradna 
informuje

Možná si říkáte, proč byla po celý červenec 
knihovna v  Novém Městě zavřená? Někteří si 
dokonce mysleli, že tam měli jakési "knihovnické 
prázdniny" a její zaměstnanci odjíždějí na pláže a 
do hor. Ale není tomu tak! V knihovně totiž pro-
bíhala revize knihovního fondu. Možná si myslíte, 
že spočítají knihy a je hotovo. Revize však není je-
nom a pouze sčítání. Z každé knihy se scannerem 
načte čárový kód a nahlásí se název knihy, autora, 
popřípadě číselný znak mezinárodního desetin-
ného třídění. Údaje se uloží do databáze, přičemž 
musí navzájem souhlasit. Zároveň se při této prá-
ci na všech odděleních vytřou regály od prachu a 
dalších nečistot a knihy se vracejí zpět na svoje 
původní místo. Po té následuje podrobné abeced-
ní srovnání knih ve všech regálech. Z celkového 
počtu 44 255 knih, které knihovna vlastní, prošlo 

rukama knihovnic 35 000 knih, což je asi 30 000 
kg. A přesně tolik váží tank T36. Proto vracejte 
knihy včas, jelikož naše knihovnice mají po tako-
vém tréninku obrovskou sílu.                                                                                                                                          

Občanská poradna při Sdružení Nové Město na 
Moravě o.s. oznamuje, že od 1. srpna bude pře-
místěna do nových prostor v budově Polikliniky, 
a to na adrese Vratislavovo náměstí 12. Jde o bý-
valé sídlo sociálního odboru. 

pondělí

pouze pro 
objednané

 8:00 – 12:00

středa

pátek

12:30 – 17:00

  8:00 – 12:00

  8:00 – 12:00
12:30 – 14:30

pouze pro 
objednané 

14:30 - 17:00

Kdy je nás možné navštívit:

-měk-

-jr-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Diskařka Jitka Kubelová: Není hanbou upadnout, 
ale zůstat příliš dlouho sedět
Někdy se sportovní talent objeví, dalo by se říct, 
náhodou. Můžeme o tom mluvit i v případě dis-
kařky Jitky Kubelové, členky novoměstského at-
letického oddílu. Nadějná mladá plavkyně, která 
se k atletice dostala až na střední škole, o svém 
objevení říká: „Doplavala jsem základní školu a 
na gymnáziu, kde právě otevírali sportovní třídu, 
jsem si ze sportů vybrala atletiku. Napsala jsem 
Petru Hubáčkovi ml. zdvořilý mail s prosbou, zda 
by se mě neujal a jeho slovy „Jasně, klidně se 
stav,“ jsem vlastně s atletikou začala.“

Jak vůbec zvládáš studia na vysoké škole do-
hromady s náročnou sportovní přípravou?
Jednoduché to není. Potřebovala bych třicetiho-
dinový den, abych to všechno stíhala. Člověk si 
pak uvědomuje, co všechno je pro něj opravdu 
důležité, a to ostatní schová do šuplíku. A když 
něco v tom šuplíku začne strašit, tak to vytáhne a 
začne řešit. Do školy to mám naštěstí jenom dva-
cet minut, lepší už to mít z tohoto hlediska nemů-
žu. Na škole je fajn, že člověk taky chvíli řeší něco 
jiného než atletiku, potkává se s lidmi, kteří mají 
úplně jiný svět a trochu si od toho odpočine.
 
Co pro tebe znamenala účast na Mistrovství 
Evropy v Helsinkách a jak bys zhodnotila svoje 
vystoupení?
Jsem moc ráda, že jsem ten limit hodila, i když 
jsem věděla, že to byl jeden úlet a na ty se spoléhat 
nedá. Ale určitě to byla skvělá zkušenost. Právě 
proto jsem smutná z toho, jak to dopadlo. Chtě-
la jsem si odvézt hezký výkon, což se nepovedlo. 
Asi nemá cenu hledat výmluvy typu zkouškové 
ve škole a podobně, prostě to tak dopadlo. Chtěla 
bych poděkovat všem novoměšťákům, kteří se o 
mě dobře starali a panu Šilhavému, který mě teď 
trénuje v Praze. Tohle jsou lidé, kteří dělají svou 
práci velmi dobře a důkazem toho jsou výsledky 
jejich svěřenců.

Jak moc se od sebe liší velké světové závody do-
spělých a juniorů?
Na závodech dospělých vidíte lidi, které normál-
ně vídáte jen v televizi - a najednou s nimi házíte 
ve stejné soutěži ze stejného kruhu. Každopádně 
ale každé závody, ať už dospělých nebo mladších, 
mají svoje kouzlo a člověk si odtud odveze spous-
tu vzpomínek a zkušeností.
 
Míváš před závody trému?

Oproti tomu, jaké grády to mívalo třeba před dvě-
ma, třemi lety, je to mnohem lepší. Se zkušenost-
mi se člověku závodí mnohem líp, sám sebe do-
káže vnímat a naslouchat tomu, co se uvnitř něj 
vlastně děje. Hlava hraje velkou roli a ne vždycky 
chce poslouchat. Ale ruce už se mi před závody 
neklepou.

Bylo Mistrovství Evropy tvým hlavním letoš-
ním sportovním cílem nebo jsi pošilhávala i po 
Olympijské  v Londýně?
Přála jsem si hodit limit na Mistrovství Evropy. 
Olympiádu vidím jako odměnu za to, co člověk 
dokázal a zatím si nemyslím, že bych byla na ta-
kové úrovni, abych si takovou poctu zasloužila. 
Účast na olympijských hrách je neuvěřitelná čest 
už jen kvůli tomu, že se setkávají opravdu ti nej-
lepší. Z tohohle pohledu si myslím, že na to je u 
mě ještě dost času.

Na vysněný sportovní cíl už se tedy ptát nemu-
sím…?
Už o té olympiádě byla řeč. Hrozně by se mi líbi-
lo tam jet, ale jak už jsem řekla, je to pro člověka 
opravdový vrchol. Byl by to nádherný pocit vědět, 
že ten hod, který jste právě hodili, byl ten olym-
pijský. To by byl asi ten cíl. Hodit takový hod. Ale 
těžko říct, jestli se takový cíl splní. Hlavně bych se 
chtěla atletikou bavit, jak jsem se to snažila dělat 
doteď. A chtěla bych ostatní motivovat k tomu, 
aby se snažili o to samé. Ukázat jim, že nic není 
nemožné, jak jsem za ty čtyři roky zjistila já.

Líbí se mi tvoje životní motto - Není hanbou 
upadnout, ale zůstat příliš dlouho sedět. Jaký 
byl tvůj největší sportovní pád?
Jde o to, co by člověk jako pád bral. Myslím, že 
není ani tak důležité vzpomínat na to, kdy a kde 
člověk k tomu pádu přišel, ale hlavně se z něj po-
učit. A čím větší ten pád je, tím si toho z něj může 
vzít víc. Vyhrávat by uměl asi každý, ale myslím, 
že opravdový vítěz je ten, který dokáže uznat svoji 
porážku. Najít v sobě pokoru a udržet si ji. A tím 
nemyslím jen ve sportu, platí to všude.
 
Máš vůbec čas jezdit domů nebo jsi vše-
chen svůj volný čas obětovala sportu? 
Snažím se domů jezdit co nejvíc, zbývá na to jen 
víkend, kdy v sobotu sednu na autobus směr Jih-
lava a v neděli jedu zase zpátky. Určitě bych se ale 
hodně bouřila, kdybych neměla čas se ani podí-

vat domů. Člověk nemusí všechno oddřít na sta-
dionu. Co bych to byla za dceru, rodině vděčím 
za hodně, udělali ze mě to, co jsem, a tohle by byl 
hodně ošklivý vděk.
 
Zbývá ti ještě vůbec nějaký čas na relax 
a odpočinek?
Relax, to je pro mě cizí slovo (úsměv). Psychický 
relax mám, když jsem třeba ve škole nebo když 
zajdeme s kamarády do čajovny. Taky bych se 
chtěla někdy v blízké době podívat za přáteli do 
Nového Města. A skvělý relax je pro mě taky voda, 
něco z toho plavání tam zůstalo. Už se moc těším 
na bazén, až pojedeme do Nymburka.             -KH-

Krátký životopis nadějné atletky

Jitka Kubelová se narodila v říjnu 1991 v Jihla-
vě, kde také vystudovala základní školu. Coby 
žákyně se věnovala šest let plavání. Po prodě-
lané mononukleóze už nezbyly síly věnovat se 
plavání na vrcholové úrovni, a tak si Jitka po 
nástupu do sportovní třídy na jihlavském gym-
náziu vybrala atletiku. Zde se jí ujal trenér Petr 
Hubáček ml. a pod jeho vedením se začal na-
plno rozvíjet její diskařský talent. Po maturitě 
Jitka nastoupila na Elektrotechnickou fakultu 
na ČVUT v Praze a dostala se do tréninkové 
skupiny k panu Šilhavému, kde studuje a tré-
nuje dodnes.

Florbalový oddíl hledá nové hráče. Od žáků po muže
Zdravím všechny příznivce sportování. V minu-
lých číslech Novoměstska jste se mohli dočíst 
o více než dobrých výsledcích novoměstských 
florbalistů, a to ve všech soutěžních kategoriích. 
Chcete být u toho příští rok i Vy nebo Vaše děti? 
Pokud ano, budeme rádi. Jako každý rok přibírá-
me nové hráče! Jde o kategorii elévové (r. 2003 
a mladší), to znamená přípravka pro nejmenší, 
kterou bude organizovat DDM ve spolupráci s 
Orlem s kontaktem na Romana Žáka (777 822 
615). Tato kategorie jako jediná nebude následu-

jící sezónu hrát Orelskou florbalovou ligu (OFL). 
Bude se hrát pouze pro radost z pohybu a občas 
je možné domluvit přátelská utkání. Další kate-
goriemi jsou mladší žáci (r. 2000 a mladší) s kon-
taktem na Tomáše Mrázka (777 138 626), starší 
žáci (r. 1998 a mladší) s kontaktem na Jiřího 
Dobrovolného (724 689 0 68) a dorost (r. 1996 a 
mladší) s kontaktem na Jakuba Čuhela (773 152 
493). Mužská kategorie také přibírá nové hráče. 
Budeme hrát AFL v Brně a zároveň se nově při-
hlásíme i do OFL jako „B“ oddíl. Nábor mužů má 

na starost Tomáš Mrázek (777 138 626). Pokud 
tak máte zájem se připojit k dobrému kolektivu 
lidí, kteří se snaží ve městě nabídnout rychlý a 
kolektivní sport, tak neváhejte a kontaktujte nás 
na výše uvedených telefonních číslech. Případně 
pošlete e-mail na adresu orel@nmnm.cz, ze kte-
rého Vám také rádi poskytneme všechny infor-
mace. Trénovat začínáme od prvního týdne v září. 
Přesné údaje o časech tréninků jsou k dispozici 
na našich webových stránkách orel.nmnm.cz.           

Tomáš Mrázek, Orel Nové Město

Další úspěch novoměstských 
biatlonistů - čtyři tituly z mistrovství 
republiky
Ve dnech 13. až 15. července se v Letohradu 
uskutečnilo Mistrovství České republiky v letním 
biatlonu. V  sobotu byl na programu  rychlostní 
závod a štafety dvojic a v neděli se uskutečnil zá-
vod stíhací. Naši svěřenci prokázali dobrou při-
pravenost a nakonec si odvezli čtyři mistrovské 
tituly. Trenér Jiří Žák k  tomu dodává: ,,Jedineč-
nými výkony se prezentoval především Jan Buri-
an, který obhájil tři zlaté medaile z loňského roku. 
Skvěle si vedli i Anna Tkadlecová a Martin Žák. 

Novoměstský odchovanec Michal Žák, který po 
zařazení do seniorské reprezentace přestoupil do 
sportovního centra ministerstva vnitra SKP Jab-
lonec, skončil v juniorské kategorii na druhém a 
prvním místě.“ V současnosti novoměstský biat-
lonový dorost nabírá formu na jedenáctidenním 
vysokohorském soustředění na Štrbském Plese. 
Nezbývá než popřát, aby tréninky v  náročných 
tatranských terénech dokázali mladí biatlonisté 
přetavit v další cenné kovy.                                    -KH-

Výsledky našich svěřenců
(1. umístění je z rychlostního závodu, 2. ze 
stíhačky): 
Mladší dorostenci: 
Martin Žák - 5. a 2. místo
Martin Klouda  - 11. a 10. místo
Matouš Slonek  - 12. a 11. místo
Mladší dorostenky: 
Anna Tkadlecová - 5. a 1. místo 
Kristýna Černá - 10. a 11. místo
Karolína Otavová - 11.a 10. místo 
Starší dorostenci: Jan Burian - 1. a 1. místo 
Junioři: Lukáš Dostál - 4. a 5. místo 
Ženy: Hana Ambrožová  - 4. a 5. místo 
Štafety: dorostenci: Martin Žák a Jan Burian - 
- 1. místo
Ženy: Hana Ambrožová a Anna Tkadlecová - 
4. místo

Horkovzdušné balony nad Novoměstskem 
V Radešíně se od středy 27. června konalo v po-
řadí již třetí Mistrovství ČR v balónovém létání. 
Organizace pětidenního klání se letos ujal klub 
Ultimate Ballooning v čele s Tomášem Horou 
a Martinem Koupou. Celkem se mistrovství zú-
častnilo 14 soutěžních posádek, a to i za přítom-
nosti jedné zahraniční posádky, která dorazila ze 
Španělska. Letošnímu ročníku počasí přálo, tu-
díž se letělo šest závodů ze sedmi. Každý let trval 
přibližně hodinu a posádky mohly urazit až 25 ki-
lometrů. Pouze v pátek ráno byl let pro nepřízeň 
počasí letovým ředitelem Zoltánem Pálhegyim 
zrušen. Soutěžní posádky absolvovaly celkem 21 
soutěžních disciplín. V konečném pořadí se na 1. 
místě umístil Michael Suchý. Pro druhé místo si 
dolétl Petr Kubíček. Na třetím místě přistál Pavel 
Kostrhun. V kategorii junioru do 28 let obhájil 
první místo Adam Škorpík, jenž je také současný 
mistr Srbska.                                      Irena Kudílková 

Jednotka SDH Nové Město na Moravě 
na Mistrovství ČR
Ve dnech 6. - 8. července 2012 se jednotka Sboru 
dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě zú-
častnila historicky 1. Mistrovství České republiky 
jednotek SDH obcí ve vyprošťování osob z hava-
rovaných vozidel. Mistrovství uspořádalo město 
Blovice v rámci oslav 130. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů ve spolupráci s Generálním 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Čes-
ké republiky, Hasičským záchranným sborem 
Plzeňského kraje a Českou asociací hasičských 
důstojníků. Soutěž probíhala dle pravidel soutěží 
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných 
vozidel a byla vyvrcholením odborné přípravy 
předurčených jednotek SDH obcí pro řešení do-
pravních nehod. Soutěže se zúčastnilo 12 druž-
stev z České republiky a 1 družstvo ze Spolkové 
republiky Německo. Družstvo se skládalo z ve-

doucího a čtyř členů soutěžního týmu - velitele 
a tří hasičů. Všichni členové družstva museli být 
členy jednotky SDH obce. Družstvo SDH Nové 
Město na Moravě ve složení Dušan Holý (velitel 
družstva), Marek Kovář, Martin Samek, Pavel 
Hubl, Roman Dobrovolný a Josef Kunc ml. skon-
čilo na dvanáctém místě. Naše jednotka byla na 
soutěž nominována Hasičským záchranným sbo-
rem Kraje Vysočina a připravovala se intenzivně 
14 dní před soutěží. Důležité bylo především 
získat nové poznatky a zkušenosti pro naši prá-
ci při záchraně životů a odstraňování následků 
dopravních nehod. Naše poděkování za podporu 
patří panu starostovi Michalu Šmardovi, firmě 
Požární bezpečnost s.r.o. a vedoucí střediska 
Nové Město na Moravě paní Marii Jandové. 

Roman Dobrovolný, velitel sboru

Helena Tlustá na 
MS v Barceloně 
Atletka tělovýchovné jednoty Helena Tlustá má 
za sebou velkou zkušenost s vrcholnou světovou 
akcí. V Barceloně startovala na Mistrovství světa  
juniorek, a to v závodě na 3000 metrů překážek. 
Jaké bylo její vystoupení? Do dráhy se postavila 
hned při prvním rozběhu úvodního dne a závod 
rozběhla více než slibně. Do mety dvou kilometrů 
držela tempo na hranici svého osobního maxima. 
Po nepovedeném doskoku ve vodním příkopu se 
jí však zablokovala záda a výsledný čas 11:19,49 
zůstal hluboko pod jejími možnostmi, čemuž od-
povídá i konečné umístění. Skončila na 31. mís-
tě z 35 klasifikovaných. Velkou nevýhodou byla 
také neúčast jejího trenéra na těchto závodech, 
což pro český atletický svaz není dobrá vizitka. 
Ten mu totiž odmítl proplatit cestu. Helena Tlus-
tá přesto získala možnost závodit se světovou 
špičkou.                                                                               -KH-
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Minibazar

Prodám pohovku (trojsedák) nerozkládací, bez 
úložného prostoru, délka 185 cm. 
Tel.: 736 728 497

Prodám málo používané polohovatelné  lůžko s 
elektrickým ovládáním TERNO PLUS od firmy 
Linet včetně antidekubitní matrace, hrazdy a 
trianglu. Tel.: 606 613 306.

Pronajmu byt 1+1 s balkonem (43m²), 1.p., ul. 
Budovatelů v Novém Městě. Možnost částečně 
zařízený. Tel.: 776 031 925, 731 413 440.

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

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

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.

Prodám pěkné těhotenské rifle 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 zachovalou rozkládací pohovku. 
Cena 1 000 Kč. Tel.: 605 849 488.

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.

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo pou-
žívaný, s nabíječkou, jednoduché ovládání, velká 
písmena – vhodný pro seniory. Cena jen 490 Kč. 
I na dobírku. Tel.: 731342476.

Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě na Moravě v lokalitě u nemocnice. Volný 
ihned. Tel.: 605 376 662.

Prodám dětské kolo vhodné pro děti ve věku 
6-8 let. Je vybaveno přehazovačkou a zachovalé. 
Cena 1 000 Kč. Tel.: 724 972 530. 

Prodám nový dalekohled, 30x60 mm, barva 
černá, s brašnou, výborný stav, cena jen 450 Kč. 
Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 731 342 476.

Prodám slunný byt 3+1+komora. Užitná 
plocha bytu je 86 m2, s balkonem a skle-
pem. Nachází se na ulici Budovatelů v  5. pat-
ře. Nová okna, zděné jádro, výtah. Velmi dobrý 
stav. Cena 1 350  000 Kč. Tel.: 605 963 081. 
 
Prodám 2 nepromokavé plachty 3x4m, odolné 
proti slunci i mrazu, ze silnější plastové hmoty, 
univerzální použití, úplně nové v originálním ba-
lení. Cena 290 Kč/ks. I na dobírku. 
Tel.: 731 342 476.

Prodám monitor dechu Nanny pro kojence, po-
řizovací cena 2500 Kč nyní 1 000 Kč. 
Tel.: 566 524 104.

Prodám levně nepoužité luxfery o rozměrech 
20x20 cm. K mání je 75 kusů. Tel.: 737 190 004, 
po 15. hodině. 

Prodám RD 4km od Nového Města. Dům má 
6 místností, rohová kachlová kamna, krbová 
kamna, centrální plynové topení řízené počíta-
čem, točité schodiště, garáž, zahradu. 
Tel.: 775 726 970.

Prodám nová madla a čidla k lednici Whirlpool 
ARC 5561 (2 motory). Tel.: 604 612 136.

Prodám třípokojový byt v Novém Městě na Mo-
ravě v osobním vlastnictví, nově zrekonstruovaný, 
cihlový, v klidném prostředí. Tel.: 720 101 697.

Prodám posilovací stroj Chairman na posilování 
všech partií svalů těla. Cena 1 800 Kč. 
Tel.: 774 510 991.

Prodám zcela nový plynový gril El Prado, 
pořizovací cena 5 000 Kč nyní 3 500 Kč. 
Tel.: 566 524 104.

Prodám novou rohovou vanu s perličkou 
1 400x1 400, původní cena 16 000 Kč, nyní 
8 000 Kč. Tel.: 607 510 991.

Prodám byt v osobním vlastnictví 1+1 na ulici 
Luční v Novém Městě na Moravě. Nachází se v 1. 
poschodí s balkonem. Nová plastová okna a ku-
chyňská linka. Bez RK. Tel.: 732 279 209.

Prodám med přímo od včelaře. Cena 100 Kč/ kg. 
Tel.: 605 849 488.

Prodám nové žaluzie Isotra HIT2 Fe-Fe lamela 
č. 58, barva zlatá na dvoukřídlé okno, jednokříd-
lé okno a na balkonovou sestavu. Bezvadný stav, 
původní cena 4 500 Kč nyní 2 000 Kč. Nutno vi-
dět. Tel.: 608 155 937.

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.

Prodám Škoda 120 L, zachovalá. Cena 
3 000 Kč. Tel.: 736 798 841.

Prodám dvouposchoďový řadový dům v 
Novém Městě v lokalitě Holubka. Pěkná zahrada 
se vzrostlými ovocnými stromy, garáž. Odhadní 
cena 2 500 000 Kč. RK nevolat. 
Tel.: 737 374 073.

Prodám multifunkční tiskárnu Canon Pixma 
MP 280. Nová, nevhodný dar. Cena 1 200 Kč, 
sleva možná. Tel.: 737 344 567.

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

Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Novém Městě 
na Moravě, po celkové rekonstrukci. Vše je nové. 
Tel.: 605 935 126.

Pronajmu dlouhodobě rodinný dům se zahra-
dou v Dolní Rožínce. Tel.: 724 071 753.

Pronajmu byt v  rodinném domě, 3+1, Makov-
ského ulice 440 v Novém Městě na Moravě. Cena 
po dohodě. Tel.: 774 967 699.

Koupím Škrdlovické hutní sklo, staré hračky do 
roku výroby 1990 a jinou veteš z půd. 
Tel.: 723 970 479, 721 621 426.

Koupím zahradu v  Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 607 854 123.

Koupím starší rodinný domek vhodný k rekon-
strukci. Tel.: 566 617 262.

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

Daruji sklenice Omnia, jsou čisté a bez víček: 
0,7 l - 50 ks, 0,3 l - 60 ks. Tel.: 566 616 183.

Daruji starý zachovalý nábytek, za odvoz. 
Tel.: 737 374 073.

Hledám pro svého 12letého syna pravidelné do-
učování matematiky. Od září 1x týdně v odpoled-
ních hodinách. Tel.: 777 699 915.

Pronajmu byt 2+kk v centru Nového Města na 
Moravě, třetí poschodí s výtahem. 
Tel.: 733 382 856.

Pronajmu byt 3+1 v  Novém Městě na Moravě 
slušným lidem. Tel.: 603 792 232.

Pronajmu nebytové prostory na Vratislavově ná-
městí. Tel.: 776 056 491.

Pronajmu nebo prodám byt 3+1 u nemocnice. 
Volný v srpnu. Tel.: 777 579 927.

Doučím anglický jazyk. Levně. Tel.: 720 243 863.  
 
Vyfotografuji svatby, oslavy, křtiny a jiné událos-
ti. Levně. Tel.: 720 243 863.

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

Prodám Kamerunského kozlíka stáří 3 měsíce. 
Tel.: 608 477 428.

Koupím seno a slámu velké balíky a k tomu také 
oves. Tel.: 608 477 428. 

Prodám Citroen Xsara combi, rok výroby 1998. 
Najeto 260 000 kilometrů, stav dobrý včetně kva-
litních zimních pneu. Cena 25 000 Kč, dohoda 
možná. Tel.: 775 192 400.
 
Pronajmu byt 2+1 na ulici Luční v Novém Městě. 
Tel.: 603 806 088.

Hledám dlouhodobě pronájem bytu 2+1 v 
Novém Městě na Moravě. Tel.: 774 079 213. 

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 na-
rození Bohdana Laciny je výstava v  zámeckém 
podkroví HG dokládající nejen vývoj, ale i tema-
tickou 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

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 

Poděkování

Děkujeme paní Jaroslavě Truksové, učitelce I. ZŠ, 
za práci, do které vkládá srdce i za láskyplnou 
péči, kterou věnovala našim dětem. Jsme rádi, že 
jste byla "naše". 

S úctou rodiče z III. A

Poděkování rehabilitačnímu oddělení Nemoc-
nice v Novém Městě na Moravě pod vedením 
MUDr. Evy Pavloskové za vzornou péči, kterou 
věnují pacientům: odbornost, ochotu, laskavost a 
úsměv. Vše umocněné příkladně čistým prostře-
dím. Opakovaně jsem zažila v letech 2009-2012, 
a to během poúrazové rehabilitace. 

Mgr. Jana Svobodová

Děkuji všem, kteří se postarali o materiál a zá-
roveň zhotovili novou lávku na oboře. Patří jim 
velký dík. 

Řádková

Touto cestou děkujeme trenérkám Mgr. Dagmar 
Kadlecové a Michaele Hradilové za celoroční prá-
ci a věnovaný čas děvčatům Baby aerobicu, což 
se projevilo v dosaženém úspěchu těchto týmů 
na soutěži Žďár tančí 2012, kde se skladbami Pi-
rates a Dreams získaly s velkou pochvalou 1. a 2. 
místo. Gratulujeme!!! 
Hodně štěstí a mnoho úspěchů v nadcházející se-
zoně přejí rodiče.

Děkuji Internímu oddělení Nemocnici v Novém 
Městě na Moravě, paním doktorkám, všem se-
střičkám a zdravotnímu personálu za pěkný a 
lidský přístup k mému manželovi Vlastimilu 
Neradovi v jeho posledních chvílích života. Dále 
bych chtěla poděkovat zaměstnancům charity v 
Novém Městě na Moravě, jmenovitě paní Vališo-
vé, Polanské, Čehákové a Vernerové.  

manželka

Farmářské trhy
Vratislavovo náměstí 

Nové Město na Moravě
4.8., 18.8., 1.9.2012 od 8 do 12 hodin

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 4.8.2012
workshop: Olga Hudská – výroba korálkových a 
drátovaných šperků /Horácké muzeum/

sobota 18.8.2012
hudba: Jaromír Žák – flašinet
workshop: Miluše Tlustošová – výroba glyceríno-
vých mýdel /Horácké muzeum/ 

sobota 1.9.2012
hudba: Zuberská šestka
workshop: Lenka Chroustová - pletení z pediku /
Horácké muzeum/

Kontaktní osoba: Petra Tomaškova,
e-mail: petra.tomaskova@nmnm.cz,
tel.: 566 598 762

1. středa ve 20 hodin

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika 
Hnátka
(Česko 2012, komedie, 104 min, nevhodný do 
12 let, 75 Kč)

4. sobota v 17,30 hodin a ve 20 hodin
5. neděle v 18 hodin

Doba ledová 4: Země v pohybu
(USA 2012, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 94 min, přístupný, 75 Kč)

8. středa ve 20 hodin

Bitevní loď
(USA 2012, akční sci-fi, české titulky, 131 min, 
nevhodný do 12 let, 70 Kč)

11. sobota ve 20 hodin

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

15. středa ve 20 hodin

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

21. středa ve 20 hodin

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

Kino

Kino

25. sobota ve 20 hodin

Útěk z MS 1
(Francie/USA 2012, sci-fi thriller, české titulky, 
95 min, do 15 let nepřístupný, 75 Kč)

29. středa ve 20 hodin

Kocour v botách
(USA 2011, dobrodružná komedie, český da-
bing, 90 min, přístupný, 64 Kč)

Změna programu vyhrazena!

Noviny Novoměstsko
na internetu:

noviny.nmnm.cz

Musím začít nejinak než obdivným poděkováním 
všem sestavovatelům programu a organizátorům 
novoměstské slavnosti Nova Civitas. Povedlo se 
vám získat pro Nové Město pestrou přehlídku 
multižánrových kapel, oživit náměstí perfektním 
letním happeningem, rozšířit program o další 
doplňkové akce a tím vším ještě navíc vyplnit dva 
dny. Následující díky patří rovněž radnici, která 
nám tu kulturu tak pěkně podporuje. Konečně 
máme pocit, že nemusíme za kvalitní kulturou 
jezdit až do Prahy. 

Leona Marcinko a Alena Sobotková

Nova Civitas zabodovala
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narozené děti

manželství

jubilanti

úmrtí

Z matriky

18.5.
23.6.
30.6.
13.7.
14.7.

Jana Heřmanská a Roman Štoder
Miroslava Horváthová a Ivo Hanych 
Lenka Kalášková a Milan Bartoň
Jana Večeřová a Martin Smetana
Helena Šustrová a Viktor Beneš

26.6.
28.6.
12.7.

Aneta Fryšavská
Patrik Humpolík
Filip Švanda

25.6.
29.6.
30.6.

3.7.
4.7.
5.7.
6.7.

12.7.

Ulbertová Františka (N. Město, 1936)
Kvíčala Petr (Rokytno, 1951)
Prostřední Pavel (Olešná, 1943)
Zmeškalová Marie (N. Město, 1946)
Pleskač Antonín (N. Město, 1942)
Komínek Leoš (Jiříkovice, 1977)
Nerada Vlastimil (N. Město, 1934)
Ondráčková Ludmila (N. Město, 1919)

4.8.
7.8.
8.8.

14.8.
16.8.
23.8.
26.8.
27.8.
16.2.

Josef Janček
Jaroslava Fuksová
Božena Slonková
Vlastislava Librová
Libuše Peňázová
Jaroslav Vítek 
Věra Srnská
Růžena Mrázková
Bohumil Kyšperský

85
80
75
80
75
85
87
92
88

Významná srpnová výročí

2.8.1852 
       
Narodil se ve Stříteži u Valašského Meziříčí Josef 
Dobeš, senior českobratrské církve evangelické.
Za jeho působení byl v  Novém Městě postaven 
evangelický kostel, zřízen pomník J. A. Komen-
ského.Letos si připomínáme 160. výročí od jeho 
narození. Zemřel 10. 3. 1930 v Novém Městě.  

13.8.1882     

Narodil se v Nové Vsi František Trnka, středo-
školský profesor, spisovatel, překladatel a autor 
vydání Novoměstských kronik. Letos uplynulo 
130 let od jeho narození. Zemřel 9. 6. 1944 ve 
Vysoké Lhotě. 

27.8.1882  
   
Narodil se v Kelči Jaroslav Křička, skladatel, 
dirigent, profesor pražské konzervatoře. V  roce 
1965 se stal  čestným občanem Nového Města. 
Letos si připomínáme 130. výročí od jeho naro-
zení. Zemřel 23. 1. 1969 v Praze. 

Stomatologická pohotovost

4. 8. 2012 MUDr. Marie Kozáková
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní, 
566 552 332 

5. 8. 2012 MUDr. Rostislav Kozák
Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní, 
566 552 332 

11. 8. 2012 MUDr. Marwan Zrieka 
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129 

12. 8. 2012 MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160 

18. 8. 2012 MUDr. Milena Vránová
Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem, 
566 688 234 

19. 8. 2012 MUDr. Ondřej Bartoš
Dolní 22, Nové Veselí, 566 667 236 

25. 8. 2012 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430 

26. 8. 2012 MUDr. Olga Šejnohová
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 125

Aktuální pohotovost najdete i na 
stránkách 

novoměstské nemocnice 
www.nnm.cz

Rok 2012 patří rodu Pernštejnů. Jeho páni se 
zasloužili o největší rozkvět Nového Města 
V minulém roce započal pod záštitou minister-
stva kultury desetiletý seriál speciálních projektů, 
které v jednotlivých krajích České republiky před-
staví konkrétní šlechtické rody. Na loňský pilotní 
projekt „Rožmberský rok 2011“ letos navazuje 

„Pernštejnský rok 2012“. V pražském Salmov-
ském paláci byla od května do července pro ve-
řejnost otevřena velkolepá výstava „Pernštejnové 
a jejich doba“ a na dalších místech republiky se 
pořádají další dílčí akce (více o projektu na www.
pernstejnskyrok.cz).

V této souvislosti je třeba připomenout, že i Nové 
Město na Moravě spojilo s rodem Pernštejnů 
na téměř sto let své osudy. A toto období – od 
sklonku 15. do konce 16. století – bývá dokonce 
v novoměstské historii označováno jako doba 
jeho největšího rozkvětu. Pojďme si nyní alespoň 
v krátkosti připomenout, čím se Pernštejnové 
zapsali do historie našeho města.Nové Město bý-
valo od svého založení poddanským městečkem. 
Na sklonku 15. století bylo v držení Jindřicha z 
Lipé, který ho v roce 1496 nejprve zastavil a poté 
i prodal Vilémovi z Pernštejna. Vilém byl v té 
době na vrcholu své moci, patřil mezi rádce krále 
Vladislava Jagellonského a zastával i významný 
úřad nejvyššího hofmistra Království českého. A 
kromě toho intenzivně rozšiřoval svůj majetek v 
Čechách i na Moravě. Již v roce 1499 vymohl u 
krále Vladislava udělení dvou výročních trhů pro 
Nové Město. Právo tržní bylo významnou výsa-
dou a v souvislosti s Novým Městem se poprvé 
zmiňuje právě ve Vladislavově listině. 

 
Mocný Vilém z Pernštejna 
 

Sám Vilém z Pernštejna osvobodil v roce 1500 
Nové Město od povinnosti šenkovat panské víno. 
V roce 1511 dovolil Vilém Novoměstským zří-
dit obecní rybník nad svým rybníkem Sadovým 
(dnešním Klečkovským). V Novém Městě tak 
mohl být založen nový rybník dnes známý jako 
Cihelský. V roce 1516 se Nové Město dočkalo od 
Viléma z Pernštejna udělení další významné svo-
body, získalo právo odúmrti a s tím spojené svo-
bodné odkazování majetku. Po Vilémově smrti 
(1521) zdědil pernštejnské panství a s ním i Nové 
Město jeho syn Jan. Ten pro Nové Město vymohl 
v roce 1537 od krále Ferdinanda další výroční trh. 
Od Jana z Pernštejna také v roce 1538 dostali 
novoměstští řemeslníci první známé cechovní 

zřízení (artikuly). V roce 1540 Jan povolil Novo-
městským, aby si skoupili pozemky zaniklé vsi 
Mnichov. Po této vsi nám dnes zůstal jen místní 
název Michovy. O Michovech a samozřejmě i o 
původní zaniklé vsi se rozepsal Jaromír Černý v 
nedávno vydané publikaci Ozvěna nejen z Ocho-
zi. V únoru 1548 (několik měsíců před svou smr-
tí) prodal Jan z Pernštejna Novoměstským zdejší 
rychtu s příslušenstvím. D o té doby stál rychtář v 
čele městské správy, poté již byla funkce rychtáře 
spíše rázu policejního. Dalším z Pernštejnů, kte-
rý se výrazně zapsal do novoměstských dějin, byl 
Janův prostřední syn Vratislav. Tři synové Jana z 
Pernštejna sice zdědili rozsáhlý rodový majetek, 
ale také dluhy. Svým nákladným životem rene-
sančních kavalírů však dluhy prohlubovaly a mu-
sely tak sahat k prodeji pozemkového majetku. 
Týkalo se to i nejdéle žijícího z bratrů – Vratislava. 
A tak paradoxně Vratislavově finanční tísni vděčí 
Nové Město za udělení významných privilegií. 

Půjčka 10 tisíc zlatých 

Vratislav měl v úmyslu odprodat i novoměstský 
díl svého panství. Od tohoto úmyslu však ustou-
pil, když mu roku 1564 Novoměstští nabídli půjč-
ku 10 tisíc zlatých. Na oplátku od Pernštejna zís-
kali do zástavy výběr příjmů z města a okolních 
17 vesnic a další výhody jako výsostné vaření piva 
a jeho výčep v okolních vsích. O rok později Vra-
tislav z Pernštejna Novému Městu dokonce pro-
dal statek Mitrov se 14 vesnicemi. Práva zatím 
jen zástavně trpěná získalo Nové Město od Vra-
tislava z Pernštejna definitivně potvrzená listinou 
vydanou 11. srpna 1580. Touto listinou získalo 
stále ještě městečko Nové Město výhradní vaření 
a prodej piva v okolních vesnicích, volnost mletí 
bez konkurence vrchnostenských mlýnů či les 
Ochoza do užívání. Řada privilegií však brzy po 
Vratislavově smrti (1582) přišla vniveč, ale to už 
je jiná kapitola novoměstských dějin. Vratislavo-
vi synové Jan a Maxmilián z Pernštejna prodali 
novoměstský statek v roce 1588 Vilému Dub-
skému z Třebomyslic a ukončili tak definitivně 

„pernštejnské století“ novoměstských dějin.

 
Upomínky na éru Pernštejnů 
 

Ačkoli žádný z Pernštejnů přímo v Novém Městě 

nesídlil, jednu upomínku na jejich éru ve městě 
najdeme. V domě čp. 97, kde ještě před nedáv-
nem sídlilo informační centrum, je na sloupu 
vytesán pernštejnský znak – zubří hlava s houžví. 
Tento dům býval patrně kdysi sídlem pernštejn-
ských úředníků. A město se k pernštejnské tradici 
hlásí i ve své moderní historii. V roce 1937 roz-
hodlo městské zastupitelstvo, aby se jako měst-
ský znak nadále užívala pernštejnská zubří hlava. 
Svévolná změna historického znaku však nebyla 
možná, a tak se rozhodnutí v praxi nerealizova-
lo. Centrální náměstí zdobí od roku 1872 socha 
Vratislava z Pernštejna vytvořená pražským so-
chařem Karlem Dvořákem. Vratislav zpodobený 
jako renesanční šlechtic drží v ruce listinu, jež 
má představovat privilegium z roku 1580. Na 
počest velkého Pernštejna bylo i dosavadní Velké 
náměstí v roce 1907 nazváno náměstím Vratisla-
va z Pernštýna a tento název se, i když v trochu 
pozměněné podobě, užívá dodnes. Konečně byl 
to právě Vratislav z Pernštejna se svou chotí, kdo 
v roce 2010 vítal v Novém Městě na radnici prezi-
denta Václava Klause.

Vít Křesadlo, městský kronikář

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 fotografií 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 fotografie předávejte do kancelá-
ře Horáckého muzea, Vratislavovo nám. 114, 
Nové Město na Moravě.

Děkujeme za vstřícnost a ochotu.

Za Horácké muzeum Sylva Tesařová.

Výzva
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Publikum i hudebníci si Slunohraní užili
Třetí ročník dílny komorní hudby Novoměstské 
Slunohraní je již minulostí. Závěrečný koncert 
se odehrál v pátek 6. července v  prostorách Ho-
rácké galerie. Této opět vydařené letní akce se zú-
častnilo celkem 30 amatérských hráčů na smyč-
cové nástroje z celé republiky. Hlavním lákadlem 
pro ně byl, stejně jako v předchozích dvou letech, 
skvělý lektorský tým, složený ze členů Janáčkova 
kvarteta a houslisty a dirigenta Richarda Kružíka. 
Celé čtyři dny tak měli muzikanti možnost získá-
vat od hudebních profesionálů nové zkušenosti a 
poznatky. Výuka probíhala formou hry v kvarte-
tech a práce na skladbách různých stupňů nároč-
nosti, společně také všichni vytvořili Letní orche-
str, který během tří zkoušek připravoval program 
pro závěrečný koncert. Ve středu odpoledne 
všichni na chvíli vážnou hudbu odložili a pod ve-
dením houslistky Míši Rábové se ponořili do tajů 
irské lidové. Sérii tří koncertů pro veřejnost, kte-
ré jsou nedílnou součástí Novoměstského Sluno-
hraní, tak zahájil Večer irské hudby se skupinou 
MARW. V jeho úvodu na pódiu vystoupili i účast-
níci Slunohraní a za doprovodu pražské kapely 
publiku představili dvě irské melodie, které se 
během odpoledne naučili. Zájem publika předčil 

veškerá očekávání, nádvoří zaplnilo téměř 400 
nadšených posluchačů. Velký ohlas měl i noční 
koncert Flétna a harfa, který prozářil nádvoří Ho-
rácké galerie hned následující den. Obrovskou 
přízeň však projevilo publikum i třetí večer, kdy 
si vychutnalo kvartet d-mol Antonína Dvořáka 
v  podání Janáčkova kvarteta a ve druhé části 
pak vystoupení velkého Letního orchestru. Slu-
nohraní tak dokázalo nejen propojit amatérské 
muzikanty s profesionály, ale celou událost také 

představit početnému publiku. Nadšené ohlasy 
ze strany účinkujících i ze strany návštěvníků 
koncertů potvrzují, že celá tato hudební akce plní 
své poslání a přitahuje velké množství lidí, kteří 
touží svůj život obohatit o nové, povznášející 
hudební zážitky. Akci pořádá občanské sdružení 
Komorní hudba dnes, finančně ji podpořilo 
Nové Město na Moravě, kraj Vysočina a Nadace 
OKD.   

Vlasta Piskačová 

Nova Civitas jako 
příležitost pro 
neziskovky

Ohlédnutí: Nova Civitas byly milým 
a blízkým setkáním
Být si blíž, tak by se dalo jednou větou shrnout 
dvoudenní oslavy založení Nového Města. Poča-
sí vyšlo tentokrát na jedničku, na své si přišli jak 
dospělí, tak děti, sportovci i milovníci hudebních 
zážitků. Nové uspořádání posezení v parku a při-
lehlé silnici nabízelo útulné polostinné zázemí, 
odkud se málokomu chtělo domů.  Slavnost ve 
svém pohodovém duchu začala již v pátek odpo-
ledne. Návštěvníci náměstí nemohli přehlédnout 
šikovnost učňů z různých oborů novoměstské 
Střední odborné školy. Letošní volba využít nově 
zakoupené pódium se vyplatila již při prezentaci 
místních škol. Pódium nabídlo divákům vidět své 
oblíbence, ale i Ivana Hlase zcela zblízka. Poloha 
scény byla dobře strategicky vymyšlená i z pohle-
du návštěvníků, dívajících se pohodlně z lehce vy-
výšeného chodníku před základní školou. Skvě-
lým zákoutím k odpočinku i pobavení se s přáteli, 
se stalo posezení v parku. Páteční hudební pro-
gram zakončila taneční zábava a novoměšťáci se 
bavili až do ranních hodin. Sobotní program byl 
zahájen tradičním řemeslným jarmarkem oboha-
ceným o farmářský trh a ukázkou činností míst-
ních neziskových organizací. Perlou sobotního 
dopoledne se stalo fotbalové utkání našeho týmu 
s fotbalovým klubem Dukla Praha. Na náměstí 

se mezitím rozproudila multižánrová hudební 
produkce, která pozvala k poslechu diváky na-
příč generacemi. Počasí i povětrnostní podmínky 
hrály pořadatelům do karet a tak se v podvečer-
ních hodinách stal ojedinělým zážitkem vzlet tří 
balónů přímo z Vratislavova náměstí. Vylosova-
ná vítězka Eva Maděrová byla ze samotného ví-
tězství tak v šoku, že prý ani neměla šanci začít 
se bát samotného letu balonem. Svůj premiérový 
let, na který přizvala i syna od kamarádky, hod-
notí jako klidný: „Byla to paráda, krása. Nejprve 
jsme letěli nad lesem, pak ve výšce. Při dosedání 
jsem se trochu bála, naštěstí třetí pokus u Sazo-
mína se povedl.“ A tak se po balonářském křtu 
dostala „baronka Eva Maděrová ze Sazomína“ v 
pořádku i na koncert hvězdy večera Ivana Hlase 
a jeho dvou přátel. Ti svým vystoupením až ro-
dinnou atmosféru novoměstských slavností ještě 
víc umocnili. Dle všech indicií dvoudenní inovo-
vaná slavnost byla dobrým startem do příštích 
let, proto můžeme potlačit i slabší stránky akce, 
jako nedostatečné hygienické zázemí provizorně 
umístěných mobilních toalet. Novoměšťáci, díky 
jiným Novoměšťákům, se dokázali během těch-
to dvou dnů navzájem sblížit a bavit se, proto na 
viděnou za rok!                                                     -kuku-

Letošní ročník městských slavností byl už podru-
hé příležitostí také pro místní neziskové organi-
zace. Vedle stánků řemeslníků tak příchozí mohli 
získat informace o aktivitách a službách různých 
subjektů, které ve městě i v širším regionu vyví-
její činnost – poskytují sociální služby, věnují 
se ekologickým tématům, nabízejí volnočasové 
aktivity a podobně. Sdružení Nové Město na Mo-
ravě o.s. tuto možnost uvítalo a pokusili jsme se 
ji využít, jak nejlépe dovedeme. Návštěvníkům 
stánku jsme rozdávali a předávali informace o 
našich službách, malí i velcí si mohli vyrobit ori-
ginální placku podle vlastního návrhu. Spousta 
dětí si odnesla vlastnoručně ozdobenou kasičku 
nebo některou z výher, kterou jim přisoudilo kolo 
štěstí.  Nova Civitas nám navíc umožnily popr-
vé představit naši veřejnou sbírku, jejíž výtěžek 
pomůže službě Raná péče, kterou poskytujeme 
rodinám s dětmi s postižením či nějakým zne-
výhodněním v raném věku. Během slavnostní 
soboty jsme díky zájmu návštěvníků shromáždili 
částku 5433 korun, přičemž všem za podporu dě-
kujeme!  Pokud byste chtěli i vy sbírku podpořit, 
můžete to udělat také prostřednictvím dárcovské 
SMS zprávy, zaslané na číslo 87 777 ve tvaru 
DMS SDRUZENINM. Více informací naleznete 
na www.sdruzeninovemesto.cz.     Ruth Šormová  

Festival Doteky Afriky poprvé v Novém Městě
Program festivalu 

 Vratislavovo náměstí
Podium a projekční místnost v Horáckém muzeu

10:00  
oficiální zahájení festivalu
10:15 
dun-dun drumplay netradiční festivalová znělka 
15 min
10:30  
dětská soutěž o hodnotné ceny 30 min
11:00 
workshop Naučte se RAPOVAT! (Podium) 
30 min
13:00 
beseda Maurice Yeka: Jak mi tanec zachránil ži-
vot (Horácké muzeum) 45 min
15:00 
taneční vystoupení Kaolack+Yeka+Traore 
20 min
15:30 
taneční workshop Kaolack+Yeka+Traore 60 min
17:00 
diashow Dana Holečková: Poslední šance pro no-
sorožce (Horácké muzeum) 75 min
19:00 
koncert PERCUSSION MANIA (podium) 
90 min
20:30 
slosování vstupenek
21:00 
zakončení festivalu

Doprovodný program
Stany s lavičkami a stoly vedle hlavního podia.

10:00-19:00       
Kreativní dílna Vie Violette
10:00-19:00        
Pletení copánků – Barbara Bioh
10:00-19:00        
Facepainting – African face

Africký trh
Stánky s prodejem afrických předmětů a suve-
nýrů, které můžete zakoupit v době od 10:00 do 
19:00 hodin.

„Cimrmani“ dorazili na Vysočinu
Specificky zaměřený divadelní soubor, spojující 
imaginární postava génia, vynálezce, dramati-
ka… Járy (da) Cimrmana, dorazil ve čtvrtek 21. 
června do Nového Města. Pro jednoho z „otců“ 
tohoto fenoménu Zdeňka Svěráka to není první 
návštěva v našem městě, a ačkoliv si jej doposud 
nestačil prohlédnout tvrdí: „Vždycky, když sem 
odkudkoliv jedu, tak si říkám, to je ale požeh-
naný kraj, protože ta silnice sem vede tak nád-
hernou přírodou, že to je prostě pastva pro oči.“ 
Naopak pastvu pro oči i bránice novoměstských 
diváků přivezli „Cimrmani“ právě z Prahy. Tradič-

ně bylo představení rozděleno na dvě části. 
Cimrmanovu dílu Švestka ze železničář-
ského prostředí, předcházely jako obvyk-
le referáty o vzniku hry, tentokrát vtipně 
zakončené hudební tečkou s písní „Šel 
nádražák na mlíčí“ v úpravě Jaroslava Uhlíře.  
A co má soubor v plánu na léto? „My jsme skoro 
všichni herci i bývalí učitelé a jsme zvyklí mít dva 
měsíce prázdniny. A dodržujeme to i v divadle. Čili 
v červnu končíme a začínáme až v září jako děti, 
až jdou do školy,“ prozradil Zdeněk Svěrák, který 
mimo jiné chystá se svým synem Janem dětský hu-

dební film s názvem Tři bratři. „Jsou to tři pohádky, 
my jim říkáme pohádkové operky. Teď pracujeme 
na tom, abychom scénář trošku prodloužili, proto-
že Červená karkulka, Šípková Růženka a O dvanác-
ti měsíčkách jsou v té hudbě odvyprávěné raz dva.“ 
Máme se tedy i nadále na co těšit a doufejme, že 
si nositelé Cimrmanova díla, tentokrát stačili 
prohlédnout naše město a zjistili zajímavý cimr-
manologický objev -  shodu jmen našeho význam-
ného rodáka Karla Němce s postavou náčelníka 
jejich legendární hry Dobytí severního pólu. 
                                                                                          -kuku-

Festival Doteky Afriky zůstává na Vysočině. Jeho 
dějištěm bude poprvé Nové Město na Moravě, 
které se stalo zároveň jedním z hlavních partne-
rů této akce. Festival bude tak snáze dostupný 
účastníkům z celé ČR, kteří na jeho loňský pilotní 
ročník, jenž se konal ve Třech Studních, dorazili 
dokonce i z Ostravy či Znojma. Umístění festiva-
lu je navíc jedním z jeho programových cílů. „Vy-
sočinu si většina lidí spojuje spíše s nepříznivým 
počasí a autonehodami na D1. Tento kraj má ale 
nesmírně bohatou kulturní historii,“ říká mana-
žerka festival u Romi Straková a dodává proč: 

„Praha, Brno a další velká města mají kulturních 
akcí dostatek. Umístěním festivalu do malebné-
ho Nového Města na Moravě přispíváme k obo-
hacení kulturní nabídky zdejšího mikroregionu.“ 
Festival, jehož cílem je ukázat lidem, že obraz 
Afriky, je ve skutečnosti velmi barvitý a zajímavý, 
má letos nabitý program. Hlavním hostem bude 
mezinárodně oceněná skupina PERCUSSION 
MANIA z Burkiny Faso, která přijede z Rakouska. 
Diváci se ale mohou těšit také na taneční před-

stavení moderního afrického tance s Kaolackem 
(Senegal) a Mauricem Yekou (Kongo). Taneční 
mistři pak pro nadšené diváky chystají hodino-
vý workshop. Vy zkoušet si ale budete také moci 
bubnování nebo netradiční dílnu RAPování. V 
programu je též afro-česká jazzová improvizace, 
přednášky, dětské workshopy, pletení copánků 
nebo Africký trh. Na tržišti se budou prodávat 
i typické produkty přímo z Afriky, jako jsou po-
traviny, masky, batiky, či šperky. Na závěr africké 
soboty proběhne slosování o hodnotné ceny. Fes-
tival se uskuteční v sobotu 4. srpna za každého 
počasí. Zahájen bude starostou města Michalem 
Šmardou. Slavnostního zahájení se zúčastní 
řada významných osobností - emeritní velvyslan-
kyně ČR v Keni Gita Fuchsová, ředitelka českého 
výboru pro UNICEF Pavla Gomba, zástupkyně 
Národího Muzea Mgr. Jana Jiroušková a a afričtí 
umělci Kaolack a Maurice Yeka. V případě deště 
jej organizátoři i s africkým trhem přesunou do 
kulturního domu. Slavnostní zahájení je naplá-
nováno v 10 hodin.                                     Jan Svatoš
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Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Novém Městě na 

Moravě nabízí od 1.1.2013 placené 
pracovní místo pro zajištění těchto 

činností:
(A) úklid sborových prostor
(B) údržba a úklid okolí kostela (vč. sněhu)
(C) příprava kostela k bohoslužbám
Po domluvě mohou být tyto činnosti rozděleny 
mezi 3 nebo 2 zájemce, případně mohou být 
všechny tři činnosti svěřeny jednomu zájemci  

- kostelníkovi.

V případě zájmu kontaktujte faráře sboru Zdeň-
ka Šorma (tel.:776611071, e-mailová adresa:
nove-mesto-na-morave@evangnet.cz)

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31

h l e d á   
 úředníka/úřednici (účetní) 

na odbor finanční Městského úřadu Nové Město na Moravě

požadujeme:   
podmínkou min. ukončené střední vzdělání v ekonomickém oboru s maturitní zkouškou; vzdělání v eko-
nomickém oboru vyššího typu výhodou 
přehled v oblasti veřejné správy a znalost zák. č. 128/2000 o obcích, v platném znění výhodou 
znalost zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění výhodou  
praxe v účetnictví, praxe v účetnictví územně samosprávných celků a příspěvkových organizací výhodou 
znalost rozpočtové skladby a znalost hospodaření příspěvkových organizací výhodou
používání a dobrá znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Internet),  
řidičské oprávnění skupiny B, pečlivost, samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odpověd-
ný přístup k plnění úkolů předpokládaný termín nástupu: 09/2012

doklady které zájemce předloží: 
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednos-
tech 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Doklady mohou zájemci zasílat nejpozději do 13.8. 2012 na adresu: Městský úřad Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, k rukám tajemníka v zalepené obálce označené 
textem „výběrové řízení FIN“. 

nabízíme: 
- zajímavou pracovní pozici, pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platovou třídu, předpokládaný termín 
nástupu září 2012.  

Bližší informace na www.nmnm.cz nebo rovněž na tel. č. vedoucí odboru finančního MěÚ 566 598 330. 
Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ Nové Město na Moravě

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Další zpravodaj
Další číslo měsíčníku Novoměstsko bude mít 
uzávěrku v sobotu 18. srpna 2012. Do distribu-
ce se dostane nejpozději 1. září 2012. Vaše pří-
spěvky 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.Nadále zůstávají platné ceníky inzerce. Řád-
ková inzerce stejně jako poděkování jsou zdarma. 
Uveřejnění blahopřání a vzpomínky je zpoplat-
něno částkou 220 korun.

Středověk po Novoměstsku aneb Den otevřených 
dveří památek
Rok se s rokem sešel a v září se pro všechny zá-
jemce opět otevřou památky s pestrou nabídkou 
programů. Dne 15. září všichni milovníci histo-
rie, památek a umění budou moci zdarma navští-
vit Horácké muzeum a Horáckou galerii se svými 
expozicemi a doprovodnými programy, evange-
lický kostel (9. září 2012) a mnohá další místa. 
Největším překvapením bude celodenní vystou-
pení středověké historické skupiny Morgenstern, 
která nabídne na Vratislavově náměstí pestrý 
program z doby středověku. Zahájen bude v 
10:00 hodin velkým historickým průvodem pod-
kresleným dobovou hudbou, troubením rohů a 

virbly bubeníků. Do časů dávno minulých vás 
vtáhnou kejklíři, šermíři, rytíři na koních, hud-
ba a tanec. Na středověkém tržišti se seznámí-
te s prací mincíře, kováře, hrnčíře, košíkáře  a 
dalších. Celý program vyvrcholí ve 20:00 hodin 
velkou ohňovou show. Na své si přijdou i aktivní 
účastníci, kteří si budou moci vyzkoušet střelbu 
z historických kuší a luků, hod francouzskou vá-
lečnou sekerou, seznámit se s výcvikem dravců 
a mnohá další překvapení. Podrobný program 
bude uveřejněn na stránkách www.nmnm.cz a v 
příštím čísle zpravodaje Novoměstsko. 
                                                                      Žofie Řádková

Do lesa s košíkem. Začínají růst houby

Choroš šupinatý – Polyporus squamosus Sírovec žlutooranžový – Laetiporus 
sulphureus

Hnědák Schweinitzův – Phaeolus 
schweinitzii

Fotografováno 20. 6. 2012 u rybníka Cihelňák. Fotografováno 14. 7. 2012 nedaleko Věcova. Fotografováno 11. 7. 2012 nad rybníkem Cihelňák.

Fenomén Igráček boduje u všech generací
Již celý měsíc se těší Horácké muzeum přítom-
nosti malých plastových figurek, které na letošní 
prázdniny zavítaly zpět do svého rodného kraje.  
Zasvěcení jistě správně tuší, že je řeč o inovova-
né hračce, která nese jméno Igráček. Pro mnohá 
dětská srdce to byl v 70. letech nepostradatelný 
kamarád. Hračka Husákových dětí, která je opět 
díky firmě Efko na českém trhu, slaví úspěch i 
u dnešní generace těch nejmenších. Interaktiv-
ní výstava plná zábavy a překvapení s  názvem 

„Fenomén Igráček“ se těší velkému zájmu hned 
od prvního dne zahájení. Na expozici osmi-

centimetrové postavičky proudí jak malí, tak i 
velcí návštěvníci, kterým se dychtivě roztahují 
zorničky při pohledu na původní sady Igráčka 
až po inovované dnešní panáčky, kteří fantazie 
meze opravdu nekladou.  Obrovskému zájmu 
se samozřejmě těší i herna, kde si děti opravdu 
užívají léto plné zábavy. Že jste Igráčka ještě ne-
viděli? Pak neváhejte a využijte této jedinečné 
příležitosti, Igráček na Vás čeká už jen do nedě-
le 9. září 2012. Výstavu na přání návštěvníků a 
zejména škol mimořádně o týden prodlužujeme.                                                                                          

-hm-

Houbaři se konečně dočkali! Po nečekaně dlouhém 
půstu začínají v lesích i remízcích v okolí Nového Měs-
ta vykukovat houby. Díky vlhkému a teplému počasí 

rostou růžovky, holubinky, babky, objevují se i hřiby a 
lišky. Nalézt lze i méně obvyklé druhy, o čemž svědčí 

"úlovky" vášnivého houbaře Zdeňka Pojezného. Sou-

časná nadílka nasvědčuje tomu, že po nevydařené 
první vlně sezony čekají na houbaře žně. Druhá vlna 
nastává v srpnu a pokračuje až do poloviny října.

Jde o dřevokaznou houbu s kloboukem o velikos-
ti 80 až 300 mm, která roste od května do října. K 
nalezení jsou i kusy s několika menšími klobouky 
řazenými střechovitě nad sebou. V mládí je růs-
tová zóna houby sírově žlutá, později žlutorezavá 
až oranžově rezavá, vyzrálé plodnice jsou hnědo-
rezavé. Klobouk je kruhovitý nebo polokruhovi-
tý, na povrchu nepravidelně hrbolatý. Podhoubí 
zpočátku rozkládá dřevo ve spodní části kořenů 
a dále proniká do pařezové části kmene. Hnědák 
roste převážně na kořenech živých a odumřelých 
jehličnanů, zejména borovic, smrků a modřínů. 
Jde o houbu, která se nedá jíst.                          -mah-

Patří k nezaměnitelným dřevokazným houbám. 
Vyrůstá jednotlivě i v trsech, zpravidla střechovi-
tě nad sebou a objevuje se již v dubnu, v období, 
kdy začínají růst první smržovité houby. Roste na 
živých i mrtvých kmenech a pařezech listnáčů, 
především pak javorů, buků a ořešáků. Strom na-
padený touto houbou se nedá zachránit, způso-
buje totiž intenzivní hnilobu dřeva. Klobouk cho-
roše může dosahovat velkosti až 60 centimetrů v 
průměru. Jedn&aacut e; se o houbu, která je sice 
jedlá, ale značně tuhá. V kuchyni jsou využitelné 
pouze mladé plodnice, přičemž okraje klobouků 
nejlépe chutnají v polévkách. 

Roste střechovitě nad sebou, a to jako parazit 
živých i odumřelých stromů. Najdeme ho přede-
vším v listnatých lesích s převahou dubů či topolů, 
v parcích, zahrádkách a na okrajích cest. Houba 
napadá jádrové dřevo a vyvolává intenzivní hni-
lobu. Podle barvy a velikosti jde o snadno určitel-
ný druh. Plodnice rostou v těsných vrstvách nad 
sebou. Jsou zářivě žluté nebo žlutooranžové. Ve 
stáří plodnice tmavnou. Dužina je v mládí žlutá a 
měkká, ale stárnutím tuhne a drobí se. Jde o jed-
lou houbu střední kvality, která při vhodné úpra-
vě připomíná kuřecí řízek. Houba je aromatická, 
v mládí velmi šťavnatá.

-hm-



Sledujte 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

Kurs společenského chování 
a tance pro začátečníky

Kurs pro začátečníky bude zahájen ve čtvrtek 
13. září 2012 od 16 hodin ve velkém sále kulturního 
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 

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

telefonů je samozřejmostí.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění návštěvníkům 
kulturních akcí

 

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

To je m
ůj

svět!

Novomestsko_baner 190x81_zbynek_cech.indd   1 14.6.2012   11:55:17

DO ŠKOLY
* CENTROPEN
*  KOOH - I - NOOR
* MAPED
*  STABILO
*  PILOT 
a další nakoupíte v samoobsluze 
HRAČKY - PAPÍR  IVANA 
RAJSKÁ, Komenského náměstí 
nad Hruškou

Zahradnicví Nové Město na 
Moravě nabízí:

Kapela Bosorky 
hledá

zpěvačku zpívající rock a 
pop, klávesačku a dívku 
hrající na elektrickou kytaru        

- pouze holky. 
Kontakt: 608 477 428

Zahradnictví 
Nové Město na Moravě

vás všechny srdečně zve na tancovačky 
v zahradnictví. Opečeme žebírka a 
nějakou tu krůtičku.
Termíny hraní:
  4.8. - tancovačka
17.8. - pouťová zábava
  1.9. - konec prázdnin

Těšíme se na Vaši návštěvu!

- projektovou dokumentaci zahrad 
 a  firem

- tvorbu jezírek
- zakládání zahrad a vřesovištních 
ploch

- údržbu zeleně, stříhání živ. plotů
Praxe v oboru 18 let. Doprava po 
celé ČR zdarma. Tel.: 608 477 428

kvalitní školní potřeby značek

Ceník placené inzerce naleznete 
na: noviny.nmnm.cz/inzerce
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Kulturní dům

Mečíková pouť

na kostelíčku

neděle
19. srpna 

2012

Nové Město 
na Moravě

Jazykové kurzy

Kulturní dům nabízí jazykové kurzy 
různých 

stupňů pokročilosti:

Angličtina pro:
- začátečníky
- mírně pokročilé
- pokročilé a více pokročilé
- business English

Informace a přihlášky:
daniel.simek@nmnm.cz
tel.: 608 617 234

Nepřijdete ani o kurzy pro děti a mládež, 
které od nového školního roku 2012/2013 

bude v kulturním domě 
pořádat DDM.


