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Mistrovství světa je tady! Pojďme si jej užít   

Letos odstartuje 
revitalizace zeleně

Kulturní dům 
rozšiřuje svoje služby

Každý Novoměšťák stokrát četl nebo slyšel, že 
v našem městě bude mistrovství světa. Každý už 
stokrát slyšel, že nás čeká největší sportovní udá-
lost v historii města a kraje. A teď přichází ta chví-
le, kdy se to celé spustí. Organizátoři udělali ma-
ximum, aby mistrovství proběhlo bez problémů. 
Areál u Ski hotelu se proměnil k nepoznání, řada 
změn potkala i město a okolí. A v drtivé většině 
jsou to změny k lepšímu. Investice, které nám bu-

dou sloužit i v budoucnu. V posledních měsících 
jsem byl příjemně překvapen tím, jak všichni do-
kážou jít vstříc společnému zájmu. Od krajských 
představitelů přes všechny složky integrovaného 
záchranného systému, silničáře, podnikatele, 
dobrovolníky, úředníky a šéfy úřadů i minister-
stev. Poděkování za skvělý přístup si opravdu za-
slouží stovky, možná tisíce lidí. Za pár dní začne 
ta nejdůležitější a nejtěžší část naší práce. Od sed-
mého do sedmnáctého února bude Nové Město 
žít biatlonem. Každý den bude plný zážitků nejen 
ve Vysočina aréně, ale i na našem náměstí. Každý 
den si na náměstí můžeme vedle přenosů z areálu 
užít i kvalitní kulturní program. Samozřejmě nás 
čeká i řada omezení, pro někoho i nepříjemných 
a otravných. Prosím vás všechny o trpělivost, 
pevné nervy a toleranci. Organizátoři Mistrovství 
světa v biatlonu mají za úkol nepříjemné dopady 
minimalizovat. Vstřícností a rozumným přístu-
pem nás všech jim v tom pomůžeme. Pojďme si 
každý na mistrovství najít to dobré a užijme si to! 

Michal Šmarda, starosta města 

Sledujte změny v dopravě při MS v biatlonu 
Novoměstský sportovní areál Vysočina Arena 
se chystá na největší nápor diváků ve své histo-
rii. Na Mistrovství světa v biatlonu se připravují 
nejen organizátoři šampionátu, kteří vyzývají 
návštěvníky k příchodu na závody s dostatečným 
předstihem, ale také policisté, jejichž počet na 
místě se v době mistrovství výrazně zvýší. Mnozí 
z nich se budou podílet na řízení dopravy, která 
jak v Novém Městě, tak v okolí dozná význam-
ných změn. 

• Jednosměrná „devatenáctka“ 
Ze silnice I/19 se po dobu mistrovství stane jed-
nosměrka. Zjednosměrněna bude ve směru Nové 
Město na Moravě – Žďár nad Sázavou. Jedno-
směrka začíná za obcí Radňovice a končí u auto-
bazaru u Mělkovic. Současně bude sloužit jako 
parkoviště se šikmým stáním. Ze Žďáru do No-
vého Města na Moravě povede trasa přes Mělko-
vice, Slavkovice, Petrovice až na kruhový objezd. 
Další jednosměrka je ve směru od silnice I/19 do 
Slavkovic (kolem vepřína) a silnice ze Slavkovic 
do Petrovic. 

• Jednosměrky ve městě 
Jedna z nich bude na ulici Smetanova a Tyršova, 
a to od vlakového nádraží ke kulturnímu domu. 
Další na ulici Nezvalova, kde se bude jezdit smě-
rem od Uhelných skladů k ulici Soškova.  Jedno-
směrky budou částečně řešit problém parkova-
cích míst.

• Uzavřená silnice 
Silnice směrem od Nového Města do Vlachovic 
bude po celou dobu konání MS uzavřena. Oby-
vatelé Vlachovic a Tří Studní obdrží prostřednic-
tvím svých starostů od pořadatelů karty, které je 
budou opravňovat k průjezdu.  Obyvatelům ulice 
Vlachovická budou karty k  průjezdu zajištěny 
prostřednictvím Městské policie. Obyvatelé Jiří-
kovic budou jezdit do Nového Města na Moravě 
přes Radňovice.  

• Omezený provoz na Vratislavově náměstí 
V době od 23:00 hod. do 12:00 hod. následujícího 
dne bude na pravé straně náměstí umožněn jed-
nosměrný provoz od Palackého náměstí kolem 

Horácké galerie s výjezdem u staré pošty. Bude 
zde možné i parkovat. V uvedené době bude mož-
né v celém prostoru náměstí provést zásobování 
provozoven. V době od 12:00 hod. do 23:00 hod. 
bude celé Vratislavovo náměstí uzavřeno.

• Parkování ve městě a okolí 
Parkování pro návštěvníky MS bude zajištěno v 
areálu lesnického učiliště v Petrovicích, v prosto-
rách firmy JCZ  v Maršovicích, na ulici Soškova 
v areálu bývalého Silničního vývoje a dále na uli-
cích Budovatelů a Masarykova. Ulice Budovatelů 
bude pro účely parkování zjednosměrněna od 
ulice Hornické směrem k ulici Brněnská. Obyva-
telům ulice Budovatelů budou vyčleněny plochy 
pro parkování u kotelny na ulici Hornická a par-
kovací plochy za kinem. 

• Snížená rychlost, policisté na křižovatkách 
Na některých úsecích lze očekávat i změnu rych-
losti jízdy, a to na 30 km/hod. Většina křižovatek 
by měla být řízena policisty.

pokračování na str. 3
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Nové Město žije 
biatlonem

V Horáckém muzeu 
už to fičí
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Sledujte změny v dopravě při MS v biatlonu Investice v uplynulém roce. Opravy, ale i nové stavby  

V Novém Městě se v loňském roce opravovalo 
a stavělo nejen za peníze z městské kasy. Měs-
to se ve svých plánech mohlo opřít o dotace. 
Rušno bylo na mnoha místech, přičemž do 
konce byly dotaženy všechny naplánované 
akce. Největší městskou investicí bylo pokra-
čování projektu Dyje II. Za dokončenou kana-
lizaci v Maršovicích, Pohledci a části Nového 
Města jsme v  uplynulém roce zaplatili téměř 
patnáct milionů korun. V  rámci tohoto pro-
jektu byla opravena i Malá ulička a část ulice 
Purkyňova. Z  městského rozpočtu šly také 
peníze na předláždění chodníků pravé strany 
náměstí, které již byly v nevyhovujícím stavu. 
Hezčí náměstí máme i díky novým lampám. 

Vyměněny byly všechny stožáry veřejného 
osvětlení. Město pamatovalo také na opra-
vy dalších chodníků. Lépe se chodí na ulici 
Žďárské a také na ulici Luční. Ve městě přibyl 
nový přechod pro chodce. Bezpečněji se již 
přechází v horní části ulice Křičkovy u mar-
ketu Lidl. Rozšířen a osvětlen byl přechod na 
Brněnské. Zlepšení se dočkala i přilehlá ulice 
Jánská, kde byl vybudován přístup k přecho-
du včetně chodníku. Nový chodník byl posta-
ven také u nemocnice.  Vede od přechodu pro 
chodce naproti vchodu do nemocnice přes 
železniční přejezd až k  nově postavenému 
autobusovému nástupišti. Pracovníci SŽDC 
vedle železničního přejezdu nad nemocnicí 

lépe zabezpečili a opravili přejezdy u vla-
kového nádraží, u zahradnictví a k Medinu. 
Pochlubit se můžeme také novým perónem 
na zastávce u nemocnice. Další významnou 
investicí byla výstavba dopravního terminálu. 
Náklady byly z větší části hrazeny z evropské 
dotace. Zohledňována byla rovněž otázka 
parkování ve městě. Postaveno bylo nové 
parkoviště pod nemocnicí. Nová parkovací 
místa přibyla na Hornické. Oprav se dočkala 
také silnice z Nového Města směrem na Oleš-
nou, dále silnice III. třídy spojující Slavkovice 
a Mělkovice. Nový povrch má i hojně využí-
vaná cesta od Brožkova kopce ke Ski hotelu. 

-mah-  

Helena Benešová Šustrová: Minulý rok hodnotím vcelku pozitivně 

Díky loňským investicím naše město prokouk-
lo. Můžeme loňský rok z hlediska rozvoje hod-
notit pro Nové Město jako pozitivní? 
Minulý rok hodnotím z hlediska investic vcelku 
pozitivně. Jsem ráda, že se postupně daří realizo-
vat projekty, které má KDU–ČSL dlouhodobě ve 
svém volebním programu. 

Kterou z investic považujete za nejvýznamnější? 
Každá investice, která zlepší kvalitu života oby-
vatel v našem městě, je důležitá. Ať už se jedná 
o dokončení dopravního terminálu, opravu 
nevyhovujících chodníků a silnic či vyřešení do-
pravní situace v některých nebezpečných úsecích. 
Pozitivně hodnotím především to, že se úspěšně 
daří čerpat dotace z  Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihovýchod. Rovněž je tře-
ba zdůraznit, že v souvislosti s MS v biatlonu se 
vybudovaly stavby a komunikace, které nám ve 
městě zůstanou.
Zklamalo Vás něco? 
Nemyslím si, že by bylo něco, co by mě nějak 
zvlášť zklamalo. Některé věci se povedou lépe, 
jiné hůře a z toho je třeba se poučit. Našla bych 
pár věcí, které by se daly vykomunikovat s veřej-
ností lépe. Jde například o problematiku školky 
na Tyršově ulici. 
Vidíte ještě možnosti, co zlepšit?
Očekávám, že se v  příštím roce podaří vytvořit 
Komunitní plán sociálních služeb. Měli bychom 
mít jasno, které služby jsou u nás dublovány a 

naopak po kterých je poptávka, ale nabízeny ne-
jsou. Upřímně mě pak těší, že se dočkáme rekon-
strukce a rozšíření Centra Zdislava či revitalizace 
náměstí. Rovněž z hlediska bezpečnosti dopravy 
je stále nedořešeno několik problematických 
míst - ulice Brněnská, Svárov, Masarykova ulice 
v  křížení s  ulicí Křičkovou či možné propojení 
okolních obcí, respektive místních částí s Novým 
Městem. Předpokládám, že vedení města bude i 
nadále pokračovat v řešení bytové problematiky, 
jakožto i v řešení problematiky parkování. 
Jaký bude podle Vás pro město rok 2013?
Rok 2013 bude pravděpodobně pro naše město 
rokem akčním. Kromě Mistrovství světa v biatlo-
nu nás bude čekat dokončení přípravných prací 
pro výstavbu Městských lázní, zároveň budeme 
hledat i možnosti, jak realizovat výstavbu spor-
tovní haly.  A pokud se podaří úspěšně zvládnout 
všechna jednání, projedeme se i první městskou 
hromadnou dopravou. Našemu městu bych však 
především přála, aby vzkvétalo ku prospěchu 
občanům a aby bylo vždy jejich bezpečným do-
movem, kde rádi žijí a kam se rádi vrací.      -mah-

Zastupitelka a radní města Helena Benešová Šustrová (KDU-ČSL) v rozhovoru hodnotí rok 2012 z pohledu investic a přibližuje stěžejní úkoly pro rok 2013.

pokračování ze str. 1

• Autobusy ve městě 
V průběhu celé akce bude ve městě zvýšený prů-
jezd autobusů, které budou zajišťovat kyvadlo-
vou dopravu. Přímo ve městě bude jezdit linka 
na trase: parkoviště u nemocnice, ulice Žďárská, 
Dukelská, Veslařská, Malá, Mírová, Křičkova, 
Maršovská, JCZ Maršovice, ulice Maršovská, 
Nezvalova, nádraží ČD, Křičkova, Masarykova, 
Brněnská, kruhový objezd, silnice I/19, parkovi-
ště u nemocnice. Ostatní autobusy, které budou 
provádět svozy ze Žďáru nad Sázavou, se budou 
pohybovat i na ulicích Žďárská a Nečasova.

• Zákazy zastavení
Z důvodu volného průjezdu autobusů bude na 
ulicích Dukelská a Veslařská zakázáno zastavení 
a na ulici Veslařská, ve zúženém místě u Cihel-
ského rybníka, dojde ke změně přednosti v jízdě. 
Na ulici Lesní (od viaduktu až po odbočku do 
Zahradníkova kouta) bude umístěna dopravní 
značka zákaz zastavení. 

• Návštěvy nemocnice 
Návštěvníci nemocnice budou mít k dispozici 
nové parkoviště přímo v  areálu zdravotnického 
zařízení. 

• Provoz firmy Medin 
Stejné karty jako obyvatelé Vlachovic a Tří Stud-
ní obdrží zaměstnanci Medinu, kterým bude za-
městnavatelem umožněn vjezd do areálu firmy.

• Doporučení 
V době konání MS doporučujeme obyvatelům 
Nového Města na Moravě, aby co nejvíce omezili 
pohyb vlastními auty po území města a spíše vyu-
žívali pěší a kyvadlovou dopravu.

Podrobnější informace 
přináší biatlonová příloha, která je součástí úno-
rového vydání Novoměstska a v níž nechybějí 
informace o plánované kyvadlové dopravě, uza-
vírkách i možnostech parkování po dobu mist-
rovství světa.                                             -stan-, -mah-

Město schválilo pořízení nového územního plánu
Naše město se po více než deseti letech dočká no-
vého územního plánu. V konečném rozhodování 
sehrál důležitou roli zákon o územním plánování 
a stavebním řádu, dle kterého měly územní plány 
obcí schválené před rokem 2007 pozbýt platnos-
ti na konci roku 2015. Územní plán se v Novém 
Městě naposledy schvaloval v roce 2002. Poří-
zením nového územního plánu se otevírá mož-
nost přehodnotit zastavitelné plochy i jednotlivé 
oblasti, a to s ohledem na budoucí rozvoj města. 
Navíc jej bude možné vystavit v digitální podobě 
na internetových stránkách města. „Nové Město 
má dlouholetý dluh. Nemáme přehledný digitál-
ní územní plán, což je v dnešní době ostuda. To se 

nám teď konečně podaří napravit a každý bude 
mít možnost bez větší námahy zjistit si vše, co 
potřebuje,“ říká novoměstský zastupitel Jaro-
slav Lempera. V novém územním plánu dojde 
v Novém Městě i všech místních částech k vyme-
zení zejména ploch bydlení, rekreace, občanské-
ho vybavení, veřejných prostranství, dopravní 
a technické infrastruktury, výroby a skladování 
jako ploch zastavěných i zastavitelných. „Podle 
srovnání podnikatelského prostředí, které dělal 
časopis Ekonom, brzdí rozvoj podnikání vysoké 
ceny stavebních pozemků. I to je jeden z pro-
blémů, které by nový územní plán mohl pomoci 
řešit,“ doplňuje Lempera. Územní plán bude 

vedle strategických cílů zohledňovat nezastupi-
telnou úlohu zeleně a krajiny. Dbáno tak bude na 
ochranu zemědělské půdy, lesní půdy, či ochranu 
přírody. Zhotovitelem návrhu územního plánu 
je společnost ARCHTEAM, územní plánování, 
Brno. Tato projekční kancelář je smluvně dohod-
nutá na pevné lhůtě odevzdání první fáze návrhu, 
a to 31. července tohoto roku. Následovat bude 
společné jednání s dotčenými orgány. K jeho 
návrhu se budou moci vyjádřit i občané. Pro-
střednictvím veřejné vyhlášky se dozví, kdy a jak 
bude návrh koncepčního dokumentu vystaven 
a jakou formou jej budou moci připomínkovat. 

-mah- 

Anketa: Chybí Vám novoroční nebo silvestrovský ohňostroj? 
Chybí Vám novoroční nebo silvestrov-
ský ohňostroj? Přivítali byste rádi nový 
rok společně?
V Bystřici nad Pernštejnem město pořá-
dá novoroční oslavy přímo o silvestrov-
ské půlnoci. Ve Žďáře nad Sázavou se 
zase celé město těší na ohňostroj, který 
se rozzáří na Nový rok pozdě odpoledne. 
Své oslavy pořádá i Velké Meziříčí, Tře-
bíč a další města v našem kraji. V Novém 
Městě na Moravě radnice ani jiná institu-
ce žádné oficiální oslavy příchodu nové-
ho roku nepořádá.
Chybí Vám novoroční nebo silvestrovský 
ohňostroj? Přivítali byste rádi nový rok 
společně?

Žďárské Novoroční pod-
večerní setkání na náměs-
tí je příjemnou příležitostí 
popřát lidem hodně štěstí 
v novém roce. Setkají se 
zde často lidé, kteří se tře-
ba celý rok nevidí, a je zde 
moc příjemná atmosféra.
Dagmar Zvěřinová, sta-
rostka Žďáru  nad Sázavou 

Bystřický Novoroční oh-
ňostroj je tradičně spou-
štěn po státní hymně na 
Nový rok. Na náměstí 
přichází v průměru 1500 
lidí. Sleduji, že tato akce 
je přijímána s nadšením 
a obecně si ji všichni chválí. 
Karel Pačiska, starosta 
Bystřice nad Pernštejnem 

1. Potěšil by mne silvestrovský kulturní pro-
gram s ohňostrojem o půlnoci.
2. Líbilo by se mi novoroční odpolední se-
tkání s ohňostrojem.
3. Oslavy ať se klidně konají, ale ohňostroje 
mi vadí.
4. Akcí je v Novém Městě už tak dost, je to 
zbytečné.

Hlasujte na webových stránkách http://novi-
ny.nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete hlaso-
vat jen jednou. Někde se vám proto mohlo stát, 
že na počítači už někdo hlasoval a váš hlas už 
nebylo možné zadat do systému. Nabízíme 
vám proto i možnost osobního, papírového 
hlasování v  Městské knihovně. Diskutovat o 
tomto tématu můžete i na www.vas-nazor.cz
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Změny v novoměstské nemocniciLetos odstartuje revitalizace zeleně  
 Nový rok zahájila novoměstská nemocnice otevřením nového provozu urgentního příjmu. Toto pracoviště při-

náší další zlepšení a zefektivnění péče o akutně nemocné pacienty. Kvalitní odborná péče se tak každému dostane 
velmi rychle poté, co vstoupí do naší nemocnice. Urgentní příjem (emergency) má nepřetržitý provoz s přítomností 
lékaře chirurgického a interního oboru v těsné dostupnosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení. 
 Toto pracoviště má také přímou vazbu na radiodiagnostiku s nepřetržitou možností CT a ultrazvukového vy-
šetření a je také v dosahu operačních sálů. Kromě ambulancí je vybaveno příjmovým sálem se šesti expektačními 
lůžky pro úvodní vyšetření pacienta a zhodnocení jeho zdravotního stavu. Z emergency může být pacient přeložen 
na akutní lůžko některého z oddělení, část pacientů může být i propuštěna domů. Zřízení tohoto pracoviště je pod-
mínkou pro další existenci našeho iktového centra pro léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou. 
 V průběhu měsíce února naše nemocnice zahájí také nově lůžkovou rehabilitační péči zejména o pacienty naše-
ho iktového centra k doléčení a zmírnění následků po cévních mozkových příhodách a také k rehabilitaci pacientů 
našeho ortopedického oddělení po operaci kloubních náhrad. 
 V rámci složitých jednání se zdravotními pojišťovnami se nepodařilo smluvně obnovit péči lůžkového infekč-
ního oddělení. Přišli jsme tak o 20 lůžek, ale podařilo se zase navýšit stávající počet lůžek interního oddělení o 
15. Důležité je, že provoz infekční ambulance je zachován i se stávajícím týmem našich lékařů se specializovanou 
způsobilostí z infekčního lékařství. Praktičtí lékaři tak mohou své pacienty v případě potřeby doporučit k vyšetření 
do naší ambulance. Již brzy dojde také ke zlepšení parkování v areálu nemocnice - v únoru bude zprovozněno nové 
parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst.

JUDr. Věra Palečková, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Tříkrálová koleda pro letošek skončila

Třináctý ročník Tříkrálové sbírky je již minu-
lostí. Ve žďárském okrese bylo možné napo-
čítat na 1300 koledníků. Celkem 411 kasiček 

bylo postupně rozpečetěno a výtěžky předány 
na centrální účet Charity. Peníze následně 
putovaly a putují do míst, kde se sbírka kona-
la. Nápomocny tak budou i v našem regionu.  
V Novém Městě a okolí bylo během tohoto roč-
níku vybráno 185 095 Kč. Část výtěžku půjde 
na rozšíření služby Osobní asistence do dalších 
lokalit a na podporu terénní služby zabývají-
cí se poskytováním pomoci sociálně slabým 
rodinám s dětmi. A protože se v letošním roce 
očekává velmi nepříznivá situace s financová-
ním služeb, vznikne v rámci Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou tzv. rezervní fond. Tento 
fond bude v případě potřeby využit na podporu 
služeb, které se ocitnou ve finanční krizi. -mah-

Celkem výtěžek Nové Město 
na Moravě a okolí: 185 095 Kč

Hlinné: 8 000 Kč
Jiřikovice: 6 429 Kč
Maršovice: 11 652 Kč
Nové Město na Moravě: 106 058 Kč
Radňovice: 13 440 Kč
Olešná: 11 269 Kč
Pohledec: 8 701 Kč
Rokytno: 6 201 Kč
Slavkovice: 13 345 Kč

Dobrodiní řečené 
„PENZION“

Říkáme mu důvěrně PENZION, ale všichni 
víme, že jde o Novoměstské sociální služby nebo-
li dům s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. 
Již podruhé v životě nám tato instituce zásadně 
pomohla s  řešením takřka bezvýchodné situa-
ce, když se naši rodiče stali téměř ze dne na den 
nemobilními. Ať už to byl v minulosti manželův 
otec, nebo nyní moje matka. V obou případech 
by se jednání s DPS dalo označit za malý zázrak 
v tom smyslu, že problémy, které nám narostly do 
kolosálních rozměrů, byly s pomocí DPS vyřeše-
ny za pár dní. Nemohu v této souvislosti nejme-
novat bývalou ředitelku paní Marii Scheibovou, 
současnou ředitelku paní ing. Hanu Janů a na-
šeho snad anděla strážného paní Marcelu Kru-
picovou. Jim a současně také všem pracovnicím 
a pracovníkům chci na tomto místě složit poklo-
nu za jejich vřelý lidský přístup, za jejich vlídné 
jednání a ochotu k  práci pro seniory. Všechny 
do jednoho obdivuji a znovu děkuji, že máme 
to štěstí, že jsme měli a máme tam naše blízké 
zabezpečené. Nyní bych tedy všem chtěla po-
přát, aby měli se svými klienty mnoho krásných 
zážitků a aby měli i nadále dostatek trpělivosti 
a sil k vykonávání této nesmírně náročné služby. 
A to vše ať nadále zůstává v   láskyplné a přívěti-
vé atmosféře. Za spokojenou rodinu  Alice Hrdá

Provoněný vánoční čas v domě 
s pečovatelskou službou 
Dům s pečovatelskou službou není pouze do-
mem „na dožití“, jak se může někomu zdát. Kdo 
nakoukne „pod pokličku“ života obyvatel, zjistí, 
že si žijeme spokojeně. Důkazem toho byl vánoč-
ní čas, na který jsme se připravovali již na pod-
zim, kdy jsme vyráběli vánoční ozdoby a drobné 
dárky. Vánoční atmosféra byla navozena tradiční 

„Adventní spirálou“ a pokračovala „Mikulášskou 
besídkou“. Součástí předvánočního období bylo 
také konání bohoslužeb v prostorách domu 
s pečovatelskou službou. V prosinci jsme přiví-
tali děti z MŠ Slavkovice, následovalo „Tvoře-
ní“ se žáky ze základní školy či společné pečení 
perníků. Patchwork club u nás pořádal výstavu 
svých výrobků. Během nezapomenutelného ví-
kendu se povídalo při vánočce, vánočním závinu 
a punči. Posezení potěšilo nejen obyvatele, ale 
také jejich rodinné příslušníky a návštěvníky. 
Během předvánočního víkendu jsme společně 
nazdobili stromeček a všichni obyvatelé byli 

obdarováni malým dárkem. Na Štědrý den 
nás navštívili novoměstští skauti, kteří přinesli 
Betlémské světlo. Následovalo srdečné setkání 
s každým obyvatelem, přičemž nikdo nezůstal 
o Štědrém dnu sám. Vánoční dobu nám zakonči-
la návštěva Tří králů a Tříkrálový večer. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného a drobných výrobků 
naší dílny byl určen na podporu sociálních služeb 
(NSS a Centra Zdislava). V těchto dnech plánu-
jeme „biatlonové tvoření“. Drobnými výrobky 
z naší šperkařské a keramické dílny bychom se 
rádi představili společně s Centrem Zdislava na 
událost roku v Novém Městě – MS v biatlonu. 
Výtěžek z veřejné sbírky, kterou máme v NSS na 
letošní rok vyhlášenou, půjde na zkvalitnění ži-
vota a podporu aktivizačních programů v domě 
s pečovatelskou službou. Děkujeme vám všem, 
kteří jste nás jakýmkoliv způsobem podpořili 
a přispěli k radostné atmosféře a příjemným chví-
lím v našem domě. Hana Janů, ředitelka NSS

Naše město bylo úspěšné při podání žádosti 
o dotaci z evropských fondů na revitalizaci zeleně. 
V  tomto roce dojde ve vytipovaných lokalitách 
ke kácení poškozených a sázení nových stromů,
odstraňování náletů, omlazovaní keřů a v  ne-
poslední řadě budou zakládány nové trávníky. 
Zlepší se nejen vzhled města, ale také zdravotní 
stav městské zeleně. Přibude míst, kde budou 
moci lidé odpočívat a relaxovat. K  tomu bu-
dou pevně zakořeněna jasná a nepřekročitelná 
pravidla v péči o zeleň. „Dlouhodobým pozoro-
váním, a po tři roky detailnějším pohledem na 
stromy v našem okolí, tento zásah velice vítám 
a považuji ho za nezbytný krok k udržení součas-
né vzrostlé zeleně. Cílem vždy musí být účinná 
pomoc stromům tak, aby vlastní regenerací byly 
zachovány pro nás i pro další generace,“ říká 
předseda spolku LIPA Martin Petr. Tento spo-
lek se zabývá ochranou dřevin rostoucích mimo 
les. Dbá na to, aby žádný strom nebyl pokácen 
zbytečně. Stejného metru se snaží držet i město. 
Před více než rokem inicioval novoměstský sta-
rosta Michal Šmarda otevřené diskuze s občany 
přímo v místech, která jsou do projektu zařaze-
na. „Lidé přišli s řadou připomínek. Je jasné, že 
jsme se s autory projektu zpočátku hádali. Mile 
mě ale překvapilo, že jsme poměrně rychle na-

šli shodu,“ oceňuje Michal Šmarda. Upravený 
projekt spojuje názory odborníků, tradice města 
i vzpomínky a emoce lidí, kteří v jednotlivých lo-
kalitách žijí.  „Od začátku plánování revitalizace 
jsme se účastnili přípravných jednání na odbor-
né úrovni.  Záruky, které jsme již z  minulosti 
měli v  hlavní projektantce Ireně Dundychové, 
která se svým týmem poctivě vyhodnotila kaž-
dý strom v dotčených lokalitách, byly potvrzeny, 
a z celkového množství vzrostlých stromů byla 
vytipována asi  tři procenta vážně poškozených 
stromů ke skácení,“ doplňuje Petr, který již  
v Novém Městě a okolí zachránil nejeden strom 
před kácením. Naše město má tak šanci, aby se 
vyhnulo sporům a hádkám, které podobné pro-
jekty provázely v jiných městech. „Velmi důležité 
bude samotné odborné provedení prací tak, aby 
nedošlo k  poškození stromů udržovaných ani 
stromů vedlejších. Stejnou odbornost budeme 
vyžadovat i v  případě vysazování nové zeleně, 
a to hlavně  při hledání vhodné lokalizace stro-
mů nebo keřů. Mohu slíbit všem občanům, že 
po dobu provádění prací budeme v  pohotovos-
ti,“ uzavírá Petr.  Původní rozpočet projektu či-
nil 14 milionů korun.  Výběrovým řízením však 
vítězně prošel uchazeč s nabídkou jen 5 milionů. 

-mah-

Město opraví 
poničenou sochu 
Radnice se postará o zrestaurování památkově 
chráněné sochy svatého Jana Nepomuckého, kte-
rá stála na mostě na silnici I/19 v Olešné. Po neho-
dě nákladního auta došlo totiž k jejímu poničení. 
Po nárazu do podstavce se socha rozlomila na ně-
kolik částí. Škoda na pískovcové skulptuře z roku 
1863 i na jejím soklu byla odhadnuta na tři sta tisíc 
korun. Tuto částku zaplatí město samo. Následně 
však bude uplatňovat náhradu škody z pojistky 
řidiče automobilu, který do sochy narazil. -mah-

Zpráva z porodnice:
více narozených dětí
V loňském roce se v novoměstské porodni-
ci narodilo o 8 dětí více než předloni. Ze 760 
miminek bylo 411 chlapců a 349 dívek. Dvoj-
čat bylo 12. Nejčastější jména byla Jan a Eliš-
ka. V  meziměsíčním srovnání se nejvíce dětí 
narodilo v  březnu, nejméně v  lednu. -mah-

Výběr poplatku 
za komunální 
odpad 
Od 1. února je vybírán místní poplatek za komu-
nální odpad na rok 2013 od občanů, kteří mají 
na území našeho města trvalý pobyt. N. Město 
je jedním z mála měst, která nepřistoupila ke 
zvýšení poplatku za svoz komunálního odpa-
du. Ten tak zůstává ve výši 480 korun na osobu 
a rok. Místní poplatek je možné uhradit v  hoto-
vosti na pokladně MěÚ, Vratislavovo náměstí 
103. Otevřena je v pondělí a ve středu od 8:00 do 
17:00 a dále ve čtvrtek od 8:00 do 14:00. -mah- 

Sčítání lesní zvěře 
Každý rok připadá na únor a březen sčítání 
zvěře. Pravidelná kontrola napoví, jak zvířata 
přežila zimu. Navíc je to povinnost, kterou sta-
novuje zákon. V Kraji Vysočina, tedy i v honit-
bách na Novoměstsku, se zvěř bude sčítat bě-
hem dvou termínů. První termín je stanoven na 
9. února, druhý na 9. března. Změny ve stavech 
zvěře v jednotlivých honitbách oproti loňské-
mu roku budou známy začátkem dubna. -mah-

aktuální informace:
noviny.nmnm.cz

Sporten mění majitele. Firma 
zůstane v českých rukou 
Jedna z největších firem ve městě, firma Sporten, 
má nového majitele. Majoritním akcionářem se 
stala společnost Wres, která je ve vlastnictví čtyř 
českých podnikatelů. Značka Sporten tak nadále 
zůstává v českých rukou. Firma Wres je vlast-
nicky a personálně propojena s jihlavskou spo-
lečností Motorpal, která vyrábí komponenty pro 
automobilový průmysl. „Naším cílem je posílit 
rozvoj firmy a dále budovat pozici značky na trhu. 
Chceme i do budoucna udržet společnost na 
technologické špičce v oboru,“ přiblížil předseda 

představenstva a spolumajitel společnosti Wres 
Miroslav Čižík. Jeho slova potvrzuje i ředitel fir-
my Sporten Ján Hudák, jenž má nadále důvěru 
nových majitelů a zůstává v jejím vedení. Dlou-
holetý ředitel se nechal slyšet, že noví majitelé 
mají zájem přispět k tomu, aby se pokračovalo v 
trendu, kterým se firma ubírá už několik let a kte-
rý funguje. Noví vlastníci mají podle Hudáka sna-
hu přispět k tomu, aby se firma posunula ještě 
dál. Ve Sportenu nyní pracuje 168 zaměstnanců. 
Loňská produkce činila 136 tisíc párů lyží. -mah-

První kolo prezidentské volby 
První kolo přímé prezidentské volby vyhrál na 
Novoměstsku Miloš Zeman, jenž získal 36,35 
% hlasů.  Karla Schwarzenberga volilo 20,47 % 
a pro třetího v pořadí Jiřího Dienstbiera hlaso-
valo 12,63 % voličů. Na čtvrtém místě skončil 
průzkumy favorizovaný Jan Fischer s 11,65 % 
hlasů.  Zisky dalších kandidátů nepřesáhly deset 
procent.  Zuzana Roithová dostala 7,9, Vladimír 
Franz 4,4, Táňa Fischerová 2,5, Přemysl Sobotka 

2,1 a Jana Bobošíková 1,8 procent hlasů. Zájem 
o prezidentské volby byl na Novoměstsku vyš-
ší, než činil celorepublikový průměr. V našem 
městě a jeho místních částech se prvního kola 
zúčastnilo 67,3 % voličů, kteří hlasovali v cel-
kem 15 volebních okrscích. Odevzdáno bylo 
5633 obálek. Druhé kolo skončilo po uzávěrce 
únorového vydání. O jeho výsledcích budeme 
čtenáře informovat v březnovém vydání. -mah-

Další zpravodaj
Březnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku v pátek 15. února 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději v pondělí 4. března 
2013. Své příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 

můžete zanechat v kanceláři kulturního domu, 
městské knihovně nebo Horáckém muzeu. Tex-
tové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků v 
textovém editoru velikosti písma 12. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.
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Významná únorová výročí

Program Klub seniorů

6. 2. 1793   
Zemřel v Olomouci právník, spisovatel a národ-
ní buditel dr. Josef Vratislav Monse. Narodil 
se 15. června 1733 v Novém Městě. 

9. 2. 1928     
Narodil se v Novém Městě Jiří Brady. Letos 
oslaví 85. narozeniny.  

14. 2. 1933    
Zemřel v Brně farář a katecheta Filip Heusler. 

Je pohřben v Novém Městě. Narodil se tu 24. 
dubna 1859. 

27. 2. 1838    
Narodil se ve Smiřicích u Hradce Králové Josef 
Šimek, první ředitel chlapecké školy v Novém 
Městě. Zemřel 23. dubna 1902 v Novém Městě.
 
28. 2. 1928    
Zemřel v Pardubicích malíř a učitel kreslení Jan 
Šír. Narodil se 12. července 1868 v Novém Městě. 

4. 2.  
Video ze starších programů Klubu seniorů 
a cvičení na židlích
Jídelna DPS   15:00 - 17:00 hod. 
11. 2. 
Stůl plný dobrot aneb Ochutnáme, co doma 
připravíme
Jídelna DPS    15:00 - 17:00 hod. 
18. 2. 
Merenda - hraje pan Dolníček, masky vítány
Jídelna DPS  15:00 - 17:00 hod. 
23. 2. 
Městské divadlo Brno – muzikál Sněhurka a 7 
trpaslíků - odpolední představení, odjezd od KD 
ve 12:00. Návrat okolo 18:00. 
Přihlášky na akcích Klubu seniorů v jídelně DPS. 

Novoměstský kulturní dům rozšiřuje svoje služby
Hudební zkušebna, tančírna, „blešáky“ nebo 
kurz Základy fotografování pro každého, to 
jsou nové služby, které nabízí kulturní dům no-
voměstským občanům.  Nejnáročnější aktivitou 
byla příprava hudební zkušebny. Vedení NKZ si 
obzvlášť pochvaluje velkou úsporu finančních 
prostředků, neboť všechny práce na přeměně 
jedné z původních šaten ve zkušebnu vykonávali 
vlastní zaměstnanci. Celkové náklady zhruba 40 
tisíc jsou asi polovinou částky, kterou by si účto-
vala soukromá firma. „Dvojitá stěna, odhluč-
něná podlaha i okna, to vše bylo nutno vyřešit 
tak, aby byl zachován přirozený zvuk, který se 
netříští a neodráží,“ vysvětluje realizátor Daniel 
Šimek. Jste-li jednotlivec nebo šesti až deseti-
členná kapela s nedostatkem klidu a prostoru 
ke zkoušení, neváhejte a přihlaste se na e-mail: 

daniel.simek@nmnm.cz. Následně bude svo-

lána schůzka, na které se domluví podmínky 
a ceny pronájmu. Od hudby k tanci není daleko, 

a tak další novinkou společenských akcí v KD 
jsou tzv. tančírny, aneb volné večírky s tancem. 
Při reprodukované hudbě si můžete během čtyř 
až pěti hodin zopakovat naučené dovednosti 
z tanečních. Pokud si již v základních krocích ne-
jste tolik jistí, taneční mistři Vojtěch Žák a Lukáš 
Vráblík vám ochotně vše znovu vysvětlí a ukážou. 
Poprvé tančírna startuje ve středu 6. února v 19 
hodin, další pak 20. února, bude se tak konat 
dvakrát měsíčně. Vyplatí se přijít rovnou s part-
nerem, protože vstupné je 70 Kč pro pár a 50 
Kč pro jednotlivce. Pokud se tato aktivita osvěd-
čí, organizátoři slibují do budoucna tematicky 
zaměřené večery, ukázky latinskoamerických 
tanců nebo večery s živou hudbou. Bližší infor-
mace ohledně „blešáků“ a fotokurzu se dozvíte 
na webových stránkách nkz.nmnm.cz. -kuku- 

Poslední plesy letošní sezóny: 
Kontrasty a Lyžařský věneček
Plesová sezóna vrcholí, a tak se můžete bě-
hem letošní zimy těšit ještě na dva takto za-
měřené večery. První z nich je již počtvrté 
pořádaný ples Základní umělecké školy Jana 
Štursy a Unie rodičů. Vždy nese zajímavý 
název s hlubším podtextem, který odkrý-
vá veršované motto. Letos zní: „Kontrasty 
se v jedno spojí v ZUŠáckém plesovém reji. 
Bílá, černá, ano, ne, v únoru to nastane.“ 
O pestrý program se postarají studenti a učitelé 
tanečního, literárně dramatického a výtvar-
ného oboru. K tanci i poslechu tak budou hrát 
Velký dechový orchestr Z-UŠáci, školní kapela 
Swing Band, soubor bicích nástrojů Asaf a Kan-
tor Band. Vstupenky po 180 Kč lze zakoupit 
v kanceláři ZUŠ na Vratislavově nám. 121. Sem 
také můžete donést libovolný věcný, případ-
ně finanční dar do hry o ceny. Jako protisluž-
bu škola nabízí (dle svých možností) zpestřit 
kulturní program vámi pořádaných akcí. Ples 
s názvem Kontrasty se koná 22. února 2013 
v 19:30 hodin v novoměstském kulturním domě. 

Druhým tanečním večerem bude 2. března 
2013 Lyžařský věneček. Jde o neformální ples, 
kde společenský oděv není vyžadován. A jak 
název naznačuje, jde o událost napůl sportovní, 
navazující na tradiční lyžařské věnečky původ-
ně pořádané v novoměstské sokolovně. I letos 
je věneček uspořádán při největším novoměst-
ském lyžařském závodu klasického lyžování. 
Tím je tradičně Zlatá lyže. Zváni jsou milovníci 
lyžování i ostatních sportů, absolventi Spor-
tovní školy mládeže, Sportovní školy dorost 
a sportovních tříd. Kdo přijde přímo v dobovém 
lyžařském úboru, může vyhrát v soutěži o Nej-
krásnějšího lyžníka. Pro všechny ostatní bude 
od 20 hodin hrát kapela 4 Sýkorky a po půlno-
ci zábavu rozproudí diskotéka s DJ Vašákem. 
Pomozte oživit tuto tradici, kterou podpořilo 
Nové Město na Moravě. Lístky, za symbolickou 
cenu 80 korun, si můžete rezervovat na e-mai-
lu: lyzarsky.venecek@email.cz nebo zakoupit 
v knihkupectví Trojan na Vratislavově náměstí.

-kuku-

Dopis Jiřímu Brady  

Certifikační koncept počítačové 
gramotnosti 

Více než rok jsme pracovali na zajištění složitých 
podmínek, učeben i odborníků, abychom získali 
nejen pro naši školu, ale i pro naše město akredi-
tované středisko pro vzdělávání v  oblasti infor-
mační gramotnosti s  certifikovaným výstupem. 
Podařilo se! Od 3. prosince 2012 tuto akreditaci 
máme (více informací na www.sos-nmor.cz). 
ECDL (EuropeanComputerDriving Licence) je 
celosvětově rozšířený certifikační koncept počí-
tačové gramotnosti. Zahrnuje celou škálu vzdě-
lávacích programů, z nichž nejrozšířenější jsou 
ECDL START a ECDL CORE. Tyto programy 
pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve 
všech běžných oblastech využití prostředků ICT, 

od kancelářských programů, přes grafické ná-
stroje, až po informační systémy, a to v různých 
úrovních obtížnosti. Úspěšní absolventi ECDL 
testů získávají odpovídající certifikáty, které 
mají mezinárodní platnost. Ověřování počítačo-
vé gramotnosti podle tohoto konceptu je mezi-
národně uznávané, standardizované, objektivní 
a nezávislé. Využívá jednotné a pravidelně aktu-
alizované databáze testovacích otázek a úkolů. 
Pro naše žáky jsme již zapracovali testování do 
školních vzdělávacích plánů, přizpůsobili jsme 
výuku pro učební i studijní obory, abychom při 
testování dosahovali dobrých výsledků. Pro 
upřesnění, výsledky mohou být jen dva – pro-

spěl/neprospěl. Testování obsahuje 32-35 otá-
zek z  vybrané oblasti (ZÁKLADNÍ POJMY, 
WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, 
SPRÁVA DAT, DATABÁZE); většinou jde o 
praktické úkoly, kdy musí být v časovém limitu 
45 minut splněno 75 % příkladů správně. Rádi 
bychom do budoucna oslovili firmy, veřejnost 
i školy ke spolupráci v této oblasti, nabídli všem 
zájemcům možnost dalšího vzdělávání, pro-
školení i certifikování, protože ať chceme či ne, 
informační technologie jsou nedílnou součástí 
našeho života. Bez nich už to prostě nejde…
Ing. Jitka Zelená, manažerka ECDL, Bc. Jan 
Petr, Ing. Josef Kozáček – certifikovaní testeři 

Zájemci si mohou vyzkoušet přijímačky nanečisto  

Ředitel Jiří Maděra představuje letošní přijímací 
řízení na novoměstském gymnáziu.  

Jaké studijní obory budou letos otevřeny?
V  letošním roce plánujeme otevření jedné třídy 
víceletého gymnázia pro studenty z 5. tříd základ-

ních škol. Dále pak dvou tříd čtyřletého gymnázia 
pro žáky 9. tříd, kteří si mohou vybrat zaměření 
všeobecné, sportovní a nově s rozšířenou výukou 
informatiky.
Je možné studovat na gymnáziu bez vykonání 
přijímacích zkoušek? 
Každý ze studentů - ať z 5. či z 9. třídy - musí slo-
žit řádně zkoušky z matematiky a českého jazyka. 
V  hodnotících kritériích také zohledňujeme vy-
svědčení i aktivity dětí v soutěžích. 
Kdy se letos uskuteční přijímací řízení? 
První kolo přijímacího řízení proběhne v termínu 
22. nebo 23. dubna 2013. Termíny platí jak pro 
žáky z 5. tříd, tak pro žáky z 9. tříd a žáci si vy-
berou jeden z uvedených dnů.  Pokud má někdo 
obavy z přijímacích zkoušek, může si vyzkoušet 
atmosféru „přijímaček nanečisto“, a to kon-
krétně 21. února v 15 hodin v budově gymnázia. 
Žáci si vyzkouší obsahově podobné složení úloh, 
rozsah a rozložení témat a po skončení budou 
seznámeni se vzorovým řešením. Konkrétní vý-

sledky zveřejníme druhý den na našich webových 
stránkách.
Budou zájemci absolvovat přijímací zkoušky 
pod svým jménem? 
Ne, před zahájením zkoušky bude každému zá-
jemci přidělen číselný kód.
Může se na gymnázium dostat i ten uchazeč, 
který se umístil „pod čarou“? 
Je to možné, pokud někdo z úspěšnějších uchaze-
čů neodevzdá zápisový lístek (do 10 dnů), v tom 
případě uchazeč, který podal včas odvolání (do 3 
dnů po obdržení oznámení o nepřijetí), může být 
přijat.
Kde lze získat přihlášku a dokdy je třeba ji ode-
vzdat? 
Přihlášky je možné získat na základní škole, na 
našem gymnáziu nebo jsou ke stažení na webo-
vých stránkách gymnázia www.gynome.cz. 
Správně vyplněnou přihlášku pošlete nebo ode-
vzdejte nejpozději do 15. března tohoto roku na 
gymnázium (kancelář školy).              Hlaváčová V.

Změna adresy prospěla. Dům dětí a mládeže žije 
Tolik obávané stěhování bylo nakonec velkým 
přínosem jak pro děti, tak pro DDM. Rozšíře-
ná nabídka zájmových útvarů přilákala větší 
počet dětí do kroužků. Maminky se svými rato-
lestmi uvítaly prosvětlené prostory MC Lístek, 
kde nacházejí zázemí tři dny v týdnu, ať už je 
pro ně program připraven, nebo si jej vytvářejí 
samy. Pro malé i větší „tvořivce“ je připrave-
na výtvarná a keramická dílna i s hrnčířským 
kruhem. K dispozici je také počítačová učebna 

a od ledna tohoto roku také hudebna. Nabízí-
me také řadu sportovních kroužků např. Stre-
et dance, Badminton... Svůj klub "MOZEGG" 
mají i studenti gymnázia, kteří se zároveň podí-
lejí na organizování akcí v DDM. Nezapomíná-
me ani na děti z okolních vesnic. Naši nabídku 
využívají například ve Slavkovicích, Křídlech, 
Jiříkovicích... Rodiče ocenili zejména dostup-
nost nových prostor. Děti mohou ze školy 
docházet do kroužků bez jejich doprovodu. 

Nové prostory zároveň nabízejí mnoho nových 
možností pro pořádání příležitostných akcí. 
Můžeme srovnávat Podzimní bazárek nebo 
Andělský jarmark uspořádané v prostorách 
KD, jejichž návštěvnost byla několikanásobně 
vyšší než v minulých letech. Zájem a radost 
dětí nás motivují k vymýšlení nových aktivit 
a k dalšímu rozvoji. Na letní prázdniny připra-
vujeme jak příměstské, tak i pobytové tábory.  

zaměstnanci DDM

Besídka Mladých hasičů v Petrovicích
V pátek 21. prosince se v  petrovickém kultur-
ním domě uskutečnila vánoční besídka mladých 
hasičů, jejichž družstvo bylo v  uplynulém roce 
v Petrovicích založeno. Společně jsme pro rodi-
če, prarodiče, spoluobčany a pro hosty připravili 
menší vánoční překvapení. Pilně jsme nacvi-

čili básničky a koledy, které děti předvedly na 
vánoční besídce. V  sále voněla káva a cukroví, 
čímž se násobila vánoční atmosféra. Po skonče-
ní besídky si většina hostů prohlédla klubovnu, 
ve které se děti scházejí a tráví svůj volný čas. 

Dudková Klára

Vážený pane Brady,

dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poblaho-
přál k  Vašemu významnému životnímu jubileu, 
kterého se v  těchto dnech dožíváte. Do dalších 
let Vám přeji pevné zdraví, životní optimismus a 
hodně radostných chvil v kruhu Vaší rodiny. 
Město Nové Město na Moravě si velmi váží Vaše-
ho celoživotního úsilí v boji o záchranu lidských 
práv a svobod i Vašeho významného působení na 
poli šíření informovanosti o holocaustu a rasové 
nesnášenlivosti.
Jsme hrdi na to, že jste čestným občanem našeho 
města, neboť Vaše jméno je zárukou důstojné re-
prezentace našeho města ve světě. 
Vážený pane Brady, 
velmi rád bych Vám u příležitosti Vašeho jubilea 
poděkoval za výše uvedenou činnost osobně, pro-
to si dovoluji Vás pozvat na radnici města Nové-
ho Města na Moravě. V případě, že moje pozvání 
přijmete, dejte mi prosím vědět, abychom společ-
ně stanovili termín setkání.
S úctou
Michal Šmarda, starosta města 
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Novoměšťák Jan Kadlec 
na startu biatlonu v NDR

Foto: generálporučník Čeněk 
Hruška blahopřeje vítězným 
reprezentantům

Jak se novoměstští lyžaři naučili střílet
Třetím dílem končí seriál o dvojici 
novoměstských lyžařů-běžců, kteří 
se jako jedni z prvních z tehdejšího 
Československa zúčastnili závodu 
v  biatlonu. Jiří Dvořák a Jan Ka-
dlec se svými úspěchy v  lyžařském 
středisku v  Neuhausenu zasloužili 

o zrod tohoto zimního sportu v  ČSSR. 
Jejich houževnatost neunikla pozor-
nosti tehdejších novinářů. Půl sto-
letí staré články přinášejí svědectví 
o cestě do NDR, organizaci závodů 
a v  neposlední řadě o vynikajících 
výkonech. Výpravě, jež nečekaně vy-

bojovala tři první místa, dvě druhá 
a další umístění v první desítce, po-
děkoval i tehdejší předseda ÚV Sva-
zarmu Čeněk Hruška. „Za dobrou 
reprezentaci jsme každý obdrželi 
kufr, který mám ještě dnes schova-
ný,“ vzpomíná Jiří  Dvořák. -mah- 

Biatlonové naděje: Tři světové nominace, osm medailí 
O víkendu 12. - 13. ledna se uskutečnilo v Jab-
lonci nad Nisou biatlonové mistrovství České 
republiky dorostu a juniorů a současně první 
kolo Středoevropského poháru v biatlonu. Po 
závodech byla uzavřena nominace na Mistrov-
ství světa juniorů a dorostenců v biatlonu, které 
proběhne na přelomu ledna a února v rakous-
kém Obertilliachu. Naši závodníci navázali na 
prosincové úspěchy z Českého poháru kona-
ného 14. - 16. prosince v  Harrachově, kde se 
Martin Žák, Matouš Slonek, Jan Tkadlec, Anna 
Tkadlecová a Hana Ambrožová umístili aspoň 
v jednom svém závodě na stupních vítězů. Led-
nové výkony zhodnotil trenér Jiří Žák těmito 

slovy: „Na Mistrovství světa juniorů se nomino-
val Lukáš Dostál, na dorostenecký šampionát 
Jan Burian a senzačně vzhledem ke svému věku 
i Anna Tkadlecová. S těmito třemi nominacemi 
jsem velmi spokojený. Skvělé výsledky zajeli 
i mladší dorostenci. Příští týden 18. - 20. ledna 
bude na biatlonových olympijských nadějích ve 
slovenské Osrblii Česko reprezentovat Martin 
Žák.“ Naši mladí biatlonisté se svými úspěchy 
připojují ke skvělým výsledkům svých starších 
kolegů ve světovém poháru. Nezbývá než dou-
fat, že všem vydrží vrcholová forma až do jejich 
světových šampionátů a podaří se jim přetavit 
celoroční dřinu v některý z cenných kovů. -KH-

Výsledky: 
(první číslo je umístění ze sobotního rychlostní-
ho závodu, druhé z nedělního závodu stíhacího)

dorostenci mladší: 3. a 2. místo Jan Tkadlec, 
4. a 3. místo Matouš Slonek, 5. a 6. místo 
Martin Klouda 
dorostenci starší: 2. a 2. místo Jan Burian, 
10. a 10. místo Martin Žák
junioři: 5. a 2. místo Lukáš Dostál
dorostenky mladší: 9. a 7. místo Kristýna Černá
dorostenky starší: 3. a 1. místo Anna Tkadlecová
ženy: 4. a 4. místo Hana Ambrožová  

Úspěšný víkend novoměstských lyžařů
O víkendu 11. - 12. ledna vyrazili novoměstští 
lyžaři do Skalky na závody Slovenského pohá-
ru. První den probíhaly závody ve sprintu. Mezi 
mladšími dorostenkami skončily na třetím a prv-
ním místě novoměstské závodnice a sestry Ven-
dula a Kateřina Ostrejšovy. V kategorii starších 
dorostenek startovala Kateřina Kovačičová, kte-
rá se ve finiši probojovala na druhé místo. Mezi 
mladšími dorostenci skončil Michal Starý na de-
vátém a jeho týmový kolega Jan Pekař na třetím 
místě. Sprint mužů vyhrál Dušan Augustiňák. 
Druhý závodní den byly na programu závody ve 

skiatlonu. Mladší dorostenky absolvovaly trať 
3 + 3 km. Sesterské duo Vendula a Kateřina Os-
trejšovy zopakovaly úspěch i umístění ze sobot-
ního závodu. Starší dorostenky jely stejně jako 
mladší dorostenci tratě dlouhé 4 + 4 km. První 
zmiňovanou kategorii vyhrála Kateřina Kovači-
čová. V mladším dorostu dojel Jan Pekař na dru-
hém a Michal Starý na šestém místě. Mezi muži 
se ve skiatlonu na trati 10 + 10 km probojoval 
Dušan Augustiňák na konečné druhém místo. 
Pro novoměstské dálkové běžce na lyžích se ví-
kend 11. - 12. ledna nesl ve znamení seriálu zá-

vodů Jizerské padesátky. První na programu byla 
v pátek 11. ledna Bedřichovská třicítka volnou 
technikou, kterou vyhrál novoměstský Jiří Ročá-
rek před olympijským medailistou Jiřim Magá-
lem. Hned druhý den se jela Jizerská pětadvacít-
ka klasicky, které taktéž dominoval Jiří Ročárek. 
V  ženské kategorii ovládla závod novoměstská 
dálková lyžařka Adéla Boudíková. Posledním 
ze závodů byl hlavní závod Jizerská padesátka 
klasicky. Z novoměstských závodníků se nejlépe 
umístil Miroslav Janošec na 41. místě, dále Jan 
Krška na 67. a Tomáš Kyncl na 77. místě. -KH-

Výsledky novoměstského florbalu
Zatím suverénní jsou mladší žáci. Po dvou vý-
hrách z počátku sezóny přidali další vítězství 18:1 
nad Olešnicí a 11:3 nad Adamovem. Starší žáci 
po dvou prohrách s Kunštátem a dvou výhrách 
nad Žďárem hráli zápasy s Boskovicemi a Bo-
hunicemi. První utkání prohráli 0:7, druhý zápas 
vyhráli 7:1. V tabulce bojují o třetí místo. Doros-
tenci drží po dvou turnajích celkovou čtvrtou příč-
ku, ale mají vůči soupeřům dva zápasy k dobru. 
V případě vítězství se budou dělit s Boskovicemi 
o druhé místo. Na posledním turnaji hoši přehrá-
li Adamov 9:1 a remizovali 4:4 s týmem z Bosko-
vic. Muži „B“ se po třech počátečních prohrách 
začínají zvedat. První body brali za vítězství nad 
Boskovicemi 6:5 a poté jasně přehráli Žďár 11:2. 
V  krásném zápase s Blanskem prohrávali naši 
v poslední třetině 1:3. Dokázali ještě vývoj otočit 

na 4:3, ale soupeři se podařilo vyrovnat a zápas 
skončil remízou 4:4. V tabulce jsou muži „B“ na 
čtvrtém místě. Na čtvrté pozici z dvanácti týmů 
zakončili první část sezóny i muži „A“ v AFL. 
Poslední turnaj odehráli s nadějí na posun mezi 
nejlepší tři týmy a vyhráli všechny tři své zápasy. 
Ve skupině 8:2 nad Rosičáky a 4:2 nad Hango-
vers, ve finále si poradili i s týmem VášProstor 6:1 
a ovládli turnaj. Týmy před nimi ale ve druhé čás-
ti turnaje uhrály dostatek bodů a udržely si v ta-
bulce své pozice. Po polovině sezóny tak muži „A“ 
postupují do druhé ligy. Systém AFL je tímto od-
lišný od jiných soutěží. Více informací lze zjistit 
na webu afl.cz. O Vánocích muži odehráli tradič-
ní Orel CUP v blízké Bystřici. Po loňském vítěz-
ství zde získali po finálové prohře s výběrem z Ve-
selíčka a okolí druhé místo. Mgr. Tomáš Mrázek

Příprava: remíza 
se Zbrojovkou 
V rámci soustředění hráčů A týmu SFK Vrchovi-
na přijal trenér Zeman nabídku klubu brněnské 
Zbrojovky U19 k přátelskému utkání. Jednalo se 
o první test po podzimní části sezóny. Hlavním 
cílem zápasu bylo nejen zvítězit, ale také vyzkou-
šet několik nově nominovaných hráčů. Utkání 
hrané na umělé trávě ve Žďáru nad Sázavou na-
konec skončilo bezbrankovou remízou. K zápasu 
nastoupil novoměstský klub v sestavě: Michálek, 
Hubner, Smetana, Follprecht, Skryja J., Sodom-
ka R., Sodomka Pavel, Skalník K., Míča, Klimeš 
a Sodomka Petr. Střídali Kolařík, Drdla, Janů a 
Kudiovský. Ve středu 16. ledna se navíc vedení klu-
bu dohodlo se sousedním Žďárem na hostování 
hráče Chmelíka (1988). Ten se tak stal první ofici-
ální hráčskou posilou do jarní části soutěže. -KH-

Dvojnásobná nominace na MS v běhu na lyžích
Ve dnech 4. - 6. ledna se v  Horních Mísečkách 
konal závod Českého poháru v  běhu na lyžích, 
který byl zároveň posledním nominačním zá-
vodem na Mistrovství světa juniorů a lyžařů 

do 23 let, (Liberec 20. - 27. ledna). Nominaci 
si svým výkonem vyjela juniorka Šárka Klac-
lová, která byla druhá ve skiatlonu na 5 + 5 km 
a šestá na trati 5 km volnou technikou. Účast 

na mistrovství světa si svými výkony zajistil 
i novoměstský závodník Jan Šrail, který mezi 
muži skončil sedmý ve skiatlonu na 10 + 10 km 
a šestý na trati 10 km volnou technikou.-KH-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Vzpomínka

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

Houby – hubky – houbičky
Photographia natura 2012 je devátý ročník tra-
diční fotografické soutěže, tentokrát na téma 
Houby – hubky – houbičky. Nejlepší fotografie 
hub byly vybrány na výstavu do Muzea Vysoči-
ny v Jihlavě, kde proběhlo vyhodnocení soutěže 
a uděleny ceny autorům. Nyní se výstava, která 
sklidila velký úspěch, přesouvá do Horácké ga-
lerie v  Novém Městě, aby se představila nejen 
mykologům a houbařům, ale i široké veřejnosti. 
Vernisáž se uskuteční ve středu 6. února v 17:00 
hodin s  úvodním slovem organizátora soutěže 
Pavla Bezděčky. Výstava bude otevřena do 21. 
března.
Přežili jsme konec světa (konec světa s oblohou)
Výstava Konec světa s  oblohou je soubor foto-
grafických plakátů popisujících záhadný vesmír 
kolem Země. Součástí fotografií jsou i modely 
souhvězdí, komet, sluncí a planet, které známe, a 
také těch, o kterých sice víme, že existují, ale žád-
ný dalekohled není schopen rozeznat jejich po-
vrch. Každou z těchto fotografií doplňuje krátký 
text v souvislosti, jak tyto objekty působí na Zemi. 
Výstava bude zahájena společně s „Houbami“ ve 
středu 6. února a bude končit 3. března.
Vybraná výročí 2013
Výběr děl 13 autorů: František Bukáček,  Bohu-
mír Matal, Milan Vinař, Antonín Odehnal, Josef 
Kosinka, Bohumil Krátký, Emanuel Ranný, Pa-
vel Kopáček,  Antonín Smažil, Vladimír Sychra, 
Otakar Nejedlý, Ludvík Kuba, Richard Přikryl. 
Výstava byla zahájena bez vernisáže ve čtvrtek 24. 
ledna a bude trvat do 10. března. 
Jan Kovářík – Hledání nových forem
Sochařský výtvarník Jan Kovářík patří k autorům, 
kteří se cílevědomě snaží nalézt nové postupy pro 
svou sochařskou tvorbu. Na výstavě se setkáme s 
díly plnými barev a objemů. Sochy jsou většinou 
označeny pouze jednopísmennými názvy nebo 
číselnými řadami, takže budí dojem, že se jedná 
o výsledky nebo produkty vědeckého výzkumu. 
Výstava potrvá do 24. února.

Stálé expozice – Díla novoměstských rodáků 
sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.;  
krajinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny: 
dílo Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa 
Hanycha, Pavla Kopáčka a dalších.
Sklo, sklo, sklo - Stálá expozice hutně tvarované-
ho škrdlovického skla.

Kino

7. 12.
13. 12.
20. 12.

5. 1.

Sophia Byin Pu Sa Baw
Hana Orosová 
Lucie Dvořáková 
Markéta Dvořáková

5. 1.
6. 1.

12. 1.
19. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.

3. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
6. 2.
7. 2.

13. 2.
13. 2.
15. 2.
15. 2.
16. 2.
16. 2.
26. 2.

Miroslav Mrkos
RNDr. Ivana Stárková 
Dagmar Žabková
Zdeňka Sedláčková
Anna Gregorová
Emilie Růžičková
Marie Jenerálová
Jaroslav Kozák
Alois Ročárek
Jiřina Srnská 
Marie Sáblíková
Marie Kučerová
Milada Vávrů
Ladislav Prokop
Miluška Bukáčková
Květoslav Veselý
Jindřich Tatíček
Bohumil Kyšperský
Josef Košík
Dagmar Kromíchalová

80
75
80
75
75
86
85
85
87
87
90
91
75
75
91
80
85
89
80
85

11. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
27. 12.
27. 12.
28. 12.
31. 12.

2. 1.
5. 1.
6. 1.

15. 1.

Karel Bloudek (Jiříkovice, 1946)
Jiří Tomek (Radňovice, 1946)
Marie Šanderová (Radňovice, 1914)
Vlasta Machová (Nové Město, 1925)
Eduard Stojar (Nové Město, 1949)
Jiří Jurman (Jiříkovice, 1935)
Ludmila Stará (Petrovice, 1924)
Petr Kloz (Olešná, 1965)
Josef  Vodička (Nové Město, 1949)
Marie Procházková (Nové Město, 1921)
Jindřich Tomšů  (Nové Město, 1943)
Jiří Šandera (Radňovice, 1939)
Jaroslav Buriánek (Nové Město, 1926)

manželství
15. 12. Hana Kummerová, Jakub Šmíd

Poděkování

1. pátek ve 20:00 hodin  
Intimní past (USA 2012, mysteriózní thriller, 
české titulky, 87 min, nevhodný do 15 let, 75 Kč)
6. středa v 17:30 hodin   
Arthur a Maltazardova pomsta (Francie 2009, 
rodinná pohádka, český dabing, 93 min, přístup-
ný, 65 Kč)
12. úterý v 17:30 hodin  
Madagaskar 3 (USA 2012, animovaná komedie, 
český dabing, 92 min, přístupný, 65 Kč)
23. sobota ve 20:00 hodin  
Atlas mraků (USA/Německo/Hong Kong 2012, 
psychologické sci-fi, české titulky, nevhodný do 
12 let, 172 min, 75 Kč)
28. čtvrtek ve 20:00 hodin  
Sedm psychopatů (Velká Británie 2012, krimi 
komedie, české titulky, nevhodný do 12 let, 75 Kč)

Děkujeme všem ošetřujícím lékařům, zvláště 
prim. MUDr. Tatíčkové, MUDr. Kazdové, MUDr. 
Kubíkové a celému zdravotnickému personálu 
novoměstské nemocnice, lékařům a zdravotnic-
kému personálu na onkologickém oddělení ne-
mocnice v  Jihlavě za starostlivou péči, za vstříc-
nost a lidský přístup k mému manželovi a našemu 
tatínkovi Eduardu Stojarovi v době jeho zákeřné 
nemoci. Děkujeme také všem, kteří se s ním při-
šli rozloučit do obřadní síně dne 20. 12. 2012. 
Náš dík patří i panu Ladislavu Harvánkovi za 
jeho procítěná slova během smutečního obřadu. 
Helena Stojarová, manželka, Andrea a Hynek, děti 

Blahopřání
60 let spolu – to je něco! 

Za to dubu změnilo se kdeco…
Ale na Vaší lásce nic. 

Přejeme vám těch let ještě víc. 
Dne 14. 2. 2013 oslaví diamantovou svatbu 

Anna a Josef Markvartovi. 
Hodně zdraví, štěstí a pohody 

do dalších společných let 
přejí Petr, Jitka a Hana s rodinami. 

Dne 18. 1. uplynulo 
5 let, kdy nás 
opustila paní 
Božena Altová. Kdo 
jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Jirka, 
Pepík s rodinami
a Kuncovi

Dne 20. 2. uplyne 
5. výročí úmrtí 
pana Pavla Pečínky. 
Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají man-
želka, syn a syn 
s rodinou

Byl jsi sluníčko,
které dokázalo

povzbudit a potěšit.
Těžko k uvěření,

že tu nejsi...

Dne 30. ledna 2013 
uplynuly dva roky 
od odchodu našeho 
drahého pana Františka Svobody. 

Stále vzpomínají Jana, Alice a Monika

Vzpomínka na 
sestru MUDr. Martu 

Látalovou 
Byla jednou ze 
spoluzakladatelek 
dívčíhooskautingu 
v našem městě 
a také jeho dlouhole-
tou aktivní členkou. 
V posledních letech
pracovala v klubu oldskautů. Zemřela dne 
4. ledna 2013.   Klub oldskautů střediska Bílý štít 

Nabízím mzdové účetnictví pro školské i jiné or-
ganizace. Možnost zpracování i na živnostenský 
list. Ve svém programu. Tel.: 702 496 168.
Nabízím zpracování daňového přiznání k dani z 
příjmů fyzických osob, dani z nemovitostí a vede-
ní daňové evidence. Tel.: 777 812 294.
Nabízím přivýdělek v oboru kosmetiky. Tel.: 605 
135 668.

Prodám pěkný, slunný byt 2+1, OV, balkon, 2. 
patro. Cena do 900 tisíc Kč. Tel.: 605 135 668.
Prodám starší pračku Mini Romo, rozměr 
40x40x66 cm, plně funkční, po GO. Cena 500Kč. 
Dále prodám ždímačku Romo, rozměr 53x32 cm, 
plně funkční. Cena 500 Kč. Tel.: 739 356 357.
Pronajmu garáž v Novém Městě na ulici Spor-
tovní 221. Tel.: 737 086 193.
Prodám byt v osobním vlastnictví o velikosti 1+1 
v Novém Městě na ulici Mendlova 1536. Tel.: 602 
581 700.
Prodám plechovou popelnici používanou jen půl 
roku. Cena 400 Kč. Tel.:731 090 258.
Prodám kamna-krbová vložka. Cena 2  500 Kč. 
Tel.: 732 101 253. 
Prodám svářecí poloautomat UNIMIG 600S, 
láhev CORGONU plnou z 1/3 s redukčním ven-
tilem - ohřev i pro CO2, svářecí drát 0,8 mm pro 
tenké plechy celkem 10 kg, svářecí drát 1,2 mm 
pro běžnou konstrukční ocel celkem 30 kg. Cena 
dohodou. Tel.: 608 427 153.
Prodám starší pěknou zahradní lavici z masivu, 
rozměr 160 cm šířka, 95cm výška. Područky, na-
mořená tmavě hnědou lazurou, řezaná. Výroba 
asi 50. léta. Po rekonstrukci. Cena 1300-1500 Kč 
podle zájmu. Tel.: 739 356 357.
Prodám pěkný byt 3+1 v osobním vlastnictví o 
rozloze 80 m² v Novém Městě. Cena dohodou. 
Tel.: 530 316 093 (po 19. hodině).
Prodám byt 3+kk v osobním vlastnictví po re-
konstrukci v Novém Městě na ulici Makovského. 
RK nevolat! Tel.: 777 694 626.
Prodám byt 2+1 ve Žďáře n. Sáz. Tel.: 605 707 481. 
Prodám pěknou rozkládací sedací soupravu, ro-
hovou plus křeslo, zeleno béžová žinylka. Rozmě-
ry 250x170cm, pravý roh. Tel.: 739 356 357. 
Prodám mobilní telefon NOKIA 6070, barevný 
displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, in-
fraport, organizér, java, hry, s novou nabíječkou, 
stříbrný, ve 100 % stavu. Cena jen 800 Kč. Tel.: 
604 961 269.
Prodám autosedačku zn. Maxi cosi 0-13 kg, čer-
né barvy, se sundávací stříškou a vložkou pro no-
vorozence. Z nekuřáckého a nebouraného auta. 
Potah lze snadno sejmout a vyprat. Cena 800 Kč, 
případně dohoda. Tel.: 720 231 124.
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu. Cena pouze 800 Kč. 
Tel.: 604 961 269.
Prodám autosedačku zn. Chicco 0-13 kg, šedo-

-červeno-černé barvy, z nekuřáckého a neboura-
ného auta. Součástí je vložka pro novorozence a 
stříška. Plně funkční a naprosto v pořádku. Cena 
700 Kč, případně dohoda. Tel.: 720 231 124.
Prodám Fiat Multipla rok výroby 1999, zelená 
metalíza, klimatizace, 2 airbagy, el. stahování př. 
oken, el. ovládaná zrcátka, ABS, posilovač říze-
ní, centr. dálkové zamykání, mlhovky, slitinové 
disky kol, tažné zařízení a jiné. STK únor 2014. 
Cena 35 000 Kč. Tel.: 723 811 247. 
Prodám novou líheň pro drůbež. Cena 2200 Kč. 
Tel.: 733 483 672.
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, 
úhlopříčka 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Professional. Jako nový, cena jen 3900 Kč. Tel.: 
604 961 269.

Prodám dětskou kovovou postýlku, má zábrany, 
aby dítě nespadlo. Vhodná od 1,5roku do 6 let. 
V 51cm, Š 60 cm, D 130 cm. Cena 100 Kč. Tel.: 
731 090 258.
Prodám levně zachovalý dětský hluboký kočárek.  
Tel.: 728 189 093. 
Prodám česnek – modrý paličák za cenu 160 
Kč/kg. Dále prodám cibuli na uskladnění. Tel.: 
720 102 472. 
Prodám dětskou autosedačku do 35 kg, 5-ti 
bodové uchycení, možno rozložit na podsedák. 
Cena 500 Kč. Tel.: 723 231 169.
Prodám 2 kusy kompletních kol se zimním vzor-
kem na Trabanta. Tel.: 604 303 516. 
Prodám 22 kusů plechovek na maso a několik 
víček, levně. Tel.: 731 465 353.
Prodám rotační svářečku s  plynulou regulací 
proudu, svařuje do průměru elektrod 3,15 mm 
(včetně). Tel.: 604 303 516. 
Prodám kuchyňský sporák na tuhá paliva. Pravý 
vývod. Tel.: 775 508 555.
Prodám konstrukci ocelové branky o rozměrech 
110x110 cm, profil jokl 60x30 včetně 2 ocelových 
sloupků, branka na zamykání s  vložkou FAB. 
Tel.: 604 303 516. 
Prodám kamenný šrotovník na obilí, dále fukar 
na čištění obilí, třídílné lehké brány, železná ko-
lečka, obracecí pluh, řezačku na trávu. Vše je 
funkční, vyrobeno v roce 1950. Tel.: 775 508 555. 
Prodám dětské oblečky na holčičku od velikos-
ti 62 do jednoho roku. Cena od 15 Kč/ks. Dále 
prodám dětský přebalovací pultík za 350 Kč a 
žlutou rychlozavinovačku s medvídky za 350 Kč. 
Vše ve velmi dobrém stavu i nové nepoužité. Tel.: 
737 832 250.
Prodám 2 šatní skříně. Cena 350 Kč za kus. Čes-
ký výrobek. Tel.: 728 922 719. 
Pronajmu dlouhodobě nezařízenou garsoniéru 
1+kk po rekonstrukci. Volný únor. Jen opravdu 
vážný zájemce. Tel.: 604 510 835.
Dlouhodobě pronajmu byt 2+1 v Novém Městě, 
ulice Drobného. Tel.: 725 815 162.
Prodám byt 1 + 1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě na Masarykově ulici. Třetí patro s výta-
hem. Ihned volný. Volejte po 18. hodině. Tel.: 606 
721 284.
Prodám byt po částečné rekonstrukci 3+1+ko-
mora 90 m², cihla, OV, přímý majitel na ulici 
Budovatelů v Novém Městě. Cena: 1 150000 Kč. 
Tel.: 776 776 770.
Prodám pianino značky Petrof. Zachovalý stav. 
Volejte po 18. hodině. Tel.: 606 721 284.
Prodám 2 kusy PB lahev - 10 kg, každá po 350 
Kč. Tel.: 723 231 169.
Prodám DSLR Olympus E-500, dva objektivy 
Zuiko-14-42 a 40-150. Krabice s příslušenstvím, 
český návod tištěný i CD. Objektivy mají krytky 
a sl. clony. Dále popruh, náhradní baterie, nabí-
ječka, karta CF-8G a XD 2G(slot na 2 karty), UV 
filtr, brašna na rameno Lowepro. Výborný stav. 
Cena 6 000 Kč. Tel.: 605 712 111.
Prodám krásný stavební pozemek na kraji obce 
Petrovice. Pro stavbu rodinného domu,velikost 
2000 m². Tel.: 739 044 945.
Prodám byt 4+1 pod nemocnicí, rozloha 100m,2 
vchody, 2 komíny, orientace jih, druhé patro, velmi 
dobrý stav, cena k jednání 1,5 mil. Kč. Zděný dům 
po revitalizaci, pouze inkaso, žádné další náklady 
na bydlení. Makléři nevolejte. Tel.: 739 356 357. 
Prodám novostavbu RD ve Žďírci nad Doubra-
vou. Cena 3,5 mil. Kč. Tel.: 603 935 883.
Prodám nebo vyměním za akvarijní rostliny 
(měchýřka jávská, hnědovka křídlatá...) 10 kusů 
perlovek rudých (stáří 3 roky, velikost 6-8 cm), 
možno i jednotlivě a dále 50 kusů mladých (o 
velikosti 3-4 cm ). Osobní odběr. Cena dohodou. 

Tel.: 721 800 114.
Prodám zachovalý mobilní telefon Sam-
sung S3110 za 500 Kč. Tel.: 723 231 169. 
Prodám Nissan Almera Tino. Rok výroby 2000, 
obsah 1,8, najeto 120 000 km. Udržovaný stav. 
Cena 55 000 Kč. Tel.: 605 550 186.
Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 na ulici Hornická 
v Novém Městě. Volný od března 2013. 
Tel.: 607 175 673.
Prodám starší TV.  Úhlopříčka 35cm, cena do 
500 Kč, set- top- box – 500 Kč, držák na zeď na 
TV – 500 Kč. Tel.: 739 356 357.
Prodám chalupu v Maršovicích u Nového Města 
na Moravě, tel.: 732 653 793.

Hledám podnájem 1+1,1+kk v  Novém Městě. 
Alespoň částečně zařízený (pračka, lednička). 
Prosím SMS. Tel.: 774 662 794.
Hledám zájemce, který by převzal smlouvu na 
poskytování služeb a servis internetu u firmy 
UNET Polička. Smlouva platí do 30. 1. 2016. Po-
platek lze hradit ročně ve výši 3000 Kč, případ-
ně měsíčně částkou 292 Kč. K tomu přenechám 
router. Odstupné z mé strany je částka 1000 Kč, 
splatné po přepsání smlouvy na nového odběra-
tele. Měsíc leden 2013 je již uhrazen. Tel.: 776 
272 545.
Hledáme ke koupi rodinný dům. Solidní jednání. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 724 100 161.
Hledám brigádu v  době biatlonu. Dále hledám 
brigádu na únor a březen. Tel.: 728 922 719.

Koupím chalupu na Vysočině, nejlépe v okolí 
Nového Města. Tel.: 604 734 355.
Koupím model staršího parního stroje - i ne-
funkční, nejlépe jak bývaly ve fyzikálně-chemic-
kých gymnaziálních kabinetech. Dárek k naroze-
ninám. Tel.: 775 404 663.

Vyměním městský byt 2+1 u centra města s vý-
tahem za menší kdekoliv v  Novém Městě. Tel.: 
739 075 915. 

Prosím majitele originálu obrazu od Josefa Jam-
bora, na kterém je zachycena již neexistující část 
Jánské ulice, aby mě kontaktoval. Tel.: 
604  799 300. 

Doučím anglický jazyk žáky a studenty a připra-
vím studenty k  maturitní zkoušce z  angličtiny. 
Levně. Tel.: 720 243 863. 

Mateřské centrum
4., 25. 2. - Otevřená herna od 9:00 hod.
Vede: Katka Fialová
Vstupné: 20 Kč
6., 20., 27. 2. -  Hejkálek od 9:00 hod.
Program pro děti od dvou do pěti let a jejich ro-
diče (prarodiče), zaměřený na rozvíjení citu pro 
rytmus, muzikálnost a rozvoj motoriky.
Vede: Jana Kabrdová, vstupné: 50 Kč
18. 2. – Karnevalová herna od 9:00 hod.
Proměňte sebe, ale hlavně své děti v andílka, šášu, 
zvířátko nebo pohádkovou bytost a pojďte si za-
dovádět do naší herny.
Vede: Katka Fialová, vstupné: 30 Kč
21., 28. 2. – Trdlohrátky od 9:00 hod.
Vede: Martina Vejpustková
Vstupné: kurzovné
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Místo Tří králů se městu odhalili biatlonoví maskoti 
„N“ a „M“. Světová stašidýlka z lesa Ochoza

V předvečer svátku Tří králů se v  Novém Měs-
tě uskutečnila podařená akce spojující kulturu 
a sport. Pořadatelé Mistrovství světa v biatlonu se 
rozhodli takto nalákat novoměstské publikum do 
Vysočina arény. Samotnému večeru předcházelo 
dětské odpoledne plné her a možnost zastřílet si 
na biatlonové terče laserovou puškou. Pokud to 
někomu přišlo snadné, určitě by si měl před střel-
bou zaběhnout pětikilometrový okruh a hned 
potom během 30 vteřin zasáhnout pětkrát cíl. Ve-
černí program nabídl besedu s mistryní světa v bi-
atlonu z roku 2003 Kateřinou Holubcovou a jejím 
bývalým trenérem, dnes manželem Vlastimilem 

Jakešem. Ten je zároveň i ředitelem chystaného 
šampionátu, a tak nebyla diskuze vedena pouze 
o biatlonové minulosti, ale i o současném stavu 
příprav. Třetí host Ota Binder, starající se o marke-
ting, se do besedy nijak nezapojoval, ale jeho účast 
byla nutná. Jako správný duchovní otec předsta-
vil celému světu maskoty biatlonového mistrov-
ství, strašidélka „EN“ a „EM“ z novoměstského 
lesa Ochoza. Neposedné a vynalézavé potvůrky 
tropí samé lumpárny. Jejich příhody si budete 
moci přečíst v komiksu, který bude vycházet 
v průběhu závodů. V té době je budete potká-
vat v biatlonovém areálu a budete si moci za-

koupit jejich loutku. O atmosféru i spád besedy 
se postaraly jak moderátorka Věra Staňková, 
tak hudební skupina Lokomotiva se zpívají-
cím Petrem Vondráčkem. Společným přáním 
všech besedujících na závěr bylo, aby napadl 
sníh a diváci přišli vytvořit obvyklou úžasnou 
atmosféru. Přičemž právě divácká kulisa do-
káže potlačit některé malé nedostatky. A proto, 
abychom si všichni mohli 1. března zavzpo-
mínat na podařené a úspěšné IBU mistrovství 
světa v biatlonu 2013, přijďte podpořit druhý 
a  třetí  únorový  týden  sportovce 45 národů.
  -kuku-

V Horáckém muzeu už to fičí
Přípravy na 46. ročník IBU MS v biatlonu 2013 
v Novém Městě pomalu vrcholí a ani v Horác-
kém muzeu tomu není jinak. Pracovníci muzea 
připravili pro všechny fanoušky lyžování rozší-
ření stálých expozic o historii a vývoji lyžování 
o další bonus v podobě lyžařské výstavy s názvem 

„Ať to fičí aneb Novoměstsko, kolébka lyžování.“ 
A že to v muzeu skutečně fičí, se přijďte přesvěd-
čit na vlastní oči. Hned ve vestibulu na vás čeká 
ukázka lyží, ať už skokanských, běžeckých nebo 
turistických, a lyžařského vybavení. Pro zájem-
ce je nainstalován i stupeň vítězů, na kterém se 
můžete vyfotografovat jako úspěšný lyžařský 
závodník. V hlavním sále je pak kromě pohárů, 
plaket a medailí k vidění i ojedinělá filatelistic-
ká kolekce známek Vlastimila Slonka st., jehož 
děda byl jedním z prvních výrobců lyží na No-
voměstsku. Soubor nazvaný Od novoměstské-

ho lyžování po olympijské klání byl úspěšný na 
filatelistických soutěžích v rámci olympijských 
her v Athénách a Pekingu. Aktuální výrobu lyží 
zastupuje lyžařská a snowboardová novoměst-
ská výrobní společnost firma Sporten, a. s., kte-
rá prezentuje svoji současnou produkci v celé 
šíři. Výstavu doplňují i výtvarné práce místních 
škol. Ty se zapojily do soutěže s názvem Zima 
na Vysočině, kterou vyhlásili pořadatelé MS 
v biatlonu 2013 společně s Domem dětí a mláde-
že a Kulturním domem. Výstavu můžete navštívit 
každý den až do 28. února od úterý do soboty od 
9:00 do 16:00 hodin a v neděli pak od 9:00 do 
13:00 hodin. V době konání IBU MS v biatlonu 
2013 tj., od 7. do 17. února, bude otevírací doba 
Horáckého muzea a Informačního centra pro-
dloužena do 20:30 hodin a ve vybrané dny podle 
doprovodného programu až do 22:30 hodin. -HM-

Dopisnice k MS 
v biatlonu
Ministerstvo průmyslu a obchodu České repub-
liky vydalo 21. ledna příležitostnou poštovní 
dopisnici „MS v biatlonu“ s natištěnou písme-
novou známkou „Z“ s vyobrazením střílejícího 
biatlonisty. V levé části dopisnice je vyobrazen 
biatlonista jedoucí na lyžích, logo IBU, text: 

„Mistrovství světa v biatlonu 2013, 7. - 17. 2. 
2013“ a vlajka České republiky. Autorem výtvar-
ného návrhu známky a obrazové části dopisnice 
je ak. malíř a grafik Jan Ungrád. Dopisnici vy-
tiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. plno-
barevným ofsetem. Prodejní cena dopisnice je 
bez razítka 26 Kč a s jedním denním razítkem 
27 Kč. Zakoupit ji můžete na pobočce České 
pošty v Novém Městě na Moravě, kde bude 
v době konání IBU MS v biatlonu i příležitost-
né ruční razítko, a v Horáckém muzeu. -HM-

Zahájen sběr nominací do krajské 
ankety „Zlatá jeřabina“
Líbila se vám nějaká kulturní akce v Novém 
Městě na Moravě v minulém roce? Nomi-
nujte ji na „Zlatou jeřabinu 2012 – Cenu 
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012“. 
Nominace je možné zasílat  do 8. února na 
e-mail: zlatajerabina@kr-vysocina.cz nebo 
písemně na adresu Krajský úřad Kraje Vyso-
čina, odbor kultury, památkové péče a ces-

tovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
s označením „Zlatá jeřabina 2012“. Z  do-
šlých nominací bude následně odbornou 
pracovní skupinou pro výběr nominací do 
ankety Zlatá jeřabina vybráno 30 počinů do 
kategorie Kulturní aktivita a 30 do katego-
rie Péče o kulturní dědictví. Samotné hlaso-
vání bude probíhat v  březnu a dubnu. -mah-

Horácká galerie vystavuje veselé bloby i pečené obrazy
Milovníci minimalismu a různorodých organic-
kých tvarů by si neměli nechat ujít výstavu Hle-
dání nových forem v Horác-
ké galerii. Velké akrylátové 
objekty z rukou mladého 
sochaře Jana Kováříka jsou 
pravým opakem statického 
a „nedotknutelného“ so-
chařského umění. Svou 
velikostí a vzhledem přímo 
nabízejí, aby s nimi návštěv-
ník navázal i fyzický kontakt. 
A přesně to je v galerii umož-
něno. Můžete je hladit, dotý-
kat se, s některými můžete 
i pohybovat a povalovat je 
po prostoru. Uvidíte tak ne-
jen krásu autorem nově ob-
jevených tvarů, ale i vizuál-
ních efektů. Okouzlují totiž 
i svým barevným provedením, žádná prvopláno-
vá barevnost. Sochařský výtvarník, jak je Jan Ko-

vářík označován, si hraje s jejich jednobarevným 
povrchem. Jeho překrýváním mnoha dalšími 

barevnými body nám dokazuje, jak lehce ošáli-
telný je náš zrak. Bloby neboli objemné beztvaré 

objekty působí zblízka jako vlídný živý organis-
mus, žádající si lásku svého obdivovatele. Tím se 

může stát kdokoliv, třeba i batolata, 
která si zcela jistě tyto nové formy 
přímo zamilují. Výstavu je možné 
navštívit do 24. února 2013. Pozor! 
Již o tři týdny dřív v neděli 3. února 
2013 končí výstava Od mikrokosmu 
k makrokosmu výtvarníka Zdeňka 
Fuksy. V loňském roce oslavil krás-
né 90. výročí narození. Nejde ovšem 
o žádnou retrospektivní výstavu, ale 
o dílka z posledních zhruba dese-
ti let. Zastoupeny jsou především 
půvabné pastely zachycující vlnění 
a záření, ale i „obyčejné“ možnosti 
křivek. Autor je také zjevně fascino-
ván vesmírem. K jeho zachycení mu 
pomáhá tajuplná technika zvaná 
monotherm. Svá díla tak dokončuje 

doslova upečením! Horácká galerie je otevřena 
denně kromě pondělí a státních svátků.  -kuku-

Autorské texty představí recitál Jiřího Schmitzera 
Typický chraplák Jiřího Schmitzera zazní 
v sobotu 2. února od 19 hodin v novoměst-
ském kulturním domě. Nedejte se ale mýlit, 
jeho vystoupení nebude divadelní, nýbrž hu-
dební. Přestože se proslavil několika nezapo-
menutelnými filmovými rolemi, je písničkářem 
již dlouhý čas. Do letošního roku vydal čtyři 

alba, je skladatelem hudby pro divadelní in-
scenace, vystupuje na hudebních festivalech 
a možná jste jeho vášeň pro hudbu objevili 
i v rámci spolupráce se skupinami Tata Bojs 
a Bratři Ebenové. Písničky Prase a Máte na to?, 
známější jako Prdel, měl možnost představit 
i v televizi. Z těchto názvů můžete odhadnout, 

že v písních nejde mnohdy pro sprosté slovo 
daleko. Ale nenechte se odradit, sice těmito 
kontroverzními kusy oslovuje spíše mladší 
publikum, pokud ale překonáte prvotní ostych, 
objevíte ve Schmitzerových textech poetiku 
a melancholii všedního života každého z nás. 

-kuku-

Rozhovor s patronkou divadelního festivalu Sbírka motýlů

Další ročník oblíbeného divadelního festivalu 
Sbírka motýlů se blíží, konat se bude v termínu 
6. – 8. června 2013, pořádá o.s. Lysina leni-
na. Patronkou se tentokrát stala herečka Marie 
Vančurová, která absolvovala žďárskou ZUŠ 
a činohru na brněnské JAMU. Hrála v Městském 
divadle Zlín, Buranteatru, Divadle Šumperk, Ná-
rodním divadle v Brně, studiu Polárka a dalších. 

Jaká byla tvoje cesta do divadelního světa?

Velmi mě ovlivnilo navštěvování dramatického 
kroužku ve Žďáře nad Sázavou, který vedla Jana 
Křenková. Probudila ve mně lásku k divadlu a 
taky mě velmi dobře připravila na přijímačky na 
JAMU, kam jsem šla hned po maturitě.
Ve kterých divadlech tě mohou diváci po-
tkávat?
V Buranteatru, v Divadle U stolu, v divadle Feste 
a momentálně dlouhodoběji spolupracuji s Měst-
ským divadlem Zlín.
Jaká je tvoje nejzajímavější divadelní zku-
šenost?
Velký zážitek pro mě byl třeba čtrnáctidenní 
workshop ve Vídni u Niky Brettschneiderové. 
Skupina Čechů, Poláků, Rakušanů, Slováků a 
Maďarů spolupracovala na společném předsta-
vení. Bylo zajímavé sledovat, jak je každý národ 
odlišný, jak se dá různými způsoby vnímat diva-
dlo. A to jsme sousedé. Nejvíce to bylo vidět na 
smyslu pro humor. Na vlastní kůži jsem se pře-
svědčila, že český humor je něco opravdu speci-
fického, čeho jiné národy nejsou schopny. 
Jaký máš vztah k Vysočině a k Novoměst-
sku?
K Vysočině mám vztah jako ke svému rodnému 
kraji, takže se tam hrozně ráda vracím za rodi-

nou, přáteli a za přírodou. A když se řekne Nové 
Město, vybaví se mi novoměstský "dramaťák", se 
kterým ten náš, žďárský, hodně spolupracoval. 
A pak skvělé lyžování.
Co tě čeká zajímavého po profesní stránce 
v roce 2013?
Zatím mám naplánovanou jenom práci ve zlín-
ském divadle. Ale vypadá to na pohybové výzvy. 
Na JAMU jsem nepatřila mezi velké akrobaty ani 
tanečníky, takže to pro mě nebude jednoduché, 
ale ráda se učím nové věci.
Na co se těšíš na festivalu Sbírka motýlů 
2013?
Asi na všechno. Je to pro mě nová zkušenost, tak-
že vůbec nevím, co mě čeká!

  Zdenka Sokolíčková

Poděkování
Děkuji paní Marii Janečkové, která mě po dobu 
mé mateřské dovolené zastoupila, a já si ji mohla 
v poklidu užít. Nebylo jistě lehké převzít ze dne 
na den odpovědnost za Novoměstská kulturní 
zařízení a během té doby i bez komplikací přestě-
hovat Dům dětí a mládeže do prostor kulturního 
domu. Mnohokrát Vám děkuji, Veronika Teplá.



14 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2013  15 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2013

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Co je dole, má osudový vliv na dění nahoře. To 
platí ve všech rovinách lidské činnosti i v du-
chovní oblasti a přírodě. Ulice Nečasova, dříve 
nazývaná Bobrovská, usazená v dolní části No-
vého Města na Moravě, toho může být příkla-
dem. Doba dorůstání před i poválečného mládí ji 
proměnila v ulici her. Jak známo, vše v lidském 
životě se podobá hře a někdy on si s námi pořád-
ně zahrává. Při mnoha zdejších dětech zde byla 
hravost samozřejmostí a tady soustředěná. Měla 
své hlavní uzly. Stálým bodem her byla kašna 
u Pasáčka, kde ulice začínala. Níže následoval 
terasový přístup se zábradlím k řeznictví u Ha-
vlíčků, další místo častého pobytu dětí a jejich 
setkání. Nezapomenutelné je časté telefonování 
dutými trubkami zábradlí, kterými si děti sdělo-
valy svá tajemství. Nejlákavějším shromaždištěm 
dětí a zároveň největším prostorem provozování 
hraní byl konec ulice. Za potokem ležela dlouhá 
prázdná plocha starého mostu. Také prostranství 
kolem kamenného křížku mezi rozcestím k Nové 
Vsi a Petrovicím. Dnes leží zbytky mostu pod sil-
nicí a křížek posunuli dál ke svahu. Tady si děti 
různého věku vymýšlely spousty her a povyražení 
bez přítomnosti dospělých. Z kolektivně hraných 
byly nejčastější na vodníka, na zaháňku nebo 
vybíjená. Fotbal se hrál na louce za Böhmový-
mi. Jmenoval jsem hlavní místa, ale okraj města 
jich nabízel bezpočet. Z domů bych mohl přidat 
téměř jeden vedle druhého, všechny byly dětem 
otevřeny. A to hlavně proto, že skoro v každém 
měli děti, které si do nich přivedly kamarády. Vše-
obecně vítaně se slavily obyčeje, na kterých se po-
díleli i dospělí. Do toho bezstarostného hraní za-
sáhla v roce 1952 pohroma, náhlá průtrž mračen. 
Rozvodnila potok, zalila louky a voda vnikla do 

domů u potoka. Nastala veliká spoušť. V domech 
plaval nábytek, zvířata a všude byly nánosy bah-
na. Děti fascinovala ukrutná síla vody, která uná-
šela například kovová kamna a jiné masivní věci. 
Lidé říkali, že jednomu starému člověku uplaval 
kufr s penězi a že se chtěl věšet. Ta prudká voda 
byla pro město předzvěstí budoucích změn. Pak 
přišla peněžní měna a staré pořádky byly přetr-
ženy. Vše mělo dále postupovat jednotně vědecky, 
bez názorového vybočení z řady. Náboženství 
bylo nevědecké a jen okrajově trpěné. Uběhlo pár 
let a přišlo další znamení v podobě ničivé smršti. 
Přilétla ze směru od Černého rybníka a přeletěla 
nad Pasáčkem, čili nad horním okrajem Nečaso-

vy ulice. Větrný vír smršti odnesl střechu domku 
stojícího vedle kapličky. Smršť se hnala dál a nad 
domkem vyrvala i s kořeny dvě mohutné lípy. Za 
nimi v aleji lámala a vytrhávala mocné stromy 
až k Panskému (Kaštánkovu) dvoru. Jako kdyby 
v jámách vytržených stromů ukázala novou cestu 
obživy od matky země. I svým letem větru dala 
zprávu o rychlém příchodu nových lidí do města. 
A opravdu pak nastal rozvoj uranového dolová-
ní a s ním příchod nových obyvatel. Následovaly 
zásadní  změny ve vývoji města. Nečasova ulice,  
skrze kterou živly promluvily, se stala hektickou. 
Snad to má v osudu, když dala městu významné lidi. 

Jiří Hubáček 

O novoměstských ulicích: Nečasova ulice
Ulice předzvěstí

Malá vzpomínka na Arnošta Košíka

Zvenku je dům číslo 30 na Nečasově ulici v Novém 
Městě na Moravě docela nenápadný. Silné zdi to-
hoto domu však pamatují více než 350 let. Kolik pa-
matují lidských osudů, to se snad ani spočítat nedá. 
Ve zmíněném domě prožil dětství a mládí akade-
mický sochař Arnošt Košík. Jeho otec byl krejčím 
a měl jedenáct dětí. Když šil uniformy, musela mu 

celá rodina pomáhat. Sochař tvrdil, že zvuk otcova 
šicího stroje slyší v domě stále. S láskou na své ro-
diče i sourozence vzpomínal.  I když po studiích zů-
stal v Praze, rád se do rodného města vracel a věno-
val mu řadu prací. Myslím si, že neprávem zůstal 
ve stínu svých slavných předchůdců. Snad to bylo 
tím, že svým způsobem potíral tradici, hledal nové 
formy i tvary. V jednom z rozhlasových pořadů, kte-
ré jsem s ním natočila, si sochař postěžoval: „Ono 
je těžké narodit se ve stejném místě a tvořit tady 
po takových velikánech, jako byli Štursa a Makov-
ský. Protože každý člověk srovnává sochařská díla 
s  těma slavnýma. A samozřejmě ten úsudek pro 
mě nedopadne nikdy příznivě. Štursa to není, Ma-
kovský to taky není. Tohle řeknou, když se dívají na 
moje plastiky.“ Přesto Arnošt Košík na rodné město 
nezanevřel. Z Prahy jezdil domů alespoň jednou za 
měsíc, v létě dvakrát. Rád chodíval kolem rybníka 
Kazmírovce,  na  Mařatku nebo směrem k Nové Vsi. 
Tvrdil, že zná Vysočinu spíš z její duše než z jejího 
povrchu. „Jak je co vysoký, anebo jak je kam daleko, 
to nevím. Ale vím, co je Vysočina jinak. Je to rod-

ný kraj. Něco, co ani nevíme, že máme. Teprve až 
nás osud odsud vyžene, poznáme, o co jsme přišli.“
Sochař se do Nového Města vracel i kvůli svým 
přátelům. Chodívali za ním do ateliéru, který 
měl v  prvním poschodí starého domu. Jeho vztah 
k  městu se projevoval i jinak.  Když bylo zapotře-
bí, pomáhal v  Horácké galerii s  novými výstava-
mi, nebo v  Horáckém muzeu při restaurování 
některých exponátů. Přátele měl také mezi novo-
městskými sportovci. Zajímal se o lyžařské závo-
dy, připravil pro vítěze různé medaile a  plakety.
Už je to 23 let, co Arnošt Košík odešel za svými 
slavnějšími kolegy Janem Štursou a Vincen-
cem Makovským. Ale kdykoliv jdu po Nečaso-
vě ulici kolem domu číslo 30, vzpomenu si na 
tohoto skromného, rozvážného a laskavého 
člověka. Představuji si, že zazvoním na zvonek 
u domovních dveří. Ty se otevřou a já znovu 
uvidím sochařovu tvář a ucítím rázný stisk 
jeho ruky. Vždycky tak vítal své přátele a ve-
lice si vážím toho, že jsem mezi ně patřila. 

Věra Rudolfová

Z historie ulice Nečasovy

Podíváme-li se na Nečasovu ulici čistě popis-
ně, tak ji tvoří domy po obou stranách komuni-
kace vycházející z  Palackého náměstí a ústící 
do kruhového objezdu a dále několik domů ve 
svahu po pravé straně silnice stoupající k  Nové 
Vsi. Tato ulice se od nepaměti nazývala Bob-
rovská. V několika starých zápisech se objevuje 
i název Obrovská, z  dob kdy se Bobrové říkalo 
i Obrová. Původní zástavbu Bobrovské ulice 
tvořily pouze domy od Palackého (dříve Dolní-
ho) náměstí k  mostu, tedy čísla popisná 17–31 
s  výjimkou domu čp. 25, který kdysi stával až 
za mostem a byl počítán k  ulici Svatojánské.

Co tu bylo před 
„kruháčem”

Právě ústí Bobrovské ulice u přechodu potoka 
Bezděčky doznalo oproti minulosti největších 
změn. Při rekonstrukci okresní silnice prochá-
zející Novým Městem byla Bobrovská ulice na 
přelomu let 1938 a 1939 vydlážděna kamennou 
dlažbou. Nová silnice byla na začátku Bobrovské 
ulice po přechodu potoka Bezděčky napříme-
na (dříve opisovala pravý oblouk). Muselo dojít 
k postavení nového mostu a přeložení vodní ná-
drže nad Jelínkovým mlýnem (čp. 26). Byl po-
staven nový železobetonový most o šířce 8 metrů. 
Musel být také přesunut kříž stojící ve větvení 
silnice na Novou Ves a Petrovice, křižovatka byla 
rozšířena a zpřehledněna vykácením stromů. Na 
počátku 70. let minulého století se tato křižovat-
ka opět měnila, když jí začala procházet nově vy-
budovaná přeložka silnice I/18. A dnešní podobu 
s  kruhovým objezdem získala teprve nedávno.

Z pekla do očistce
Ulice, to jsou ale především domy a lidé v nich 
žijící. Pojďme se u několika zajímavých zastavit. 
První zastavení bude rovnou v pekle! Peklem byl 
nazýván už ve starých pozemkových knihách 
dům čp. 20 a jeho majiteli se podle něj říkalo 
Pekelník. Snad toto označení vzniklo v  dobách, 
kdy tu býval hamr. Víc než hamr byla známa 
hospoda „Na Pekle“. V polovině 19. století si ji 

tu otevřel původem žďárský řezník Václav Pro-
cházka. Jeho žena byla vyhlášenou kuchařkou, 
a tak hospoda prosperovala. Sám Procházka 
se nejvíce proslavil v  revolučním roce 1848. 
Stal se hejtmanem a cvičitelem Národní gardy 
a byl také zvolen poslancem říšského sněmu 
ve Vídni. Posledním hostinským v „Pekle“ byl 
o sto let později další žďárský rodák Josef Zábrš.
Z  pekla můžeme pokračovat rovnou do očistce. 
Skončíme tak v další hospodě, která bývala v ne-
dávno zbořeném domě čp. 27 stojícím u odbočky 
k Jelínkovu mlýnu. Říkalo se tu V Očistci nebo u 
Valíšků. Hostinským tu v 2. polovině 19. století 
býval Josef Vališ a později jeho stejnojmenný syn. 
Oba byli také tkalci a kostelníky. Josef ml. ale na-
konec hostinec prodal a odstěhoval se do Ameriky.

Barevná voda 
a Humpolecký mlýn
Po návštěvě pekla a očistce možná čekáte, že už 
půjdeme rovnou do nebe. Ale omyl, my se zastaví-
me v barvírně. Úspěšný barvířský závod provozo-
val v čp. 29 na přelomu 19. a 20. století František 
Kubík. Svému okolí byl velmi dobře znám, neboť 
díky němu za domem tekl „věčně modrý potok“. 
Potok, který dříve tekl za domy na západní straně 
Bobrovské ulice, byl ve skutečnosti mlýnským od-
padem. Tekla tudy voda z Kazmírova mlýna (čp. 
35) a ústila do nádrže před Jelínkovým mlýnem.
Tento mlýn s  číslem popisným 26 stojí sice tro-
chu stranou, ale můžeme ho ještě k  Bobrovské 
ulici počítat. Mlýn tu býval přinejmenším na 
konci 15. století, kdy se mu říkalo Šarlův. Na 
konci 16. století ho koupil Jiřík Humpolecký 
z  Rybenska a od té doby je znám jako mlýn 
Humpolecký. Během třicetileté války mlýn 
zpustl a přešel do majetku vrchnosti. Vrchnos-
tenskými mlynáři tu byli od 18. století členové 

mlynářského rodu Jelínků. Posledním mlyná-
řem byl již ve století dvacátém Augustin Jelínek.

„Deskové” osobnosti
Od roku 1938 se začaly na domech v Bobrovské 
ulici objevovat pamětní desky věnované význam-
ným osobnostem. Jako první se 17. července 
1938 odhalovala pamětní deska na domě čp. 22, 
kde od svého raného dětství žil ruský legionář 
František Seidl, který padl v  červnu 1918 při 
dobývání Kurganu. O devět let později – 27. čer-
vence 1947 – odhalil tehdejší ministr výživy Vác-
lav Majer pamětní desku na rodném domě ing. 
Jaromíra Nečase. Jaromír Nečas se roku 1888 
narodil v  domě čp. 31, v  dobách první republi-

ky se stal ministrem sociální péče a později byl 
i členem exilové vlády v Londýně. A právě na jeho 
počest byla už v říjnu 1945 Bobrovská ulice pře-
jmenována na Nečasovu. V roce 1910 se v domě 
čp. 21 na Bobrovské ulici narodil Josef Veselka, 
pozdější zakladatel a sbormistr Akademického 
pěveckého sdružení Moravan, profesor brněnské 
konzervatoře a JAMU. A na jeho rodném domě, 
tehdy už v Nečasově ulici, mu byla 8. května 1996 
odhalena pamětní deska. Byla v  Nečasově ulici 
třetí a zatím poslední, i když tato ulice měla vý-
razných osobností mnohem více. Kdo ví, jestli se 
v budoucnu nedočkáme nějaké dalšího odhalení?

Vít Křesadlo, městský kronikář

V příštím čísle:
Palackého 

náměstí
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Městský úřad v Novém Městě nabízí 

pracovní uplatnění. 

Výběrové řízení je vyhlášeno na pracovní 
místo úedníka/úřednice 

stavebního úřadu - odboru stavebního 
a životního prostředí MěÚ. 

Jedná  se  o pracovní poměr na dobu neur-
čitou, přičemž písemnou přihlášku je třeba 
doručit do 6. února 2013. Bližší informace 
o výběrovém řízení najdou zájemci na inter-
netových stránkách města: www.nmnm.cz.                                                                                                                                              
                                                                               -mah-

Výběrové řízení na 
obsazení 

pracovního místa 

Město Nové Město 
na Moravě vyhlašuje záměr 

prodeje služební Škody 
Octavia 1,8T 110kW. 

Prodej bude probíhat obálkovou metodou s mi-
nimální požadovanou nabídkou 50 tis. Kč. Pří-
padné další informace k podání nabídek a bližší 
specifikaci vozidla jsou k dispozici na interne-
tových stránkách radnice nebo u Ing. Radka 
Fily na telefonním čísle 723 190 997.

PRODEJ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA

Borovice černá byla již dříve odsouzena
Na bývalé zahradě novoměstského gymnázia 
bylo vybudováno hřiště pro volejbal a míčové 
hry. Není žádných pochyb, že sportovní gym-
názium tyto výukové plochy evidentně potře-
buje. Nyní jako solitér zůstala na ploše jediná 
dospělá borovice černá – Pinus nigra, synonym. 
Pinus austriaca.  Borovice je 26,7 m vysoká, vý-
četní tloušťka v D 1,3 = 73 cm, objem kmene 
6,57 m³, hmotnost kmene 5,9 tuny, věk nad 90 
roků.  Borovici černou najdeme rozšířenou v ši-
rokém pásmu klimatu, od severu až po medite-
rán. Popisovaná borovice černá je nejlépe vidět 
ze Školní ulice. Esteticky se musí všem líbit – je 
dominantou a netradičně a nenásilně rozděluje 
prostor před linií budovy gymnázia. To je jedna 
strana mince. Druhá strana mince je skuteč-
nost, že borovice má přes 90 roků, že byla za-
ložena na nepřirozeném pedologickém stanovi-
šti. Vyrůstala ve společenství ostatních stromů, 
které byly odstraněny. Skupinka stromů byla 
chráněna před západními přepadavými větry 
budovou gymnázia. Ale i tak docházelo dříve 
v této skupině k polomům. Dá se kalkulovat, že 
naše borovice má vyvinuté tlakové dřevo, které 
způsobuje nynější výrazné odchylování kmene 
od vertikály. V  letošním létě se v  koruně odlo-
mila větev v průměru 6 cm, která měla proschlé 
jehlice a výletové otvory od parazitujícího hmy-
zu. Závažná je i změna kořenového systému, 
který nastal po zemních stavebních pracích. 

Předpokládám, že 90letá borovice již nemá ta-
kovou regenerační schopnost, aby reagovala na 
nové půdní poměry. Tento argument je velmi 
závažný. Vezmeme- li v úvahu všechna základ-
ní fakta – věk, expozici, tlakové dřevo, přízna-
ky napadení hmyzem v koruně, odklon kmene 
od vertikály, poškození kořenového systému, 
ponechání jedince jako solitéru, reálné nebez-
pečí přepadavých větrů, musím konstatovat, 
že borovice černá na ploše sportovního hřiště 
gymnázia musí být z  bezpečnostních důvodů 
v době latence snesena. Termín snesena použí-
vám proto, že normálním těžebním způsobem 
nemůže být skácena. Jsem přesvědčen a ověřil 
jsem si to, že můj závěr by učinil každý odbor-
ný znalec v tomto oboru. Měl jsem možnost do 
detailů sledovat posouzení pádu vánočního 
stromu a jeho tragické následky v Praze na Sta-
roměstském náměstí. Posouzení prováděli spe-
cialisté Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně. Výsledky šetření této události 
také ovlivnily mé závěry. Při této příležitosti 
bych chtěl upozornit na nový fenomén, který 
v  Novém Městě na Moravě dostává rozměr 
novoměstského Central Parku. Dokončením 
úprav na konci Malé ulice se naskýtá genius loci 
pro zelené srdce našeho města. Ve spojení s Ko-
runou, rybníky Cihelským a Klečkovcem a jejich 
okolím, ale i alejí ke gymnáziu máme možnost 
vybudovat zelenou oázu klidu a rekreace. S ty-

pickým horáckým aspektem a kultivovaností. 
Byla by to odpověď na ztrátu jedné hezké, ale 
nyní na nevhodném místě vegetující borovice.

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. 
emeritní děkan Lesnické a dřevařské 
fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Minulé léto hýbala městem diskuze o dvou 
stromech nad hřištěm u gymnázia, které 
spolek LIPA zachránil před kácením. Dis-

kuze o tom, jestli je důležitější ochrana 
zeleně před bezpečím a pohodlím sportov-
ců, pokračuje příspěvkem doc. Ladislava 

Slonka, emeritního děkana Lesnické a dře-
vařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 

-mah-

Stomatologická pohotovost
2. 2. 2013 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
3. 2. 2013 MUDr. Eva Jurková
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
9. 2. 2013 MDDr. Tomáš Ludin
Poříčí 11, Velké Meziříčí, 566 522 442
10. 2. 2013 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 566 627 298 
16. 2. 2013 MUDr. Marie Kulková

Strážek 80, 566 567 332
17. 2. 2013 MUDr. Kateřina Škorpíková 
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123
23. 2. 2013 MUDr. Jitka Řezáčová
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 092
24. 2. 2013 MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160

Ordinační doba vždy 9:00 – 12:00 hodin.
Aktuální pohotovost najdete na: www.nnm.cz.

 JÍZDNÍ ŘÁD 2012 – 2013 platí od 9. prosince 2012
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  Ze stanice                
0 Žďár nad Sázavou 250      5 32  5 32  6 40  7 40  8 40   10 40  11 40    12 40
2 Žďár-průmyslová zóna                     
6 Veselíčko      5 40  5 40  6 48  7 48  8 48   10 48  11 48    12 48
9 Radňovice      5 45  5 45  6 53  7 53  8 53  10 53  11 53   12 53

12 Nové Město na Moravě zastávka      5 50  5 50  6 58  7 58  8 58   10 58  11 58    12 58
14 Nové Město na Moravě       5 53  5 53  7 01  8 01  9 01   11 01  12 01    13 01

 Nové Město na Moravě     5 02   6 04  7 04   9 04   11 04     13 04
18 Olešná na Moravě     5 07   6 09  7 09   9 09   11 09     13 09
23 Rovné-Div išov     5 14   6 16  7 16   9 16  11 16    13 16
25 Rozsochy     5 18   6 20  7 20   9 20   11 20     13 20
30 Bystřice nad Pernštejnem     5 31   6 34  7 31   9 32   11 31     13 31
37 Rožná     5 41   6 44  7 41   9 42   11 41     13 41
40 Věžná     5 46   6 49  7 46   9 47  11 46    13 46
46 Nedvědice      5 54   6 57  7 54   9 55   11 54     13 54

 Nedvědice350  4 01  5 01   6 01   7 01  8 01   10 01  11 01  12 01   13 01   14 01
49 Doubravník1350  4 06  5 06   6 06   7 06  8 06   10 06  11 06  12 06   13 06   14 06
51 Prudká zastávka340  4 10  5 10   6 10  7 10  8 10   10 10  11 10 12 10   13 10  14 10
54 Borač340  4 14  5 14   6 14   7 14  8 14   10 14  11 14  12 14   13 14   14 14
58 Štěpánovice340  4 19  5 19   6 19   7 19  8 19   10 19  11 19  12 19   13 19   14 19
62 Tišnov 2501330   4 25  5 25   6 25   7 25  8 25   10 25  11 25  12 25   13 25   14 25

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na 

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka - 
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 

 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v ,  a 24., 26.XII., 1.IV., 6.VII., 28.X. 
 nejede 27., 28., 31.XII. 

 jede v  od 27.IV. do 28.IX. a 1., 8.V., 5.VII., 
nejede 6.VII. 

 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 27., 28., 
31.XII., 6.VII. 

 jede 5. – 7.VII. 
2 v  a 

4 Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov v  a 
 v  a 1., 8.V., 5.VII., kromě 29.XII., 6.VII. 

nutno přestoupit
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 14917
 2

 Sp 1637
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 14935
 

 14953 
  

 14921 
 2 

 14823
 

 14955
 2

 14925
 3

 14977
 

 4973
 

 14979
 2

  Ze stanice          Havlíčkův 
Brod 

     

0 Žďár nad Sázavou 250  13 40    14 40  15 40  15 40    16 40  17 40   18 40  19 40   20 56
2 Žďár-průmyslová zóna                     
6 Veselíčko  13 48    14 48    15 48    16 48  17 48   18 48  19 48   21 04
9 Radňovice  13 53   14 53  15 52  15 53    16 53  17 53  18 53  19 53  21 09

12 Nové Město na Moravě zastávka  13 58    14 58  15 57  15 58    16 58  17 58   18 58  19 58   21 14
14 Nové Město na Moravě   14 01    15 01  P 16 00  16 01    17 01  18 01   19 01  20 01   21 17

 Nové Město na Moravě   14 04   15 04  E 16 04   16 04   17 04    19 04    
18 Olešná na Moravě   14 09   15 09  R 16 10   16 09   17 09    19 09    
23 Rovné-Div išov   14 16  15 16  N 16 17   16 16   17 16   19 16    
25 Rozsochy   14 20   15 20  Š 16 21   16 20   17 20    19 20    
30 Bystřice nad Pernštejnem   14 31   15 31  T 16 29   16 31   17 31    19 31    
37 Rožná   14 41   15 41  E 16 40   16 41   17 41    19 41    
40 Věžná   14 46  15 46  J    16 46   17 46    19 46    
46 Nedvědice    14 54   15 54  N 16 52   16 54   17 54    19 54    

 Nedvědice350    15 01  16 01  16 53    17 01  18 01   19 01  20 01   22 01  
49 Doubravník1350    15 06  16 06  16 59    17 06  18 06   19 06  20 06   22 06  
51 Prudká zastávka340    15 10 16 10      17 10  18 10   19 10  20 10   22 10  
54 Borač340    15 14  16 14  17 08    17 14  18 14   19 14  20 14   22 14  
58 Štěpánovice340    15 19  16 19      17 19  18 19   19 19  20 19   22 19  
62 Tišnov 2501330     15 25  16 25  17 18    17 25  18 25   19 25  20 25   22 25  

  Do stanice     Brno hl.n.         Brno hl.n.  
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na 

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka - 
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 
 nejede 24., 25., 31.XII. 

 nejede 24.XII. 
 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v , nejede 31.XII. 
 jede v  a , nejede 24.XII. 
 jede v  a 5. – 7.VII., nejede 27. – 31.XII. 
 jede v  do 19.IV. a od 7.X., nejede 27. – 

31.XII., od 22.IV. do 4.X. jede denně 

 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 5. 
– 7.VII., 28.IX., 27.X. 

 jede v  do 10.V. a od 6.IX. a 30.IV., 7.V., 
nejede 28.XII., od 17.V. do 31.VIII. jede v ,  
a 4.VII. 

 14825 / 14977  Havlíčkův Brod - Nové 
Město na Moravě v  a 30.IV., 7.V., 4.VII., 
kromě 28.XII., 5.VII. 

2 v  a  
3 v  a , kromě 24.XII. 

 
 
 

 

 

 JÍZDNÍ ŘÁD 2012 – 2013 platí od 9. prosince 2012
 

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele. 
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  Ze stanice                
0 Žďár nad Sázavou 250      5 32  5 32  6 40  7 40  8 40   10 40  11 40    12 40
2 Žďár-průmyslová zóna                     
6 Veselíčko      5 40  5 40  6 48  7 48  8 48   10 48  11 48    12 48
9 Radňovice      5 45  5 45  6 53  7 53  8 53  10 53  11 53   12 53

12 Nové Město na Moravě zastávka      5 50  5 50  6 58  7 58  8 58   10 58  11 58    12 58
14 Nové Město na Moravě       5 53  5 53  7 01  8 01  9 01   11 01  12 01    13 01

 Nové Město na Moravě     5 02   6 04  7 04   9 04   11 04     13 04
18 Olešná na Moravě     5 07   6 09  7 09   9 09   11 09     13 09
23 Rovné-Div išov     5 14   6 16  7 16   9 16  11 16    13 16
25 Rozsochy     5 18   6 20  7 20   9 20   11 20     13 20
30 Bystřice nad Pernštejnem     5 31   6 34  7 31   9 32   11 31     13 31
37 Rožná     5 41   6 44  7 41   9 42   11 41     13 41
40 Věžná     5 46   6 49  7 46   9 47  11 46    13 46
46 Nedvědice      5 54   6 57  7 54   9 55   11 54     13 54

 Nedvědice350  4 01  5 01   6 01   7 01  8 01   10 01  11 01  12 01   13 01   14 01
49 Doubravník1350  4 06  5 06   6 06   7 06  8 06   10 06  11 06  12 06   13 06   14 06
51 Prudká zastávka340  4 10  5 10   6 10  7 10  8 10   10 10  11 10 12 10   13 10  14 10
54 Borač340  4 14  5 14   6 14   7 14  8 14   10 14  11 14  12 14   13 14   14 14
58 Štěpánovice340  4 19  5 19   6 19   7 19  8 19   10 19  11 19  12 19   13 19   14 19
62 Tišnov 2501330   4 25  5 25   6 25   7 25  8 25   10 25  11 25  12 25   13 25   14 25

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na 

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka - 
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 

 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v ,  a 24., 26.XII., 1.IV., 6.VII., 28.X. 
 nejede 27., 28., 31.XII. 

 jede v  od 27.IV. do 28.IX. a 1., 8.V., 5.VII., 
nejede 6.VII. 

 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 27., 28., 
31.XII., 6.VII. 

 jede 5. – 7.VII. 
2 v  a 

4 Bystřice nad Pernštejnem - Tišnov v  a 
 v  a 1., 8.V., 5.VII., kromě 29.XII., 6.VII. 

nutno přestoupit
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  251  Žďár nad Sázavou - Tišnov  IDS JMK S31 Nedvědice - Tišnov 
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  14969 

  
 14933
 

 14951
 

 14917
 2

 Sp 1637
 

 14971
 

 14935
 

 14953 
  

 14921 
 2 

 14823
 

 14955
 2

 14925
 3

 14977
 

 4973
 

 14979
 2

  Ze stanice          Havlíčkův 
Brod 

     

0 Žďár nad Sázavou 250  13 40    14 40  15 40  15 40    16 40  17 40   18 40  19 40   20 56
2 Žďár-průmyslová zóna                     
6 Veselíčko  13 48    14 48    15 48    16 48  17 48   18 48  19 48   21 04
9 Radňovice  13 53   14 53  15 52  15 53    16 53  17 53  18 53  19 53  21 09

12 Nové Město na Moravě zastávka  13 58    14 58  15 57  15 58    16 58  17 58   18 58  19 58   21 14
14 Nové Město na Moravě   14 01    15 01  P 16 00  16 01    17 01  18 01   19 01  20 01   21 17

 Nové Město na Moravě   14 04   15 04  E 16 04   16 04   17 04    19 04    
18 Olešná na Moravě   14 09   15 09  R 16 10   16 09   17 09    19 09    
23 Rovné-Div išov   14 16  15 16  N 16 17   16 16   17 16   19 16    
25 Rozsochy   14 20   15 20  Š 16 21   16 20   17 20    19 20    
30 Bystřice nad Pernštejnem   14 31   15 31  T 16 29   16 31   17 31    19 31    
37 Rožná   14 41   15 41  E 16 40   16 41   17 41    19 41    
40 Věžná   14 46  15 46  J    16 46   17 46    19 46    
46 Nedvědice    14 54   15 54  N 16 52   16 54   17 54    19 54    

 Nedvědice350    15 01  16 01  16 53    17 01  18 01   19 01  20 01   22 01  
49 Doubravník1350    15 06  16 06  16 59    17 06  18 06   19 06  20 06   22 06  
51 Prudká zastávka340    15 10 16 10      17 10  18 10   19 10  20 10   22 10  
54 Borač340    15 14  16 14  17 08    17 14  18 14   19 14  20 14   22 14  
58 Štěpánovice340    15 19  16 19      17 19  18 19   19 19  20 19   22 19  
62 Tišnov 2501330     15 25  16 25  17 18    17 25  18 25   19 25  20 25   22 25  

  Do stanice     Brno hl.n.         Brno hl.n.  
 jízdní doklady platné pro trať Nové Město na 

Moravě / Nové Město na Moravě zastávka - 
Tišnov přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 
 nejede 24., 25., 31.XII. 

 nejede 24.XII. 
 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v , nejede 31.XII. 
 jede v  a , nejede 24.XII. 
 jede v  a 5. – 7.VII., nejede 27. – 31.XII. 
 jede v  do 19.IV. a od 7.X., nejede 27. – 

31.XII., od 22.IV. do 4.X. jede denně 

 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 5. 
– 7.VII., 28.IX., 27.X. 

 jede v  do 10.V. a od 6.IX. a 30.IV., 7.V., 
nejede 28.XII., od 17.V. do 31.VIII. jede v ,  
a 4.VII. 

 14825 / 14977  Havlíčkův Brod - Nové 
Město na Moravě v  a 30.IV., 7.V., 4.VII., 
kromě 28.XII., 5.VII. 

2 v  a  
3 v  a , kromě 24.XII. 

 
 
 

 

 

 JÍZDNÍ ŘÁD 2012 – 2013 platí od 9. prosince 2012
 

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele. 
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  251  Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou  IDS JMK S31 Tišnov - Nedvědice 
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  14930 

 2 
 14940
 

 14932
 

 14962
 

 14902
 

 14942
 

 14902
 2

 14944 
  

 14964 
  

 14904
 2

 Sp 1636
 

 14906
 2

 14946
 

 14968
 

 14908
 2

  Ze stanice           Brno hl.n.     
0 Tišnov 2501330   4 33    5 33  5 37   6 33   7 33  8 45  9 33  10 33   11 33
4 Štěpánovice340   4 39    5 39  5 43   6 39   7 39    9 39  10 39   11 39
8 Borač340   4 44    5 44  5 48   6 44   7 44  P   9 44  10 44   11 44

11 Prudká zastávka340   4 48    5 48  5 51   6 48   7 48  E  9 48  10 48  11 48
13 Doubravník1350   4 52    5 52  5 55   6 52   7 52  R 9 00  9 52  10 52   11 52
16 Nedvědice350    4 56    5 57  6 00   6 56   7 57  N 9 05  9 57  10 56   11 57

 Nedvědice         6 02    8 02  Š 9 07  10 02    12 02
22 Věžná        6 09    8 09  T  10 09   12 09
25 Rožná        6 15    8 15  E 9 20  10 15    12 15
32 Bystřice nad Pernštejnem  4 26   5 30     6 30    8 30  J 9 31  10 30    12 30
37 Rozsochy  4 33   5 37     6 37    8 37  N 9 38  10 37    12 37
39 Rovné-Div išov  4 36   5 40     6 40    8 40  9 42 10 40   12 40
44 Olešná na Moravě  4 44   5 48     6 48    8 48  9 49  10 48    12 48
48 Nové Město na Moravě   4 50   5 54     6 54    8 54  9 55  10 54    12 54

 Nové Město na Moravě  4 51    6 06    7 06   8 06  9 06  10 02  11 06   12 06  13 06
50 Nové Město na Moravě zastávka  4 55    6 10    7 10   8 10  9 10  10 06  11 10   12 10  13 10
53 Radňovice  4 59    6 14   7 14   8 14  9 14  10 11 11 14   12 14 13 14
56 Veselíčko  5 04    6 19    7 19   8 19  9 19    11 19   12 19  13 19
60 Žďár-průmyslová zóna                     
62 Žďár nad Sázavou 250   5 13    6 28    7 28   8 28  9 28  10 23  11 28   12 28  13 28

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Tišnov – Nové 

Město na Moravě / Nové Město na Moravě 
zastávka přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 

 nejede 25.XII., 1.I. 
 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v  a , nejede 24.XII. 
 jede v  od 27.IV. do 28.IX. a 1., 8.V., 5.VII., 

nejede 6.VII. 

 jede v , nejede 27., 28.XII., 1.VII. – 30.VIII. 
 jede v  od 1.VII. do 30.VIII. a 27., 28.XII. 
 14942 / 14902  Tišnov - Žďár nad Sázavou 
 14902 / 14808  Bystřice nad Pernštejnem - 

Havlíčkův Brod v  a 1., 8.V., 5.VII., kromě 
29.XII., 6.VII. 

2 v  a 
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  251  Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou  IDS JMK S31 Tišnov - Nedvědice 
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  14910 

 
 14970
 

 14912
 2

 14950
 

 14934
 

 14972
 

 14916
 2

 14952 
  

 14936 
 

 14974
 

 14920
 6

 14954
 2

 14978
 

 14956
 2

 14958
 

  Ze stanice                
0 Tišnov 2501330  12 33   13 33  14 33    15 33  16 33    17 33  18 33   19 33  21 33
4 Štěpánovice340  12 39   13 39  14 39    15 39  16 39    17 39  18 39   19 39  21 39
8 Borač340  12 44   13 44  14 44    15 44  16 44    17 44  18 44   19 44  21 44

11 Prudká zastávka340  12 48  13 48  14 48   15 48  16 48   17 48  18 48  19 48  21 48
13 Doubravník1350  12 52   13 52  14 52    15 52  16 52    17 52  18 52   19 52  21 52
16 Nedvědice350   12 57   13 57  14 56    15 57  16 56    17 57  18 56   19 57  21 56

 Nedvědice  13 02   14 02   15 02   16 02   17 02   18 02    20 02  
22 Věžná  13 09  14 09   15 09  16 09   17 09  18 09   20 09  
25 Rožná  13 15   14 15   15 15   16 15   17 15   18 15    20 15  
32 Bystřice nad Pernštejnem  13 30   14 30   15 30   16 30   17 30   18 30    20 26  
37 Rozsochy  13 37   14 37   15 37   16 37   17 37   18 37     
39 Rovné-Div išov  13 40  14 40   15 40  16 40   17 40  18 40     
44 Olešná na Moravě  13 48   14 48   15 48   16 48   17 48   18 48     
48 Nové Město na Moravě   13 54   14 54   15 54   16 54   17 54   18 54     

 Nové Město na Moravě   14 06  15 06    16 06  17 06    18 06  19 06   20 06   
50 Nové Město na Moravě zastávka   14 10  15 10    16 10  17 10    18 10  19 10   20 10   
53 Radňovice   14 14 15 14    16 14 17 14    18 14  19 14   20 14   
56 Veselíčko   14 19  15 19    16 19  17 19    18 19  19 19   20 19   
60 Žďár-průmyslová zóna                     
62 Žďár nad Sázavou 250    14 28  15 28    16 28  17 28    18 28  19 28   20 28   

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Tišnov – Nové 

Město na Moravě / Nové Město na Moravě 
zastávka přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 
 nejede 24., 25., 31.XII. 
 nejede 24.XII. 

 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v , nejede 31.XII. 
 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 

5., 6.VII., 28.IX., 27.X. 
 jede v  a 5. – 7.VII., nejede 27. – 31.XII. 
 jede v  –  a  do 10.V. a od 8.IX., nejede 

23. – 31.XII., 31.III., 27.X., od 12.V. do 6.IX. 
jede denně 

 jede v  do 19.IV. a od 7.X., nejede 27. – 
31.XII., od 22.IV. do 4.X. jede denně 

 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 5. 
– 7.VII., 28.IX., 27.X. 

 14974 / 14828  Nové Město na Moravě - 
Havlíčkův Brod v , kromě 23. – 26.XII., 31.III., 
5. – 7.VII., 28.IX., 27.X. 

2 v  a 

6 v  a , kromě 24., 25.XII. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 JÍZDNÍ ŘÁD 2012 – 2013 platí od 9. prosince 2012
 

Komerční použití dat jízdního řádu pouze se svolením vydavatele. 
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  251  Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou  IDS JMK S31 Tišnov - Nedvědice 
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  14930 

 2 
 14940
 

 14932
 

 14962
 

 14902
 

 14942
 

 14902
 2

 14944 
  

 14964 
  

 14904
 2

 Sp 1636
 

 14906
 2

 14946
 

 14968
 

 14908
 2

  Ze stanice           Brno hl.n.     
0 Tišnov 2501330   4 33    5 33  5 37   6 33   7 33  8 45  9 33  10 33   11 33
4 Štěpánovice340   4 39    5 39  5 43   6 39   7 39    9 39  10 39   11 39
8 Borač340   4 44    5 44  5 48   6 44   7 44  P   9 44  10 44   11 44

11 Prudká zastávka340   4 48    5 48  5 51   6 48   7 48  E  9 48  10 48  11 48
13 Doubravník1350   4 52    5 52  5 55   6 52   7 52  R 9 00  9 52  10 52   11 52
16 Nedvědice350    4 56    5 57  6 00   6 56   7 57  N 9 05  9 57  10 56   11 57

 Nedvědice         6 02    8 02  Š 9 07  10 02    12 02
22 Věžná        6 09    8 09  T  10 09   12 09
25 Rožná        6 15    8 15  E 9 20  10 15    12 15
32 Bystřice nad Pernštejnem  4 26   5 30     6 30    8 30  J 9 31  10 30    12 30
37 Rozsochy  4 33   5 37     6 37    8 37  N 9 38  10 37    12 37
39 Rovné-Div išov  4 36   5 40     6 40    8 40  9 42 10 40   12 40
44 Olešná na Moravě  4 44   5 48     6 48    8 48  9 49  10 48    12 48
48 Nové Město na Moravě   4 50   5 54     6 54    8 54  9 55  10 54    12 54

 Nové Město na Moravě  4 51    6 06    7 06   8 06  9 06  10 02  11 06   12 06  13 06
50 Nové Město na Moravě zastávka  4 55    6 10    7 10   8 10  9 10  10 06  11 10   12 10  13 10
53 Radňovice  4 59    6 14   7 14   8 14  9 14  10 11 11 14   12 14 13 14
56 Veselíčko  5 04    6 19    7 19   8 19  9 19    11 19   12 19  13 19
60 Žďár-průmyslová zóna                     
62 Žďár nad Sázavou 250   5 13    6 28    7 28   8 28  9 28  10 23  11 28   12 28  13 28

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Tišnov – Nové 

Město na Moravě / Nové Město na Moravě 
zastávka přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 

 nejede 25.XII., 1.I. 
 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v ,  a 1., 8.V., 5.VII., nejede 6.VII. 
 jede v  a , nejede 24.XII. 
 jede v  od 27.IV. do 28.IX. a 1., 8.V., 5.VII., 

nejede 6.VII. 

 jede v , nejede 27., 28.XII., 1.VII. – 30.VIII. 
 jede v  od 1.VII. do 30.VIII. a 27., 28.XII. 
 14942 / 14902  Tišnov - Žďár nad Sázavou 
 14902 / 14808  Bystřice nad Pernštejnem - 

Havlíčkův Brod v  a 1., 8.V., 5.VII., kromě 
29.XII., 6.VII. 

2 v  a 
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  251  Tišnov - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou  IDS JMK S31 Tišnov - Nedvědice 
km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  14910 

 
 14970
 

 14912
 2

 14950
 

 14934
 

 14972
 

 14916
 2

 14952 
  

 14936 
 

 14974
 

 14920
 6

 14954
 2

 14978
 

 14956
 2

 14958
 

  Ze stanice                
0 Tišnov 2501330  12 33   13 33  14 33    15 33  16 33    17 33  18 33   19 33  21 33
4 Štěpánovice340  12 39   13 39  14 39    15 39  16 39    17 39  18 39   19 39  21 39
8 Borač340  12 44   13 44  14 44    15 44  16 44    17 44  18 44   19 44  21 44

11 Prudká zastávka340  12 48  13 48  14 48   15 48  16 48   17 48  18 48  19 48  21 48
13 Doubravník1350  12 52   13 52  14 52    15 52  16 52    17 52  18 52   19 52  21 52
16 Nedvědice350   12 57   13 57  14 56    15 57  16 56    17 57  18 56   19 57  21 56

 Nedvědice  13 02   14 02   15 02   16 02   17 02   18 02    20 02  
22 Věžná  13 09  14 09   15 09  16 09   17 09  18 09   20 09  
25 Rožná  13 15   14 15   15 15   16 15   17 15   18 15    20 15  
32 Bystřice nad Pernštejnem  13 30   14 30   15 30   16 30   17 30   18 30    20 26  
37 Rozsochy  13 37   14 37   15 37   16 37   17 37   18 37     
39 Rovné-Div išov  13 40  14 40   15 40  16 40   17 40  18 40     
44 Olešná na Moravě  13 48   14 48   15 48   16 48   17 48   18 48     
48 Nové Město na Moravě   13 54   14 54   15 54   16 54   17 54   18 54     

 Nové Město na Moravě   14 06  15 06    16 06  17 06    18 06  19 06   20 06   
50 Nové Město na Moravě zastávka   14 10  15 10    16 10  17 10    18 10  19 10   20 10   
53 Radňovice   14 14 15 14    16 14 17 14    18 14  19 14   20 14   
56 Veselíčko   14 19  15 19    16 19  17 19    18 19  19 19   20 19   
60 Žďár-průmyslová zóna                     
62 Žďár nad Sázavou 250    14 28  15 28    16 28  17 28    18 28  19 28   20 28   

  Do stanice                
 jízdní doklady platné pro trať Tišnov – Nové 

Město na Moravě / Nové Město na Moravě 
zastávka přes Nedvědici platí bez doplatku 
rozdílu jízdného i při jízdě přes Žďár nad 
Sázavou

 zastávka otevřena ode dne vyhlášení 
 nejede 24., 25., 31.XII. 
 nejede 24.XII. 

 jede v , nejede 27. – 31.XII. 
 jede v , nejede 31.XII. 
 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 

5., 6.VII., 28.IX., 27.X. 
 jede v  a 5. – 7.VII., nejede 27. – 31.XII. 
 jede v  –  a  do 10.V. a od 8.IX., nejede 

23. – 31.XII., 31.III., 27.X., od 12.V. do 6.IX. 
jede denně 

 jede v  do 19.IV. a od 7.X., nejede 27. – 
31.XII., od 22.IV. do 4.X. jede denně 

 jede v  a , nejede 23. – 25., 31.XII., 31.III., 5. 
– 7.VII., 28.IX., 27.X. 

 14974 / 14828  Nové Město na Moravě - 
Havlíčkův Brod v , kromě 23. – 26.XII., 31.III., 
5. – 7.VII., 28.IX., 27.X. 

2 v  a 

6 v  a , kromě 24., 25.XII. 

 
 
 

 

 
 
 

 



19 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 201318 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2013

Zájemci o uveřejnění 
inzerce mohou zasílat 

své nabídky do 
15. února 2013 

na e-mailovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz

3. JARNÍ 
ZAHRADNICKÝ 

PLES
16. 3. 2013

20:00 / KD Pohledec 
vstupné 90 Kč 

k tanci a poslechu hrají:
Barel rock a Bosorky 

bohatá tombola, 
občerstvení

Předprodej vstupenek: 
Květinka u Pasáčka 

777 978 091
Všechny vás srdečně zvou 
manželé Jirčíkovi. 

Oznámení o změně lékaře a změně 
ordinačních hodin v kožní ambulanci

   
Od 1. 1. 2013 ordinuje v kožní ambulanci společnosti 
MediClinic a.s. nová lékařka MUDr. Věra Němcová 
(dříve MUDr. Stoupencová,  MUDr. Veselá).
adresa ambulance: Vratislavovo náměstí 12, NMnM
tel.: 566 615 620, mobil: 733 679 560 

Provozní – ordinační  hodiny
Po   7:00 -   9:30  (9:30 -11:30 pouze sestra) 15:30 - 19:30
Út   7:00 - 15:30     
St    7:00 - 15:30    
Čt    7:00 - 10:30    15:30 - 17:00   
Pá 12:00 - 15:30     

 Valentýn se blíží
i drobnost potěší...

BIATLON- fandíme České republice
• vlajky+šála ČR, praporky, trubky
•medovina z Vysočiny, líčidla atd.
 VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
 NA PLES A KARNEVAL
  • výběr z více než 500 druhů

• kostýmy SLEVA až 70 %

 STUDIO - IDA Mgr. Ida Kršková
FITCLUB BRADY 

Vratislavovo náměstí NMnM 

Nové kurzy únor - červen 2013, rozsah 18 lekcí
 

Pondělí 16:25 - 17:25 - SM-SYSTÉM začátečníci - cvičení dle metody 
MUDr. Richarda Smíška (prevence bolesti zad, vyrovnání dysbalancí, 

kompenzační cvičení pro sportovce, odstranění chybného 
stereotypu chůze a běhu)

                 17:30 - 18:25 - PILATES INSTITUT - pro středně až pokročilé
                 18:30 - 19:30 - BOSU - cardio / power joga
                                                                (pravidelné střídání hodin)
Pátek    16:25 - 17:25 - FLAMENCO - pro začátečníky
                17:30 - 18:25 - PILATES INSTITUT - pro středně až pokročilé
                18:30 - 19:30 - SM-SYSTÉM - pro středně až pokročilé

přihlášky na: idaskovic@centrum.cz, tel.: 775 665 657
 podrobné info: www.studio-ida.cz

RADOMÍRA�SMETANOVÁ�-�RS�Design
návrhá ství�interiér a�nábytkuř ů

nabízíme:
-�3D�vizualizace,�návrhy�interiér ,�nábytek�na�míru
-�projekty�rekonstrukcí�bytových�jader,

p estaveb�byt ,�p dních�vestaveb
-�poradenská�a�konzulta ní innost
-�realizace�interiér na�klí
- špi kový�a�originální�design�s�13-ti�letou�tradicí

ů

ř ů ů

ů
č č

č

č

-�projekty

tel.
www.rsdesign.cz

603�742�622 Brněnská�34,
Žďár�nad�Sázavou

Akademie J.A. Komenského, Komenského 1, 
591 01 Žďár nad Sázavou

tel. 566 629 208, mob. 732 184 041, e-mail: 
akademiezdar@seznam.cz, www.akademiezdar.wbs.cz

POŘÁDÁ SEMINÁŘE

1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013 - 3 PILÍŘE 
DŮCHODOVÉ REFORMY, SOUVISLOSTI A ROZDÍLY
Dne: 14. února 2013
Lektor: Bc. Taťána Sojková  

2. PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA A ODMĚŇOVÁNÍ V  ROCE 
2013 SE ZAMĚŘENÍM NA POSLEDNÍ ZMĚNY
Dne: 13. března 2013
Lektor: Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan

3. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH 
NÁHRAD V ZÁKONÍKU PRÁCE PRO ROK 2013
Dne: 18. března 2013 
Lektor: JUDr. Marie Salačová

4. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2013
Dne: 17. dubna 2013
Lektor: Jiřina Fráňová MSSZ Brno, vedoucí odboru sociálního 
pojištění 

Místo: budova Hasičské vzájemné pojišťovny, Komenského 1 
ve Žďáře nad Sázavou
Bližší informace na www.akademiezdar.wbs.cz

Dále pořádáme kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků, jeřábníky, 
vazače, regálové zakladače, řidiče stavebních a zemních strojů, 

kurzy první pomoci a BOZP.

Nemocniční lékárna
Vyzvedněte si svoje 
léky tam, kde jim 
opravdu rozumí!
+  Dostupnost léčivých přípravků přímo v areálu nemocnice
+  Široký sortiment léčivých přípravků včetně nemocničních specialit
+  Schopnost přípravy léčiv dle individuálních potřeb klienta
+  Pružnost a fl exibilitu při objednávání léků
+  Zasílání informačních e-mailů či SMS o dodávce léčiv
+  Možnost parkování v bezprostřední blízkosti lékárny

+  bonus 30 Kč za 
recept majitelům 
klientských karet

+  akční ceny u volně 
prodejných 
léčivých přípravků

+  dostupnost řady 
bezdoplatkových 
léčiv

Ekonomická výhodnost návštěvy nemocniční lékárny:

Nemocniční lékárna nabízí svým klientům:

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
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Nemocniční lékárna
-TRADICE
-PROFESIONALITA-AKČNÍ CENY-DOSTUPNOST   LÉČIV

-BONUS 30 KČ
• pfiíspûvková organizace
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Pondělí 4. února 
Kulturní dům NMnM

10:00 - 12:00
klubovna č. 2  - první patro

prodej secondhandového 
zboží 

 
- kojenecké zboží a dětské za 
30 Kč. 

- dámské a pánské zboží za 
50 Kč. 

Dovoz z Anglie. Vše v dobré 
kvalitě. Maminky vítány. 

KREJÈOVSTVÍ
- šití na zakázku

tel.: 732 583 038

- úpravy a opravy odìvù

email: rena28264@gmail.com

Renata Pelzerová
Renáta Slezáková

- úpravy a opravy odìvù

- šití odìvù na zakázku

tel.: 732 583 038

KREJÈOVSTVÍ
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24.1.-10.3. výstava Významná výročí 2013 Horácká galerie

1.2. v 19:30 tanec kulturní dům

1.2. ve 20:00 kino Intimní past, USA 2012 kino

2.2. v 10:00 pro děti Párkové závody 2013 Jiříkovice

2.2. v 12:00 sport X. ročníku lyžařského poháru Vysočiny Pohledec

2.2. v 13:30 pro děti Běh v maskách, registrace od 11:30 hotel Horní Dvůr

2.2. v 19:00 koncert kulturní dům

do 3.2. výstava Zdeněk Fuksa – Od mikrokosmu k makrokosmu Horácká galerie

6.2. v 17:00 vernisáž Houby – hubky – houbičky + Přežili jsme konec světa Horácká galerie

6.2. v 17:30 kino kino

6.2. v 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

6.2. ve 20:30 ostatní Slavnostní zahájení šampionátu 

7.2. – 17.2. výstava Fotografie horolezce Radka Jaroše před I. ZŠ

7.2. – 17.2. výstava park před I. ZŠ

7.2. v 16:15 koncert pódium Vratislavovo nám.

7.2. v 17:15 sport Smíšené štafety / přímý přenos závodu

8.2. 16:15 ostatní pódium Vratislavovo nám.

8.2. v 18:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

8.2. v 20:00 tanec kulturní dům

9.2. v 12:30 sport Rychlostní závod muži, ženy / přímý přenos závodů

9.2. v 19:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

9.2. ve 20:30 ostatní Slavnostní ceremoniál / vyhlášení vítězů pódium Vratislavovo nám.

9.2. ve 21:00 tanec kulturní dům

10.2. v 16:00 sport Stíhací závod muži, ženy / přímý přenos závodů

10.2. v 18:30 koncert David Koller & Band pódium Vratislavovo nám.

10.2. ve 20:00 ostatní Slavnostní ceremoniál / vyhlášení vítězů pódium Vratislavovo nám.

11.2. v 16:00 koncert Veselá sedma Jana Sedlaříka pódium Vratislavovo nám.

11.2. v 18:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

12.2. v 16:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

12.2. v 17:30 kino Madagaskar 3, USA 2012 kino

12.2. v 18:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

12.2. ve 20:00 beseda Večer s horolezcem Radkem Jarošem kulturní dům

13.2. v 16:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

13.2. v 17:00 sport Vytrvalostní závod ženy / přímý přenos závodu

13.2. ve 20:30 koncert Anna K. & Band pódium Vratislavovo nám.

14.2. v 16:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

14.2. v 17:00 sport Vytrvalostní závod muži / přímý přenos závodu

14.2. ve 20:30 koncert pódium Vratislavovo nám.

15.2. v 16:00 koncert Blues Mine Trio pódium Vratislavovo nám.

15.2. v 17:00 sport Štafeta ženy / přímý přenos závodu

15.2. v 18:30 koncert pódium Vratislavovo nám.

15.2. ve 20:00 tanec kulturní dům

16.-17.2. v 9:30 sport Basketbal – krajská soutěž Východočeského kraje tělocvična tělových. střediska

16.2. v 15:00 sport Štafety muži / přímý přenos závodu

16.2. v 16:40 koncert pódium Vratislavovo nám.

16.2. v 18:00 koncert pódium Vratislavovo nám.

16.2. v 19:30 ostatní Slavnostní ceremoniál - vyhlášení vítězů pódium Vratislavovo nám.

16.2. ve 20:00 ostatní Ohňostroj Vratislavovo náměstí

16.2. ve 20:30 tanec kulturní dům

17.2. ve 12:00 sport Závod s hromad. startem ženy, muži / přímý přenos 

do 17.2. výstava Sklářské sympozium Vysočina 2012 Horácká galerie

18.2. v 15:00 tanec jídelna DPS

19.2. v 19:00 ostatní kulturní dům

20.2. v 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

23.-24.2. v 9:00 sport Vlachovice

23.2. v 19:30 tanec 4. ples ZUŠ J. Štursy - „Kontrasty“ kulturní dům

23.2. ve 20:00 kino Atlas mraků, USA, Německo, Hongkong 2012 kino

do 24.2. výstava Jan Kovářík – Hledání nových forem Horácká galerie

do 28.2. výstava Horácké muzeum

28.2. ve 20:00 kino Sedm psychopatů, Velká Británie 2012 kino

Ples Medin a Nemocnice NMnM

Jiří Schmitzer s kytarou

Arthur a Maltazardova pomsta, Francie 2009

Vysočina Arena

Fotografie osobností – sdružení Debra 

Zatrestband

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Odpoledne se sdružením Debra a hosty

Dizzy

Pangea (Beatles Revival) & Oldies Party 

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Buty

Blue Effect & After Party 

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

U2 Desire Revival Band

X-Core

Kiss Revival

Kujooni

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Čankišou

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Gipsy CZ

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Chinaski

Petr Bende & Band / After Party

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Showstation

Vojta Dyk a B Side Band

Midi lidi & After Party

Vysočina Arena/Vratislavovo nám.

Merenda, hraje p. Dolníček, masky vítány

travesti show Screamers

Ski Adventure 2013, netradiční skimaraton

Ať to fičí aneb Novoměstsko, kolébka lyžování

Kalendář akcí: únor 2013

NOVOMĚSTSKO | Vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redakční 
tým: Marek Homolka - editor, tel.: 601 592 013, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz, Eva Kulková - kulturní redaktorka, tel.: 603 210 321, 
e-mail: eva.kulkova@nmnm.cz, Karel Hes - sportovní redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: khes@seznam.cz | Redakce a administrace: 
Kulturní dům, Horácké muzeum | web: noviny.nmnm.cz | Sazba a grafická úprava: Lucie Příhodová | Tiskne: MPJ DesignStudio 
Žďár nad Sázavou | Nevyžádané rukopisy a  fotografie se nevracejí | Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Nenašli jste svoji akci v přehledu? Vložte ji do kulturního kalendáře na 
www.nmnm.cz nebo kontaktujte Informační centrum. Zde probíhá předprodej vstupenek kulturního domu.
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

V
íc

e 
in

fo
rm

ac
í: 

nk
z.

nm
nm

.c
z,

 D
an

ie
l Š

im
ek

 5
66

 5
98

 7
03

, p
ři

hl
áš

ky
 n

a 
e-

m
ai

lu
 d

an
ie

l.s
im

ek
@

nm
nm

.c
z

2.


