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Zvládli jsme to! Na MS v biatlonu budeme vzpomínat v dobrém 

Klobouk dolů! Mistrovství světa v  biatlonu, 
které hostilo naše město, předčilo očekává-
ní.  Šampionát, jenž navštívilo 201 500 diváků, 
proběhl bez organizačních škraloupů a zároveň 
ho zdobila disciplinovanost fanoušků. Policisté 
nemuseli řešit žádné vážné prohřešky. Bez pro-
blémů fungovala také doprava. Fanoušci ve vel-
ké míře využívali k cestování do Vysočina Arény 
kyvadlovou dopravu. Na silnicích kolem Nové-
ho Města se tak během deseti únorových dnů 
stalo pouze pár drobnějších nehod. Šampionát 
měl štěstí i na počasí. Sníh napadl včas, ani k 
žádné kalamitě během mistrovství nedošlo. Ná-
plní mistrovství však nebyl pouze běh na lyžích 
a střelba z malorážky. Největší závody v historii 
našeho města doprovázel kulturní a společen-
ský program. Šlo o desetidenní hudební festival 
napříč žánry. Jeho program se konal na třech 

místech - Vratislavově   náměstí, kulturním 
domě a fanouškovském stanu blízko Vysočina 
Arény. Programová skladba vystoupení na vel-
kolepé tribuně na Vratislavově náměstí byla bo-
hatá. Představily se tu opravdové lahůdky, které 
by k nám jen těžko hledaly cestu, nebo bychom 

si je nemohli finančně dovolit. Vrcholem bylo 
vystoupení skupiny Chinaski, kvůli kterým se 
posouval i čas začátku, aby jej stihlo co nejvíce 
účastníků závodů. Kdo nechtěl mrznout venku, 

tomu byla po oba víkendy připravena po slav-
nostním medailovém ceremoniálu After Party 
v kulturním domě. Právě zde se ukázalo, že když 
je dobrá nálada, je možné se skvěle a bezpro-
středně bavit i v tak ohromném počtu lidí. Po-
klonu si tak zaslouží nejen lidé, kteří se starali 
o organizaci celého mistrovství. Jsou jimi také 
místní živnostníci, kteří se ukázali jako skvělí 
hostitelé. Poklonu si však zaslouží všichni  oby-
vatelé Nového Města, kteří dokázali zvládnout 
útrapy spojené s omezením jejich každoden-
ního života. Byť nemusí být všichni z  nás spo-
kojení, je důležité si uvědomit, že v souvislosti 
s  pořádáním mistrovství převáží dlouhodobý 
efekt, spojený s  rozvojem turistického ruchu 
a zájmem o naše město. Nové Město se šance 
nezaleklo a světu se ukázalo v  úžasném světle. 

-kuku-, -mah-

„Skvěle zvládnuté mistrovství  světa je vyvr-
cholením práce stovek lidí.  Teď nás čeká prá-
ce na tom, aby bylo zároveň začátkem nové 
úspěšné éry, ve které se Nové Město stane pra-
videlným hostitelem podobně úspěšných akcí.“ 

Michal Šmarda, starosta

Libor Černý: Novoměšťáci se stali dalšími spolupořadateli MS
Velitel Policie ČR a radní města Libor Černý v rozhovoru přibližuje průběh a organizaci MS v biatlonu, přičemž smeká před Novoměšťáky. 

Ze všech stran je slyšet chvála. Čím to, že Nové 
Město takto obstálo?  
Pro město, stejně jako pro kraj, bylo MS v biat-
lonu největší sportovní akcí, která se tu kdy ko-
nala. Bylo proto důležité, aby byla úspěšná. Vše 
se nakonec povedlo a zvládlo. Výhodou bylo, že 
podobné, byť ne tak velké závody se tu konají a 
s jejich pořádáním již máme zkušenosti. 
Kolik policistů dohlíželo na průběh MS? 
Kraj poskytl 200 policistů, dalších 60 doda-
lo brněnské ředitelství. Specializované služby 
jako pyrotechnici, kynologové, ochranná služ-
ba, vrtulník dorazily z více míst.   Oblast kolem 

akreditačního střediska umístěného v  KD řídila 
městská policie. S  děním na náměstí pomáhali 
novoměstští dobrovolní hasiči. Organizátor měl 
k  dispozici 800 dobrovolných spolupracovníků, 
desítky profesionálních organizátorů a soukro-
mou bezpečnostní agenturu. 
V budově obvodního oddělení v Novém Městě 
vznikl řídící štáb. Co vše měl pod dohledem? 
Řídící štáb byl vytvořen ze 13 řídících policistů, 
kteří koordinovali veškerou činnost. Přímo ze 
štábu se sledovaly bezpečnostní kamery a ovlá-
daly veškeré světelné informační tabule, které 
umožňovaly aktuálně měnit informace pro řidiče. 
Město a samotný areál střežilo 27 kamer zapoje-
ných do městského kamerového systému. 
Byli jste připraveni na organizované skupiny, 
které mohly mít na mistrovství spadeno? 
Nepřetržitá služba policistů zaznamenala hned 
v prvních dnech určitý pohyb osob i aut kolem 
hotelů a ubytoven. Podobně se v samotném are-
álu během prvních soutěží vyskytl okruh speci-
alizovaných nenechavců. Na oba podněty jsme 
zareagovali okamžitým opatřením. Vyrazili jsme 

mezi lidi a vytlačili kapsáře mimo areál. Veškeré 
bezpečnostní „kroky“ směřovaly hlavně k pre-
venci a k ochraně účastníků. 
Zmiňujete kapsáře. Jaké další nepříjemnosti 
jste museli řešit?
Šlo o jednotlivosti. Během závodů bylo ukradeno 
auto, přičemž pachatel byl dopaden. Jiné auto 
bylo vykradeno a další poškozeno. Došlo také 
k několika krádežím v hotelech. Řešili jsme i po-
tyčky mezi lidmi, při nichž hrál roli alkohol.  
Policisté odvedli vzornou práci. Nejspíše mi však 
dáte za pravdu, že podstatná byla také disciplino-
vanost našich občanů. 
Absolutní většina lidí přijala opatření v souvislos-
ti s MS s pochopením a svým ukázněným a kulti-
vovaným chováním dala celému šampionátu ráz 
dobře zvládnuté akce. Smekám před Novoměšťá-
ky, kteří přijali roli občanů hostitelského města. 
Svým postojem k  opatřením, která je po dobu 
14 dnů určitým způsobem omezovala především 
v dopravě a parkování, se stali dalšími spolupořa-
dateli mistrovství světa. Právem můžeme být hrdí 
na to, že jsme z Nového Města.                        -mah-
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Mistrovství světa očima starosty: Příště ještě lépeNové Město jako město pro život. Na 

jaře přivítáme třetí barmskou rodinu 

Ptali jsme se, jak hodnotí MS v biatlonu místní i návštěvníci

Olga Babištová, 
důchodce

Byla to velkolepá akce, 
organizačně velmi dob-
ře zvládnutá. Svědčí o 
tom vysoká návštěv-
nost v krásném pro-
středí Vysočina Arény. 
Jsem velice ráda, že 

se tato akce uskutečnila v našem městě. Byla 
to velká příležitost, aby se Nové Město dosta-
lo do povědomí nejen sportovních fanoušků 
celého světa. To se dle mého názoru povedlo!

Petr Šolc, 
ředitel provozovny

MS hodnotím velmi pozi-
tivně. Jsem rád a jsem hrdý 
na Nové Město i na lidi, 
kteří toto vše dokázali. Ne-
skutečná atmosféra, která 
se nedá popsat, ale musí 
se prožít. Upevnil jsem se v 
názoru, že sport a fandění 

lidi sbližuje nehledě na politickou situaci. Do-
provodný program a vše okolo bylo prostě super.

Veronika Vášová, 
floristka

Celá akce mi přišla profe-
sionálně zvládnutá, od sa-
motného závodu přes do-
provodný program až po 
dopravní organizaci. Jsem 
ráda, že se mistrovství v 
Novém Městě uskutečnilo. 
Spousta lidí si sice stěžo-

vala, což na jednu stranu chápu. Na druhou stra-
nu šlo jen o 10 dní, na které bychom měli být hrdí. 

Bernhard Gruber,          
poradce ve finančnictví 
Super závody, dobra or-
ganizace, řetěz dobrých 
dojmů vytvořil pozitivní 
obraz. Je třeba vyzdvih-
nout tréninkové a závo-
dící centrum, náročné 
tratě se střelnicí, pro 

diváka přehledně postavený stadion, přátelský 
organizační tým. Snad jeden tip do budouc-
na, a to více informovat veřejnost v zahraničí.

Ivana Hofer, 
učitelka

Bylo už na čase, aby se ta-
ková událost uskutečnila 
v Novém Městě, protože 
Novoměšťáci vždy doká-
zali všem ukázat, že umí 
pracovat, spolupracovat a 
organizovat. Právě o tom 

se mohli tentokrát dozvědět nejen fanoušci pří-
mo tady, ale i daleko širší veřejnost za hranicemi. 
Dostala jsem během týdne nejednu SMS s gra-
tulací a informacemi, jak nás chválí v zahraničí. 

Lukáš Kozáček, 
dobrovolník 

MS se vydařilo, o čemž 
svědčí nejen nebývalý di-
vácký zájem, ale i skvělá 
atmosféra ve Vysočina 
Aréně. Na MS bych viděl 
především pozitiva, která 
přináší jak Novému Městu, 

tak celému Kraji Vysočina a ČR. Díky možnosti 
se spolupodílet na organizaci jako dobrovolník 
jsem o to šťastnější, že průběh celého MS byl z or-
ganizačního hlediska zvládnut téměř bezchybně.

Josef Brůna (ČSSD), zastupitel 
MS probíhalo v těch nejpříznivějších konstelacích. Došlo k souběhu tradice od Zlaté lyže až po vynikající korunovaci 
letošního mistrovství světa. To vše se mohlo uskutečnit díky dlouholeté práci stovek obětavých lidí. Proměna místa, kde 
dříve byl nápis START a CÍL, do světového biatlonového Areálu Vysočina Aréna, je ojedinělá. Příkladná spolupráce všech, 
kdo organizačně zajišťovali celý bezchybný průběh, je nadějí do budoucna. Jsem rád, že Nové Město získalo mezinárodní 
kredit a je již spojeno se slovy tradice, dokonalá organizace, odborný vedoucí tým a nezapomenutelné divácké nadšení. 
Takový vklad je pouze v Novém Městě!

MUDr. Zdeněk Kadlec (Nový směr), radní
Konání MS v biatlonu v našem městě se těšilo obrovskému zájmu veřejnosti. Atmosféra na stadionu byla fantastická. 
Organizátorům se podařilo zúročit zkušenosti členů a příznivců Sportovního klubu s organizováním podobných akcí byť 
menšího rozsahu, které získali během 118letého trvání klubu. Patří jim všem obrovský dík. MS bylo vyvrcholením lyžař-
ských tradic na Novoměstsku a setkalo se s velkým mezinárodním ohlasem. Podařilo se zviditelnit náš region a já doufám, 
že biatlon a klasické lyžování budou opět přitahovat mládež ke sportu a že Novoměšťáci se opět dočkají svého závodníka, 
který bude reprezentovat náš stát na MS či olympiádě.

Na jaře se do našeho města přistěhuje v pořadí 
třetí rodina z Barmy. V zemi nadále dochází k po-
rušování lidských práv a vojenské výpady ohro-
žují životy obyčejných lidí. „Jsme jediné město 
v republice, které se přihlásilo v každé vlně po-
skytnutí azylu,“ říká novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek. První rodina z  Barmy přijela 
v  roce 2009, druhá o dva roky později. Noví 
obyvatelé se velmi brzy sžili s novým prostředím. 
Oba muži si našli práci, ženy jsou nyní na mateř-
ské dovolené. Barmánci žijí v městských bytech, 
za něž platí standardní nájemné. Radnice jim 
pro začátek poskytla základní vybavení, ať už 
jde o kuchyňskou linku či několik kusů nábyt-
ku. Dalším vstřícným krokem, jenž měl pomoci 
se začleněním, byla nabídka doučování češtiny 
na základní škole. Zvládnutí češtiny bylo podle 
místostarosty Marka snad jediným dosavadním 
problémem. Se slovy chvály nešetří ani učitelky 
z mateřské školy, kam dochází barmský chlapec 

Cung. „I když děti vnímaly jeho odlišné vze-
zření, přijaly ho velmi pěkně a srdečně. Dětem 
jsme vysvětlily, odkud chlapec pochází, ukázaly 
jsme si na mapě a globusu Barmu,“ popisuje 
Eva Straková. Od dubna minulého roku, kdy 
čtyřletý chlapec nastoupil do mateřinky, udě-
lal velký pokrok.  „Je vidět, že je v  rodině ve-
den k poslušnosti, není třeba mu nic opakovat 
dvakrát, ihned vše splní,“ doplňuje Straková. 
Učitelky si rovněž pochvalují spolupráci s  rodi-
či. „Ze strany rodiny pociťujeme úctu, vděčnost 
a respekt, snažíme se být kamarádské. Do bu-
doucna tak plánujeme užší spolupráci s rodinou, 
aby nám přiblížila svoji zemi a kulturu,“ dodává 
Straková. Kdo přesně do našeho města na jaře 
přijde, radnice dosud neví. Noví obyvatelé sice 
již v Česku od listopadu pobývají, musí však ab-
solvovat půlroční pobyt v integračním azylovém 
středisku, kde se učí češtině a seznamují se s od-
lišnými kulturními návyky a zvyklostmi. -mah-

Práce na nasvětlení kašny budou pokračovat
Nasvícení kašny na náměstí budí rozpaky. Vý-
sledná práce firmy, která měla nasvícení na 
starost, neodpovídá představám. Zadání úkolu 
bylo přitom jasné. „Prosvětlit prostor náměstí 
a zároveň nasvětlit kašnu se sochou Vratislava 
z  Pernštejna s  tím, že musí být respektováno 
letní nasvětlení kašny, požadavek památkářů 
spočívající v  jemném nasvětlení památky bez 
tvrdých kontur včetně nenarušení korpusu 
sochy a kašny a zachování rastrového kladení 
drobné kamenné mozaiky,“ říká Žofie Řádková 
z  novoměstské radnice. Dalším požadavkem 
byla bezbariérovost této části náměstí a rovněž 

tak požadavek neoslnit procházející a projíždě-
jící v okolí kašny. Projektant přišel s řešením po-
chozích náklopných zemních svítidel. Svítidla 
osázeli kolem kašny zaměstnanci technických 
služeb s  tím, že projekt počítal s  možností po-
hybu svítidel. Zadláždění do rastrů bylo vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám prozatím 
provizorní.   Svítidla měla souběžně nasvětlit 
jak samotný bazén kašny, tak i sochu. Požado-
vaný výsledek se však nedostavil, „Dřevěné za-
krytí kašny posunulo umístění svítidel do větší 
vzdálenosti od kašny. Tím utrpěla i intenzita na-
světlení památky,“ popisuje Řádková. Příčinou 

nezdaru je nevyzpytatelná zima. Výkyvy teploty 
totiž způsobily propad dlažby,  svítidla se proto 
dostala do utopené pozice. V návaznosti na vý-
sledek se hledaly možnosti nápravy. Nakonec se 
přistoupí k  řešení, kdy bude svítidly opatřeno 
také zimní zakrytí kašny. Svítidla budou na-
pojena na stávající rozvod uvnitř kašny. Nově 
osazená svítidla kolem bazénu budou přisunuta 
blíže ke kašně tak, aby bylo co nejvíce vylouče-
no zimní rozvlnění terénu a odrážející se svět-
lo přinášelo větší prosvětlení prostoru kolem 
kašny. Důležitou informací je také to, že toto 
řešení si již nevyžádá žádné peníze navíc. -mah-

O cykloturistice 
rozhodne dotace 
Nové Město stojí o rozvoj terénních stezek pro 
horská kola, tzv. singltrekových tratí. S tím souvi-
sí příprava projektu, jehož důležitou součástí bylo 
podání žádost o dotaci na vybudování specializo-
vaných sportovních tras. Nyní je třeba počkat, 
zda získáme podporu z Regionálního operačního 
programu. Sportovní vyžití je bezesporu oblastí, 
na kterou se městu vyplácí sázet. Navíc cyklistika 
v posledních letech veřejnost přitahuje.  „Tím, že 
se u nás konají světové šampionáty horských kol, 
vzrůstá také zájem aktivních i rekreačních spor-
tovců o tuto lokalitu. Většina diváků, kteří při-
jíždějí na závody, sami na horských kolech jezdí. 
Proto bychom rádi v nejbližším okolí SKI hotelu 
vybudovali terénní stezky a tento areál pak napo-
jili na další cyklotrasy v regionu. Nové Město by 
se tak pomalu mohlo stát i významným centrem 
tohoto letního sportu,“ myslí si starosta Michal 
Šmarda. Že je podpora cykloturistiky brána váž-
ně, svědčí také záměr vybudovat cyklostezku mezi 
Novým Městem a Žďárem nad Sázavou. -mah-

Vážení přátelé, 
velmi mne potěšila vaše gratulace a bude mi ctí 
sejít se s panem starostou a dalšími Novoměšťá-
ky. Nemusí to ale být na radnici, mohli bychom 
jít také na pivečko. Pokud mohu mluvit o sobě, 
jsem potěšen, kolik milých událostí se v  po-
slední době událo. Jak můžete vidět z  fotogra-

fie, dostal jsem vyznamenání od německé vlády 
a také Diamond Jubileum medaili od naší 
královny. Na počest těchto událostí uspořá-
daly moje děti (především moje dcera) ne-
zapomenutelný večer s  více než 200 nejbliž-
šími přáteli. Těším se na brzkou shledanou.    

Váš George (Jiří) Brady  

Dopis Jiřího Brady

Na fotografii zleva:  český velvyslanec Karel Žebrakovský, Jiří Brady, německý velvyslanec Whent, 
generální konzul Vladimír Ruml, místopředseda zahraničních věcí v Bundestagu Hans Ulrich Klose 
a německá generální konzulka Sabine Sparwasser.

Měsíce a roky příprav, stovky dobrovolníků, mi-
liony korun, okamžiky napětí, vášní, hádek, plá-
nování, diskuzí. A hlavně hodně práce. To vše 
předcházelo Mistrovství světa v biatlonu, které 
jsme prožili v minulých týdnech. O úspěších 
bylo napsáno mnohé a myslím, že každý z nás 
pocítil aspoň na chvíli hrdost nad tím, co doká-
zalo Nové Město světu předvést. Chvály bylo dost 
a kdo jiný než starosta by se měl ujmout nepo-
pulární role toho, kdo ukáže i na chyby, které 
se v průběhu akce objevily. Proto nesmíme za-
pomínat na předčasné příjezdy kyvadlové do-
pravy, po kterých zůstávali smutní návštěvníci 
stát na zastávkách. Více pozornosti bychom 
měli v budoucnu věnovat i zájmům těch podni-
katelů, kterým různá omezení spojená s velkými 

sportovními akcemi škodí. Změn určitě dozná 
i umístění parkovišť nebo trasy shuttle busů. 
Lépe by mohly navazovat doprovodné a kultur-
ní akce. Kritika jistě ještě přijde a budu rád, když 
se ozvete se svými připomínkami a náměty na 
zlepšení. Zorganizovalli jsme nejlepší mistrov-
ství světa v naší zemi. Obdiv jsme sklízeli od lidí 
z celé republiky i zvenčí. To ale určitě nezname-
ná, že vše bylo dokonalé a nic se nedá zlepšit. 
Pojďme se o tom otevřeně bavit, ať jsme příště 
lepší. Děkuji všem Novoměšťákům za pomoc 
a trpělivost. Omlouvám se všem, kterým MS 
zkomplikovalo život nebo narušilo pohodlí. Děku-
ji vám všem za skvělou atmosféru v našem městě. 
Těch deset dní nám ji záviděli lidé na celém světě.

Michal Šmarda, starosta města

Názory zastupitelů na světové dny v Novém Městě

SPORTEN 
ZLATÁ LYŽE 

75. ročník
FIS Slavic CUP

Český pohár 

sobota a neděle
2. - 3. 3. 2013 

od 10:00 hodin

NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ

VYSOČINA ARÉNA
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Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb  Městská policie chce rozšířit 
kamerový dohlížecí systém

Cesta Hubertka 
osvětlena
Díky MS v  biatlonu byly uspíšeny práce na ve-
řejném osvětlení cesty Hubertka, tedy úseku od 
Mercedesky k hotelu SKI.  Cesta je nyní osvětlena, 
a proto je úsek bezpečnější. Lidé by si však měli 
dávat pozor na často zledovatělý povrch. Jedná 
se o dlouhodobý problém, který je částečně řešen 
obnovením příkopů podél komunikace, součas-
ně bude řešen i s vlastníky sousedících pozemků.
 -mah-

Nové složení 
finančního výboru 
Finanční výbor našeho města má nové členy. 
Dnes již bývalý člen Tomáš Krejčí rezignoval 
na funkci z časových důvodů. Nahradili jej Jan 
Schiller a Eva Havlíková. Pro jejich zvolení 
hlasovala většina zastupitelů. Finanční výbor 
kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo 
pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s ma-
jetkem a finančními prostředky města. -mah-

Žďár stojí o bližší 
spolupráci
Stále častější je spolupráce mezi naším městem 
a sousedním Žďárem. Více než dobré vztahy by 
měly vést ke vzniku místní akční skupiny, která 
by obě města ještě více spojila. „Chtěli bychom 
spolupracovat výrazněji. Další jednání ukážou, 
jakým směrem se bude záměr ubírat,“ uvedla 
žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Vzájemné 
přimknutí by mohlo přinést například propojení 
cyklistických stezek či lyžařských stop. -mah-

MěÚ nabízí 
pracovní uplatnění 
Výběrové řízení je vyhlášeno na pracovní mís-
to vedoucího úředníka/úřednice finančního 
odboru MěÚ Nové Město na Moravě. Písem-
nou přihlášku je třeba doručit do 27. března. 
Bližší informace najdou zájemci na interneto-
vých stránkách města www.nmnm.cz. -mah-

Další zpravodaj

Posláním komunitního plánování je hledání 
společné cesty k  plánování sociálních služeb 
v našem městě i celém mikroregionu. Základní 
dokument, komunitní plán sociálních služeb, je 
výsledkem společného plánování potřeb uživa-
telů sociálních služeb, nabídky poskytovatelů 
a podpory zadavatelů v  oblasti sociálních i ná-
sledných služeb. Jde tak především o dohodu 
mezi uživateli, zadavateli a poskytovateli o po-
době sociálních služeb v našem regionu. Základ-
ní dokument byl schválen zastupitelstvem měs-
ta v roce 2008 a v této době prochází aktualizací. 

Opět se schází řídící skupina, jednotlivé pracov-
ní skupiny – senioři a osoby se zdravotním po-
stižením, rodina, děti, mládež a osoby ohrožené 
závislostmi a pracovní skupina nezaměstnaní 
a osoby v nepříznivé sociální situaci.  Uživatelé 
sociálních služeb mají v  procesu komunitního 
plánování jedinečnou a nenahraditelnou roli, 
poskytují informaci o kvalitě sociální služby, 
její efektivnosti, doplňují mezery ve stávající 
nabídce služeb. Vaše názory a potřeby budou 
zjišťovány formou dotazníků. Ty budou distri-
buovány během měsíce dubna mezi všechny 

občany našeho regionu. Pracovní skupiny je 
pak dále budou zpracovávat. Výsledkem sladě-
ní návrhů, nabídek poskytovatelů a možností 
zadavatele bude aktualizovaný komunitní plán 
sociálních služeb. Jeho součástí bude katalog 
všech poskytovatelů sociálních služeb v našem 
mikroregionu.  Ráda bych pozvala všechny, kte-
ří chtějí pracovat v jakékoli z pracovních skupin, 
aby se přihlásili na tel. čísle 566 598 425 nebo 
na e-mailové adrese rita.skalnikova@meu.
nmnm.cz Stávající platný dokument můžete 
nalézt na stránkách novoměstské radnice. -ska-

Čtyři hvězdičky jako Značka kvality 
v Domově pro seniory Mitrov
Někteří z  klientů Domova pro seniory Mitrov 
pocházejí z  Novoměstska. Právě tento domov 
se může nově pyšnit čtyřmi hvězdičkami ve 
Značce kvality v sociálních službách, kterou 
zaštiťuje Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. Cílem Značky kvality v sociálních 
službách je poskytnout seniorům, kteří vstu-
pují do domova pro seniory, ale také jejich ro-
dinným příslušníkům jednoznačnou informaci 
o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném 
domově očekávat. Jde o jednoduchý systém 
externí certifikace těchto zařízení, který je zalo-
žen na tzv. udělování hvězd. Systém udělování 
hvězd je podobný hotelovému typu hodnocení. 
Značka kvality v sociálních službách hodno-
tí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, 
a to pouze z jednoho úhlu pohledu - z pohledu 

samotného seniora, respektive uživatele dané 
sociální pobytové služby. Značka kvality v so-
ciálních službách jako nástroj a měřítko kvality 
zcela běžné v mnoha západoevropských zemích 
tak přichází do ČR, aby kvalitu sociálních slu-
žeb u nás nejen měřila, ale vedla dlouhodobě 
k jejímu zvyšování. Hodnocení provádí Aso-
ciace poskytovatelů sociálních služeb České 
republiky. Domov pro seniory Mitrov obdržel 
v  září 2012 čtyři hvězdy z  pěti možných v  cer-
tifikované oblasti „Péče“. Certifikát je platný 
tři roky, poté dojde k přehodnocení. V budouc-
nu se budeme snažit získat ocenění i v dalších 
oblastech, například stravování, partnerství, 
ubytování, kultura a volný čas. Více informa-
cí o domově najdete na www.domovmitrov.cz. 
M. Špačková, vedoucí úseku pracovních terapií

Vidět s úsměvem 
Výstava Společnosti pro ranou péči představí 
veřejnosti, co se vlastně skrývá pod pojmem 
raná péče, jak pomáhá rodinám s dítětem se 
zrakovým nebo kombinovaným postižením 
a jaké pomůcky se používají ke stimulaci zraku 
a k celkové podpoře vývoje dítěte. Návštěvní-
ci výstavy si mohou udělat představu o tom, 
jak práce střediska dětem ulehčuje život. Vý-
stava, která se uskuteční v Horáckém muzeu, 
potrvá od 19. března do 21. dubna. Vernisáž 
proběhne v úterý 19. března v 15 hodin. -HM-

Město podpoří 
stavbu nemocničního  
přístřešku 
Částkou 200 tisíc korun podpoří Nové Město 
stavbu přístřešku v  novoměstské nemocni-
ci. Jedná se o zastřešení vjezdu pro sanitky na 
Emergency (akutní příjem), který bude vybudo-
ván pod vchodem na ARO. Nově bude zastře-
šen prostor, ve kterém se ze sanitek vykládají 
pacienti. Součástí projektu je osvětlení daného 
místa, dveře na fotobuňku a hladká zámková 
dlažba umožňující snadný pohyb zdravotnické-
ho vozíku. Celá stavba bude stát zhruba půl mili-
onu korun. Pokud se nemocnici nepodaří sehnat 
další sponzorský příspěvek, zbytek projektu 
bude hrazen z jejího rozpočtu. Dle mluvčího ne-
mocnice Romana Kratochvíla se začne stavět 
okamžitě po získání stavebního povolení. -mah-

Dobrovolnictví je „IN“. Lidé chtějí pomáhat
Dobrovolnictví ve Sdružení Nové Město na 
Moravě prožilo v  loňském roce velký nárůst, 
o čemž vás mohou přesvědčit následující po-
čty. V  současné době působí v  organizaci 26 
dobrovolníků (v   roce 2012 to bylo 23 a - pro 
srovnání  - v  roce 2011 pak 14 dobrovolní-
ků).  V  loňském roce odpracovali dobrovolní-
ci neuvěřitelných 929 hodin dobrovolnickou 
činností, kam můžeme zahrnout účast na 
otevřených klubech a jednorázových akcích 

EZOPu - nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež, účast na jednorázových akcích Rané 
péče, pomoc Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi v rodinách, účast na programu 
Pět P a také velkou pomoc s  podpůrnými čin-
nostmi pro Sdružení (přípravy na Nova Civitas 
a Benefici 3*3*3, výroba pomůcek pro Ranou 
péči a další). Vloni vykonávalo dobrovolnickou 
činnost ve Sdružení 18 žen a 5 mužů a největ-
ší zájem dobrovolníků jsme zaznamenali od 

měsíce října. Drtivou většinu dobrovolníků 
v  naší organizaci tvoří studenti, ale spolu-
pracujeme také například s  Klubem seniorů. 
Pokud byste i vy chtěli rozšířit řady našich 
dobrovolníků, neváhejte a kontaktujte nás!!!

Zuzana Šafaříková, DiS. 
(koordinátorka dobrovolnictví)

www.sdruzeninovemesto.cz
e-mail: dobrovolnictvi@sdruzeninovemesto.cz 

tel.: 734 679 893

Stomatologická pohotovost
2. 3. 2013 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
3. 3. 2013 MUDr. Jan Kopecký
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 643 012
9. 3. 2013 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
10. 3.2013 MUDr. Marie Havlíčková
nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 
566 628 788
16. 3. 2013 MUDr. Jitka Kellerová
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
17. 3. 2013 MUDr. Andrea Stalmachová

Vír 172, 566 575 210
23. 3. 2013 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
24. 3. 2013 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123
30. 3. 2013 MDDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
31. 3. 2013 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997

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

Záznamy z kamer, které jsou rozmístěny na ně-
kolika místech v Novém Městě, už mnohokrát 
pomáhaly. Zásluhy na tom má také práce měst-
ské policie, která by i letos ráda městský kame-
rový systém rozšířila. Stejně jako v uplynulých 
letech byla podána žádost o krajskou dotaci 
s názvem Prevence kriminality. Pokud se stráž-
níkům podaří získat finance, přibudou ve městě 
tři kamery. První z kamer bude umístěna na Tyr-
šově ulici. Snímat by měla prostor od křižovatky 
ulic Tyršova - Monseova směrem ke kulturnímu 
domu, tedy jednu z nejfrekventovanějších částí 
města. Druhá kamera bude v provozu z přístav-
by základní školy na Tyršově. Monitorovat by 

měla prostor před základní školou, mateřskou 
školou a tělocvičnou. „Doplněním tohoto ka-
merového bodu budeme mít ucelenou moni-
torovanou lokalitu navazující na ulici Tyršova 
a Vratislavovo náměstí,“ říká velitel strážníků 
Jiří Hradil. Poslední kamera je plánována na uli-
ci Bělisko, kde by měla hlídat zónu před střed-
ním odborným učilištěm, včetně křižovatky ulic 
Malá a Lesní. „Ve všech vytipovaných lokalitách 
jsou zaznamenávány různé projevy vandalis-
mu či narušování veřejného pořádku, ale i jiná 
majetková trestná činnost,“ říká velitel novo-
městských strážníků Jiří Hradil. Na pořádek 
nyní dohlíží ve městě celkem 16 kamer. -mah-

Nepropásněte termín.  Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města v roce 2013 
I v roce 2013 budou občanům poskytovány fi-
nanční půjčky z fondu rozvoje bydlení na opra-
vy a modernizace rodinných a bytových domů 
a bytů, které se nachází na území Nového Měs-
ta na Moravě a jeho místních částí. Podmínky 
výběrového řízení pro poskytnutí půjčky v roce 
2013 byly schváleny na 57. zasedání Rady měs-
ta dne 18. února 2013 a od 19. února 2013 jsou 
vyvěšeny na úřední desce města a současně 
umístěny na webových stránkách městského 
úřadu www.radnice.nmnm.cz. Od tohoto ter-
mínu mohou zájemci podávat žádosti o půjč-
ku. Tiskopisy budou k dispozici na webových 
stránkách městského úřadu, podatelně nebo na 

finančním odboru města, Vratislavovo náměstí 
103. Poslední den pro přijetí žádosti o půjčku 
je 21. březen 2013. Do konce března proběhne 
výběrové řízení a všechny předložené žádosti 
o půjčku, které budou v souladu se schválenými 
podmínkami výběrového řízení, budou předlo-
ženy na dubnovém zasedání Zastupitelstva měs-
ta ke schválení. Vyrozumění o schválení obdrží 
žadatelé o půjčku do 7 dnů a současně budou 
vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.  Případné 
další informace poskytne vedoucí finančního 
odboru paní Věra Strašilová, kancelář ve III. 
nadzemním podlaží, telefon č. 566 598 330. 

-Finanční odbor MěÚ-

Stávající územní 
plán už žádné 
změny nečekají
Naše město se po více než deseti letech dočká 
nového územního plánu. První fáze návrhu bude 
hotová k  31. červenci tohoto roku. Zastupitelé 
města se s ohledem na blížící se datum dohodli, 
že již nebudou pořizovány změny v dosavadním 
územním plánu. K  návrhu nového územního 
plánu se budou moci vyjádřit i občané.  Po ode-
vzdání první fáze návrhu se prostřednictvím 
veřejné vyhlášky dozví, kdy a jak bude návrh 
koncepčního dokumentu vystaven a jakou 
formou jej budou moci připomínkovat. -mah-

Druhé kolo 
prezidentské volby
Druhé kolo přímé prezidentské volby vyhrál na 
Novoměstsku s převahou Miloš Zeman, jenž 
získal 63,06 % hlasů. Pro Karla Schwarzen-
berga hlasovalo 36,93 % voličů. V  přepočtu na 
hlasy to znamená, že vítězný kandidát dostal 
3657 hlasů, zatímco jeho protivník jich obdržel 
2142.  Druhé kolo prezidentské volby naše voliče 
táhlo. Zájem o volby budoucí hlavy státu byl tak 
na Novoměstsku podstatně vyšší, než činil celo-
republikový průměr. Druhého kola se v  našem 
městě a jeho místních částech zúčastnilo 69,12 
% voličů, kteří hlasovali v  celkem 15 volebních 
okrscích. Odevzdáno bylo 5817 obálek. -mah-

Výroční zpráva k 
dispozici na www 
stránkách 
Výroční zpráva Městského úřadu Nové Město 
na Moravě za rok 2012 o činnosti v oblasti po-
skytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím je 
zveřejněna na internetových stránkách www.
nmnm.cz, pod odkazem výroční zprávy. -mah-

Dubnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku v pátek 15. března 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději v úterý 2. dubna 
2013. Vaše 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.



ÚNOR
Pokud teploty v zimním období vystoupí několik 

dní po sobě nad 8 stupňů, začneme s postřiky 
ovocných stromů. První postřik se provádí na 
konci února či na začátku března a činíme tak 
po očištění stromové kůry. Přípravky zničíme 
přezimující vajíčka a zárodky různých hou-
bových chorob, kloubnatiček a různé padlí. 

Pro tento účel použijeme osvědčený přípra-
vek KUPRIKOL 50 nebo CHAMPION 50WP. 
Stříkáme v 10denních intervalech vždy jiným 
přípravkem. V  tomto období nezapomínáme 
na vysetí papriky a celeru.  Nejvhodnější čas 
výsevu je 11. února. Sejeme do výsevového 
substrátu a následně přepichujeme do sadbo-
vého substrátu a větších kontejnerů, ze kterých 
rostliny koncem března přendáme do skleníků.

Instalujeme lepové pásky a desky, které slouží 
jako ochrana bobulového ovoce, angreštu a ry-
bízu před lezoucím a létajícím hmyzem.  Před 
květem a při teplotách 12-18 stupňů provedeme 
postřik proti vlnovníku rybízovému, a to pří-
pravkem OMITE 570EW. Přípravkem DISCUS 
ošetříme angrešt proti hnědému padlí. Další-
mi osvědčenými přípravky před škůdci rybízů 
a angreštů jsou CALYPSO 480SC, KARATE 
ZEON 5 SC, MOSPILAN 20SP. V příštím čísle 
si popovídáme o předjarním ošetření a údržbě 
trávníků a přípravě záhonů pro výsadbu kvě-
tin a zeleniny. Zároveň bych ráda poprosila 
všechny milovníky květin v našem městě, aby 
nevyšlapávali cestičky přes záhony, ani když 
na nich ještě leží sníh. Na jaře tam opět vyraší 
květiny a budou v  jarních měsících ozdobou. 

Jirčíková Milena, Zahradnictví NMnM
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Novoměstští chovatelé slaví 50 let od svého vzniku Měsíc čtenářů je tu. Knihovna nabídne každému něco 

V  březnu, měsíci čtenářů, budou knihovny po-
kračovat v tradici oceňování nejlepších čtenářů. 
Tentokráte to bude „Dětský čtenář roku 2012“. 
Městská knihovna v Novém Městě na Moravě 
také ocení svého nejlepšího dětského čtenáře 
a vítěze soutěže „Nejoriginálnější sněhulák“. 
O pořadí originálních sněhuláků můžete roz-
hodnout vy, milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, každý půjčovní den pomocí hlasování na 
dětském oddělení do 15. března. Pro čtenáře 

a návštěvníky si na březen knihovnice připravily 
malou anonymní anketu „Vaše názory na měst-
skou knihovnu“. Budeme rádi, když na několik 
anketních otázek odpovíte upřímně. V  březnu 
navštíví městskou knihovnu oblíbený ilustrátor 
Adolf Dudek, který bude učit malovat děti z ma-
teřských škol a prvňáčky ze Základní školy Lean-
dra Čecha. Pro mateřinky je březnový program 
bohatý. Velikonoční zvyky a tradice jim přiblíží 
Princezna a Honza, Pejsek s Kočičkou naučí děti 

umývat podlahu a Žížaláci ukáží dětem, jak vypa-
dá  žížalácká zahrada od jara až do zimy. V měsíci 
čtenářů navštíví knihovnu i žáci základních škol 
Vratislavovo náměstí a Leandra Čecha, a to na 
oblíbených „Macourkovinách“, s panem Nepi-
lem se podíváme za Štuclinkou a Zachumlánkem, 
s Křemílkem a Vochomůrkou zasadíme semín-
ko a nakonec budeme putovat do Světa bajek. 
Nejen v měsíci březnu „čtení sluší každému“. 

Městská knihovna

Ohlédnutí za předvánoční akademií studentů gymnázia 
Poslední předvánoční týden se v aule novo-
městského gymnázia uskutečnila skvělá kul-
turní akce s názvem „S Vánocemi za dveřmi“. 
Podle ohlasů to byla jedna z nejlepších aka-
demií, jakou kdy diváci mohli zhlédnout. Pro-
gram byl perfektně sestavený, všichni se bavili 
od začátku až do konce. Postupně se na pódiu 
vystřídalo kolem 150 studentů účinkujících 
v různých žánrech. Mohli jsme slyšet hru na 
trubky nebo violu, pěvecká vystoupení nejen 
v češtině, ale i v ruštině, němčině, angličtině 
či francouzštině, poezii i prózu v autorském 
podání samotných studentů, téměř profesio-
nální taneční vystoupení a nechybělo ani před-
vedení veselých masek, které si studenti také 
sami vyrobili. Všem studentům i profesorům, 
kteří se na tomto programu podíleli, zejména 

paní profesorce Petrů, patří vřelé poděková-
ní, protože odvedli opravdu výbornou práci 
a připravili všem přítomným nezapomenutelný 
zážitek. A kdo neměl možnost zhlédnout toto 
představení, má nyní jedinečnou příležitost. 8. 

března se totiž v kulturním domě koná repre-
zentační ples gymnázia a v místnostech v prv-
ním patře bude kromě výstavy prací studentů 
k vidění i záznam z této předvánoční akademie.  

Pavlína Pejchalová

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě

VYHLAŠUJE  Zápis pro školní rok 2013 / 2014
který se koná  

2. 4. - 3. 4. 2013 na místě výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného 299 
v době 10.00 - 16.00 hodin

Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvr-
zenou pediatrem
2. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu 
na území ČR (podle zákona č. 326/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů).

Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro 
přijímání dětí je možno zhlédnout a vytisknout 

na webových stránkách materskaskola.nmnm.cz 
nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech 
výkonu vzdělávání a školských služeb

Všechny zájemce zveme na den otevřených dveří:

18. 3. 2013 - místo výkonu vzdělávání   Pohledec 
č. 143
19. 3. 2013 - místo výkonu vzdělávání   Tyršova  

č.323
20. 3. 2013 - místo výkonu vzdělávání   Drobného  
č. 299
21. 3. 2013 - místo výkonu vzdělávání   Slavko-
vice č. 98
22. 3. 2013 - místo výkonu vzdělávání   Žďárská 
č .70
dopoledne: 9.30 – 11.00 hod  odpoledne:  
14.30 – 16.00 hod

Nakupování pod drobnohledem
Výstava ekologické společnosti Chaloupky o.p.s., 
zaměřená na výchovu spotřebitele k odpověd-
nému nakupování a zdravému životnímu stylu, 
nabízí řadu odpovědí na otázky z oblasti proble-
matiky obchodu a obchodování. Komponovaný 
program výstavy, která se uskuteční v termínu 
4. – 17. března v Horáckém muzeu, se skládá ze 
dvou částí. První blok předpokládá aktivní zapoje-
ní studentů do práce s textovou a obrazovou částí 
výstavy umístěnou na panelech. Pod vedením 

lektora se studenti seznámí s devíti tematickými 
okruhy, které nabízejí devět úhlů pohledu na svět 
obchodu a obchodování. Ve druhé části programu 
jsou pak pro studenty připraveny čtyři typy inter-
aktivních činností. Kromě prověřování hodnověr-
nosti reklamních tvrzení zkoumají studenti ko-
lekci zboží zadrženého Českou obchodní inspekcí 
a třídí vybraný soubor spotřebního zboží podle 
aktuálních údajů na obalech. Poslední aktivitou je 
netradičně řešený kvíz „Jaký jsi zákazník?“ -HM-

DDM připravuje 
program na prázdniny 
Prázdniny se rychle blíží.  Dům dětí a mládeže 
připravuje bohatý program na prázdniny. Skládá 
se ze dvou typů nabídek. První nabídka se zamě-
řuje na tábory pobytové na Táborové základně 
Olešná a jsou jimi: tradiční aerobikový, taneční, 
airsoftový, sportovní a také tábor na zkoušku. 
Druhou nabídkou budou  příměstské tábo-
ry: florbalový, hudební, výtvarný a všeobecný. 
V dalším čísle Novoměstska se dozvíte podrob-
nější informace včetně přesných termínů. -DDM-

Základní organizace Českého svazu chovatelů, 
tehdy Místní organizace chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva v Novém Městě na Mo-
ravě, byla založena ustavující schůzi ze dne 15. 
února 1963. Sešly se tehdy dvě desítky chovate-
lů králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, 
koz a ovcí, kteří se po založení organizace stali 
jejími členy. Pro organizaci byl neméně důležitý 
příslib pořádání výstav.  Počáteční úsilí gradova-
lo uspořádáním první výstavy v srpnu 1963 v pro-
storách tehdejšího Jednotného klubu pracujících 
9. května s obsáhlou expozicí Sběrných surovin 
a Kary Hlinsko. Na stejném místě se pořádala i 
druhá výstava.  V letech 1965 a 1966 byly výstavy 
přesunuty na hřiště u gymnázia. I tento prostor 
jsme však museli opustit.  Další výstavy se kona-
ly v Aukční tržnici, dnes místo Sběrných surovin. 
Od roku 1971 se výstavy s  takřka železnou pra-
videlností pořádají na současném výstavišti za 
nádražím ČD. Mimo vlastní výstavy byla Místní 
organizace pověřená okresní organizací uspořá-
dáním osmi celookresních výstav a v  roce 1993 
celostátní výstavy mladých králíků. Nestalo se 
tak náhodou. Areál výstaviště vždy poskytoval 
dostatečné zázemí. Vybudovat se jej podařilo 
díky několikaleté společné práci. Zvláště se na 

tom podíleli: Ota Stehlík, Aleš Zelený, Karel Špi-
nar, František Zelený, Josef Bartoň, Vladislav 
Dobiáš, Miloslav Rohlík, Antonín Chroust, La-
dislav Sýs, Karel Mádle, Josef Vosáhlo, Jaroslav 
Tatíček z Rokytna, Josef Košík ze Slavkovic, Zde-
něk Trávníček z  Dlouhého a další. Zatímco do 
roku 1990 se počet našich členů pohyboval mezi 
70 až 100, dnes máme 20 členů. Nadále nám ale 
nechybí chuť organizovat zavedené akce.  Jsou 
jimi lednové hodnocení chovných králíků, na 
počátku května Jarní výstava, v  polovině srpna 
Horácká výstava a říjnová výstava exotů. Výsta-

vy se stále těší velkému zájmu nejen místních 
a okolních návštěvníků, ale i široké chovatelské 
veřejnosti ze vzdálených oblastí ČR.  Finanční 
příjmy, které plynou z jednotlivých akcí, jsou po-
užity na zařízení výstaviště. Aby se tradice chova-
telství na Novoměstsku nadále rozvíjela, je třeba 
zapojit mladou generaci. Těžko se dnes ale hledá 
odpověď, proč je nastávající mladá generace pa-
sivní nejen v  zájmu k chovatelství, ale i k  ostat-
ním zálibám. Přesto je třeba si přát, aby násle-
dujících padesát let chovatelů na Novoměstsku 
bylo tak úspěšných jako ta minulá. Miloš Mička

Mlékomat slaví 
třetí výročí 
Jedenáctého února tomu byly přesně 3 roky, co 
mladý soukromý zemědělec ze Zubří, Marek Ji-
nek, umístil v  Novém Městě automat na mléko. 
Dopřál tak nejen místním občanům možnost 
zakoupit si kvalitní mléko přímo od výrobce. Do-
dávané mléko je čerstvé, plnotučné a nepasterizo-
vané. Obsahuje tak spoustu zdraví prospěšných 
vitamínů a probiotických látek. Zároveň je pod 
přísnou kontrolou veterinární správy, čímž je 
zaručena jeho kvalita a nezávadnost. Byť se za-
čátkem roku zvýšila sazba DPH, mléko pan Jinek 
zdražovat nehodlá. Ponecháním stávající ceny 
15 korun za litr chce poděkovat všem věrným 
zákazníkům za přízeň. Zároveň doufá, že obli-
ba mléka z automatu stále poroste, díky čemuž 
bude mlékomat v provozu ještě dlouhá léta. -mah-

Nekupujte pozemek na Měsíci, kupte louku na Vysočině!
Pod tímto heslem pokračuje Sdružení Krajina 
z Počítek ve veřejné sbírce Stopa v krajině. Výtě-
žek sbírky je určen na ruční kosení podmáčených 
luk na Vysočině. Sdružení každoročně obhospo-
dařuje cca 150 hektarů takovýchto luk. Jednou 
z možných forem podpory sbírky je koupě „luční-
ho certifikátu“. Vlastník certifikátu se stává pat-
ronem a symbolickým vlastníkem kusu rašelinné 
louky. Sbírku lze podpořit i nákupem magnetek 
s motivy zvířat a rostlin, případně příspěvkem 
na transparentní sbírkový účet. Patronát nad 

sbírkou převzali například Arnošt Goldflam, Jan 
Sokol, Václav Cílek, Naďa Urbánková, Zdeněk 
Bryčkovský a další. Stopa v krajině ale není jen 
veřejná sbírka. Pod touto značkou se snažíme 
zapojovat veřejnost do praktické ochrany příro-
dy i jinak než finančním příspěvkem. Spolupra-
cujeme s řadou neziskových organizací v celém 
Kraji Vysočina. Společně pořádáme rozmanité 
akce, při kterých bylo jen v minulém roce odpra-
cováno bezmála 3000 hodin na pomoc přírodě. 
Lidé bez nároku na honorář vysazovali stro-

my, obnovovali tůně, sbírali odpadky poházené 
podél cest, udržovali drobné kulturní památky 
v krajině a podobně. Kolegové z partnerských 
neziskovek odvádějí skvělou práci, jejíž význam 
není stále doceňován. Bez toho, že pro ochranu 
přírody získáme veřejnost, a bez toho, že se bu-
dou v krajině pohybovat lidé, kteří vlastníma ru-
kama pečují o přírodu a kteří budou o významu 
své práce přesvědčeni, se může „ochranařina“ 
stát jen bezzubou akademickou diskusí odtrže-
nou od reality. Tomáš Blažek, Sdružení Krajina

Zahrádkářův rok - několik rad na začátek
BŘEZEN
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První místo v mezinárodním závodě olympijských nadějíLadění formy na atletické mistrovství ČR vyšlo 

První domácí turnaj mužů v OFL
Na zajímavé datum 13. 1. 2013 připadl termín 
domácího turnaje nejen pro muže, ale i pro star-
ší žáky, kteří si svůj turnaj stačili odehrát během 
dopoledne. Pro muže začal turnaj úderem pat-
nácté hodiny, kdy nastoupili k místnímu derby 
s týmem ze Žďáru. Od začátku zápasu byla patr-
ná naše převaha, která se naštěstí projevila i ve 
skóre. Přestože jsme měli i spoustu jiných příle-
žitostí, které by se měly proměňovat, skončil zá-
pas naším vysokým vítězstvím 11:2. Do druhého 
zápasu jsme nastoupili opět v sestavě: v bráně 
Petr Prášil a v poli se pravidelně točilo 9 hráčů: 
Josef Kuchta, Tomáš Mrázek, Jakub Čuhel, Fran-
tišek Košík, Petr Felcman, Martin Hrdlička, Jiří 
Tatíček, Miroslav Lanka, Michal Kocanda. Tým 
Blanska B už byl ale mnohem náročnější soupeř, 
jeho rychlost při vedení míčku i přihrávkách byla 
na hranici našich možností a při sebemenším 

zaváhání se dostával do nebezpečného zakon-
čení. Po první třetině, kdy jsme ještě stačili držet 
krok, nám ve druhé třetině soupeř odskočil na 
rozdíl 2 branek a skóre 1:3 nevypadalo vůbec 
nadějně. Prohru jsme však nehodlali připus-
tit, udělali jsme přesun mezi obranou a útokem 
a nové útočné duo Čuhel-Košík dokázalo soupe-
ře nejen zatlačit, ale přidalo i důležité góly. I díky 
výborným zákrokům Petra v bráně jsme se v zá-
věrečném dějství dostali dokonce do vedení 4:3. 
V závěru soupeř potvrdil svou sílu a dokázal srov-
nat. Zápas tak skončil asi spravedlivou remízou 
4:4. Příští předposlední turnaj naší divize sehra-
jeme v sobotu před Velikonocemi, tak snad formu 
ještě zlepšíme a přivezeme si konečně plný počet 
bodů. Závěrem chci poděkovat všem, co se podí-
leli na přípravě domácího turnaje, i všem fanouš-
kům, kteří nás přijeli podpořit. Tomáš Mrázek 

Přípravné 
utkání s kvalitním 
soupeřem
V  rámci přípravy na jarní část sezóny cestovali 
fotbalisté SFK Vrchovina do Ústí nad Orlicí. Na 
hřišti týmu z  horní poloviny divize C odehráli 
další přípravný zápas. V první půli šli naši fotba-
listé do vedení díky trefě Chmelíka z 19. minuty. 
Fotbalovější domácí tým však vzápětí vyrovnal.  
Na začátku druhé půle Skalník zúročil sólo na 
domácího gólmana a poslal Vrchovinu do vedení. 
Od vstřelené branky byli novoměstští  fotbalisté 
lepším týmem a drželi otěže zápasu ve svých ru-
kou. Trenér Zeman poprvé v sestavě Vrchoviny 
zkoušel stopera Dvořáčka z MFK Chrudim, kte-
rý by měl na tomto postu nahradit Smetanu. Na 
druhou stranu tým opustili Míča a Klimeš, kteří 
již dále v přípravě nebudou pokračovat. -mah-

Atletický halový mítink v Bratislavě  v plné síle 
V neděli 27. ledna se členové atletického oddílu 
TJ Nové Město na Moravě zúčastnili halového 
mítinku Elán v Bratislavě. Na svoji letní formu 
navázali Lukáš Kourek s Petrem Vitnerem. Prv-
ně jmenovaný v běhu na 1500 m dělal většinu 
závodu vodiče a nakonec doběhl ve výborném 
čase 3:52,34 druhý. Petr Vitner skončil na čtvr-
tém místě s časem 3:57,56. Další novoměst-
ská naděje, Matěj Trávníček, skončil pátý za 
3:59,22. Stálost formy potvrdil i mladý závod-

ník Jiří Šacl. V  běhu na 800 metrů skončil ča-
sem 1:57,88 na čtvrtém místě v  B-běhu. Další 
výrazný úspěch se podařil mladé atletce Lence 
Novotné. Ve sprintu na 60 metrů překonala 
absolutní oddílový rekord časem 8,13 s. Poté 
ještě bojovala v  závodě na 400 metrů, ale čas 
62,65 s na dobré umístění nestačil. Poslední 
zástupkyně novoměstské atletiky Lída Brázdo-
vá běžela osamocena závod na 800 metrů. 
Časomíra se jí v  cíli zastavila na 2:28,26. -KH-

V poslední lednový den se v rakouském Linci 
konal halový atletický mítink, na kterém star-
tovali i dva atleti z TJ Nové Město na Moravě, 
jmenovitě Lukáš Kourek a Matěj Trávníček. Oba 
se zúčastnili běhu na 3000 metrů. Trávníček 
v odpoledním B běhu skončil třetí v čase 8:49,38. 
Kourek pak ve večerním hlavním závodě potvrdil 
svoje vytrvalecké předpoklady. Časem 8:11,86 si 
vytvořil nejen svoje halové osobní maximum, ale 
byl jen kousek za svým absolutním časem. Bě-
hem prvního únorového víkendu se další naše 
naděje představily ve strahovské hale v Praze. 
Petr Vitner vyhrál v sólovém závodě 800 metrů 
za 1:57,19. Běh na 800 metrů žen běžela popr-
vé Hana Homolková pod 2:30 (2:29,82). Lída 
Brázdová proťala na stejné trati cílovou pásku 
v čase 2:24,14. V závodě na 1500 metrů neměla 
Marie Hroudová konkurenci. Její cílový čas byl 
nakonec 5:20,97. Velkým sportovním zážitkem 
byl běh Františka Koukala na 3000 metrů. Po 
pomalé první půli převedl výborné zrychlení 
a časem 9:33,21 si na této trati vybojoval účast 
na halovém atletickém mistrovství ČR doros-

tu, které se uskuteční v sobotu 23. února, tedy 
po uzávěrce tohoto vydání. O víkendu 16. - 17. 
února se v Praze konalo MČR v hale kategorie 
mužů a žen. Zástupci TJ Nové Město na Mora-
vě se v celorepublikové konkurenci opět neztra-
tili. Svoji první halovou medaili mezi dospělými 
získala Jitka Kubelová ve vrhu koulí. Výkonem 
14,14 metrů si vybojovala bronz. Jiří Šacl a Lýdie 
Brázdová předvedli na trati 800 metrů své stan-
dardní výkony, což bohužel na finálovou účast 
nestačilo. Vrcholem sobotního programu byl 

běh na 3000 metrů. Lukáš Kourek většinu závo-
du diktoval tempo. Kolo před cílem ho předběhl 
olympionik Jakub Holuša, ale Lukáš ukázal svoje 
kvality a skvělým finišem získal zasloužený titul. 
Jeho čas byl vynikající - 8:10,18. V neděli měla TJ 
Nové Město tři své zástupce na trati 1500 metrů. 
Lukáš Kourek a Petr Vitner bojovali až do samot-
ného závěru o medaile. Nakonec Kourek skončil 
čtvrtý za 3:50,66, Vitner pátý v čase 3:53,59. Třetí 
zástupce, Matěj Trávníček, si osobním výkonem 
3:58,22 doběhl pro konečné jedenácté místo. -KH-

Více sportovních zpráv:
noviny.nmnm.cz 

Slovenské Osrblie hostilo o víkendu 18. - 20. 
ledna mladé biatlonisty ze Slovenska, Polska, 
Maďarska a České republiky. Konaly se zde 
závody olympijských nadějí pro dorostence, na 
které může každá ze zmiňovaných zemí vyslat 
čtyři závodníky. Za Česko byla uzavřena nomi-
nace po mistrovství ČR, které se letos konalo 
v Jablonci nad Nisou. Z novoměstských biat-
lonových nadějí si vybojoval právo účasti mezi 
nejlepšími Martin Žák. A v mezinárodní kon-
kurenci se neztratil. V sobotním rychlostním 
závodě si díky skvělé střelbě dojel pro první 
místo. V neděli svůj výkon z předešlého dne 
bohužel nezopakoval a vinou čtyř netrefených 
terčů ze střelby ve stoje skončil na sedmé pozi-
ci.  Trenér Jiří Žák k tomu dodává: „Spokojen 
jsem se sobotním výsledkem, kdy Martin při 
střelbě z deseti ran udělal tři chyby. V neděli 
ve střelbě vleže udělal na každém stanovišti 

chybu sice pouze jednu, ale ve stoje chybo-
val čtyřikrát.“ Martin Žák v mezinárodním 

závodě úspěšně reprezentoval Nové Město 
na Moravě a jeho biatlonovou školu. -KH-

Středoevropský pohár v biatlonu. Výsledky potěšily 
Ve dnech 1. - 3. února se ve slovenském Osr-
blie konal Středoevropský pohár v biatlonu. 
Novoměstský oddíl nereprezentovali Lukáš 
Dostál, Jan Burian a Anna Tkadlecová, kte-
ří startovali na Mistrovství světa juniorů 
a dorostenců v rakouském Obertilliachu. Na 
Slovensku v sobotu proběhly rychlostní a v ne-
děli vytrvalostní závody, kterých se zúčastnilo 
290 biatlonistů z Česka, Slovenska, Ukraji-
ny, Polska a Maďarska. K dalšímu programu 

mladých novoměstských biatlonistů trenér 
Jiří Žák říká: ,,Junior Lukáš Dostál v sobotu 
9. února odjíždí na závěrečnou přípravu do 
slovinské Pokluky a poté na Mistrovství Ev-
ropy do bulharského Banska. Dorostenci Jan 
Burian a Anna Tkadlecová ve středu odjíždí 
na závěrečnou přípravu před EOYWF (Ev-
ropský olympijský mládežnický zimní festival) 
do Jablonce nad Nisou a poté odlétají do ru-
munského Brašova. Držte všem palce!“ -KH-

Výsledky novoměstských sportovců: 

dorostenky mladší: 11. a 3. místo Kristýna 
Černá
dorostenci mladší: 5. a 8. místo Jan Tkadlec, 
7. a 10. místo Matouš Slonek, 
10. a 16. místo Martin Klouda, 17. a 4. místo 
Petr Holek 
dorostenci starší: 4. a 2. místo Martin Žák 

Zahajovací ceremoniál MS v biatlonu
Především na závodníky mysleli tvůrci zahajova-
cího ceremoniálu, který se uskutečnil ve středu 6. 
února ve 20:30 ve Vysočina Aréně. „Chtěli jsme, 
aby si sportovci domů odvezli hezkou památku, 
vzpomínku,“ prozradil režisér akce Stanislav 
Moša, ředitel Městského divadla Brno, který za 
zahajovacím ceremoniálem stojí hrdě v pozadí. 
Spolu s dalšími umělci připravil dle svých slov 
atraktivní a vtipnou show. „Nástup každé vý-
pravy provázela jejich typická národní písnička, 
která ale byla předělaná do aranžmá horňácké 
cimbálové kapely.“ Právě cimbálová hudba vy-

tvořila jednotný rámec akce a celým ceremoni-
álem se táhla jako tenká červená nit. Na diváky 
čekala  i světelná a laser show a „královna Vy-
sočiny“. Tou byla výborná zpěvačka Ivana Vaň-
ková, která mimo jiné zazpívala českou hymnu 
a střelbou z historické zbraně odpálila závěreč-
ný ohňostroj. „Na organizaci celého ceremoni-
álu, který trval zhruba hodinu a patnáct minut 
(hudba pro každou výpravu trvala jednu minu-
tu), se podílelo kolem 50 lidí. Vše bylo simul-
tánně tlumočeno do angličtiny a přenášeno na 
velkoplošných obrazovkách v areálu. Jiří Pošvář

Cena za fair play míří do Nového Města
Český klub fair play Českého olympijského vý-
boru má za úkol vyhledávat a oceňovat spor-
tovní činy, které splňují požadavek čestného 
sportovního chování. Klub uděluje tři druhy 
ocenění – hlavní cenu, diplom a děkovný dopis. 
Za rok 2012 obdrží cenu fair play závodnice 
klubu SK OS Nové Město na Moravě Danie-
la Nechanická a Lenka Kamenická. Ty si při 
závodech všimly, že jedna z  jejich soupeřek je 
vážně zraněna. Okamžitě přerušily běh a po-
skytly první pomoc závodnici, která utrpěla 

hlubokou tržnou ránu se silným krvácením. Da-
niela Nechanická jí ránu zaškrtila a běžela pro 
pomoc, Lenka Kamenická u zraněné setrvala 
a dohlížela na ni až do příjezdu pomoci. Lenka 
Kamenická k  tomu řekla: „Cena mě velice těší, 
ale jsem trochu rozpačitá z toho být oceněna za 
věc, která mi přijde úplně normální, kterou by 
udělal každý. Navíc nešlo o nějaké extra důležité 
závody.“ Po tomto výroku je snad každému jas-
né, že cena, k jejímuž předání dojde 19. března 
v  Praze, skončí v  těch správných rukách. -KH-

NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ

VYSOČINA ARÉNA
FIS Slavic CUP - Český pohár 

75. ročník 
SPORTEN ZLATÉ LYŽE 

2. - 3. 3. 2013 od 10:00 hodin



Sháním spolupracovníka v oblasti realit. Tel.: 
604 734 355.

Prodám zánovní celonerezovou ledničku s mra-
zákem Liebherr, energetická třída A++, v perfekt-
ním stavu, cena dohodou. Tel.: 774 725 959.

Prodám dalekohled 30 x 60 mm, Russia, klasic-
ký binokulár, černý, s brašnou, výborný stav, úpl-
ně nový. Cena jen 450 Kč. Tel.: 731 342 476.

Prodám zrekonstruovaný přízemní zděný byt 
2+1 v Novém Městě. V klidné lokalitě, ihned k na-
stěhování. Cena 1 000 000 Kč. Tel.: 606 613 525.

Přijmeme řidiče skupiny B a C - mezinárodní 
přeprava. Požadavky - praxe, životopis, u C prof. 
průkaz. Kontakt: rexpres@rexpres.cz.

Vyměním byt 3+1 za byt 2+1. Pouze Novém 
Městě. Tel.: 730 101 338. 

Koupím stavební pozemek, zahradu, pole v No-
vém Městě. Kontakt: ing.boura@email.cz

Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo pou-
žívaný, s nabíječkou, ve 100 % stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena - vhodný pro seniory. 
Cena jen 500 Kč. Tel.: 731 342 476.

Koupím model staršího parního stroje, a to i ne-
funkční. Nejlépe takové, jak bývaly ve fyzikálně-

-chemických kabinetech. Jedná se o dárek k  na-
rozeninám. Tel.: 775 404 663. 

Prodám 2 nepromokavé  plachty 3x4m, odol-
né proti slunci i mrazu, ze silnější plastové 
hmoty, použití na stavbě, zahradě.  Úplně nové 
v originálním balení. Cena 290 Kč/ks. Tel.: 
731 342 476.

Nabízím montáže a opravy antén, satelitů. Dále 
instalaci elektrospotřebičů. Tel.: 606 585 283.
 
Prodám kočárek Tako Jumper (trojkombinace)+ 
příslušenství. Černo-zelená barva, po jednom dí-
těti. Cena 3500 Kč. Tel.: 739 014 913.

Hledáme lidi do obchodně-marketingového 
týmu. Jedná se o distribuci spotřebního zboží. 
Nejedná se v žádném případě o podomní pro-
dej! Lze dělat i při práci. Tel.: 737 476 807, 603 
303 917. 

Koupím dřevoryty Karla Němce a menší práci 
Jana Štursy, i kopii. Tel.: 602 749 726.

Prodám vnitřní dveře mahagon, 80-2ks,pravé, 
80 2ks levé, 70 1ks pravé,60 1ks, pravé, 60 levé 
1ks. Tel.: 604 437 463.

Prodám akvarium + příslušenství. Levně. Tel.: 
721 703 108.

Koupím byt 2+1, nebo větší 1+1 v Novém Městě.  
Tel.: 603 935 883.

Koupím obrazy od p. Blažíček O., p. Jambor J., 
p. Lacina B. Plastiky bronz od p. Štursa, Makov-
ský, zlaté mince i celé sbírky. Platba hotově. Tel.: 
777 757 500.

Prodám 3+kk po rekonstrukci v  osobním vlast-
nictví na ulici Makovského. Cena dohodou. RK 
nevolat! Tel.: 777 694 626.

Prodám 2 autosedačky (vajíčka) z nebouraného 

a nekuřáckého auta, velmi pěkné, nepoškozené. 
První je Maxi Cosi černé barvy, se sundávací 
stříškou a vložkou pro novorozence. Druhou je 
Chicco 0-13 kg, šedo-červeno-černé barvy. Sou-
částí je vložka pro novorozence a stříška. Plně 
funkční a naprosto v pořádku. Cena za obě 1000 
Kč. Možný prodej i jednotlivě. Tel.: 720 231 124.

Sháním maminku, která by ráda prodala obleč-
ky po dětech za rozumné ceny a od které by bylo 
možné případně odkoupit (i dlouhodoběji). Od 
velikosti 74-80. Případné nezávazné nabídky po-
sílejte na e-mail: fafiruska@seznam.cz.

Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. 
století. Pouze dohromady, cena 3 Kč/kus. Na do-
bírku. Tel.: 604 961 269.

Hledám ustájení pro jednoho koně v NMNM, 
Maršovicích. Tel.: 602 888 914.

Nabízím péči o seniora (nákup, úklid, podání 
stravy, léčiv, hygiena, doprovod, zajištění cho-
du domácnosti, atd.). I v domácnosti. Tel.: 721 
517 372.

Prodám zahradu 384 m², v lokalitě Borovi-
na, osobní vlastnictví, zděná chata, pergola, el. 
proud, užitková voda. Cena dohodou. Kontakt: 
jarmila.krizova73@seznam.cz.

Prodám monitor dechu pro novorozence (2x 
podložka, 1x hlídací zařízení.) Cena 1000 Kč. 
Tel.: 602 888 914. 

Hledám práci - administrativa, pochůzky - trvale 
i brigádně. Tel.: 721 517 372.

Prodám toaletku s velkým kulatým sklopným zr-
cadlem, 4 šuplíky, dřevo se světlou koženkou se 
zlatým pruhem a 2 noční stolky se zabudovaným 
světlem, 2 šuplíky, dřevo, světlá koženka.
Tel.: 731 465 353.

Nabízím domácí pomoc: úklid, žehlení, hlí-
dání i nemocných dětí, pomoc seniorům. Tel.: 
728  551  821. E-mail.: domaci-pomoc@seznam.
cz.

Prodám Fiat Multipla rok výroby 1999, zelená 
metalíza, klimatizace, 2 airbagy, , ABS, posilovač 
řízení, centr. dálkové zamykání, mlhovky, slitino-
vé disky kol, tažné zařízení + 4 kusy letních pne-
umatik. STK únor 2014. Cena 35  000 Kč. Tel.: 
723 811 247. 

Koupím nástěnné hodiny kukačky. Můžete za-
slat i foto na: kontakt.jh@seznam.cz. Tel.: 602 
888 914.

Pronajmu byt 2+1 s balkonem, ulice Mírová, od 
března. Tel.: 605 135 668.

Prodám PC stůl, rozměry DxVxH – 140x76x70 
cm v dobrém stavu. Původní cena 4300 Kč, nyní 
1800 Kč. Tel.: 728 337 534. 

Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava vč. 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v originál-
ním balení. Cena jen 800 Kč. I na dobírku. Tel.: 
604 961 269.

Prodám konzumní i sadbové brambory odrůd 
Dalli, Marabel a Adéla. Cena je 6 Kč/ kg. V oko-
lí Nového Města je možnost dopravy. Nabízím i 

brambory krmné za 1,5 Kč/kg. Tel.: 725 380 622.

Prodám levně věci na dvojčata kluky do 1 roku. 
Tel.: 603 904 752

Prodám válendu málo používanou za 500 Kč, 
dále růžovou dětskou plastovou židličku za 30 Kč 
a koníka 2v1 odrážedlo +houpací, málo používa-
ný za 150 Kč. Tel.: 731 090 258.

Koupím chatu nebo chalupu v rekreační ob-
lasti Tři Studně, Medlov a jejich okolí. Tel.: 604 
734 355.

Prodám pěkný manažerský notebook značky 
Dell. Úhlopříčka 36 cm, DVD, WiFi, Windows 
XP. Jako nový, cena jen 3900 Kč. I na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.

Prodám Crossový trenažér VERSO 307. Mi-
nimálně zatěžuje klouby. Je stabilní, tichý, má 
přehledný displej, nulová údržba, úroveň odporu 
v 16 stupních. Počítač měří tréninkový čas, vzdá-
lenost, rychlost, frekvenci šlapání, spotřeba ener-
gie, atd. Cena 5000 Kč. Tel.: 733 777 741.

Hledám pronájem menší zahrádky, či člověka, 
který by uvítal pomoc na zahrádce.  Tel.: 723 965 
529.
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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
Nejlepší fotografie hub byly vybrány na výstavu 
do Muzea Vysočiny v  Jihlavě, kde proběhlo vy-
hodnocení soutěže a uděleny ceny autorům. Vý-
stava, která sklidila velký úspěch, se přesunula do 
Horácké galerie v Novém Městě, aby se předsta-
vila nejen mykologům a houbařům, ale i široké 
veřejnosti. Výstava bude otevřena do 21. 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 bude trvat do 10. března. 
Jan Svoboda – Pod malbou
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. března. Vý-
stava bude otevřena do neděle 26. května.
Jindřich Štreit – Brána naděje 
Výstava bude zahájena bez vernisáže v úterý 26. 
března a potrvá do neděle 26. května. 
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

17. 1.
24. 1. 
28. 1.

Tomáš Kotlán 
Mikuláš Hansel
Tadeáš Peňáz

19. 1.
19. 1. 

MUDr. Petra Nováková, Josef Furch
Blanka Sedláková, Roman Babáček

manželství

Poděkování

Mateřské centrum

3. neděle v 17:30 hodin 
Doba ledová 4: Země v pohybu
(USA 2012, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 94 min, přístupný, 65 Kč)
9. sobota ve 20:00 hodin 
Ve stínu
(ČR/SR/Polsko/Izrael 2012, detektivka, 106 
min, přístupný, 75 Kč)
13. středa ve 20:00 hodin 
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část 
(USA 2012, romantické fantasy, české titulky, 
115 min, nevhodný do 12 let, 75 Kč) 
17. neděle v 17:30 hodin 
AUTA 2
(USA 2011, rodinná komedie, český dabing, 110 
min, přístupný, 50 Kč)
23. sobota ve 20:00 hodin 
Láska
(Francie/Rakousko/Německo 2012, drama, čes-
ké titulky, 125 min, nevhodný do 12 let, 75 Kč)
30. sobota v 17:30 hodin 
Medvídek Pú
(USA 2011, animovaná komedie, česká verze, 80 
min, přístupný, 50 Kč, děti 30 Kč)

31. neděle v 19:00 hodin 
Velikonoční koncert dixielandu
TATABAND Josefa Kučery
Moderovaný koncert o historii dixielandu.
vstupné 90 Kč / důchodci 50 Kč

Program Klubu seniorů
4. 3. 
Výroční schůze Klubu seniorů.               
Jídelna DPS  15:00 – 17:00 hod.
7. 3. 
Zájezd na zámek Rájec-Jestřebí na výstavu 
kamélií a do Boskovic 
Odjezd od KD v  8:30 hod. Návrat okolo  18:00. 
Přihlášky na akcích Klubu v jídelně DPS. 
18. 3. - Bowling             
Sraz ve 14:00 hod. u penzionu Vrchovina. Konec 
v 16:00 hod. 
25. 3. 
Návštěva solné jeskyně v hotelu Horní Dvůr
Od 14:00 do 17:00 hod. Sraz ve 13:30 u Billy.

4. 3. – Otevřená herna od 9:00 hod.
Keramické tvoření - výroba keramické misky na 
velikonoční osení.
Jednoduchá technika, kterou hravě zvládnete s 
dětmi na klíně.
Vede: Katka Fialová, vstupné: 50 Kč
11., 18. 3. – Otevřená herna od 9:00 hod.
Pondělní setkávání rodičů s dětmi ve volné herně, 
kde si mohou společně pohrát. Maminky popoví-
dat a vyměnit si zkušenosti a nápady ve výchově 
malých lupínků.
Vede: Katka Fialová, vstupné: 20 Kč
25. 3. – Otevřená herna od 9:00 hod.
Výtvarná dílna s Leonou -  velikonoční tvoření. 
Připravte se na velikonoční výzdobu společně s 
dětmi.
Vede: Leona Marcinko, s sebou: vyfouknutá va-
jíčka, vstupné: 50 Kč
6., 13., 20., 27. 3. – 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
7., 14., 21., 28. 3. – Trdlohrátky od 9.00 hod.
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. 
Přirozenou formou rozvíjí děti po všech strán-
kách jeho osobnosti.
Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné

20. 3.
20. 3.
20. 3.
21. 3.
25. 3.
31. 3.

Věra Franková 
Františka Neumannová
Vladimír Topinka
Marie Kondýsková
Ing. Aleš Chocholáč
Emil Kovář

 75 
75
80
 89 
75 

  86 

Touto cestou velmi děkujeme sestrám a ve-
dení Novoměstských sociálních služeb, pen-
zion, Žďárská č. 60 za příkladnou péči o 
naši matku, p. Marii Procházkovou, a to 
hlavně v  posledních dnech jejího života.  
Rodina Procházkova, Nové Město na Moravě

Kdo lásku 
a dobro rozdával, 

ten neodešel, 
v našich srdcích 

žije dál. 

Dne 25. února 
2013 uplyne rok, co 
nás navždy opustila 
milovaná manželka, 
maminka a babička 
paní Marie Lukešová. 
Stále vzpomínají manžel Stanislav, dcera Alena, 
synové Stanislav a Jaroslav se svými rodinami. 

Dne 27. března  
2013 uplyne 

1 rok, kdy nás 
navždy opustil 

pan Miloš Gregor. 
Stále vzpomíná 

zarmoucená 
rodina.

Významná březnová výročí
2. 3. 1903
Narodil se v Sázavě umělecký knihvazač 
Bohuslav Pleva. Zemřel 22. 1. 1990 v Novém 
Městě. 
4. 3. 1958 
Zemřel ve Smečně (okr. Kladno) spisovatel, re-
daktor a učitel na novoměstské reálce (1898 – 
1901) František Sekanina, otec právníka Ivana 
Sekaniny. Narodil se 14. 2. 1875 v  Žárovicích 
(okr. Prostějov). 
12. (nebo 14.) 3. 1753
Narodil se v  Senici evangelický kněz, superin-
tendant Michal Blažek. Zemřel 10. 11. 1827 
v Jimramově.
19. 3. 1933
Narodil se ve Svratouchu malíř, řezbář betlémů 
Jindřich Hegr. 
19. 3. 1988 
Zemřel elektrotechnik, profesor VUT v  Brně 
Zdeněk Pavlíček. Narodil se 16. 3. 1914 v  Ho-
díškově. 
25. 3. 1983
Zemřel v Hradci Králové příslušník zahraniční 
armády v Anglii a drezurní jezdec Josef Šín. Na-
rodil se 19. 9. 1905 v Rokytně.
27. 3. 1888 
Narodil se v Moravských Křižánkách literární a 
divadelní kritik dr. Antonín Veselý. Zemřel 
3. 12.1945 v Praze.

Tančírna aneb volný 
večer s tancem

13. 3. 2013 od 19:00 
Vstupné pro pár 70 Kč, 

pro osobu 50 Kč

17.1.
24. 1.
26. 1.

4. 2.
5. 2.
8. 2.

Marie Křížová (Rad. Svratka, 1945)
Antonín Vrabec (Nové Město, 1973)
Anna Popelková (Pohledec, 1927)
Karel Mahel (Rad. Svratka, 1952)
František Žák (Zubří, 1944)
Drahoslava Machová (Nové Město, 1935)

Městská knihovna v Novém Městě na Mo-
ravě upozorňuje všechny návštěvníky, že 
v  pondělí 4. března bude z  technických dů-
vodů uzavřena. Děkujeme za pochopení!  

Upozornění



 13 / NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2013 12 / NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2013

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Výstavy fotografií „velikánů“ pod širým nebem Máme se na co těšit. Novoměstské hudební slavnosti 2013
Naše město se pyšní sochařskou galerií pod ši-
rým nebem. Ovšem během biatlonového mist-
rovství světa oživily Vratislavovo náměstí hned 
dvě venkovní fotografické výstavy. První, viditel-
ná pouze ve dne, byla akcí občanského sdružení 
Debra. Hledáčkem fotoaparátu mladé fotograf-
ky s vizáží modelky Lucie Robinson byly zachy-
ceny české osobnosti pro charitativní osvětovou 
kampaň tzv. nemoci motýlích křídel s názvem 
12 plus 12. Mezi dvanáctkou známých tváří, 
jako je Karel Schwarzenberg, Tomáš Klus, Jiří 
Bartoška a Anna Geislerová, jste mohli objevit i 
novoměstského horolezce Radka Jaroše. Právě 
jeho loňský úspěch pokořit vrchol Annapurny 
byl tématem druhé, v nočních hodinách krásně 
zářící, autorské výstavy před základní školou. 
Přehlídka fotografií nesoucí výstižný název 
Koruna Himaláje mapuje nejen majestátnost 
těchto nejvyšších vrcholů světa, ale i dramatic-
ký vznik omrzlin na Radkových prstech u nohou. 

Na tuto výstavu bylo z rozpočtu města vyčleně-
no 50 tisíc korun v rámci Programu příspěvků 
a grantů města pro rok 2013. Jako mimořádný 
počin byla tato částka v prosinci loňského roku 
zastupitelstvem města schválena, a tak mohli 
starosta a místostarosta města, Michal Šmar-

da a Stanislav Marek, předat Radku Jarošovi 
v pátek 8. února během doprovodného programu 
na Vratislavově náměstí symbolický šek. Všichni 
jeho příznivci se s ním pak mohli osobně setkat 
o čtyři dny později při besedě v kulturním domě. 

-kuku-

Nové Město na Moravě a Rok Pernštejnů
Rok 2012 slavila celá „Zubří země“ jako „Rok 
Pernštejnů“. Naše město nebylo částí Zubří 
země od počátku, možná proto se vloni Vrati-
slav z  Pernštejna na kašně na Vratislavově ná-
městí slávy nedočkal, i když doba Pernštejnů 
přinesla v rozvoji našeho města zásadní zlom. 
Díky pochopení samosprávy našeho města se 
ale nakonec Vratislav na kašně ohodnocení 

přínosu svého i ocenění přínosu celého pern-
štejnského rodu pro „novoměstské své milé“ 
nyní přece jen dočkal. Novoměstský okrašlo-
vací spolek vydává novou publikaci Jaromíra 
Černého s  názvem „Počátky Pernštejnů na 
Novoměstsku“. Publikace přináší řadu nových, 
dosud nepublikovaných poznatků nejen z histo-
rie Nového Města na Moravě, ale i celého Novo-

městska, které zcela jistě překvapí řadu zájemců 
o regionální historii. Prodej publikace bude za-
hájen v pondělí 4. března 2013 v Informačním 
centru v Horáckém muzeu a v knihkupectví Tro-
jan za cenu šedesát korun. Dovoluji si také upo-
zornit, že si ještě můžete koupit poslední kusy 
předchozí publikace Novoměstského okrašlo-
vacího spolku „Ozvěna nejen z  Ochozy“. -jč-

Muzeum představí pozůstalost  MUDr. Josefa Svítila – Jana Karníka
V loňském roce se podařilo Horáckému muzeu 
zakoupit část pozůstalosti básníka, prozaika a 
překladatele MUDr. Josefa Svítila – Jana Karní-
ka (16. 8. 1870 – 27. 12. 1958). Stalo se tak díky 
mimořádnému finančnímu příspěvku z rozpoč-
tu města Nového Města na Moravě. Josef Svítil, 
píšící pod pseudonymem Jan Karník, byl po vět-
šinu života spjat s rodným městem. Zapojoval 
se do širokých aktivit, které se týkaly běžného 
života našeho města, byl mimo jiné prvním no-

voměstským kronikářem a členem městského 
zastupitelstva. Během svého života byl velmi 
uznávaný nejen pro svoji literární činnost, ale 
i pro svoji dobrosrdečnou povahu. Až do pozd-
ního věku byl vyhledávaným lékařem, a to nejen 
pro laskavý přístup ke každému pacientovi, ale 
i pro praktické lékařské zkušenosti. V rámci vý-
stavy, která bude připravená k 55. výročí úmrtí 
Josefa Svítila – Karníka, můžete nahlédnout do 
unikátní pozůstalosti, kterou muzeum poprvé 

představí veřejnosti. Vystavené budou přede-
vším rukopisy veršů, próz, publicistických a od-
borných textů. Významnou část bude zaujímat 
i fotografická dokumentace, rodinná korespon-
dence a úřední dokumenty. K vidění bude i sou-
vislá řada školních vysvědčení od obecné školy 
až po lékařský diplom. O všestranné kulturní 
činnosti Josefa Svítila – Karníka svědčí rovněž 
výstřižky z  dobových knih a časopisů. Výstava 
bude otevřena od 8. března do 7. dubna. -HM-

Malá ochutnávka červnového divadelního koktejlu 
I když ještě mrzne, máme tu na okoštování 
osvěžující divadelní koktejl, který pro vás chys-
tá o.s. Lysina lenina. Festival Sbírka motýlů 
2013 – Hyjé, divadlo! nabídne něco sladkého 
dětem i něco silnějšího dospělým. Hradecké 
divadlo DRAK, které už v Novém Městě ne-

může chybět, zve na planetu ztracených ba-
lónků – držte si zavinovačky! Přepestrou mí-
chanicí je taky pražský ansámbl s kouzelným 
jménem Střídmí klusáci v kulisách višní, který 
zahraje divadlo i zamuzicíruje. Středoškoláky 
lákáme na rovněž již osvědčený brněnský Bu-

ranteatr, v jehož podání ožívá i ta nejnudnější 
povinná četba. Kdo se rád naučí něco nového, 
na toho bude čekat improvizační divadelní díl-
na. Zlatý hřeb festivalu zatím neprozradíme, 
a já slibuji, že jím nebude můj porod, i když 
termínově by to sedělo. Zdenka Sokolíčková

Na dveře klepe divadelní přehlídka
Novoměstský Divous představí v sobotu 6. 
dubna   inscenace divadelních souborů zá-
kladních uměleckých škol celého Kraje Vyso-
čina. Novoměstští studenti přestaví Havlovu 
Zahradní slavnost, inscenaci z textů Ernsta 
Jandla, jejich   mladší spolužáci zdramatizovali 

Čechovu Zahradu.  Soutěžní přehlídku, kte-
rá bude probíhat od rána v kulturním domě 
a sále ZUŠ na Monseově ulici, zakončíme večer 
v kulturním domě koncertem brněnské skupiny 
Ty Syčáci Petra Váši, Petra Zavadila a Tomáše 
Frölicha. Zveme všechny příznivce divadla, po-

ezie a dobré muziky. Program přehlídky zve-
řejníme v průběhu března na plakátech a na 
webu školy (www.zus.nmnm.cz). Vstupné na 
jednotlivá představení dobrovolné, vstupenky 
na koncert budou od 11. března v předprodeji 
v kanceláři  ZUŠ na Vratislavově náměstí. -zuš-

Také v letošním roce budou pokračovat dalším 
ročníkem Novoměstské hudební slavnosti. Bu-
dou věnovány kultuře několika národnostních 
menšin a rovněž budou provázány s řadou 
kulatých výročí, které rok 2013 přináší. NHS 
startují na Květnou neděli 24. března progra-
mem věnovaným černošské menšině. Čekají 
nás spirituály, typické melodie i rytmické bub-
ny. Doprovodným programem bude výstava 
o některé africké zemi. Nebude chybět ani be-
seda a kvíz na toto téma, bubenický workshop 
a závěrečný koncert. V podobném stylu si pak 
v červenci připomeneme „křesťanskou menši-
nu“ při výročí příchodu věrozvěstů na Moravu. 
V pořadu Cyril - Metoděj - Jan pro nás budou 
připraveny především moravské (nejen) du-
chovní písně v podání Ladislava a Ester Mora-
vetzových a také Jiřího Pavlici, který velmi rád 

opět přijede do našeho města. V srpnu bude 
vzpomínka patřit 70. výročí posledního trans-
portu Romů z tábora v Hodoníně u Kunštátu. 
Besedu a výstavu uzavře vystoupení romských 
hudebníků, kteří představí především vlastní 
křesťanskou tvorbu. V souvislosti s příchodem 
další barmské rodiny do Nového Města budeme 
mít příležitost zažít „rodinné odpoledne“ spoje-
né se seznámením se s jejich kulturou. V závěru 
roku si ještě připomeneme kulturu židovskou 
a vše ukončí, v souvislosti s 20. výročím rozdě-
lení státu, společný česko-slovenský program. 
Pokud by tento program podporovaný grantem 
města nestačil, sdružení MANEOR připravu-
je ještě další pořady - na ten první, koncertní 
vystoupení Lenky Filipové s hosty, vás zve 20. 
dubna do prostor evangelického kostela, jimž 
je přizpůsoben i připravený repertoár. Maneor

Tři muži se 
špatnou adresou
Představte si, že jednoho dne odejdete na schůz-
ku a už se nikdy nevrátíte. Zlý sen? Ano. Ale 
možná i tvrdá realita života. Alespoň v případě 
hry italského dramatika Luigi Lunariho Tři muži 
na špatné adrese. Prognózy bulváru o rušení 
představení kvůli vážné nemoci jednoho z prota-
gonistů se naštěstí nepotvrdily, a tak novoměst-
ské publikum mohlo v úterý 22. ledna přivítat 
v kulturním domě tři muže Divadla Bez zábrad-
lí: Karla Heřmánka, Bohumila Klepla a Zdeňka 
Žáka. Na první pohled nevinný omyl ve spletené 
adrese svedl všechny tři na jedno místo. Donutil 
je tak strávit spolu celou noc, postupně se mě-
nící v noční můru a bilancování nad vlastním 
životem. Paradoxně, ačkoliv se jedná o komedii, 
vás na závěr spíše zamrazí. Hra je napsána tak, 
aby divák od počátku vnímal spíše absurdnost 
a legračnost situace než její důsledky. Tohoto 
úkolu se bravurně zhostili všichni tři výše zmi-
ňovaní herci. Jejich výbornou souhru naruší 
až příchod jediné ženy v maličké roli, která se 
postará o celkový zvrat a odklon komedie spíše 
k duchařskému dramatu. K „duchařině“ láká 
i otevřený konec, kterým nám autor nechává 
prostor pro vlastní závěrečné rozuzlení. A kdoví, 
třeba to vše byl vlastně jenom onen zlý sen. -kuku-

V „týhle“ době do města zavítá 
Mňága i Vašek Neckář
V loňském roce slavila hudební skupina s do-
sti expresivním valašským jménem Mňága 
a Žďorp neuvěřitelných 25 let své existence. 
K výročí vydala spolu s kamarády z branže tři 
CD Výhledově. Součástí desky jsou i dva dis-
ky pojmenované jako Dáreček a Dáreček 2, na 
kterých ostatní čeští interpreti nazpívali „mňá-
gácké“ písničky. Jednu z nich, song Hloupý 
a ztracený, tak přezpívala o něco málo mladší 
pardubická kapela Vypsaná fixa, ta stejný song 
přepracovala i do cover verze s názvem Chytrý 
a nejlepší. Přátelství mezi „Mňágou“ a „Fi-
xou“ existuje už dlouho, mají obdobný okruh 
fanoušků, a tak letos vyráží na Tugedr Tůr 
2013. A jak skupiny slibují, během koncertu se 
pokusí obě hudební tělesa propojit tak, aby se 

jejich síla sečetla a ve vrcholných okamžicích 
až znásobila. Nečekejte tedy běžný koncert 
s předkapelou, ale originální a pohodovou show. 
V novoměstském kulturním domě se objeví 22. 
března od 19 hodin. O deset dní dříve zavítá na 
stejné místo a ve stejném čase i Václav Neckář 
hrající již čtyři desetiletí s hudebníky, sdružují-
cími se pod příhodným názvem pro toto zimně 
jarní období, se skupinou Bacily. Předloňským 
famózním comebackem dokázal, že ještě nepa-
tří do starého železa a i přes některá omezení 
spojená s jeho zdravotním stavem může kon-
certovat jako v předchozích letech. Vstupenky 
na oba koncerty si můžete zakoupit v před-
prodeji v Informačním centru nebo na místě. 

-kuku-

Valentýnská diamantová svatba
Svátek sv. Valentýna je již několik let v České 
republice oblíben mezi mládeží. Ovšem le-
tos dne 14. února měl starosta města Michal 
Šmarda příjemnou povinnost jít poblahopřát 
manželům Anně a Josefu Markvartovým k je-
jich diamantové svatbě. Šedesát let společné-
ho života jim evidentně svědčí, a tak přejeme 
i v následujících letech spokojenost a hlavně 
zdraví.  Zároveň vyzýváme všechny manže-
le, kteří budou v následujících měsících sla-
vit podobné výročí a mají zájem o návštěvu 
starosty nebo znovuobnovení manželského 
svazku, aby se ozvali buď osobně, nebo skr-
ze své blízké tajemnici komise paní Ritě 

Skalníkové, DiS. na tel. číslo: 566 598 425 
nebo e-mail: rita.skalnikova@meu.nmnm.
cz. Děkujeme. Kulturní a společenská komise

Koncert 
skupiny KVĚTY 

Pátek 1. 3. 2013 od 
19:00 hodin

V Penzionu U Pasáčka

Vstupné 100 Kč v předprodeji, 
130 Kč na místě    



Nejpozoruhodnějším domem na Palackého 
náměstí je dům s věžičkou, řečený „u bohatých 
Jelínků“. Dům je úzce spojen s mým dětstvím, 
protože zde byly čtyři přízemní místnosti při-
děleny nově vzniklé hudební škole a na podzim 
1951 bylo zahájeno vyučování. Jako žákyně 
houslového oboru jsem patřila mezi první žáky 
školy. Po vstupu do temné úzké chodby upou-
taly pozornost vysoké světle natřené dveře po 
pravé straně s nápisem „Hudební škola“. Po 
jejich otevření se narazilo ještě na jedny dveře 
umístěné sem kvůli tepelné a zvukové izolaci. 
Teprve těmi se vešlo do první učebny. Okna 
vedla do náměstí. Pod okny byly školní lavice 
postavené proti tabuli vpravo za dveřmi. Tady 
vyučovala paní ředitelka Procházková hudeb-
ní nauce a sborovému zpěvu. V místnosti bylo 
též pianino, u kterého učila paní učitelka Olga 

Dostálová-Slezáková hře na klavír. Místnost 
byla průchozí. Proti vstupním dveřím byly 
dveře do úzké ponuré učebny klavíru paní uči-
telky Drdlové. Doleva se vcházelo do ředitelny. 
Světlé velké místnosti s okny do dvora vévodi-
lo křídlo – jediné ve škole. Byl zde psací stůl 
a nějaké skříně. Kromě majestátního křídla 
mi však v paměti zůstala především kamna. 
V kamnech se topilo ve všech místnostech, 
ale ta „ředitelská“ měla asi špatný tah, po 
přiložení uhlí vybuchovala a občas vydatně 
kouřila. Muselo se průvanem větrat a bylo 
po teple. Připravoval se večer hudby sklada-
tele Jaroslava Křičky. Jedno odpoledne dala 
kamna zase o sobě vědět. Do kouře a větrání 
pravila paní ředitelka: „Kouří kamna, přijdou 
hosté“. Neznala jsem toto rčení, ale potvrdi-
lo se obratem. Sotva paní ředitelka dořekla, 
ozvalo se decentní zaklepání a do dveří vstou-
pila paní Pavla Křičková-Homolková. Přivítal 
ji smích přítomných a paní ředitelka měla co 
vysvětlovat. Dokladem pravdivosti byly zima 
v učebnách a zápach větraného kouře. Přes 
ředitelnu se vcházelo do učebny houslí. Kromě 
psacího stolu a několika pultů na noty byla míst-
nost úplně prázdná. Klavír samozřejmě chyběl 
a i stěny byly holé. Pana učitele Procház-
ku, manžela paní ředitelky, jsme zlobili. Byli 
jsme líní a vytvářeli jsme si nežádoucí návy-

ky. Místo abychom levou rukou drželi housle 
ve výši ramene, opírali jsme ruku o levý bok. 
Proto nám pan učitel pověsil na stěnu karika-
turu houslisty, který sice držel housle podle 
předpisu, ale na levém zápěstí měl zavěšeno 
těžké závaží. Pod karikaturou byl nápis „Těž-
ká etuda“. Kromě obrázku se na zdi objevily 
i umělecky vyvedené a zarámované poučné vý-
roky dvou našich spolužaček: „Když nemyslím, 
tak nic nezahraju“ a „ Tady se nedá nic odšvind-
lovat“. Během školního roku 1951-52 získala 
škola ještě velkou místnost s arkýřem v prvním 
patře. Sem se přesunuly hodiny hudební nau-
ky a sborového zpěvu a mohly být zahájeny ho-
diny rytmiky, které vedla paní učitelka Vlasta 
Smíšková. Po dvou letech projevilo město zá-
jem o celou budovu pro zřízení internátu n.p. 
Chirana. Pro školu nebyly náhradní prostory 
a měla být zrušena jako nepotřebná. Rodiče a 
ředitelství školy zahájili boj o zachování. Vedení 
základní školy na Vratislavově náměstí nabídlo 
hudební škole dvě místnosti jako provizorium, 
případně užívání učeben v pozdních odpoled-
ních hodinách. Teprve v roce 1954 byl škole 
přidělen dům mezi katolickou farou a rodným 
domem Jana Štursy. Po dlouhotrvajících úpra-
vách, kdy mnozí učitelé vyučovali žáky doma, 
mohlo být v roce 1955 zahájeno vyučování. 

Jana Černá 

Palackého náměstí, to je v Novém Městě po-
měrně exkluzivní adresa, jí se mohou pochlubit 
jen obyvatelé čtyř domů – čísel popisných 16, 
32, 33 a 34. Ostatní domy s okny do Palackého 
náměstí jsou již počítány k Nečasově ulici nebo 
Vratislavovu náměstí. V zástavbě oddělující dnes 
obě náměstí je ukryt dům čp. 97, v němž ještě 
nedávno sídlilo informační centrum. V tomto 
místě se předpokládá původní tvrz, nebo přinej-
menším sídlo vrchnostenských úředníků v do-
bách, kdy Nové Město vlastnili členové mocného 
rodu Pernštejnů. Jak jinak si vyložit znamení 
zubří hlavy zdobící kamenný sloup, na nějž je 
svedena klenba přízemní místnosti domu čp. 97. 

Sochařská výzdoba 
Nejen shluk domů, ale i terénní zlom odděluje 
Vratislavovo a Palackého náměstí. A právě díky 
své poloze bylo Palackého náměstí původně 
nazýváno Dolním náměstím či Dolním rynkem. 
Střed náměstí tvoří kašna, která svou podobu 
kamenného kvadrilobu (čtyřlistu) získala v roce 
1891. V létě roku 1905 byla osazena plastikou 
Jana Štursy Píseň hor zpodobňující pasáčka 
s ovcí na klíně. Od roku 1942 je originál plastiky 
z hořického pískovce umístěn v Horáckém mu-
zeu a na kašně je umístěna kopie zhotovená ve 
zlínské Škole umění vedené tehdy Vincencem 
Makovským. Takzvaný Pasáček se stal jedním 
ze symbolů Nového Města. Není ale jediným so-
chařským výtvorem zdobícím Palackého náměstí. 
Na kašně měla být původně umístěna socha Fran-

tiška Palackého, která nakonec našla své místo 
v protilehlém svahu. Slavnostně byla odhale-
na 26. října 1902. Od té doby bylo náměstí na-
zýváno Palackého, i když oficiálně byla změna 
názvu potvrzena až v roce 1907. Okupace a zří-
zení protektorátu však s sebou přinesly nařízení 
o odstranění všeho, co neodpovídalo „změněným 
státoprávním poměrům“. A tak byla 28. června 
1940 socha Palackého odstraněna a v říjnu téhož 
roku bylo náměstí opět přejmenováno na Dolní. 
Po osvobození se název Palackého náměstí vrá-
til. Na návrat sochy si muselo město počkat do 2. 
června 1946, kdy byla socha po dlouhých sporech 
o její umístění znovuodhalena na původním místě. 

U bohatých Jelínků 
Stejně jako Píseň hor je i socha Otce národa 
dílem Jana Štursy. Palackého socha je navíc 
i Štursovou první veřejnou zakázkou. Obě 
sochy vznikly z podnětu a za podpory Josefa 
Jelínka, Štursova poručníka a mecenáše. Jo-
sef Jelínek (1829–1903) býval novoměstským 
koželuhem a majitelem domu čp. 32 na Palac-
kého náměstí (dům s věžičkou), kde se říkalo 
u bohatých Jelínků. Byl veřejně činným, ať už jako 
předseda nebo člen řady místních spolků, tak 
i jako člen obecního výboru (zastupitelstva). 
V letech 1861–1891 zastával s přestávkami post 
starosty města. Na jeho návrh byla pro kašnu 
na tehdejším Velkém náměstí zhotovena socha 
Vratislava z Pernštejna. V roce 1891 bylo Jo-
sefu Jelínkovi uděleno čestné občanství města. 
V otcových stopách šel i Josef Jelínek mladší 
(1858–1936), který býval velitelem novoměst-
ských hasičů či prvním starostou obnoveného 
Sokola (mimo jiné též před první světovou válkou 
majitelem prvního automobilu ve městě). V roce 
1913 byl zvolen jako jeho otec starostou města 
a byl jím až do poválečných voleb v roce 1919. Již 
od svého zvolení starostou se potýkal s nepřízní 
části novoměstských obyvatel (té se nevyhnul 
ani jeho otec). V roce 1923 prodal svůj dům 

„eráru“ a odstěhoval se do Pardubic. Dům čp. 
32 se pak stal sídlem finančních úřadů s okres-

ní působností. Když Nové Město ztratilo statut 
okresního města, našla v domě své první sídlo 
v roce 1951 zřízená samostatná hudební škola. 

U Varhaníků 
Řadu zajímavých osobností najdeme i mezi oby-
vateli rohového domu čp. 34. Od roku 1662 až do 
současnosti je v držení členů rodu Německých. 
Prvním z nich byl Martin Německý, který se ože-
nil s Dorotou, dcerou Kateřiny Kalouskové zvané 
Šlejfrlice (patrně byla majitelkou šĺajferny – bru-
sírny). Přídomek přešel i na dům čp. 34, kterému 
se říkalo u Šlejfrlíků. Díky hudebnímu nadání 
svých obyvatel získal dům během 18. století jiný 
přídomek. V roce 1752 se stal majitelem domu 
Daniel Německý, který byl hudebníkem, měst-
ským varhaníkem a později i rektorem městské 
školy. Od jeho časů se domu čp. 34 začalo říkat 
u Varhaníků. Nejslavnějším rodákem z domu 
čp. 34 však byl Daniel Matyáš Německý (1762–
1820), dvojnásobný doktor (filozofie a veškerého 
lékařství), oblíbený lékař, vědec, novátor a samo-
zřejmě také hudebník. Rod Německých dal světu 
i slavné lyžaře, ale o nich si přečtete na jiném místě. 
Přídomek Šlejfrlík výměnou za Varhaníka ne-
zanikl. Přenesl se ale na protější rohový dům 
čp. 101, který se dostal do držení druhé větve 
rodu Německých založené Václavem Němec-
kým, vnukem Martina Německého-Šlejfrlíka. 
Z těchto „Šlejfrlíků“ pocházel i František Ně-
mecký, známý novoměstský hostinský a hoteliér, 
zakladatel Hotelu Německý stojícího ještě před 
30 lety na Masarykově ulici. Zajímavým pojítkem 
mezi domy čp. 34 a 101 bývala městská brána, 
která kdysi uzavírala přístup do centra města ze 
Žďárské ulice.    Vít Křesadlo, městský kronikář 

Kolem plastiky pasáčka, která zdobí kašnu na 
Palackého náměstí v Novém Městě na Moravě, 
jsem už prošla mnohokrát. Vždycky jsem si říka-
la, kde asi vzal Jan Štursa pro zmíněnou sošku 
inspiraci. A tak jsem trochu pátrala a pročítala 
vzpomínky pamětníků. Ale jasno v tom stejně ne-
mám. Podle akademického malíře Jiřího Šebka 
upoutal sochaře Jana Štursu při jedné procházce 
chlapec, pasoucí za městem kozy. „Seděl na mezi, 
bosý, na hlavě pytel proti dešti a zimě a hrál si 
s malým kůzletem, položeným na klíně. Sochař si 
pasáčka nakreslil. Na základě této kresebné stu-
die pak na počátku roku 1905 vytvořil první skicu 
sedícího pasáčka s kůzletem.“ Tolik Jiří Šebek. 

Akademický sochař Arnošt Košík však byl jiného 
názoru. „Přesně znám tvář toho Henýška, který 
stál sochaři modelem. To byl pasáček krav, který 
sloužil u polesných.“ A spisovatel J.V. Pleva tvrdil: 

„Já, když jsem sochaře Štursu poznal, tak jsem 
byl taky takový kluk. Jenže jsem místo oveček pásl 
krávy. Když mně bylo 11 roků, tak mě naši dali za 
pasáčka k sedlákovi a tam jsem pásl asi dvacet 
krav. Kdepak ovečky!“ Nakonec Jan Štursa na-
hradil kůzle ovečkou a místo plátěného pytle má 
pasáček na hlavě starý klobouk. Inu – kráva je sice 
užitečný tvor – ale sochaři by se asi špatně tesala. 
A není tak roztomilá jako ovečka v pasáčkově náručí.  

Věra Rudolfová 

Sportovní dynastii rodiny Německých-Varhaníků 
zahájil syn Josef, pro všechny přátele Pepek. Zů-
stal doma v zemědělství,  to bylo pro něho základ-
ním tréninkem – pro lyže v  zimě a pro atletiku 
v létě. A jeho sportovní výsledky byly mimořádné 
i ve světovém kontextu. Pepek Varhaníků byl troj-
násobným mistrem Československa, zúčastnil se 
dvou zimních olympijských her. Josef Německý 

měl ale i svoji druhou sportovní lásku, a tou byla 
atletika. V roce 1928 vytvořil československý re-
kord v běhu na dráze na 5 km. Další syn z rodiny 
Německých-Varhaníků byl o 16 měsíců mladší 
Otakar Německý, pro všechny známý jako Otek. 
Stejně jako jeho bratr Josef se dvakrát zúčastnil 
olympijských her, byl mistrem republiky v běhu 
na lyžích. Ovšem největším úspěchem tohoto 
skromného Novoměšťáka je zisk dvou titulů mis-
tra světa, a to v běhu na lyžích na 18 km a v závo-
dě sdruženém na prvním mistrovství světa v lyžo-
vání 1925 v Janských Lázních. Závodům – tehdy 
se označovaly Rendez-vous FIS, později uzna-
ným za mistrovství světa, přihlíželo 12 tisíc divá-
ků, záštitu převzalo šest ministrů včetně ministra 
zahraničí Dr. Edvarda Beneše. Čestnou cenu, 
křišťálový pohár, věnoval prezident  republiky 
T. G. Masaryk. Byla určena pro vítěze sdruženého 
závodu a Otek ji svým vítězstvím získal. Dnes je 
k vidění v Horáckém muzeu. I následující histor-
ka dokumentuje mimořádnou fyzickou zdatnost 
a odolnost nejen těchto bratrů, ale Novoměšťá-
ků vůbec. Novoměšťáci jeli vlakem na závody do 
Harrachova. Na konečnou vlaku do Rokytnice 
nad Jizerou pro ně poslal hrabě Harrach sáně. 
V neděli tam tehdy vyhráli, co mohli. Ale zpět již 

sáně připraveny nebyly. Spolu s jilemnickými ka-
marády dojeli do Rokytnice na lyžích a na poslední 
chvíli stihli vlak. Hladoví si dali při přestupování 
ve Staré Pace párek a pivo.  Po přestupu v  Par-
dubicích jim průvodčí sdělil, že je neděle a z Ně-
meckého (dnes Havlíčkova) Brodu noční vlak do 
Žďáru nejede a budou muset čekat na ranní spoj. 
Pepek Varhaník rozhodl: Ve  smradlavý čekárně 
čekat nebudeme. Přesedneme ve Žďárci na Čach-
nov a přes Svratku dojedeme domů po svých. 
A opravdu to udělali. Ve Svratce se stavili na ši-
břinky, všichni je znali, dali si večeři a nějakého 
panáka a trochu se zdrželi, ve Sněžném projíž-
děli, když právě končil ples, a anabázi zakončili 
doma, v Nové Městě na končícím hasičském ple-
se. Ráno všichni nastoupili do práce. A kdo měl 
hlavní podíl na pozitivním hodnocení obou brat-
ří? Určitě celá početná Německých-Varhaníkova 
rodina a také novoměstská komunita. Vždyť i vět-
šina ostatních sourozenců závodila a všichni se 
velmi dobře uplatnili v životě. Tatínek Varhaník 
měl velkou radost z úspěchů svých synů. Když šel 
po náměstí, zastavil se se známými a zeptal se: 

„Čet´s?“ Když ne, tak pohotově vytáhl z kapsy novi-
ny a posloužil výsledky svých kluků. Šťastný to táta.

Ladislav Slonek
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Palackého náměstí

Začátky hudební školy v Novém Městě 

Novoměstské lyžařské legendy Josef a Otakar Němečtí

Jak to bylo s pasáčkem?

V příštím čísle:
Žďárská 

ulice

(výňatek z úvodní řeči při slavnostním odhalení pamětní desky bratrům Německým na domě čp. 34 ze dne 30. října 2010)

Pohled do minulosti Palackého náměstí 

Josef, Bořivoj a Otakar Němečtí v Tatrách r. 1930

Foto pasáčka Henýška, fotoarchiv VoKo

Dům čp. 16 (dnes VZP) před demolicí, fotoarchiv VoKo

Pohlednice z r. 1908 s domy čp. 32 a 33
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Postní doba nadešla, za několik dní tu jsou Velikonoce
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Výběr vyplněných daňových přiznání od občanů k dani 
z příjmů fyzických osob

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou 
rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost

Úřední hodiny Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou – vyměřovací 

oddělení:  
Od 11. 3. 2013 do 22. 3. 2013

- pondělí a středa   
od 8:00   do 17:00 hodin   

- úterý a čtvrtek   
od 8:00   do 15:00 hodin

- pátek   
od 8:00   do 14:00 hodin

Od 25. 3. 2013 do 29. 3. 2013
- pondělí až pátek  
od 8:00   do 18:00 hodin
                           30. 3. 2013                        

- sobota   
od 8:00   do 12:00 hodin
                           2. 4. 2013  

- úterý    
od 8:00   do 18:00 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou ve vybraných 

obcích:
Nové Město na Mor. - prostory městského úřadu 
 13. 3. 2013, 8:00 – 16:00 hodin
     prostory městského úřadu  
 20. 3. 2013, 8:00 – 16:00 hodin

Jimramov  - prostory úřadu městyse  
                    18. 3. 2013, 8:00 – 16:00 hodin
Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybí-
rat daňové povinnosti v hotovosti.
 

Jak správně zaplatit daň:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet 
Finančního úřadu pro Kraj Vysočina číslo 721-
67626681/0710, variabilní symbol – rodné číslo 
poplatníka, konstantní symbol – 1148
Poštovní složenkou, která je k dispozici na kaž-

dém poštovním úřadě. Použití této složenky je 
zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.
V hotovosti na pokladně Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou, a to v následujících po-
kladních hodinách:
pondělí a středa   
8:00 – 11:30; 12:15 - 17:00 hodin

25. 3. – 29. 3.2013 (každý den) 
8:00 – 11:30; 12:15 - 17:00 hodin

30. 3. 2013 (sobota)  
8:00 – 12:00 hodin

2. 4. 2013 (úterý)    
8:00 – 11:30; 12:15 - 17:00 hodin
Případné další informace k  výběru daňových 
přiznání mohou poplatníci získat na finančním 
úřadu na telefonním čísle 566 652 311.

Stejně jako předchozí roky se i letos velice rychle 
blíží zákonná lhůta pro podání daňového přizná-
ní k dani z příjmů za zdaňovací období 2012. Ter-
mín pro jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě je 
stanoven nejpozději na úterý 2. dubna 2013. Jde-

-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpra-
covává a podává poradce (daňový poradce, ad-
vokát), lhůta se prodlužuje do 1. července 2013. 
Podmínkou je, aby příslušná plná moc udělená 
poradci byla doručena správci daně do 2. dubna 
2013. Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně 

navštívit finanční úřad, jsou jeho pracovníci při-
praveni zabezpečit nezbytnou součinnost potřeb-
nou k řádnému splnění jejich povinnosti odevzdat 
daňová přiznání. Podání daňového přiznání, 
včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, for-
mou datové zprávy opatřené nebo neopatřené za-
ručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a 
struktuře a za podmínek zveřejněných na webové 
adrese http://cds.mfcr.cz. Elektronicky lze daňo-
vé přiznání podat také prostřednictvím datové 
schránky. Daňové přiznání lze rovněž vyplnit na 

výše uvedené internetové adrese, přiznání vytisk-
nout, podepsat a následně podat na územní pra-
coviště nebo jej doručit prostřednictvím poštov-
ních služeb. V rámci aktivního přístupu daňové 
správy k veřejnosti bude zabezpečen pracovníky 
Územního pracoviště ve Žďáru nad Sázavou vý-
běr daňových přiznání k dani z příjmů nejen na 
úřadě, ale po dohodě s příslušnými obcemi i ve 
vybraných obcích. Územní pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou rozšiřuje úřední hodiny a místa 
pro odevzdání daňových přiznání následovně:

Novom stské Sociální Službyě  si vás dovolují pozvat, na spole enský podve erč č

JARNÍ  PROBUZENÍ
M žete se t šit naů ě       MÓDNÍ PŘEHLÍDKU 
firmy IN-SPIRACE .  V roli manekýnek se p edstaví zákaznice firmy, tudíž lzeř  

o ekávat, že jde o ženy r zného v ku i r zných konfek ních velikostí.č ů ě ů č   

Chceme vás p esv d it,  žeř ě č  "každá žena m že být krásná."ů

Milovník m hudby ur it  zp íjemní ve er hudební ů č ě ř č skupina TATABAND, 
pod vedením Josefa Ku ery.č

Kdy: ve tvrtek č 4.4..2013    v 17 hodin

Kde:        Kulturní d m Nové M sto na Moravů ě ě

Vstupenky v cen  130,-ě  K  č m žete zakoupit v INFORMA NÍM CENTRU vů Č  

Novém M st  na Morav .ě ě ě

Výt žek akce bude využit na podporu Novom stských sociálních služeb.ě ě

Nenechte si ujít nejen úžasnou podívanou ženské krásy, ale i nádheru  v podob  klobouk  firmy ě ů DANTES, 
které skv le doplní ě autorskou tvorbu Ireny Šikulové, z Byst ice nad Pernštejnem.   (www.in-spirace.eu)ř

Masopustní veselí je za námi a nadešla doba 
půstu. Jinak řečeno, 40 dní od Popeleční stře-
dy do Velikonoc. Nevychází vám to? Máte 
pravdu, do této doby se totiž nezapočítávají 
neděle. Ovšem právě tyto neděle mají z hledis-
ka zvykoslovné tradice svůj význam. Nejsou 
tak rozšířené jako neděle adventní, ale i dnes 
z nich můžeme čerpat a inspirovat se od našich 
předků.  Oproti adventnímu času má ten před-
velikonoční – postní, nedělí rovnou šest. První 
neděle nese více označení, ale patrně nejrozší-
řenější je Černá. Ženy v tuto neděli měnily svůj 
šat za černý na znamení začínajícího půstu. 
K této neděli se také pojí tajné noční peče-
ní preclíků, které se poté zavěsily barevnými 
stužkami na vrbové proutky. Maminky svým 
ratolestem ráno pověděly, že preclíky tady zane-

chala liška, odtud se tedy používá i název Liščí. 
I druhá neděle – Pražná se pojí s jídlem. Praž-
mo, pokrm z nedozrálých obilných zrn a klasů 
upravených pražením, dal název této nedě-
li. Kromě Pražné se udává i Sazometná, při 
které se bílilo, smýčilo a připravovalo se vše 
tak, aby jaro mohlo přijít do čistého. Možná 
ze zvířeného prachu při gruntování docházelo 
ke kýchání, a tak byla jako Kýchavá označena 
neděle následující. Kolikrát se v ten den kých-
ne, tolik let bude člověk ještě živ. Střed půstu 
znamenal lehké uvolnění. Čtvrtou, Družebnou 
neděli se scházela mládež nebo se pekly koláče 
tzv. družbance s různými náplněmi. Tento den 
byl významný především pro svobodné dívky, 
do jejich domu přicházel ženich s družbou na 
předběžné námluvy. Naopak se smrtí se pojí 

předposlední pátá neděle. Na Smrtnou neděli se 
vynášela smrtka, nebo také morena, jako sym-
bol končící zimy ven ze vsi, aby byla upálena, 
puštěna po vodě nebo zakopána. Lidé se zpět 
do vsi vraceli s tzv. lítem, ozdobeným zeleným 
stromkem. Poslední nedělí je Květná, v kostele 
se světí větvičky jívy neboli kočičky. Ty se do-
dnes zastrkávají za kříž nebo svatý obrázek, aby 
ochránily příbytky od živelné pohromy. Trado-
valo se, že spolknutí několika posvěcených koči-
ček má odpomoci od nemocí. Krásným zvykem 
této neděle je oblékání nových nebo nejlepších 
šatů, člověk měl díky tomu „rozkvést“. Posled-
ním týdnem postní doby je již známější pašijový 
týden s přesně pojmenovanými dny. V Novém 
Městě můžete od Velkého pátku navštívit ve-
likonoční aktivity v Horáckém muzeu.  -kuku-

Velikonoce v Horáckém muzeu
S  prvními jarními paprsky přichází dlouho oče-
kávané jaro, ke kterému neodmyslitelně patří Ve-
likonoce. Jako každý rok tak i letos na Velký pátek 
pro vás připravili pracovníci Horáckého muzea 
tradiční velikonoční předvádění lidových řemesel 
spojené s prodejem výrobků.  Uskuteční se v pá-
tek 29. března od 9:00 do 15:00. Hned ve vestibulu 
muzea bude pro zájemce připraven workshop se 
Zdeňkem Bukáčkem z Krouny. S nositelem tradi-
ce lidových řemesel si tak budete moci namalovat 
originální dřevěnou kraslici. V prostorách stá-
lých expozic se můžete těšit na Marii Blažkovou, 
která představí výrobu dekorací z  kukuřičného 
šustí a háčkovaná vajíčka. Pavel Bureš vám uká-
že, jak je jednoduché uplést tradiční pomlázku či 
košík na koledu. Ivana Hedbávná vás zasvětí do 
dnes už málo známé textilní techniky krosienky, 
Drahoslava Horká předvede zdobení kraslic a 
perníčků, Iva Jaklová batikované a perforované 
kraslice. Vyrobit si voňavé velikonoční zvířátko 
ze sena v podobě ovečky nebo zajíčka můžete pod 

vedením Květy Konárové. Nebudou chybět ani 
Dana Partyková s vizovickým pečivem a Ota Paz-
dera s dekoracemi z pediku. Dřevěné hračky vám 
tradičně nabídne František Sádovský a nevšední 
drátované kraslice a dekorace Věra Studená. Tě-

šit se můžete i na domácí  ZO ČSV Nové Město 
na Moravě, která vám nabídne medové produkty, 
léčiva, kosmetické přípravky aj.  Vstup bude po 
celý den do Horáckého muzea zdarma. Přijďte 
s námi oslavit svátky jara, těšíme se na vás. -HM-

Oslava masopustu v Petrovicích
Začátek roku bývá zpravidla spojen i s přípra-
vami na masopust. Při tradičních vepřových 
hodech si už chystáme maso na masopustní 
zábavu. Letos začal pravý masopust v sobotu 
2. února, a to průvodem masek vesnicí za do-
provodu harmoniky a bubeníka. U každého 
domu bylo veselo, zpívalo se, panovala dobrá 

nálada a všichni se už těšili na 8. února. V ten-
to den se v kulturním domě konala ostatková 
zábava, kterou v  16:00 zahájil dětský kar-
neval. Děti přivítal kulturní dům provoněný 
uzeným masem, které se prodávalo po celou 
dobu konání zábavy. Na dětském karnevalu 
se sešla spousta princezen i rytířů a začalo 

se soutěžit. Pro malé návštěvníky byly při-
praveny sladké odměny. K tanci a k poslechu 
hrála dívčí kapela BOSORKY. Když šly děti 
spát, začala maškarní zábava pro dospělé. Vi-
dět jsme mohli vystoupení baletu, myslivce 
s Karkulkou a nad vším bděl anděl strážný. 

Vlastimil Lukeš 

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě

vyhlašují výběrové řízení na pozici

vedoucí pracovník Horáckého muzea 
a informačního centra

Nabízíme:

• úvazek 1 
• v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů platovou třídu 11

• předpokládaný nástup 1. května 2013

Náplň práce:

• řízení střediska Horácké muzeum a informační centrum
• agenda a administrativa střediska
• koordinace činností muzea a informačního centra

Uzávěrka výběrového řízení 14. března 2013 ve 12:00.
Bližší informace o výběrovém řízení na http://nkz.nmnm.cz/
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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. 

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

 •

N
EM

O
C

N
IC

E N
OVÉ MùSTO N

A
 M

O
R

A
V

ù

nnm_novomest190x130final.indd   1 16.11.12   13:16

Nezávislá pojišťovací agentura
Nové Město na Moravě, Zahradní 1400
Obch. zastoupení Kooperativa, Uniqa, Generali, 

Allianz, Česká pojišťovna, ČPPas
Specialista na firemní pojištění podniků 

a živnostníků s více jak 20letou praxí.
Neriskujte a pojišťujte se u licencovaného profesionálního 

zprostředkovatele, jenž má zkoušky ČNB a profesní pojištění 
na případné škody způsobené jeho činností. Zavolejte, e-mailujte nebo 

se stavte pro radu i nabídku, naše služby jsou zdarma

telefon: 566 617 323, 777 554 443 Provazník, www.jpb.cz, jpb@jpb.cz 
Jsem Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb.

INSTALATERSKÉ 
PRÁCE

tel.: 777 882 063
LEVNĚ, RYCHLE, KVALITNĚ

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 6. 3. 2013
 * kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří: 12-18 týdnů, 
    cena: 120-180 Kč
 * chovní kohoutci 12-18 týdnů, cena: 120-180 Kč 
 * slepice ve snášce, cena: 100 Kč

Dále přijímáme objednávky na kačenky, krůty, housata, 
perličky a kalimera!

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Laštovičková Marie 
Petrovice 44, 592 31 N.Město na Mor., mobil: 736 408 840, 734 384 286

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31 

progresivní stavební firma hledá
ZEDNÍK - OBKLADAČ   Požadavky:
                                       - vyučen v oboru, s praxí  min. tři roky
MISTR                            Požadavky:
                                       - vyučen v oboru, s praxí min. tři roky
                                       - znalost rozpočt. programu Power Build
                                       - znalost stavebních rozpočtů 
ŘIDIČ, STROJNÍK         Požadavky:
                                       - ŘP skupiny B, C a profesní ŘP
                                       - praxe tři roky v řízení nákladního 
                                         automobilu či zemního stroje

Nástup dle dohody. 
Profesní životopis zasílejte na kutra@staredo.cz  

Chcete začít cvičit, vytvarovat postavu? 
Nabízíme:
- cvičení na rekondičních stolech Toning systems 
- cílené spalování tuků problémových partií 
 v podtlakovém pohybovém systems Vacushape

- válečkovou masáž BodyRoll
Po objednání na tel. 739 945 126 si můžete 

vše zdarma vyzkoušet!
Těšíme se na Vás v příjemném prostředí 

rekondičního studia Harmonie.

Vratislavovo náměstí 98
Nové Město na Moravě

AUTO-PNEU  SERVIS
JEŠTĚ STÁLE JEZDÍTE NA BENZÍN ???

LPG přestavby - montáž LPG
včetně revizí tlak. nádob a servisu od 23490,-

ETHANOL 85 - palivo E85
    řídící jednotka E85 vč. montáže od 3490,-

více informací na  www.pkpneu.cz

PK-PNEU s.r.o.  Lnářská 1238
Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 777 554 277
www.zookramek.cz/eshop

Regionální internetový obchod
s granulemi pro psy 

...jeden den objednáváte, druhý den vyzvedáváte...
výdejní místo Nové Mìsto na Moravì

Velikonoční 
koutek

200 druhů velik. cukrovinek
živé Petrklíče pouze za 19 Kč
jarní živé květiny, pohledy 1,90 
věnečky, pomlázky z vrby  

3000 druhů jarního zboží!
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1.3. v 19:00 koncert Květy penzion U Pasáčka

1.3. ve 20:00 koncert Czech Restaurant, Halina 1.p.

2.3. v 10:00 sport Vysočina Aréna

2.3. v 11:00 sport TJ Nové Město na Moravě - TJ Nová Včelnice kuželna

2.3. ve 20:00 tanec Lyžařský věneček – neformální ples kulturní dům

3.3. v 9:30 sport Vysočina Aréna

3.3. v 10:00 sport TJ Nové Město na Moravě - TJ BOPO Třebíč kuželna

3.3. v 16:00 koncert Odpoledne s harmonikou, Renata & Josef Pospíšilovi kulturní dům

3.3. v 17:30 kino kino

7. - 15.3. výstava Nakupování pod drobnohledem Horácké muzeum

7.3. - 28.4. vernisáž Jiří Jun - Hostem svého bytí Horácká galerie

8.3. - 7.4. výstava MUDr. Josef Svítil – Jan Karník Horácké muzeum

8.3 ve 19:00 tanec Reprezentační ples Gymnázia V. Makovského a Unie rodičů kulturní dům

9.3 ve 20:00 kino Ve stínu, 106 min., detektivka kino

10.3. v 16:00 koncert Kytarový koncert, studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka Horácká galerie

12.3. v 19:00 koncert Václav Neckář a skupina Bacily kulturní dům

13.3. v 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

13.3. ve 20:00 kino kino

14.3. v 17:00 vernisáž Jan Svoboda - Pod malbou Horácká galerie

14.3. v 17:00 koncert Koncert sólistů, žáci ZUŠ Jana Štursy aula Gymnázia V. Makovského

15.3. v 10:00 sport Mistrovství ČR dorostu Vysočina Aréna

15.3. v 17:30 sport TJ Nové Město na Mor. B - TJ Slovan Kamenice nad Lipou B kuželna

do 15.3. výstava Nejoriginálnější sněhulák Městská knihovna

16.3. v 9:30 sport Mistrovství ČR dorostu Vysočina Aréna

16.3. v 11:00 sport TJ Nové Město na Moravě - TJ Jiskra Nová Bystřice A kuželna

16.3. v 13:30 ostatní Loučení se zimou – maškarní průvod sraz u hřiště TJ Pohledec

16.3. v 17:00 kino Expediční kamera – filmový festival kulturní dům

16.3. v 20:00 tanec 3. jarní zahradnický ples KD Pohledec

17.3. v 9:30 sport Mistrovství ČR dorostu Vysočina Aréna

17.3. v 17:30 kino Auta 2, 110 min., rodinná komedie, dabing kino

19.3. v 15:00 vernisáž Vidět s úsměvem Horácké muzeum

20.3. v 17:00 sport TJ Nové Město na Moravě C - TJ Spartak Velké Meziříčí C kuželna

21.3. v 18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy a jejich hostů Horácká galerie

22.3. v 19:00 koncert kulturní dům

23.3. ve 20:00 kino Láska, 125 min., drama, nevhodný do 12 let kino

24.3. ve 14:30 workshop Setkání s Afrikou: workshop pro zájemce o bubnování 

24.3. v 15:00 vernisáž Setkání s Afrikou: vernisáž výstavy (beseda, kvíz) evangelický kostel

24.3. v 16:30 koncert Setkání s Afrikou: koncert (bubnování, spirituály, africké písně) evangelický kostel

26.3. v 8:30 ostatní Dětská scéna 2013 – přehlídka dětských recitátorů Horácká galerie

26.3. - 26.5. výstava Jindřich Štreit - Brána naděje Horácká galerie

29.3. v 9:00 ostatní Velikonoce v Horáckém muzeu Horácké muzeum

29.3. v 9:00 pro děti Malování kraslic se Zdeňkem Bukáčkem Horácké muzeum

30.3. ve 20:00 kino kino

Defektum rock

75. Zlatá lyže / Slavic Cup – ČP dorostu

75. Zlatá lyže / Slavic Cup –  ČP dorostu

Doba ledová 4: Země v pohybu, 94 min., anim. komedie, dab.

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část, 115 min, romantická fantasy

Mňága a Žďorp a Vypsaná fixa

presbyterna evang. kostela

Medvídek Pú, 80 min., animovaná komedie, dabing

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
... o skutečném životě, o dobrodružství, divoké 

přírodě, extrémních zážitcích i sportech M
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