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Novoměstský rozpočet – nejlepší služba 
na Vysočině

Novoměstský otevřený rozpočet se stal nejlepší 
elektronickou službou na Vysočině. V krajském 
kole soutěže Zlatý erb se Nové Město umístilo 
na sdíleném prvním místě. Klikací rozpočet tak 
bude jednou ze dvou služeb, které budou Kraj 
Vysočina reprezentovat v celostátní soutěži. „Ví-
tězství v kraji je oceněním práce našich infor-
matiků a finančního odboru. Beru to však také 
jako uznání snahy o otevřené hospodaření. Lidé 
mají možnost kontrolovat využití svých peněz, 
a to je dobře,“ komentoval úspěch Nového Města 
starosta Michal Šmarda, který Zlatý erb převzal 
spolu s Věrou Strašilovou a Zbyňkem Greplem 
z novoměstského úřadu. Zda město nakládá 
s penězi tak, jak má, zjistí lidé pomocí několika 
málo kliků na internetu. Lidé se mohou proklikat 

k informacím, v jaké výši byl rozpočet schválen 
či jaká je výše upraveného rozpočtu v rámci da-
ného roku. Zda město plní svůj finanční plán, 
je možné porovnat nejen v rámci aktuálního 
období, ale i z údajů z předchozího roku. Vedle 
finančního nástinu se k  lidem díky otevřenému 
rozpočtu dostanou informace o konkrétních fir-
mách, které se podílejí na městských zakázkách. 
Jasné bude i to, jak byly tyto firmy vybrány. Tyto 
funkce dnes nabízí svým občanům jen novoměst-
ská radnice. „Co se týká veřejné správy, jsme 
průkopníky v České republice a nestydíme se 
říci i v Evropě,“ doplňuje Zbyněk Grepl. Podle 
starosty by však největším oceněním bylo, kdyby 
se k férovému a otevřenému hospodaření přidaly 
i ostatní veřejné instituce v naší zemi.          -mah-

Nastává čas investic. Ve městě se bude stavět i opravovat 
Na začátku března odstartovala rekonstrukce 
a přístavba budovy denního stacionáře Zdisla-
va. Stavebníci již zvládli přeložit sítě a zpevnili 
základy. Práci nezastavila ani nečekaná sněho-
vá nadílka. Rozšíření centra patří ke stěžejním 
investicím tohoto roku, na kterou město zís-
kalo dotaci. Z městské kasy tak bude hrazena 
pouze část nákladů. Neznamená to však, že by 
se v  letošním roce město nepouštělo do vlast-
ních projektů. S  příchodem jara se rozjíždí 
i městské investice. K největším investičním ak-
cím tohoto roku patří nástavba a rekonstrukce 
mateřské školy v Drobného ulici. Rekonstruk-
ce čeká také první základní školu, kde bude 
opravena elektroinstalace. „Rekonstrukce ve 
škole je důležitá, ale patří k akcím, které ne-

jsou tolik vidět – veřejnost je nevnímá tak, jako 
když se postaví nějaká nová budova, opraví 
komunikace nebo třeba náměstí,“ poznamenal 
starosta Michal Šmarda. V rozpočtu je pamato-
váno také na pořízení projektové dokumentace 
pro stavbu bazénu za devadesát milionů korun 
v Hornické ulici a pro sportovní halu v Tyršově 
ulici. Na projekt, případně i na výběrové řízení 
zhotovitele bazénu je vyčleněno 1,7 milionu 
korun, na přípravu sportovní haly necelý mi-
lion. Dokumentace bazénu i haly budou při-
praveny pro stavební povolení. „Pak nás čeká 
tendr na stavbu bazénu a příští rok stavba,“ 
sdělil starosta. Rozpočet počítá i s budováním 
autobusových zastávek, jejichž postavení sou-
visí s myšlenkou zavedení městské hromadné 

dopravy. Lidé jistě ocení přestavbu přechodů 
pro chodce či úpravy koupaliště. V případě, že 
se městu podaří získat dotace, vzniknou v No-
vém Městě a jeho blízkém okolí terénní stezky 
pro horská kola, takzvané singltrekové tratě. 
Přes četné investice město pokračuje v trendu 
snižování schodků rozpočtu. V roce 2013 bude 
město hospodařit s plánovaným deficitem 
ve výši 9,1 milionu korun. Daří se tak snižo-
vat rozpočtový schodek, který v letech 2009 
a 2010 přesahoval třicet milionů korun. -mah-

Soutěž o novou 
znělku rozhlasu 
Naše město získalo dotaci na pořízení protipovod-
ňových opatření v  podobě bezdrátového rozhla-
su. Nová technika nahradí stávající a již zastaralé 
zařízení. S  jejím pořízením se pojí také soutěž, 
kterou vyhlašuje měsíčník Novoměstsko společ-
ně s  Městským úřadem. Cílem soutěže je vybrat 
novou znělku městského rozhlasu. Návrhy lze 
odesílat na e-mailovou adresu soutez@nmnm.cz. 
Originální zvukový soubor musí být před odeslá-
ním e-mailem komprimován, nebo-li zazipován. 
Hodnoceny budou příspěvky, které bude možné 
přehrát. Doporučeny jsou příspěvky ve formátu 
zvukového souboru mp3 (datový tok – bitrate 
192 kbit/s). Délka dodaných příspěvků by nemě-
la přesáhnout délku 20 vteřin. Pravidla soutěže 
počítají s  úpravou autorských práv v  případě 
vítězství a také se zveřejněním jména autora ví-
tězné znělky. Na vítěze soutěže čeká hodnotná 
cena v  podobě stylového notebooku. Uzávěr-
ka soutěže je stanovena na 20. května. -mah-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Revitalizace: přibudou nové stromy a zeleňNa Luční vzniknou parkovací místa 

Názory zastupitelů na investice 
v letošním roce v Novém Městě

Po několikaměsíčních přípravách odstartoval 
v našem městě projekt revitalizace zeleně. Podle 
citlivě stanovených pravidel dojde k obnově par-
ků, zeleně a stromořadí. „Dlouhodobým pozo-
rováním, a po tři roky detailnějším pohledem na 
stromy v našem okolí, tento projekt velice vítám 
a považuji ho za nezbytný krok k udržení součas-
né vzrostlé zeleně,“ říká předseda spolku LIPA 
Martin Petr. V první řadě budou odstraněny ne-
mocné, suché či konkurenční stromy a také ná-
lety. Dále bude přestárlá zeleň omlazována. Zvuk 
velké motorové pily by tak měl být slyšet spíše 
sporadicky. „Ve většině případů budou zachová-
ny stávající vzrostlé stromy,“ přibližuje Petr. Na-
opak ve velkém se budou vysazovat nové stromy 

a keře. V neposlední řadě budou zakládány nové 
trávníky. Zlepší se nejen vzhled města, ale také 
zdravotní stav městské zeleně. Přibude míst, kde 
budou moci lidé odpočívat a relaxovat. Relaxač-
ní zóny budou také plnit funkci osvětovou a vý-
chovnou. K tomu budou pevně zakořeněna jasná 
a nepřekročitelná pravidla v péči o zeleň. „Cílem 
vždy musí být účinná pomoc stromům tak, aby 
vlastní regenerací byly zachovány pro nás i pro 
další generace,“ vysvětluje Petr. Spolek LIPA ne-
chyběl na přípravných jednáních, která předchá-
zela projektu. „Záruky, které jsme již z minulosti 
měli v hlavní projektantce, paní Ireně Dundycho-
vé, která se svým týmem poctivě vyhodnotila ka-
ždý strom v dotčených lokalitách, byly potvrzeny 

a z  celkového množství vzrostlých stromů byla 
vytipována asi 3 % vážně poškozených stromů 
ke skácení,“ poznamenává Petr. Naše město má 
tak šanci, aby se vyhnulo sporům a hádkám, kte-
ré podobné projekty provázely v jiných městech. 

„Velmi důležité bude samotné odborné provedení 
prací tak, aby nedošlo k poškození stromů udržo-
vaných ani stromů vedlejších. Stejnou odbornost 
budeme vyžadovat i v případě vysazování nové 
zeleně, a to hlavně při hledání vhodné lokalizace 
stromů nebo keřů. Mohu slíbit všem občanům, 
že po dobu provádění prací budeme v pohotovos-
ti,“ uzavírá Petr. Původní rozpočet projektu činil 
14 milionů korun. Výběrovým řízením však vítěz-
ně prošel uchazeč s nabídkou 5 milionů. -mah-

Město prokoukne. Zeleň tu bude plnit několik funkcí 
Irena Dundychová  se řadí k předním českým dendrologům. Stromům a dřevinám se věnuje takřka celý svůj život. V současnosti dozoruje projekt revitalizace 
zeleně v našem městě. 

Co revitalizace zeleně městu a jeho obyvate-
lům přinese?  
Hlavním smyslem akce je zlepšení stavu součas-
ných zelených ploch v Novém Městě. Původní 
výsadby byly totiž v řadě případů zakládané sice 
s nadšením, ale bez respektování základních 
dendrologických a architektonických zásad. V 
mnoha případech jsou porosty ve špatném zdra-
votním stavu a ohrožují bezpečnost. Projekt se 
snaží respektovat původní hodnotné dřeviny 

-  u nich budou realizována opatření ke zlepšení 
zdravotního stavu a zvýšení provozní bezpeč-
nosti. Realizace záměru se neobejde  bez káce-
ní. Odstraněny budou ale především dřeviny ve 
zhoršeném zdravotním stavu, neperspektivní 
nebo stromy konkurující perspektivním dřevi-
nám. Všechny pokácené dřeviny budou nahraze-
ny novou výsadbou. Zásahy jsou plánovány tak, 
aby procházky zelenými plochami města byly 
příjemné, bezpečné a aby zeleň   plnila všechny 
potřebné funkce, tedy funkce estetické, hygienic-
ké a alespoň v omezené míře i funkce ekologické.          
   
Nebude ve městě žádný strom pokácen 
zbytečně?
Otázka kácení stromů ve městě je vždy vel-
mi citlivá záležitost. Je velmi dobře, že oby-
vatelům není osud městské zeleně lhostej-
ný. Mohu ale zodpovědně říct, že pokácení 
každého stromu bylo velmi pečlivě zvažováno 
a že žádný strom nebude pokácen bezdůvod-
ně. Všechny pokácené stromy budou nahraze-
ny novou výsadbou, která svým počtem vyso-
ce převýší počet stromů určených k pokácení.  

Znamená to, že ve městě bude více zeleně, než 
tomu bylo před začátkem revitalizace?  
Ano, počet vysázených dřevin je výrazně vyšší, než 
počet pokácených. K výsadbě bude přitom použit 
vyspělý sadební materiál, takže vysázená zeleň 
začne plnit své funkce bezprostředně po vysazení. 
   
Kolik bude vysázeno nových stromů a kolik 
dřevin bude ošetřeno? 
Celkově bude vysázeno 15846 kusů dřevin, 
z toho 163 kusů stromů. Ošetřeno bude 884 kusů 
stromů a regenerovaná plocha je 40,92 hektaru. 
   
Jak dlouhou garanci drží dodavatel na život-
nost nově vysázených stromů? 
Záruční doba na toto dílo je v délce 120 měsíců. 
Délka záruční doby je s ohledem na stanovenou 
dobu udržitelnosti projektu. Záruční doba počí-
ná běžet konečným předáním a převzetím díla. 
   
Kdy bude revitalizace zeleně v  Novém Městě 
dokončena?            
Revitalizace zeleně bude dokončena 31. října 
tohoto roku.                                                             -mah-

Konkurz na ředitele 
ZUŠ Jana Štursy 
V  brzké době bude vyhlášen konkurz na ředi-
tele/ku Základní umělecké školy Jana Štursy 
v  Novém Městě na Moravě. Důvodem k  vy-
hlášení konkurzního řízení je končící funkční 
období stávající ředitelky. Záměr již na svém 
jednání odsouhlasila Rada města. -mah-  

Statistici navštíví 
domácnosti 
Jak se žije v českých domácnostech, zkoumají 
pracovníci Českého statistického úřadu. Šetření, 
které srovnává sociální a ekonomické postavení 
rodin ve 30 evropských zemích, potrvá do 12. 
května. Do náhodně vybraných domácností, tedy 
i na Vysočině, zavítají vyškolení tazatelé. Jsou po-
vinni se prokázat průkazem či pověřením, které 
je opravňuje k provedení šetření. To se uskuteč-
ní v celkem 10 127 domácnostech v  ČR. -mah-

Lyžařská sezona 
skončila 
Přes citelné ochlazení, které doprovázelo 
uplynulé dny, je letošní lyžařská sezona u kon-
ce. Na pláních kolem Nového Města již roztál 
takřka všechen přírodní sníh. Lyžovat se dá 
nyní už jen na tratích ve Vysočina aréně.  -mah-

Třídit znamená 
myslet 

Během zimních měsíců se zkomplikovalo tří-
dění takzvaného bioodpadu. Lidé do speciál-
ních kontejnerů určených pro biologicky roz-
ložitelné zbytky odkládají také odpad, který 
sem nepatří. Tím se komplikuje jeho následné 
zpracování. Do bioodpadu mohou lidé házet 
trávu, listí a plevel ze zahrad, zbytky z ovo-
ce a zeleniny, slupky či zbytky pečiva. -mah-

Strážnici se budou 
školit v Brně 
Brněnští strážníci patří ke špičce v oboru. Za svo-
ji činnost jsou pravidelně vyznamenáváni. Svých 
výsledků dosahují také díky pravidelnému vzdě-
lávání. Školit se u tohoto sboru budou také naši 
strážníci. Město již dohodlo podmínky školení se 
zřizovatelem Statutárním městem Brnem. -mah-

Na začátku byla petice, na konci děkovný dopis. 
Zatímco dnes nemají obyvatelé bytových domů na 
Luční takřka kde zaparkovat, v budoucnu tomu 
bude jinak. Rada města na svém posledním jedná-
ní posvětila návrh, který by měl dlouhodobý pro-
blém s nedostatkem parkovacích míst v lokalitě 
vyřešit. Bylo zadáno vypracování projektové doku-
mentace. Počítáno je s vybudováním nových par-
kovacích ploch, přičemž půjde o takzvaná kolmá 

místa stání. Sloužit by měla předně obyvatelům 
bytových domů č. p. 1316-17 a 1320-21, kterým 
pomalu docházela trpělivost. Na vedení města se 
tak obrátili s peticí, ve které žádali o řešení neutě-
šené situace. Výsledek? Již letošní rozpočet počítá 
s přípravou nových parkovacích míst v této lokali-
tě.  Jejich vybudování bude zahrnuto do rozpočtu 
na příští rok. Jasné řešení ocenili dotčení obyvatelé, 
kteří vedení města adresovali děkovný dopis. -mah- 

Nové reklamní poutače v ulicích 
Předpokladem   úspěchu je být viděn. To platí 
i v případě novinky, která je v současnosti vidět 
v  ulicích našeho města. Jsou jí reklamní pou-
tače, neboli také cityboardy. Ty jsou umístě-
ny na sloupech veřejného osvětlení v  různých 
částech města. Sloupy tak nyní plní dvojí účel. 

Nově se staly nositeli reklamních sdělení či 
avíz. Informace jsou v poutačích obměňovány 
v  případě zájmu a potřeby. Se zájemci o rekla-
mu budou jednat a o poutače se starat pra-
covníci Novoměstských kulturních zařízení. 

-mah-

Výsledky novoroční ankety 
V  únorovém vydání nás zajímal Váš názor, zda 
byste uvítali organizované oslavy příchodu nové-
ho roku. Ptali jsme se vás, zda Vám chybí novoroč-
ní nebo silvestrovský ohňostroj a zda byste rádi 
přivítali nový rok společně.  Co jsme se od Vás do-
zvěděli? Lidé, kteří hlasovali prostřednictvím in-

ternetu, si myslí, že akcí je už v Novém Městě dost 
a další by byly zbytečné. Stejný názor však nesdílí 
lidé, kteří využili osobního, papírového hlasování 
v  Městské knihovně. U této skupiny hlasujících 
převážila možnost oslavy v podobě novoroč-
ních odpoledních setkání s  ohňostrojem.-mah-  

Elektronické hlasování:  Papírové hlasování:
• Akcí je v Novém Městě už tak dost, je to 
zbytečné. (49 %)  

• Potěšil by mne silvestrovský kulturní pro-
gram s ohňostrojem o půlnoci. (25 %)  

• Líbilo by se mi novoroční odpolední setkání 
s ohňostrojem. (17 %)  

• Oslavy ať se klidně konají, ale ohňostroje mi 
vadí. (9 %)

• Akcí je v Novém Městě už tak dost, je to 
zbytečné. (12 %)  

• Potěšil by mne silvestrovský kulturní pro-
gram s ohňostrojem o půlnoci. (20 %)  

• Líbilo by se mi novoroční odpolední setkání 
s ohňostrojem. (44 %)  

• Oslavy ať se klidně konají, ale ohňostroje mi 
vadí. (24 %)

MUDr. Jindřich Hauk (TOP 09)
Respektuji omezené finanční možnosti pro výběr investic. Jsem rád, že 
vedení města usiluje o získání dotací pro realizaci akcí. Potěšilo mě, že 
letos dojde i na úpravu koupaliště, které by se mohlo stát vyhledávaným 
cílem vycházek i odpočinku, zejména maminek s dětmi.

Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
Jsem rád, že se podařilo prosadit střízlivý přístup k investicím a opravám. 
Daří se stavět úsporně a užitečné věci, město konečně získává i evropské 
dotace a šetří tak vlastní peníze. Chybí mi slíbené projekty pro zlepšení 
života seniorů, ať už jde o různá oddechová místa, úpravy parků, nebo 
investice do bydlení.

Zase stromy, stromy, stromy
Pro milovníky stromů a přírody obecně je teď o 
zdraví vylézt z domu ven. A to jsou pouze dojmy 
z krátké procházky sobotním (9.3.t.r.) Novým 
Městem (dál jsem se hrůzou z dalších „nálezů“ 
už neodvažovala jít), jež mi přivodila velký šok. 
V aleji jakási firma pomocí  těžké techniky píli-
la staleté lípy. Před tělocvičnou 2. ZŠ směrem 
k hřišti zmizely téměř všechny nevysoké stromy. 
Na katolickém hřbitově byly vykáceny dvě řady 
nikomu nevadících tújí (německy Thuja nebo 
také Lebensbaum, což znamená strom života), 
ze kterých zbyly jen úplně zdravé do dálky sví-
tící pařezy. Proč? Kdo o tom rozhodl? Jak to, že 
o tom veřejnost nic nevěděla, a to ani pracov-

níci, kteří na hřbitově našli své zaměstnání, a 
teď jsou svědky šoku a údivu lidí navštěvujících 
hřbitov, na jejichž otázky nedokážou odpovědět. 
Nestačilo, že byla zničena památná (a chráně-
ná!) lípa u vchodu do hřbitova, o které jsem 
přesvědčena, že i když se jedna větev odlomila, 
přece by zbylá část stromu, kdyby byla šetrně 
ošetřena, ožila! Lípy jsou velmi vytrvalé a ži-
votaschopné. Tak co vy na to, dámy a pánové 
z  novoměstského občanského sdružení LIPA, 
jehož (cituji z  kréda na internetu) „hlavní čin-
nost spočívá v ochraně dřevin rostoucích mimo 
les...“.   Tak nám ta revitalizace zeleně v Novém 
Městě na Moravě pěkně začíná! A. Macháčková

Názor zaslaný redakci na téma revitalizace zeleně Další zpravodaj
Květnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku v pondělí 15. dubna 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději ve středu 1. května 
2013. Své příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 
můžete zanechat v kanceláři kulturního domu, 
v městské knihovně nebo v Horáckém muzeu. 
Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků
v textovém editoru velikosti písma 12. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.

pokračování ze str. 1

Jak hodnotíte rozsah plánovaných investic?

Archiv jednotlivých vydání 
na: noviny.nmnm.cz
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Zvyšování kvality, efektivity, výkonnosti a transparentnosti 
klíčových procesů služeb MěÚ Nové Město na Moravě

Bezproblémové MS v biatlonu. Policisté převzali plaketu 
od svého prezidenta za splnění mimořádného úkolu

Nové Město na Moravě získalo v roce 2010 dotaci 
v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a za-
městnanost“ na projekt „Zvyšování kvality, efektivi-
ty, výkonnosti a transparentnosti klíčových procesů 
služeb Městského úřadu Nové Město na Moravě“. 
Již třetím rokem jsou v rámci tohoto projektu usku-
tečňovány aktivity, jejichž výsledkem by mělo být 
zlepšení vztahů pracovníků úřadu s klienty úřadu. 
Součástí této aktivity je například provádění opako-
vaných cílených dotazníkových šetření zaměřených 
na spokojenost s chodem MěÚ ze strany občanů 
odcházejících z úřadu. V rámci těchto šetření moh-
li klienti úřadu vyjádřit své připomínky, návrhy či 
hodnocení na fungování úřadu:

Hodnocení spokojenosti za celý úřad a všechny 
kategorie – 2. pol. 2012

Šetření spokojenosti klientů odcházejících z budo-
vy MěÚ - tabulka ilustruje pořadí osmi měst, která 
jsou dlouhodobě (od poloviny roku 2010) zapojena 
do šetření klientské spokojenosti.

Hodnocení bylo prováděno následující hodnotící 
škálou:
1. spokojen/a
2. spíše spokojen/a
3. ani spokojen/a, ani nespokojen/a
4. spíše nespokojen/a
5. nespokojen/a

Projekt „Zvyšování kvality“ je nastaven jako dlou-
hodobý projekt s dobou trvání projektu od září 2010 
do června 2013. Průběžné výsledky jednotlivých še-
tření jsou zveřejněny na webových stránkách města 
pod odkazem „Projekty města“ – Zvyšování kvality, 
efektivity, výkonnosti. V  příštím čísle Zpravodaje 
seznámíme čtenáře s dalšími výsledky šetření.   -luk-

Výzva pro nominaci ocenění sportovních 
osobností a výkonů za rok 2012 
Komise pro sport, mládež a volný čas připravu-
je i v letošním roce slavnostní ocenění význam-
ných osobností v oblasti sportu za rok 2012. 
V souvislosti s tím se obracíme na všechny občany 
a sportovní i tělovýchovné organizace a žádáme 
je o dodání nominací a návrhů na toto ocenění. 
Oceněným může být jednotlivec, kolektiv či tre-
nér, který za rok 2012 dosáhl významného úspě-
chu a reprezentuje v oblasti sportu Nové Město 
na Moravě. Oceněna bude zejména účast na mi-
strovstvích, v evropských a světových pohárech 

a v dalších vrcholových soutěžích. Komise uvítá 
i nominace význačných osobností, které zasvětily 
svoji práci podpoře, rozvoji a propagaci sportu 
a tělovýchovy. Jednotlivé nominace mohou zasí-
lat občané i sportovní a tělovýchovné organizace 
na stanoveném tiskopise, který je možné si vy-
zvednout na podatelně radnice, nebo si jej zájemci 
mohou stáhnout z webových stránek města. Vypl-
něné tiskopisy na nominace budou přijímány na 
podatelně radnice v Novém Městě do 22. dubna 
do 14:00 hodin. Žofie Řádková, tajemnice komise

Veřejná sbírka na radnici partnerského 
města Waalre
V červenci loňského roku vyhořela radnice ni-
zozemského města Waalre, které je dlouhole-
tým partnerem Nového Města.  Zastupitelstvo 
našeho města se proto na svém zasedání ze dne 
26. listopadu rozhodlo finančně pomoci městu 
Waalre a na obnovu radnice věnovalo částku 50 
tisíc korun. K finanční pomoci se mohli připojit 

i novoměstští občané. Při zahájení adventu, 1. 
prosince, byla vyhlášena veřejná sbírka. Přispět 
bylo možno do 17. prosince. Celková vybraná 
částka z veřejné sbírky činí 4 964 korun a tento 
finanční obnos byl převeden na bankovní účet 
města Waalre. Děkujeme všem občanům města, 
kteří jakoukoliv finanční částkou přispěli. -mah-

Svoz komunálního 
odpadu oVelikonocích
S  ohledem na velikonoční svátky bude upraven 
svoz odpadu ve městě a jeho částech. Odpad se 
nebude vyvážet v pondělí 1. dubna. Svoz se usku-
teční ve dvou náhradních termínech. V  sobotu 
30. března se popelnice budou vyvážet v ulicích 
Německého, Němcova, Jamborova, Podlouc-
kého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská, 
Bělisko, Na Výsluní, Lesní, Polní, Policie Praha, 
Zahradní, Včela, Sportovní, L. Čecha, Makov-
ského, Šimkova, Štursova, Tyršova – od ulice 
Žďárské po křižovatku L. Čecha, Radnická.  
V úterý 4. dubna bude svoz proveden v částech 
Rokytno, Studnické Paseky, Studnice, Penzion 
u Martina, Maršovice, Nad Městem, Maršovská 
Rychta a v ulicích Maršovská, Bezručova, Wol-
kerova, Čapkova, Mrštíkova, Karníkova, Vanču-
rova, Olbrachtova. Popelnice je třeba nachystat 
ve večerních hodinách předchozího dne nebo 
v ranních hodinách svozového dne, nejpozději 
do 5. hodiny. Pokud nebude sběrná nádoba ke 
svozu přistavena v daném termínu, bude vyve-
zena až při dalším řádném svozu. Aleš Popelka

Hodnocení spokojenosti za celý úřad a všechny kategorie - 2. pol. 2012
Jak jste spokojen(a) s - (Počet dotazníků: 193)

Orientační systém (plán)
Prostředí úřadu

Jednání a vystupování úředníka 
Pracovní doba

Průměr

1,16
1,1

1,26
1,08
1,15

Šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ 
- porovnání - za všechny šetření celkem

Děkovný dopis hejtmana Kraje Vysočina adresovaný 
všem Novoměšťákům

Vážený pane starosto, milý Michale, 

dovol mi, abych Tobě, členům zastupitelstva 
i všem občanům Nového Města na Mora-
vě poděkoval za podporu Mistrovství světa 
v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě. 

Úspěch této dosud na Vysočině ojedinělé akce 
mě velmi těší. Myslím, že jsme ukázali nejen li-
dem v České republice, ale i světu, že rozlohou 
nevelká a věkem mladá Vysočina umí zvládnout 
velkou akci. Podle všech dosavadních informa-
cí jste to skvěle zvládli organizačně i finančně, 
ale já mám největší radost z toho, že jsme to 

všichni společně zvládli především lidsky. Od-
vedené práce celého organizačního týmu si 
velmi cením a doufám, že na výsledném úspě-
chu se pozitivně projevil i podíl Kraje Vysočina 
a vzájemná spolupráce, která byla od počátku 
postavena na přátelských vztazích. Návštěvní-
ci Vysočina arény, ať už domácí či ze zahraničí, 
oceňovali zejména profesionalitu, vstřícnost 
a pozitivní přístup všech organizátorů. Vaši lidé 
odvedli velký kus práce, které si velmi vážím. 
Prosím, předej moje poděkování všem, kteří 
se na zdárném průběhu mistrovství podíleli.
 
Ty osobně, zastupitelé i občané Novoměstska 

máte velký podíl na zdárném a bezpečném prů-
běhu mistrovství. Jsem hrdý na to, že Vysočina 
dostála svému odhodlání a cílům, které si před 
konáním Mistrovství světa v biatlonu vytýčila.
 
Vážený pane starosto, do další práce Ti přeji 
mnoho úspěchů a optimistických chvil, těším 
se na další spolupráci a přeji Ti pevné zdraví 
a dostatek energie pro výkon Tvé náročné funkce. 

S pozdravem 

MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina

Ve čtvrtek 14. března se v budově Office area 
Vysočina arény sešly špičky krajského policejní-
ho ředitelství spolu s organizátory biatlonového 
MS, hejtmanem Kraje Vysočina a policejním 
prezidentem, aby zhodnotily činnost policie 
během proběhnuvšího MS v biatlonu. Součás-
tí programu bylo také předání Plakety Policie 
České republiky za splnění mimořádného úkolu 
v souvislosti s přípravou a realizací bezpečnost-
ního opatření MS v biatlonu 2013 v Novém 
Městě. Mezi vyznamenanými, kteří z rukou 
policejního prezidenta Martina Červíčka oce-
něni převzali, byli také velitel policie v Novém 
Městě Libor Černý a jeho zástupce Jaroslav Ha-
ramul. Jejich odvedená práce byla totiž špičková. 
Dle náměstka pro vnější službu Karla Sehnala 
představoval policejní dozor na průběh MS vů-
bec největší opatření za dobu existence Kraje 
Vysočina, během kterého bylo nasazeno 262 
policistů, 38 služebních vozidel a odpracováno 
více než 4000 přesčasových hodin. Za odvedené 
výkony vyslovil poté poděkování všem policis-
tům také policejní ředitel Kraje Vysočina Miloš 
Trojánek, který vyzdvihl především precizní 
komunikaci mezi všemi složkami zapojenými 
do činnosti kolem MS. Zmínil také vzorné cho-
vání obyvatel Nového Města, kteří respektovali 
všechna potřebná omezení, a ulehčili tak poli-

cistům práci. V závěru adresoval poděkování 
krajskému ředitelství jihomoravskému, pardu-
bickému a pražskému, bez jejichž pomoci by se 
celá akce neobešla. Policejní prezident Martin 
Červíček před rozdáním ocenění za odvedenou 
službu zhodnotil celé opatření jako více než vy-
dařené a nadnesl, že by si z nasazení a výkonů 
policistů Kraje Vysočina měli vzít všichni ostat-
ní příklad. Na jeho slova navázal hejtman kraje 
Vysočina Jiří Běhounek a prohlásil, že je hrdý na 
to, že může být hejtmanem v kraji, kde se spolu 
lidé umějí domluvit a navazovat spolupráci na 

nejrůznějších pozicích tak, aby vedla ke zdárné-
mu cíli. „Je milé zjištění, že v dnešní uspěchané 
době se někdo ještě dovede zastavit, vrátit a po-
děkovat vám za práci.  To, že tak učiní osobně 
i pan policejní prezident, je událost, kterou si 
člověk uchová v paměti na celý život. Navíc for-
ma, kterou zvolil, byla nevídaná. Poprvé jsem 
zažil, že by přijel někdo za vámi a ne vy za ním 
do předem připraveného sálu v Praze, kde by 
proběhl předem připravený scénář slavnostního 
ceremoniálu,“ komentoval setkání velitel Policie 
ČR v Novém Městě Libor Černý. -KH-, -mah-
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Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Pomoc ze SOŠ Bělisko– Opravený traktor pro Afriku

Na přelomu ledna a února vyvrcholila mise, 
díky které putovalo několik zrenovovaných trak-
torů do Afriky, konkrétně do Tanzánie. Stalo se 
tak díky pomoci farností ve Žďáře nad Sázavou 
a v Brně – Řečkovicích. Faráři obou farností Jan 
Kotík a Vladimír Záleský s dalšími 9 účastníky 
mise předali po dobrodružné cestě napříč Tan-
zánií chudým vesničanům tři traktory, kostelní 
zvon, dětské oblečení, školní potřeby, nářadí 
a zdravotnické pomůcky. Do mise se zapojila 
také SOŠ Bělisko, která tak přispěla ke zda-

ru  této ojedinělé akce. Pod vedením učitelů 
odborného výcviku Vlastimila Kosteleckého, 
Milana Müllera a šikovných hochů z  učebního 
oboru Opravář lesnických strojů odjel z  naší 
dílny jeden ze tří rekonstruovaných traktorů 

-  Zetor Super. Traktor měl nefunkční spojku. 
Došlo k jeho celkové demontáži, údržbě, opravě 
a následnému zkompletování silného stroje.  
Teď už všechny stroje brázdí pole v okolí Ikafa-
ry a jsou velkými pomocníky tamních farmářů. 
Přejeme novým majitelům hodně zdaru a rados-

ti ze staronových pomocníků - traktorů, které se 
dostaly z  malebné Vysočiny do drsného podne-
bí afrických pralesů. Děkujeme, že jsme mohli 
být nápomocni dobré věci, šlo o zajímavou 
zkušenost. Pomáhali jsme rádi. Těšíme se na 
fotografie či videa přímo z mise, uvidíme je na 
přednášce, kterou plánujeme přímo s účastníky 
expedice. Pro zájemce - více fotografií a informa-
cí o akci na www.sos-nmor.cz nebo přímo v de-
níku misionářů http://www.zdarskefarnosti.cz. 

Ing. Jitka Zelená

Potýkání na poli věd humanitních
Studentům středních škol se každoročně nabízí 
možnost ověřit si znalosti a dovednosti v  nejrůz-
nějších soutěžích a olympiádách. Ty s humanitním 
zaměřením již mají své regionální vítěze a studenti 
novoměstského gymnázia mezi nimi nechybí. Již 
tradičně se naše gymnázium zapojuje do olym-
piád z  jazyků českého, anglického a německého. 
Na „bednu“ jsme přitom postoupili ve všech zmí-
něných soutěžích. V  jazyce českém patří poděko-
vání za přední umístění v  okresním kole Jakubu 
Liškovi z  oktávy (3.) a Pavlu Kozáčkovi ze  4.B 
(4.), v jazyce anglickém bodovali v okresním kole 

Simona Nevrklová z kvarty (3.) a Ondřej Mach ze 
septimy (3.). Anna Laštovičková (sexta)  získala 
v okresním kole 1. místo v konverzaci v němčině 
a 4. místo v  angličtině, Veronika Malá (3.B) se 
umístila na 4. místě v jazyce německém. Řečnické 
umění má svoji tradici již ve starověku. Podle vý-
znamného řečníka  Démosthéna  je pojmenována 
soutěž, ve které „mladí Démosthénové“ měří svůj 
řečnický um v připravených monolozích. Ve svých 
kategoriích se v krajském kole umístili na 1. místě 
Alena Dolníčková (kvinta) a Jakub Liška (oktáva), 
jehož výkon byl hodnocen jako absolutně nej-

lepší, na 3. místě potom Matěj Konečný (prima) 
a Míša Tachirová (tercie). Jméno studenta Filipa 
Venclíka, který přišel o život při násilném úto-
ku, nese literární soutěž, ve které se mladí autoři 
z řad studentů vyjadřují k aktuálním i nadčasovým 
společenským tématům. Na každoročním setkání, 
které organizuje Filipova domovská střední škola, 
si Lenka Dobrovolná (sexta) převzala ocenění za 
3. místo v této celostátní soutěži, které se letos zú-
častnilo přes 180 pisatelů. Těší nás, že se studenti 
novoměstského gymnázia v  konkurenci neztra-
tí, a všem oceněným blahopřejeme.   Gynome

Jakub Liška zabodoval ve studentské soutěži 
Mezi třemi stovkami studentů středních škol 
se ve čtvrtém kole soutěže s názvem S Vyso-
činou do Evropy neztratil Jakub Liška, jenž 
navštěvuje Gymnázium Vincence Makovské-
ho v Novém Městě. Umístil se takříkajíc na 
bedně, kdy se s dalšími dvěma studenty dělil 
o druhé až čtvrté místo.  Tradiční odměnou 
pro čtyři nejlepší je prázdninový jazykový 

kurz ve Velké Británii, který věnovali do 
soutěže generální sponzoři. Cílem soutěže 
je prověřit znalosti středoškoláků anglické-
ho jazyka a regionálních reálií včetně jejich 
komunikační zdatnosti. Kritérii, které roz-
hodlo o pořadí v první desítce, byly příprava 
a přednes vlastní prezentace před porotou 
na téma Na co jsem na Vysočině hrdý. -mah-

Fotokurz pokračuje
V Kulturním domě v Novém Městě bylo uza-
vřeno první kolo fotografického kurzu, který 
vedl fotograf Jan Truksa. Účastníci se dozvěděli, 
jak fotoaparát funguje, k čemu jsou jednotlivé 
funkce a režimy nastavení, a vše si vyzkoušeli 
v praxi. U mnohých účastníků byl znát posun 
v jejich fotografickém pohledu a technice. Dal-
ší kurz bude otevřen koncem dubna. -mah-

Adolf Dudek rozveselil malé i velké
V březnu „Měsíci čtenářů“ byl hostem Městské 
knihovny nejprodávanější ilustrátor dětských 
knih Adolf Dudek. Zábavnou interaktivní show 

„Pohádkové kreslení“ prožily děti z mateřských 
škol. Ilustrátor jim netradiční formou představil 
šest klasických českých pohádek. Děti se staly 
jejich přímými účastníky a aktivně pana Dudka 
doplňovaly. Nejen u malých dětí vyčaroval smích 
a dobrou náladu. V odpoledních hodinách na-

vštívil Penzion pro seniory a Centrum Zdislava, 
tentokráte s programem „Veselý kurz kreslení“. 
Pomocí čtyř základních geometrických tvarů 
se klienti naučili nakreslit město, obličej a dlaň. 
Každý kurz kreslení ukončila autogramiáda. Malí 
i velcí si odnesli podpis Adolfa Dudka na čele, 
na ruce, v  knize, nebo jen smajlíka pro radost 
v dlani. Příští rok bude ilustrátor Dudek hostem 
Městské knihovny opět, a to v měsíci dubnu. MK

Městská knihovna v březnu ocenila nejlepšího čte-
náře. Letošní ročník byl zaměřen na dětské čtená-
ře. Díky zálibě ve fantasy literatuře se „Čtenářem 
roku 2013“ stala Tereza Novotná. Terezka je po-
ctivou a pravidelnou čtenářkou Městské knihovny 
a byla pozvána i do krajského kola o „Nejlepšího 
čtenáře roku 2013“ do Krajské knihovny Vyso-
činy v Havlíčkově Brodě. Blahopřejeme a přeje-
me spoustu krásných čtenářských zážitků. MK

Čtenář roku 2013

Nové Město připravuje v  letošním roce aktuali-
zaci komunitního plánu sociálních služeb. V prů-
běhu dubna a května se v rámci uvedeného pro-
cesu uskuteční dotazníkové šetření. Dostáváte 
tak do rukou dotazník, ve kterém máte možnost 
vyjádřit svoje potřeby a požadavky rozvoje nejen 
sociálních služeb v  našem regionu. Aktualizo-
vaný komunitní plán by měl vstoupit v platnost 
v  roce 2014. Komunitní plán bude schválen 
zastupitelstvem města a bude základním doku-
mentem, který je podmínkou k  získání dotací 
a grantů, které jsou určeny pro zlepšení kvality 
života občanů našeho mikroregionu. Dovolu-
jeme si vás tedy oslovit a zároveň Vás zdvořile 
požádat o zodpovězení otázek v následujících 
dotaznících - dotazníku ke zjištění situací rodin 
s dětmi a osob ohrožených závislostmi, seniorů 
a občanů se zdravotním postižením a osob v krizi. 
Do rukou se Vám tedy mohou dostat tři typy do-
tazníků, které jsou distribuovány za účelem zjiš-
tění potřeb uživatelů sociálních služeb, ale také 
všech veřejných služeb občanů našeho mikrore-

gionu. Budou mapovat skutečné potřeby občanů 
zaměřené na využívání nejen sociálních, ale i ve-
řejných služeb pro občany našeho mikroregionu. 

Jejich zodpovězením přispíváte k zajištění soci-
álních služeb pro své rodiče, pro potřebu svých 
dětí a spokojený život ve městě, které je Vaším 
domovem.

Vyplněné dotazníky máte možnost odevzdávat 
do konce měsíce dubna 2013 na níže uvedených 
sběrných místech: 

Nové Město na Moravě:
podatelna v budově městského úřadu na Vratisla-
vově náměstí 103
Informační centrum v budově Horáckého muzea
Kulturní dům
Dům s pečovatelskou službou na ulici Žďárská 68
Úřad práce České republiky na Vratislavově ná-
městí č. 12,  5. patro budovy polikliniky
Studnice, Rokytno, Jiříkovice a Hlinné: 

předsedovi osadního výboru
Pohledec: 
schránka osadního výboru na budově Jednoty
Olešná, Petrovice, Maršovice, Slavkovice:
prodejna

Rádi bychom znali názor co největšího okruhu 
lidí. Nejen lidí, kteří využívají různých sociál-
ních služeb, ale i široké veřejnosti.  Doufáme, že 
dotazníkové šetření vzbudí Váš zájem a pro nás 
bude zdrojem informací při aktualizaci komu-
nitního plánu sociálních služeb našeho regionu. 
Fungující a dostupné sociální služby pro občany 
jsou vizitkou města v  péči o jeho občany. Rádi 
bychom připomněli, pokud má někdo z  řad ši-
roké veřejnosti zájem zapojit se do procesu ko-
munitního plánování sociálních služeb, má mož-
nost se přihlásit telefonicky na čísle 566598425 
u Rity Skalníkové, DiS. nebo e-mailové adrese 
rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. Děkujeme Vám 
za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníků.

 -ska-

Zpráva z nízkoprahu. „EZOP tu nebude? To si zkus!“
To je jedna z reakcí lidí, kteří využívají službu 
EZOP – Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež. Bohužel nejde o vtip. K 31. březnu končí 
EZOPu projekt, v jehož rámci jsme čerpali fi-
nance z Evropského sociálního fondu. Projekt 
začínal v lednu 2010, a přestože do té doby byla 
naše služba financována z velké části z Minis-
terstva práce a sociálních věcí, pro rok 2013 
v kolonce služby ve výsledcích dotačního řízení 
MPSV svítí nula. Těžko uvěřitelné pro všechny 
pracovníky i uživatele. Znamená to, že EZOP 
skončí? Tuto zprávu jsme obdrželi na konci 
ledna. Rozjel se kolotoč jednání. Odmítáme 

myšlenku, že bychom nízkopráh v našem měs-
tě měli zavřít. Jde o službu, která se rychle vy-
víjí. Za poslední tři roky udělala velký pokrok 
v kvalitě práce s uživateli. Potvrdil to i Rozvojo-
vý audit České asociace streetwork, který jsme 
absolvovali 5. února tohoto roku. V hodnocení 
auditorů jsme získali 93 % bodů. Za minulý 
rok byl klub otevřen 186 dní, službou prošlo 
90 uživatelů. Za poslední tři roky máme 59 no-
vých uživatelů služby. Ročně vykazujeme kolem 
3 000 kontaktů s cílovou skupinou. Snažíme 
se působit i v terénu - vloni jsme venku strávili 
102 hodiny a nadále usilujeme o navýšení hodin 

streetworku. Ceníme si podpory představitelů 
našeho města, podle jejichž vyjádření mají zá-
jem, aby EZOP pokračoval. Doufáme, že se ne-
naplní představy našich uživatelů o tom, co by 
dělali, kdyby EZOP nebyl. Podle jejich vyjádření 
je pro ně místem, kde mohou v bezpečí pobýt, 
pokecat si, ohřát se, svěřit se. Doufám za naše 
klienty, kolegy i sebe, že budeme moci v práci 
pokračovat, že se peníze na činnost EZOPu, 
ať už od státu, firem nebo jednotlivců, najdou. 
Více o naší činnosti i možnosti, jak nás podpo-
řit, naleznete na www.sdruzeninovemesto.cz. 
Hana Kincová – vedoucí služby EZOP – NZDM

             Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.  

srdečně zve všechny své příznivce a zájemce o dobrou hudbu na koncert 
barytonisty Jakuba Pustiny

a žáků Základní umělecké školy J. Štursy v Novém Městě na Moravě

Koncert má benefiční charakter. 
Výtěžek koncertu je určen na podporu domácí 

hospicové péče poskytované prostřednictvím Střediska hospicové péče 
v Novém Městě na Moravě.

Evangelický kostel Nové Město na Moravě
v neděli 7. března 2013 od 17:00

Vstupné 150 Kč

Místní organizace STP
MO Svazu tělesně postižených (MO STP) 
v Novém Městě na Moravě děkuje tímto měs-
tu NMnM za poskytnutí příspěvku na činnost 
v roce 2013. Tento příspěvek bude především vy-
užit na rehabilitační cvičení a rehabilitační plavá-
ní v bystřickém bazénu a dále pak na rehabilitační 
a rekondiční pobyty našich členů. Místní organi-
zace STP sdružuje občany s tělesným postiženým 
a občany s civilizačními chorobami. V současné 
době má naše organizace 130 členů. Vedle orga-
nizace rehabilitačních cvičení a plavání v bazénu 
poskytuje příspěvky na masáže členům, kte ří se 
nezúčastňují plavání. Podílíme se na propagaci 
kulturních akcí a členům poskytujeme jednorá-
zový příspěvek. V rámci naší činnosti organizu-
jeme poznávací zájezdy, či přednášky.  MO STP 
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SFK Vrchovina Nové Město vstupuje do jarní části soutěžeJubilejní Zlatou lyži vyhrál Jakub Gräf z Dukly Liberec

Jiří Horčička z Dukly Liberec, člen reprezentač-
ního týmu, který se nevešel do nominace na Mis-
trovství světa ve Val di Fiemme, vyhrál úvodní 
závod na 5 kilometrů volnou technikou v běhu na 
lyžích FIS o Sporten Zlatou lyži v Novém Městě. 
Dal si tak dárek ke svým třiadvacátým narozeni-
nám. „Snažím se sbírat body, neboť průběžný ve-
doucí závodník seriálu Slavic Cupu má možnost 
startovat ve Světovém poháru v závěru sezony 
a v první periodě příštího ročníku,“ pozname-
nal. V závodě žen a juniorek na 3,3 kilometru se 
o prvenství podělily shodným časem 8:02,6 Ame-
ričanka Kate Fitzgeraldová se Slovenkou Dani-
elou Kotschovou. Pětadvacetiletá Američanka 
Fizgeraldová startovala v Evropě podruhé ve své 
kariéře. O vyrovnanosti závodu žen svědčí i to, 
že třetí Američanka Sophie Caldwellová ztratila 
na vítěznou dvojici 0,6 sekundy a nejlepší česká 
běžkyně Lucie Charvátová zaostala za nejlepšími 
pouze o 3,2 sekundy. V neděli si ve stíhacím zá-
vodě na 15 kilometrů klasicky vedl nejlépe Jakub 
Gräf z Dukly Liberec, a stal se tak vítězem v ju-

bilejním 75. ročníku mezinárodního závodu FIS 
o Sporten Zlatou lyži. Jednadvacetiletý Gräf po-
tvrdil, že je nadějí českého běhu na lyžích. Ještě po 
třech čtvrtinách závodu byla na čele trojice, kterou 
tvořili vítěz sobotního prologu na 5 kilometrů Jiří 
Horčička a vedoucí závodník Slavic Cupu Jan Šrail 
z pořádajícího Nového Města. Ve stoupání Gräf 
zaútočil a jeho soupeři s ním ztratili kontakt. 

„Věděl jsem, že mám proti Horčičkovi naději na 
úspěch právě ve stoupání, neboť v těchto pasá-
žích měl s lyžemi problémy,“ uvedl v cíli vítězný 
Gräf, který před týdnem získal na stejných tra-
tích v Novém Městě titul akademického mistra 
republiky v běhu na 20 kilometrů. Soutěž žen na 
10 kilometrů klasicky ovládly americké běžkyně, 
které měly mezi šesticí nejlepších čtyři zástupky-
ně. Prvenství získala Kate Fitzgeraldová, která až 
v závěrečném finiši porazila o pouhou jednu dese-
tinu sekundy svoji krajanku Sophii Caldwellovou. 
Z českých závodnic si vedla nejlépe devatenácti-
letá Lucie Charvátová, která vyhrála závod junio-
rek a mezi seniorkami obsadila páté místo. -KH-

Výsledky Sporten Zlaté lyže:
Muži (15 km klasicky): 1. Gräf (Dukla Li-
berec) 44:06,7, 2. Šrail (Nové Město) -5,1, 3. 
Horčička (Dukla Liberec) -32,4, 4. Knop (Jab-
lonec) -42,1, 5. Kautz (Jeseník) -54,3, 6. Máka 
(Dukla Liberec) -56,1.
Ženy (10 km klasicky): 1. Fitzgeraldová 
36:42,9, 2. Caldwellová -0,1, 3. Brennanová 
(všechny USA) -40,6, 4. Kotschová (SR) -53,3, 
5. Charvátová (Ski Jilemnice) -56,8, 6. Rora-
baughová (USA) -1:27,8.

Mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu a závody SKI ADVENTURE
O víkendu 23. a 24. února mohli milovníci bílé 
stopy potkat v okolí Nového Města závodníky 
s mapou. Téměř tři stovky nadšenců se zúčastni-
ly Mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu 
a závodů SKI ADVENTURE. Centrum obou 
akcí bylo na fotbalovém stadionu ve Vlachovi-
cích, kde byl umístěn i cíl všech závodů. Pořada-
telem byl SK Orientační sporty Nové Město na 
Moravě a KOS Tesla Brno. V sobotu dopoledne 
se jel závod Mistrovství ČR v lyžařském orien-

tačním běhu na krátké trati. Kontrolní body byly 
umístěny na stopách v horní části lesa Ochozy 
na starých lyžařských tratích. Z Novoměstska 
startovali pouze závodníci v kategorii žáků, 
kde Šimon Mareček (v barvách SK Chrast) 
obsadil čtvrté místo a Klárka Nechanická (SK 
OS Nové Město) místo druhé. Odpoledne byl 
na programu závod smíšených družstev, který 
byl zároveň Mistrovstvím ČR a prologem pro 
nedělní závod SKI ADVENTURE. Tento netra-

diční lyžařský maraton odstartoval v neděli v 9 
hodin, kdy postupně na pětihodinové společné 
putování vyrážely dvojice lyžařů. Závodníci 
pomocí turistické mapy s aktuálním zákresem 
lyžařských stop mohli navštívit třicet míst 
s různou bodovou hodnotou. Ta potom roz-
hodovala o konečném pořadí v cíli. Na vý-
sledky, fotografie, mapy s postupy závodníků 
a další zajímavosti se můžete podívat na adre-
se www.ski-adventure.cz/2013/. Petr Mareček

Nedělní závody: Pohár Vysočiny, párkové závody a úspěch v SR 
Mezi sportovní odvětví novoměstského Spor-
tovního klubu patří kromě běhu na lyžích 
a biatlonu i sjezdové lyžování. A právě v této 
disciplíně se v neděli 10. března v areálu Skis-
nowparku na Harusově kopci pořádal již desátý 
ročník Lyžařského poháru Vysočiny. Do výsled-
kových listin se zapsalo bezmála 180 sjezdařů 
všech věkových kategorií z 16 různých klubů. 
Mezi ženami skončila z místních závodnic nej-
lépe Anita Benešová na čtvrté příčce, v kategorii 
mužů dojel na pátém místě Jaromír Chroustov-
ský. Ten také společně s Filipem Chroustovským 
ovládl kategorii Family. V ten samý den v areálu 

Vysočina arény pořádal SK Nové Město na Mo-
ravě tradiční párkové závody pro naše nejmenší 
lyžaře. Prostředí pořadatelského místa mistrov-
ství světa přilákalo na start téměř sedm desítek 
lyžařů především mladších kategorií. „Mnoho 
malých lyžařů přijelo z okolních obcí, kde se 
mnohdy vinou nedostatku sněhu jejich párko-
vé závody nekonaly. Medaile na krku hřály ty 
nejlepší, párek a fotečka areálu Vysočina aré-
ny, kterou nám věnovali pořadatelé biatlono-
vého MS, zahřála všechny ostatní a nás hřály 
úsměvy malých závodníků,“ vyjádřil se ředitel 
závodů Oldřich Sklenář. A do třetice neděle 10. 

března. Ve slovenské Skalce se v tento den ko-
nal další závod ze seriálu Slavic cup - Bezrou-
kův memoriál. A novoměstští lyžaři o sobě dali 
opět vědět. V těsném dojezdu závodu mužů 
na 15 kilometrů se společným startem zvítězil 
Jan Krška před Dušanem Augustiňákem, když 
porazili i čtyři účastníky MS ve Val di Fiemme.  
Deváté a třinácté místo přidali Hynek Kura 
a Miroslav Janošec. V závodu žen na 10 kilome-
trů se společným startem dojely Adéla Boudíko-
vá na pátém a Šárka Klaclová na šestém místě. 
Navíc Šárka Klaclová skončila za vítěznou Pe-
trou Novákovou druhá mezi juniorkami. -KH-

Horolezecká 24hodinovka na Blatinách
O víkendu 16. a 17. února uspořádal Horolezec-
ký klub Vysočina ve spolupráci s Turistickým 
klubem Montana Brno XXXIII. ročník horole-
zecké 24hodinovky na běžkách. I přes špatné 
sněhové podmínky se organizátorům podařilo 
vytvořit 4,4 kilometru dlouhý okruh v okolí obce 
Blatiny. Po úspěšné účasti členů novoměstské-
ho horolezeckého oddílu Trip Team v kategorii 
jednotlivců i dvojic v minulém roce nechyběl ani 
letos na startu jejich reprezentant. Jaromír Čej-

ka startoval v kategorii mužů. S ujetými 180,4 
kilometru se mezi 21 startujícími umístil na 2. 
místě za Milanem Urbanem z Plzně. Na stupně 
vítězů je doprovodil v pořadí třetí Karel Hobík 
ze Senohrad. V kategorii žen zvítězila výbor-
ným výkonem Kateřina Mandulová z Třebíče, 
která uběhla 132 kilometrů. Jaké to je strávit 
den a noc na běžkách? „Prvních pár hodin je 
to prima, ale později už bolí celé tělo. Motivace 
a dobrá nálada se ztrácí rychle,“ říká Jaromír 

Čejka. Novoměstského horolezce podpořila fir-
ma Sporten, která mu na tento extrémní závod 
zapůjčila závodní běžecké lyže. Horolezecký od-
díl Trip Team funguje v Novém Městě od roku 
2005 a nabízí svým prostřednictvím místním 
lezcům zprostředkování členství v Českém ho-
rolezeckém svazu a také společné aktivity ve 
skalách i horách. Zájemci mohou najít kontakt 
na internetových stránkách svazu www.horo-
svaz.cz. Jaromír Čejka, Trip Team Nové Město

Zimní přípravné období je vždy velmi dlou-
hé a pro některé hráče nepříjemné. Fotbalisté 
Vrchoviny rozběhnou jarní část divizní soutě-
že 23. března v  brněnských Bohunicích. Do 
jarní části nenastoupí tým FC Vracov, který 
je jistým prvním sestupujícím z  této skupi-
ny. První tým mužů pod taktovkou trenéra 
Richarda Zemana měl v  přípravě nevyrovna-

né výsledky. Z osmi zápasů tým třikrát vyhrál 
a dvakrát odešel poražen, zbytek utkání skončil 
nerozhodně. Jak se naším fotbalistům vydařil 
vstup do jarní fáze soutěže, budeme informovat 
v příštím vydání. Zatímco první utkání bylo kvů-
li nepříznivému počasí odloženo, druhý zápas 
s týmem z Výškova se odehrál po uzávěrce tohoto 
vydání. „Příprava je jenom příprava,“ říká místo-

předseda klubu Roman Wolker a dodává: „V zimě 
došlo v týmu k dosti velkému zemětřesení v podo-
bě odchodů a příchodů hráčů. Doufám však, že 
nebude mít tým záchranářské starosti, dali jsme 
totiž velkou příležitost mladým, a to je moc dob-
ře. Chceme hrát klidný střed tabulky divize D 
a dělat radost našim fanouškům a sponzorům.“       
 -KH-

Brankáři: Jan Vítek (1986), Petr Skryja 
(1985), Filip Michálek (1991). 
Obránci: Martin Drdla (1993), Petr Follprecht 
(1990), Jakub Skryja (1988), Lukáš Wolker 
(1988), Tomáš Dvořáček (1990), Ondřej Ko-
šík (1995). 
Záložníci:  Miloslav Brabec (1992), Jan Ko-
lařík (1992), Pavel Sodomka (1992), Kamil 
Skalník (1989), Ondřej Šandera (1992), Ros-
tislav Sodomka (1995). 
Útočníci: Michal Skalník (1989), Zdeněk 
Chmelík (1989), Petr Sodomka (1993), Pavel 
Smetana (1988). 
Trenér: Richard Zeman, asistenti trenéra: Mi-
loš Myslivec, trenér brankářů: Leoš Škorpík, 

Vedoucí mužstva: Pavel Bajer, kustod: Fran-
tišek Smetana. 
Příchody: Jan Vítek (přestup ze Sokola  Ko-
nice), Filip Michálek (ukončení hostování v 
FK Kolín), Zdeněk Chmelík (hostování z  FC 
ŽĎAS Žďár n/S.), Miloslav Brabec (hostování 
z FC Vysočina Jihlava), Pavel Sodomka (ukon-
čení hostování v  FC Vysočina Jihlava), Ros-
tislav Sodomka (přechod z  dorostu), Tomáš 
Dvořáček (hostování z MFK Chrudim), Pavel 
Smetana (přechod z B-týmu).
Odchody: Lukáš Smetana (studium mimo 
ČR), Lukáš Michal (studium mimo ČR), Da-
vid Krejčí (konec hostování), Ondřej Poul 
(přechod do B-týmu), Radim Chmelíček a 

Vojtěch Zedníček (oba ukončení hostování), 
Kroutil Jaroslav (ukončení hostování), Lukáš 
Komínek (přeřazen do B-týmu), Zdeněk Josí-
fek (dlouhodobé zranění), Ondřej Šustáček a 
Michal Buchta (přerušili činnost).
Přípravné zápasy: Zbrojovka Brno U19 0:0, 
FC Slovan Havl.Brod 1:1, FC Vysočina Jihlava 
U21 3:6,  Ústí n/Orl. 2:1, MFK Chrudim 0:4, 
FC Hlinsko 2:1, Pelhřimov 3:1, Humpolec 1:1.
Vedení fotbalového klubu: předseda: Ing. Ja-
roslav Michal, místopředseda: Roman Wolker, 
Sekretář: Luboš Smetana.

Další informace najdete na adrese:
http://sfkvrchovina.nmnm.cz.

Bronz Jiřího Šacla na halovém mistrovství ČR
Poslední únorový víkend a první víkend v břez-
nu se konalo mládežnické halové mistrovství 
České republiky v  atletice. V  prvním termí-
nu se utkali zástupci kategorie dorostenecké 
a juniorské v  hale v Praze, o týden později se 
rozdělovaly medaile v Jablonci nad Nisou v ka-
tegorii žákovské. Před pražským publikem se 
jako první zástupce novoměstského atletického 
oddílu představila na trati 800 metrů Hana Ho-
molková, ale časem 2:31,72 si postup do finále 
ze svého rozběhu nevybojovala. Na stejné trati 
juniorů zvládl Jiří Šacl roli favorita a bezpečně 
postoupil z prvního místa v čase 1:59,54. Z dal-
ších atletů si zaběhly osobáky dorostenky Lenka 
Novotná na trati 400 metrů (62,44s) a Marie 

Hroudová v  závodě na 3000 metrů (11:22,68). 
Mezi dorostenci se Janu Koukalovi v  závodě 
na 3000 metrů povedlo probojovat na kvalitní 
páté místo osobním rekordem 9:20,13. Nedělní 
program měl pro novoměstské fanoušky atleti-
ky sladkou příchuť v  podobě skvělého výkonu 
a bronzové medaile Jiřího Šacla ve finálovém 
běhu na 800 metrů juniorů. Po dobře takticky 
zvládnutém závodě uhájil třetí pozici výborným 
finišem a zaběhl si halový osobní rekord 1:56,95. 
Po dvouhodinové pauze však již neměl dostatek 
sil v běhu na 1500 metrů, ve kterém doběhl v po-
zadí startovního pole v čase 4:15,37. Na stejné 
trati dorostenců si vybral smůlu Jan Koukal, kte-
rého nezodpovědný soupeř složil na zem kousek 

před cílem a připravil ho o umístění na čtvrté 
příčce. Rozhodčí jako obyčejně nic neviděli. 
O týden později probíhalo mistrovství ČR žac-
tva v hale. Tradičně se konalo v Jablonci, kde je 
dráha dlouhá 300 metrů. Novoměstskou atleti-
ku zde reprezentovala pouze Kateřina Pulgre-
tová v běhu na 1500 metrů. Dlouho bojovala o 
čtvrté místo, ale v závěru ji opustily síly a nako-
nec doběhla šestá v čase 5:17,87. Po úspěšném 
vystoupení novoměstských atletů mezi dospělý-
mi na mistrovství ČR předvedli i zástupci mlad-
ších kategorií, že v Novém Městě je atletika na 
velmi vysoké úrovni a fanoušci se mohou jen 
těšit z kvalitní a úspěšné mládežnické základny. 

-KH-

První zkušenost pro nejmenší florbalisty
Nejmenší kategorií, která v Novém Městě trénuje 
florbal, jsou elévové. Hráčům je maximálně 10 
let. Schází se společně s mladšími žáky, ale jen 
občas se někteří z nich dostanou na turnaj Orel-
ské florbalové ligy. I proto se členové Orla z No-
vého Města na Moravě rozhodli uspořádat přátel-
ský turnaj jen pro nejmenší hráče. Kvůli nepřízni 
počasí a velké sněhové nadílce dva týmy nedora-
zily. Nakonec se tedy turnaje pořádaného v neděli 
24. února zúčastnila čtyři družstva – Orel Těšany, 
Sokol Adamov, Orel Blansko a místní orlíci, pře-
zdívaní „batmani“. Turnaj se odehrál v tělocvičně 
novoměstského gymnázia. Florbalové mantinely 
byly dovezeny z Bystřice nad Pernštejnem a vy-
tvořilo se z nich zmenšené hřiště. Díky tomu se 
do tělocvičny vešli i fanoušci, trenéři a nehrající 
oddíly. Atmosféra byla tedy více než bouřlivá. 
Elévové hráli systémem tři hráči v poli plus jeden 

gólman. Každý s každým odehrál tři dvanácti-
minutové zápasy. První zápas sehráli „batmani“ 
s týmem z Těšan, za který dojel dívčí oddíl. S 
nimi naši hráči dokázali v průběhu turnaje dva-
krát zvítězit a jednou prohrát. S dalšími soupeři 
to bylo velice těžké. Novoměstští trenéři se na 
rozdíl od těch hostujících rozhodli nechat hrát 
širší výběr a zaměřili se spíše na prožitek ze hry 
a získávání zkušeností. I přesto, že naši žáčci 
zbylé zápasy prohráli, panovala v našem týmu 
spokojenost a dobrá nálada. Turnaje se ale hrají 
na body. Vítězem tohoto turnaje se stalo druž-
stvo z Adamova těsně následováno Blanskem, 
novoměstští orlíci skončili na bronzové příč-
ce před holkami z Těšan. Trenér Tomáš Mrá-
zek k turnaji řekl: „Potěšil mě výkon a přístup 
našich svěřenců. Pevně věřím, že se podobný 
turnaj v brzké době uskuteční znovu.“ -KH-

Squash ve Městě
Novoměstsko není rájem pouze pro lyžaře a bi-
atlonisty. Daří se zde také squashi. Pokud mu 
holdujete, mohli jste poměřit své síly s ostatními 
v sobotu 2. března, kdy se v Novém Městě konal 
nultý ročník OTEVŘENÉHO SQUASHOVÉHO 
TURNAJE. Zúčastnilo se jej celkem 23 hráčů 
a hráček velmi vysoké úrovně z různých koutů re-
publiky. Po napínavém klání si na tribunu vítězů 
stoupl novoměstský odchovanec Jan Šťastník, na 
druhé příčce se umístil Jan Homoláč z Jihlavy a z 
bronzové medaile se těšil Radek Novotný z Kutné 
Hory. Na turnaj zavítaly i ženy. Na sedmém mís-
tě skončila domácí Jindřiška Havlíková. Celý 
turnaj organizoval Václav Sváček, který se o ví-
kendu 7. - 9. března zúčastnil Mistrovství České 
republiky ve squashi. V Ostravském Squashcen-
tru FAJNE vybojoval v  kategorii 45+ krásné 
páté místo. Gratulujeme. Simona Sváčková

Soupiska pro jaro 2013:
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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

Jan Svoboda – Pod malbou
Výstava bude otevřena do neděle 26. května.
Jindřich Štreit – Brána naděje 
Výstava 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

19. 2.
1. 3.  
1. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.

11. 3.
11. 3.

Adéla Kaštánková 
Luboš Neuman
Eliška Hejduková
Barbora Pačisková
Leona Tomášková
Nikol Tomášková
Vítek Liška
Karolína Fialová

Poděkování

Mateřské centrum

Program Klubu seniorů

 6. 4.
13. 4.
15. 4.
19. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.

Anna Slámová
Věra Králová
František Šajner
Jiřina Stehlíková
Jaroslav Teplý
Marta Janů
Helena Žáková

85
75
85
 85
90

  75
75

Dne 26. 3. 2013 
uplynulo již 5 let 

od úmrtí paní 
Olgy Ptáčkové 

z Nového Města 
na Moravě. Kdo 

jste ji znali a měli 
rádi, vzpomeňte 

s námi. Dcera 
s rodinou 

Významná dubnová výročí
18. 2.
24. 2. 
26. 2.

4. 3.
4. 3.
6. 3.
8. 3.

12. 3.
12. 3.
13. 3.
16. 3.

Eliška Messenská (Nové Město, 1927)
Karel Žák (Rad. Svratka, 1927)
Bohumil Mička (Nové Město, 1932)
Juliána Němečková (Nové Město,1934)
Libor Kula (Nové Město, 1953)
František Bradáč (Nové Město, 1929)
Oldřich Lopašovský (Nové Město,1924)
Václav Starý (Nové Město, 1936)
Jaroslav Vítek (Nové Město, 1927)
Jiří Machek (Rad. Svratka, 1952)
Jiří Kotovic (Nové Město, 1935)

Prodám třídílnou skříň tmavou s posuvnými 
dveřmi, rozměry 220 * 255cm, velké zrcadlo, 
čela dveří tmavý korek, luxusní design. Cena 
6000 Kč. Dále prodám rozkládací sedačku s úlož-
ným prostorem a křeslem rozměry 250*170 cm, 
barva olivová a béžová, pravý roh. Cena 4000 Kč. 
Tel.: 739 356 357.
Prodám manažerský notebook značky Dell, úh-
lopříčka 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP Profe-
sional, jako nový. Cena jen 3900 Kč. 
Tel.: 604 961 269.
Prodám krásný RD 4+1 na ulici Na Výslu-
ní, plně podsklepený, s garáží, dílnou, skle-
níkem. Cena 3,8 mil. Kč. Tel: 602  565 217. 
Prodám starší TV, úhlopříčka 35cm s držákem 
na zeď, včetně antény a set top boxu za 2000 Kč, 
pračku mini Romo za 350 Kč, ždímačku Romo 
za 350 Kč, žehlící prkno za 100 Kč, zánovní mar-
kýzu šířka 3m,žluté pruhy, bílý lak, mechanické 
ovládání. Cena 2500 Kč. Tel.: 739 356 357.
Prodám pohovku s úložným prostorem. Původní 
cena 3500 Kč, nyní 1500 Kč. Dále prodám nepo-
užívanou kancelářskou židli za 1000 Kč, vysavač 
za 5000 Kč a 2 křesla za 400 Kč. Tel.: 608 811 419. 
Prodám byt 4+1 pod nemocnicí ve zděném 
domě, 100 m², 2 sklepy, 2 vchody - možnost zří-
zení kanceláře apod. Dům po revitalizaci, platíte 
pouze inkaso. Slušné jednání, bez makléře. Tel.: 
739 356 357. 
Prodám telefon Nokia 6300, moderní design, 
tloušťka pouze 12 mm, odolný ocelový kryt, fo-
toaparát, MP3 přehrávač, bluetooth, USB, in-
ternet, paměťová karta. Cena jen 1200 Kč. Tel.: 
731 719 454.
Prodám byt 2+1 s  balkonem a dvěma velkými 
sklepy v prvním poschodí v Novém Městě. Roz-
loha 59 m², zrenovovaný. Cena 1 050 000 Kč. Tel. 
608 811 419. 
Pronajmu byt 2+1 na ulici Mírová, částečně za-
řízený, volný ihned. Cena 6000 Kč/měsíc. Tel.: 
607 938 157 (nejlépe do 15:30).
Koupím garáž na ulici Mírová u vlakového ná-
draží. Tel.: 605 788 365.
Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět 20. 
století. Pouze dohromady, 3 Kč za ks. Na dobírku. 
Tel.: 604 961 269.
Prodám zděnou chatu poblíž Loučky k rekreaci 
z roku 2000. Kuchyň, pokoj v přízemí, 2 místnos-
ti v podkroví, garáž. Oplocený pozemek o rozloze 
600 m² Cena 950 000 Kč. Tel.: 606 841 701.
Prodám dětský kočárek značky Patron Zephyr, 
modrý, trojkombinace. Dále prodám dětskou au-
tosedačku značky Chicco 0 – 36 kg. Vše zachova-
lé, levně. Tel.: 737 624 953 (večer). 
Pronajmu byt 2+1 v klidné části Nového Města. I 
dlouhodobě. Tel.: 606 725 505.
Prodám juniorské horské kolo Acstar Younger 
SX 24", 3 roky v provozu, ve velmi dobrém stavu, 
barva červeno-stříbrná. Cena 3000 Kč. Tel.: 605 
170 470.
Prodám byt 3+1+komora na ulici Budovatelů v 
Novém Městě, po částečné rekonstrukci, rozloha 
90 m², cihla, OV, přímý majitel Cena: 1 150 000 
Kč. Tel.: 776 776 770.
Prodám el. stavební rozvaděč. Cena 3000 Kč. 
Tel.: 737 133 961.
Prodám nový kvalitní dalekohled, 12ti ná-
sobné zvětšení, optické sklo BK7. Vyni-

kající dalekohled pro turistiku. Cena jen 
590 Kč. I na dobírku. Tel.: 731  719  454. 
Pronajmu byt 3+1+komora na ulici Budovatelů 
v Novém Městě, po částečné rekonstrukci, rozlo-
ha 90 m², cihla, OV, přímý majitel. Cena 5500 Kč 
+ 2500 Kč poplatky. Tel.: 776 776 770.
Prodám kobylu menšího vzrůstu, zvyklá pod 
sedlem, stáří 10 let, vhodná na rekreační ježdění. 
Cena 1500 Kč. Tel.: 608 477 428.
Prodám pěkný kovový model japonského tanku 
T90. Délka cca 18 cm. Firma del Prada. Výborný 
stav, nepoškozený. Cena 200 Kč. Zašlu na dobír-
ku. Tel.: 731 719 454.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě pod nemocni-
cí, volný od 1. 4. 2013. Tel.: 724 458 124.
Nabízím k prodeji pěkné oblečky po dětech cca 
do 1 roku (velikosti 56 - 80). Body, overaly, jarní 
a letní kalhoty, mikiny, trička. Ve velmi dobrém 
stavu. Vše levně. Tel.: 720 231 124.
Hledám pronájem malého bytu. Je mi 52 let. Tel.: 
606 592 879.
Prodám 2 šatní skříně. Jde o české výrobky. Cena 
je 200 Kč za kus. Tel.: 728 922 719. 
Hledám práci v  oboru truhlář, tesař. Tel.: 
606 592 879.
Přenechám místo na katolickém hřbitově-jedno-
hrob bez náhrobku. Tel.: 737 174 812.
Prodám 3+kk po rekonstrukci v osobním vlast-
nictví, ulice Makovského. RK nevolat! 
Tel.: 777 694 626.
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.
Prodám sportovní kočárek značky TAKO. Vý-
borný stav, do července v  záruce. Barva hnědo-
černá. Cena 2500 Kč. Tel. 734 875 670. 
Koupím starší dámské kolo. Malé kolo, napří-
klad skládačku. Tel.: 736 125 489. 
Koupím nestavební pozemek (les, louka apod.) 
o velikosti cca 1 hektaru do 10 kilometrů od No-
vého Města. Podmínkou je vlastní příjezd. Platba 
hotově. Tel.: 608 384 559.  
Nabízím levně na dvojčata: oblečení od narození 
do 1 roku, vajíčka Chicco, zavinovačku Emitex a 
kojící polštář. Tel.: 603 904 752.  
Pronajmu byt 2+1 na ulici Drobného. Tel.: 
725 815 162. 
Prodám krásný stavební pozemek na kraji obce 
Petrovice. Pro stavbu až dvou rodinných domů, 
pozemek rozdělen na 2 stavební parcely, velikost 
2000m². Tel.: 739 044 945.
Doučím anglický jazyk žáky a studenty a připra-
vím studenty k  maturitní zkoušce z  angličtiny. 
Levně. Tel.: 720 243 863. 
Prodám rotační svářečku s  plynulou regulací 
proudu. Svařuje do průměru elektrod 3,15 včet-
ně. Tel.: 604 303 516.
Pronajmu prostornou garáž v  Novém Městě. 
Tel.: 605 489 141. 
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu, nový v originálním 
balení. Cena jen 800 Kč. Tel.: 604 961 269.
Prodám 2 kompletní kola se zimním vzorkem 
na Trabanta. Dále prodám 3 kusy lahví na PB 
(80 kg). Prodám také konstrukci ocelové bran-
ky 110 x 110 cm, a to včetně latěk dlouhých 140 
cm. Profil jokl 60 x 30 včetně 2 kusů ocelových 

sloupků. Branka na zamykání vložkou FAB. Tel: 
604 303 516.
Pronajmu zařízený byt 4+1 u nemocnice. Volný 
ihned. Tel.: 777 579 927. 
Prodám udržovaný byt 1+kk v  Novém Městě. 
Bez RK, cena dohodou. Tel.: 604 134 383. 
Prodám kohoutky na chov. Tel.: 605 849 488.
Hledám víkendové doučování angličtiny v No-
vém Městě. Tel.: 775 616 626. 
Koupím garáž v Novém Městě. Tel.: 728 408 134. 

3., 10., 17., 24. 4. – 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

4., 11., 18., 25. 4. – Trdlohrátky od 9:00 hod.
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče. 
Přirozenou formou rozvíjí děti ve všech strán-
kách jejich osobnosti.
Vede: Martina Vejpustková
Vstupné: kurzovné

8. 4. – Logohrátky (nejen) s batolátky 
od 9:00 hod.
Dopoledne plné her pro stimulaci motoriky mlu-
videl, artikulační obratnosti a sluchového vnímá-
ní. Naučíte se rýmovačky, básničky, písničky, hry 
se slovy zaměřené na logopedickou prevenci. 
Vede: Eva Tulisová
Vstupné: 50 Kč

13. 4. – Jarní bazárek od 8:00 hod. 
Připravujeme pro maminky možnost prodeje 
oblečení a sportovních potřeb v kulturním domě. 
Přijďte si, maminky, prodat již nepotřebné věci a 
také levně nakoupit. Prodej se uskuteční v přísálí 
kulturního domu, kde budete mít k dispozici stůl 
za pronájem 50 Kč. Každý si bude prodávat sám. 
Prodej se uskuteční od 9.00 do 12.00 hod. Na ba-
zárek je nutné se předem přihlásit na telefonním 
čísle 777 822 612 či na e-mailu: 
alena.sobotkova@nmnm.cz.

15. 4. – Otevřená herna od 9:00 hod.
Pondělní setkávání rodičů s dětmi ve volné herně, 
doplněné ukázkou péče o nehty. Bude připrave-
na i novinka: „gel-lak“, speciální úprava nehtů.
Vede: Kamila Jamborová
Vstupné: 50 Kč

22. 4. – Otevřená herna od 9:00 hod.
Pondělní setkávání rodičů s  dětmi tentokrát na 
téma „čarodějnice se blíží“. Bude pro vás připra-
veno tvoření a povídání s pohybovou hrou.
Vede: Leona Marcinko
Vstupné: 50 Kč

29. 4. – 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

8. 4. 
Beseda s Ing. Mašterou o jeho cestování po 
Jihoafrické republice.  
Jídelna DPS 15:00 – 17:00 hod.
15. 4. 
Kavárnička a promítání videa z roku 2001 

– divadelní scénka Tři sestry.
Jídelna DPS 15:00 – 17:00 hod.
22. 4.
Vycházka - Žďár - Naučnou stezkou kolem 
Podzámeckého rybníka.
Vlakem z Nového Města ve 13:06 hod. Návrat asi 
v 17:00 hod.
30. 4. 
ČARODĚJNICE – akce pořádaná 
zahradnictvím pí. Jirčíkové.
Čas a místo srazu budou oznámeny dodatečně.            

9. 4. úterý ve 20:00 hodin  
Nadějné vyhlídky
(Velká Británie / USA 2012, drama, české titulky, 
128 min, přístupný, 75 Kč), premiéra
14. 4. neděle v 17:30 hodin 
Sammyho dobrodružství
(Belgie 2010, animovaná rodinná komedie, 
český dabing, 88 min, přístupný, 50 Kč)
20. 4. sobota ve 20:00 hodin  
Odpad město smrt
(ČR 2012, drama, 70 min, nevhodný do 15 let, 
70 Kč), premiéra
23. 4. úterý v 17:00 hodin  
Malý tygr
(ČR, animované pásmo pohádek, 66 min, 
přístupný, 30 Kč)
27. 4. sobota ve 20:00 hodin  
Královský víkend
(Velká Británie 2012, komedie, české titulky, 
94 min, přístupný, 75 Kč), premiéra

2. 4. 1863     
Narodil se v Novém Městě učitel, ředitel a osvě-
tový pracovník Karel Košťál. Zemřel 29. 4. 1941.
13. 4. 1878   
Narodil se v Novém Městě učitel Rudolf Štursa. 
Byl bratrem sochaře Jana Štursy. Zemřel 30. 7. 
1944.
24. 4. 1893   
Zemřela u Tišnova básnířka Elvíra Stárová. Na-
rodila se 21. 6. 1875 v Novém Městě. 
24. 4. 1943   
Zahynul při cvičném letu nad Velkou Británií vá-
lečný pilot Karel Šimon. Narodil se 7. 12. 1919 
v Hlinném.

Stomatologická pohotovost
1. 4. 2013 MUDr. Jitka Kellerová, Žďárská 73
Nové Město na Moravě, 566 618 060
6. 4. 2013 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
7. 4. 2013 MUDr. Marie Chromá
Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
13. 4. 2013 MDDr. Kristýna Kubicová
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
14. 4. 2013 MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
20. 4. 2013 MUDr. Dagmar Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
739 093 334
21. 4. 2013 MDDr. Veronika Chytrá
Tyršova 855, Nové Město na Moravě, 
739 093 334
27. 4. 2013 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699, Žďár nad Sázavou, 
566 690 131
28. 4. 2013 MUDr. Eva Brázdilová
Osová Bitýška 130, 566 536 712

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

Děkuji organizátorům, účinkujícím a hlavně 
celému učitelskému sboru v čele s paní ře-
ditelkou Evou Mošnerovou ZUŠ Jana Štur-
sy v Novém Městě za kulturní zážitek na 
pořádaném plesu dne 22. února 2013. Dě-
kuji za pestrý doprovodný program a pro-
fesionální vystoupení všech účinkujících. 
                 Eva Novotná z Nové Vsi u Nového Města

Děkuji všem zaměstnancům Domu s pečo-
vatelskou službou v Novém Městě na Mora-
vě, kde strávil můj otec, Oldřich Lopašovský, 
krásných 11 let svého života, za citlivý, ka-
marádský a především velice lidský přístup 
k „rozmarům“ stáří. Děkuji za veškeré služby, 
které mu byly vždy kvalitně a ochotně poskyt-
nuty.    S vděčností Olga Švaříčková, dcera

Děkujeme lékařům, sestřičkám i ostatnímu per-
sonálu oddělení ARO Nemocnice Nové Město na 
Moravě za péči, kterou věnovali panu Františku 
Bradáčovi v posledních dnech jeho života. Také 
děkujeme MUDr. Drápalíkovi za jeho dlouhole-
tou péči o našeho tatínka.        Rodina Bradáčova

Dne 29. dubna 2013 tomu bude už rok, co ve 
věku 72 let zemřela moje matka, paní Zdeňka 
Sokolíčková. Se smrtí svého manžela, bývalého 
starosty města Josefa Sokolíčka, se nikdy nevy-
rovnala. Jejich vztah pro mě vždy bude vzorem a 
vzpomínám na oba s láskou. Zdenka Sokolíčková
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Zlatá jeřabina do Nového Města letos nezamíří DIVOUS 2013 - soutěžní postupová divadelní přehlídka ZUŠ

Zapomeňte na taneční, nyní je tu tančírna!
Zápisky z budoucnosti, nicméně teď a tady o motýlím festivalu

Zlatou jeřabinou bude již podeváté oceňovat 
Kraj Vysočina vydařené kulturní počiny v na-
šem regionu za minulý rok. Akce jsou rozděleny 
po třiceti do dvou kategorií Kulturní aktivita 
a Péče o kulturní dědictví. Anketu si utvářeli 
sami občané zasíláním námětů během ledna 
a února. Novému Městu však tato podpora le-
tos chyběla. A přestože se v našem městě koná 
mnoho zajímavých a originálních kulturních 
akcí, žádná se do vybrané třicítky neprobojova-
la.  Naštěstí alespoň region Novoměstsko svého 
zástupce v každé kategorii má. Za kulturní ak-

tivitu o vaše hlasy již tradičně bojuje multižán-
rový open air festival Otevřeno Jimramov 2012. 
Celá krása je v jeho nekomerčním charakteru, 
v nezaměnitelném prostředí zámeckého par-
ku Bludník i v širokospektré dramaturgii. Dle 
účastníků neměl 23. ročník slabá místa a ka-
ždý si mohl přijít na své. Takže pokud jste se 
účastnili, podpořte tento projekt na stránkách 
kraje:eextranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina. 
Třeba se konečně dočká zaslouženého ocenění. 
Pokud ne, určitě jej koncem prázdnin  v  Jimra-
mově navštivte! Až do 19. dubna 2013 můžete 

na stejném odkazu podpořit i místní část, obec 
Petrovice. Ta je majitelem nově restaurované 
sakrální památky soutěžící v rámci kategorie 
Péče o kulturní dědictví. Pozdně gotická boží 
muka se údajně řadí mezi nejstarší na Vysoči-
ně, čemuž není nutné se divit, když pocházejí 
z 15. století. Jejich vzhled svým restaurátorským 
zásahem obnovil akademický sochař a restau-
rátor Martin Kovařík. A tak bude patrně tato 
kamenná kaplička (lucerna) postavená na poly-
gonálním pilíři a zakončená masivním křížkem 
stát na svém místě mnoho dalších století.  -kuku-

Viděli jste třicet let starý film Tančírna? Pak asi 
máte jasnou představu, jak to na nové akci kul-
turního domu může vypadat. Ovšem na rozdíl od 
filmu beze slov se na novoměstské tančírně mlu-
ví. A hodně.  Mluví především lektoři Vojta Žák 
a Lukáš Vráblík, kteří se snaží prolomit mnohé 
bloky z klasických tanečních a přitom vás oprav-
du naučit veškeré základy i některé taneční figury 
daného tance. Nemusíte tedy umět vůbec nic, ale 
určitě si zatancujete. Každý volný večer s tancem 
je koncipován do tří hodin. Během první půlky se 
naučíte jeden klasický a jeden latinskoamerický 
tanec, ve zbývajícím čase si vše naučené můžete 
pořádně zafixovat tréninkem. Večer je zpestřen 
dobrým vínkem a střídmě nasvětleným sálem. 
Úžasné bývají i ukázky soutěžního tance. Mo-
hou přijít úplně všichni bez rozdílu věku, ovšem 
přijít v páru se cenově vyplatí. Přesto jde spíš 
o symbolický poplatek za strávení tak příjem-
ného večera. Tančírna vás zcela jistě pohltí a tři 

hodinky utečou jako voda. Tak to zkuste! Vždyť 
jak tvrdí jeden z lektorů, určité předpoklady již 

máme, protože každý tančíme svůj životní tanec.          
 -kuku-

Johana Mierva a Milan Růžek: Hledejte a naleznete
Od 12. dubna můžete navštívit novou prodejní 
výstavu Horáckého muzea, užitkovou i deko-
rační keramiku mladé výtvarnice Johany Miervy 
a jejího otce kunštátského keramika Milana 
Růžka. Johana Mierva vystudovala SPŠ kera-
mickou v Bechyni obor výtvarné zpracování 
keramiky a porcelánu. Od roku 1995 se živí 
výrobou keramiky, žije a tvoří v obci Jámy. Po-
dobně jako její otec používá kameninu a šamo-
tovou hlínu, kterou pálí na 1250 stupňů Celsia. 

Mezi její výtvory patří kachlíky na dveře, svícny, 
šachy, obalové květináče, šperky, domovní čís-
la a další. Milan Růžek vystudoval ŠUŘ v Brně 
obor sochařství a keramika. Šestnáct let praco-
val jako točíř v Kunštátě na Moravě a od roku 
1990 vyrábí se svojí ženou Radmilou užitkovou 
a dekorační keramiku v soukromé keramické 
dílně R&R v Rudce u Kunštátu, nedaleko jes-
kyní Blanických rytířů. Jako materiál používá 
kameninu pálenou na 1320 stupňů Celsia, tím 

pádem jde o vysoce kvalitní mrazuvzdorný a ne-
nasákavý materiál. Posledních několik let se za-
měřuje především na zahradní keramiku, světla 
a větší objekty k architektuře, například zvonice, 
žardiny, fontány atd. Každým rokem pořádá ně-
kolik kolektivních i samostatných výstav. Slav-
nostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
11. dubna v 16:00 hodin a všichni jste srdečně 
zváni. Výstava potrvá do neděle 26. května. 

-HM-

Svátek čarodějů i čarodějek je tu!
Filipojakubská, Valpuržina noc, i tak můžeme 
nazvat přelom z 30. dubna na 1. května, kdy tak 
rádi pálíme ohně a nazýváme je čarodějnicemi. 
V Novém Městě je již několik let v tento den po-
řádán průvod čarodějnických masek od kašny na 
Vratislavově náměstí. Jinak tomu nebude ani le-
tos. Čarodějnický rej odtud vychází 15 minut po 
19. hodině a jako obvykle bude mít namířeno do 
areálu zahradnictví. Hudební doprovod během 
cesty i večera zajistí kapela Bosorky. K samotné-
mu zapálení hlavního ohně dojde ve 20:30 hodin. 

Kromě opékání párků a klobásek z udírny je pro 
děti i dospělé připraven ZOO-koutek, mnohé hry 
a úkoly, za které budou malí návštěvníci odmě-
něni všelijakými dobrůtkami. Kdo tento velmi 
starý zvyk prožívá více mysticky, měl by se spíše 
uchýlit na Horní Dvůr ke Třem křížům. Tento 
vyvýšený bod se zapáleným ohněm by měl být 
dle legend zárukou ochrany před zlými duchy 
a démony obecně, tedy nejen před čarodějnicemi. 
I zde je připraven doprovodný program, který 
proběhne za každého počasí, tedy jak v hotelu, 

tak ve venkovním party stanu. Celým večerem 
vás bude provázet hudební skupina Sýkorky. 
Opékání špekáčků je samozřejmostí, jistě ale 
neodoláte grilovanému selátku nebo steakům 
a specialitám na grilu. Malí hosté pak mohou 
ochutnat domácí mošt podávaný podle počasí 
třeba i horký s medem.  Nejste příznivcem pále-
ní čarodějnic a milujete vodu?  Na zde chystané 
přírodní koupaliště je sice ještě zima, ale mů-
žete třeba v tento den navštívit nově otevřené 
Wellness. Vybere si tedy opravdu každý.  -kuku-

V sobotu 6. dubna se do Nového Města sjedou 
žáci literárně dramatických oborů základních 
uměleckých škol celého Kraje Vysočina, aby na 
prknech kulturního domu a na jevišti v sále novo-
městské ZUŠ na Monseově ulici představili svou 
divadelní úrodu na divadelní přehlídce DIVOUS 
2013. Nad celou soutěží budou bdít nejen organi-
zátoři z domácí ZUŠ, ale zejména pětičlenná od-
borná porota, která bude všem inscenacím nasta-
vovat zrcadlo a v závěru rozhodne o případném 
postupu některého ze souborů do celonárodního 

kola přehlídky. Domácí soubory se pod vedením 
Kateřiny Šteidlové představí dramatizací poe-
tické knihy Pavla Čecha O Zahradě v inscenaci 
František a tajemná zahrada, inscenací Zahradní 
slavnost patří všem, nehavlovským  pojetím zná-
mé hry Václava Havla Zahradní slavnost plným 
nadsázky a groteskních prvků, Tomáš Machek 
připravil se svými studenty osobitou inspiraci kni-
hou A.A. Milneho Medvídek Pú, kterou představí 
publiku staršímu 15 let pod názvem Pú – jdem na 
půdu. Přehlídka je od rána od 8:30, kdy bude za-

hájena, až do svého závěru ve večerních hodinách 
plně přístupná veřejnosti. Vstupné na jednotlivá 
představení je dobrovolné, na závěrečný koncert 
brněnské skupiny kolem fyzického básníka Petra 
Váši Ty  Syčáci lze vstupenky koupit zvýhodněně 
za 100 Kč v předprodeji v kanceláři školy, nebo 
za 150 Kč před koncertem, který začne v 19:30 
v kulturním domě. Zveme všechny příznivce 
divadla a základní umělecké školy, kteří najdou 
bližší informace na webových stránkách školy a 
na výlepových plochách města. ZUŠ Jana Štursy

Je pátek 7. června 2013 odpoledne a motýlímu 
festivalu počasí přeje. Každým rokem taky stou-
pá návštěvnost, což potvrzuje nával na Vrati-
slavově náměstí, kam právě dorazil barevný a 
halasný průvod masek. V čele kráčí ušlechtilý ko-

pytnatec, za ním skupinky maškar a pouličních 
herců. Za chvíli u kašny vypukne vyhlašování 
soutěže O nejbarevnějšího motýla – ředitelka 
Novoměstských kulturních zařízení totiž slíbila 
volné vstupenky na představení pořádaná kul-
turním domem pro toho, jehož práci zatouží mít 
vystavenou ve své kanceláři. 

...
Právě skončil koncert kapely Střídmí klusáci 
v  kulisách višní a nadšení posluchači vycházejí 
z restaurace Stará lyže na potemnělé Vratislavo-
vo náměstí, zvědaví, jaký happening připravilo 
o.s. Lysina lenina pro festivalové návštěvníky 
letos. Bude to zase ohňostroj, nebo něco onačej-
šího?

...
A máme tu podvečer, sobotu 8. června 2013. 

V předsálí kulturního domu není k hnutí, Novo-
měšťáci se těší na představení divadla Ungelt, na 
jehož kusy stávají Pražáci frontu. Soubor, ve kte-
rém hrají samé známé tváře, vyslal na Vysočinu 
dvě sympatické dámy, Zlatu Adamovskou a Janu 
Štěpánkovou. Program slibuje „nezdolnou ener-
gií a nadějí nabitou komedii o náhodném setkání 
dvou obyčejných žen vydávajících se na cestu za 
svobodou, dobrodružstvím a životem prožitým 
naplno“. Už aby to začalo.

...
Přesně tak, už aby to začalo! Milí čtenáři, festival 
Sbírka motýlů 2013: Hyjé, divadlo! je tu už za dva 
měsíce. V příštím čísle Novoměstska se můžete 
těšit na rozhovor s některým z vystupujících a na 
soutěžní otázku. Z budoucnosti zdraví organizá-
toři.                                                                                -sok-

Blázinec v 1. poschodí …brilantní „konverzačka“, která vám nezatíží hlavu...
Divadelní představení z jiné doby přiveze do 
Nového Města začátkem dubna Divadelní spo-
lečnost Julie Jurištové z Prahy. Veselohru Fran-
tiška Ferdinanda Šamberka s názvem Blázinec 
v prvním pochodí můžete znát již z filmového 
zpracování z roku 1969. V hlavní roli zde teh-
dy exceloval Miloš Kopecký jako sluha Josef, 
toho v současném divadelním podání ztvární 
výborný český herec Oldřich Navrátil. Právě on 
všechny Novoměšťáky srdečně zdraví, navíc 
byl tak laskav a odpověděl na následující otázky. 
Pocházíte z Vysočiny, vracíte se do našeho 
kraje rád?
Ano, pocházím z Třebíče a mám k tomuto městu 
a kraji velmi silné pouto. Je to kraj mého dětství. 
Stále se sem vracím, mám u Třebíče chatu a přesto, 
že je to z Prahy dálava, jezdím často. 
Ve hře Blázinec v 1. poschodí hrajete uprave-
ného elegána, jak jsme Vás mohli vidět i třeba v 

seriálu Bylo nás pět. Je Vám toto období blízké, 
chtěl byste třeba v této době žít? 
Ve hře Blázinec hraji komediální postavu sluhy 

Josefa. Pokud se ptáte na postavu tatínka Bajzy, 
je mi jeho „figura“ opravdu blízká. V ní jsem se 
vrátil do dětství, protože jsem v takovém pro-
středí vyrostl. Co se týče „oněch“ časů, umím si 

představit v nich žít. Ne, že by tenkrát bylo méně 
grázlů, ale představuji si, že bylo mezi lidmi více 
slušnosti a úcty, protože byla stanovena jasnější 
pravidla, ne jako dnes.
Ve veselohře s Vámi hraje i paní Jaroslava 
Obermaierová, která není pouze vaše kolegy-
ně, ale i kamarádka. Funguje pak spolupráce 
na jevišti lépe? Můžeme se případně těšit na 
nějaký moment hry, který máte třeba oba rádi? 
Herectví s přátelstvím se snoubí a s blízkou 
osobou se hraje samozřejmě lépe. Slyšíme 
na sebe. Konkrétní moment mne nenapa-
dá, těšte se na celou hru. Je to brilantní „kon-
verzačka“, která vám nezatíží hlavu a při níž 
si oddechnete od každodenních starostí. To 
berte zároveň jako pozvánku do divadla. 
Představení plné zvratů a písniček se uskuteční 
ve středu 3. dubna 2013 v 19 hodin v novoměst-
ském kulturním domě.                                        -kuku-

Koncert ROMANO STILO nabídne skladby z celého světa
Temperamentní cikánská kapela ROMANO 
STILO, která úspěšně spolupracovala i s hous-
listou Pavlem Šporclem,  vystoupí 12. dubna od 
19.00 hodin v novoměstském kulturním domě. 
Diváci se mohou těšit na velkou show, v rámci 
které se bude hrát čtyřručně na cimbál a zazní 
skladby z celého světa. ROMANO STILO ne-
jsou v hudební branži žádnými nováčky. Společ-
ně s Pavlem Šporclem objeli veleúspěšné turné, 

kdy vyprodali pražskou Lucernu či Janáčkovo 
divadlo v Brně. Vysloužili si ovace ve stoje a ne-
opakovatelnou atmosféru v hledišti. Velký ohlas 
zaznamenali též společným vystoupením na 
MISS ČR. Jejich program byl uveden na prestiž-
ních hudebních festivalech, jako je Smetanova 
Lit omyšl nebo Mezinárodní festival v Českém 
Krumlově. V rámci nejnovějšího koncertního 
pořadu kapely ROMANO STILO zazní skladby: 

virtuózní cikánské, rumunské, maďarské, ale 
i klasické jako Montiho Čardáš, Chačaturia-
nův Šavlový tanec či Brahmsův Uherský tanec. 
Chybět nebude speciální čtyřruční cimbálové 
sólo lídra kapely Františka Riga a jeho syna! 
Vstupenky, jejichž předprodej byl již zahájen, 
je možné zakoupit v Informačním centru v No-
vém Městě. Cena v předprodeji činí 250 Kč, na 
místě se pak budou prodávat za 290 Kč. -mah-



Žďárská ulice. Jednou změnila název na Stalin-
gradskou, ten se ale nikdy neujal, pro nás zůsta-
la vždy Žďárovinou. Dětství jsem prožil v jed-
nom z nejstarších novoměstských domů č. 34, 
rodišti MVDr. Otakara Německého, dvojnásob-
ného mistra světa v běhu na lyžích, a jeho nemé-
ně úspěšného bratra Josefa. Roh domu odděluje 
Žďárskou ulici od Palackého náměstí. 
Vzpomínám na dobu po roce 1949, jsou 
to útržky vzpomínek pětiletého dítěte 
a později i školáka. Často jsme sedávali 
v okně prvního patra a sledovali dění na 
ulici. To byla tenkrát naše televize. Koň-
ské povozy vezoucí a za vozy vedoucí 
dobytek na jatka. Koně táhnoucí dlou-
hé klády na Kadlecovu pilu, usilovně 
zabírající kopyty ve stoupání v zatáčce 
u kašny u Pasáčka. Zážitkem byly bouř-
ky. Voda se valí po silnici i chodníku. Ze 
vrat vybíhá hospodář Janeček a krumpá-
čem odstraňuje poklopy kanálů, aby mu 
voda nezaplavovala vjezd a dvůr. Otec 
běží ke Kazmíráku, zdvíhá stavidla, aby 
nepřetekla hráz. Za těch pětapadesát let, co pa-
matuji, se to stalo jen jednou. Tehdy to byl pro 
nás zážitek vidět obrovský splav přes hráz a po 
opadu vody sbírat kapry plácající se na louce 
pod hrází. Žďárská ulice, to nebyly jen domy 
z ulice, ale i jejich druhá strana od rybníka. Ulič-
kou, jak jsme jí říkali, se šlo kolem Hemzova 
pekařství a Okurkova stavení k rybníku. Vzpo-
mínám na návštěvu ševcovské dílničky pana 
mistra Okurky, jak ho můj otec oslovoval. Dnes 
ji připomíná pouze okno vlevo od domovního 
vchodu. Ulička, která dnes slouží pro pěší spoje-
ní s Betlémem, byla hlavně místem našeho zim-
ního sáňkování, které často, k nemalé radosti 
paní švadleny, jménem snad Kroupové, končilo 

v jejích vchodových dveřích. Na kraji rybníka 
stál transformátor. Štíhlý, vysoký zděný dome-
ček, připomínající počátky elektrifikace města, 
byl místem našich her. Brankou z rybníka vtéka-
la voda kolem transformátoru do náhonu podél 
zahrad a pod mostkem před Okurkovým stave-
ním tekla vantrokami – žulovým korytem a pa-

dala do prostoru zbytků mlýnského kola dávno 
zbořeného mlýna. Voda se hemžila hejny hrouz-
ků, slunek a dnes vzácných střevlí, které jsme 
chytali na háček ze špendlíku. Míza z mohut-
ných olší na hrázi lákala pestrobarevné motýly, 
kteří se pak stávali exponáty našich sbírek. Tam 
jsme četli knížky cestovatelů Holuba a Friče a 
i rodokapsy – kovbojky, sešity za 1 Kčs. Mor-
zakor – mor za korunu, jak říkal náš třídní učitel 
Stanislav Srnský. Stačilo projít kolem zahra-
dy malíře a grafika Karla Němce na zahradu k 
Veinlichům. V několika voliérách tam byli 
okrasní bažanti, což byl tehdy pro nás zážitek. 
Pravá strana Žďárské ulice za obecní zahradou 
až po dnešní ulici Makovského byla později 

zbourána, proto připomenu jen provozovny 
pekaře Ženatého a čalouníka Doležala, otců 
mých spolužáků, dům malíře Bohuslava Vodič-
ky, jehož obrazy nám připomínají dnes již za-
pomenuté pohledy na město. Levá strana ulice 
až na zbourané stavení Buřvalovo (Policie ČR) 
a stavení vedle, kde byla určitou dobu i sběrna 

surovin, zůstala až k potoku u penzio-
nu zachována téměř v původní podobě. 
Byly zde drobné živnosti a v každé cha-
lupě malé hospodářství. V jednopatrové 
budově Německých, kde po válce hos-
podařil Stanislav Košík s manželkou, 
vdovou po Josefu Německém, se ve dvo-
ře choval dobytek, ovce, pár koní, vždy 
jsme se těšili na hříbata. Velká výloha 
s lustry a lampami upozorňovala na 
elektrodílnu mého otce Oldřicha Ně-
meckého. U Okurků měli krávy, sloužily 
i jako potah, stejně tak u pekaře Hem-
zy. Na rohu domku byl malý krámek 
a hned za dveřmi se pekl chleba. Sou-
sedé Hauzer a Janeček měli krávy, 

u Buřvalů i koně. Ve dvoře historického domu, 
dnes u Chmelařů, měl povozník Ondráček jed-
noho koně. Hotel u Nebolů už tehdy sloužil 
k nájemnímu bydlení rodin. Vedle byl obchod 
jak ze starých filmů, obchod pana Bílka. Za 
dveřmi pytle s moukou, na pultě váhy, v policích 
na zadní stěně zboží. Chodili jsme tam pro seka-
ný turecký med a do kornoutu z papíru pro bon-
bony. Následovalo pekařství u Getzů. Vzpomenu 
ještě krejčího Brázdu a v zatáčce koňské řeznic-
tví Františka Ptáčka, s jehož synem jsem ve ško-
le seděl v jedné lavici. Žilo se skromně. Po roce 
1958 byla už většina hospodářství združstevně-
na, živnosti znárodněny. Ale to už je jiná kapitola. 

Otakar Německý 
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Žďárská ulice očima Otakara Německého

Dům u restaurace Sport

V příštím čísle:
Vratislavovo 

náměstí

Neobyčejný muž z neobyčejného domu
Dům číslo 40 jako by na Žďárskou ulici ani nepa-
třil. Svým empírovým zevnějškem se od ostatních 
nízkých domků nápadně liší. Připomíná spíše leto-
hrádek, k čemuž přispívá i štuková výzdoba fasády 
a ozdobné římsy. Nad světlíkem masivních dřevě-
ných dveří je vyřezaný reliéf se svatým Lukášem, 
patronem malířů. Není tu náhodou. Reliéf vytvořil 
malíř a grafik Karel Němec, který se ve zmíněném 
domě v roce 1879 narodil. Od dětství rád kreslil a 
maloval a snil o vlastní výtvarné tvorbě. Na přání 
rodičů se vyučil sedlářem, ale když dosáhl plnole-
tosti, prosadil svou a odešel na malířská studia do 
Prahy. Osud ovšem rozhodl jinak. Karel Němec byl 
také poslušným synem. Když jeho otec vážně one-
mocněl, studium přerušil, vrátil se domů a ujal se 
hospodářství. Zároveň ale pokračoval ve výtvarné 
tvorbě. Dokázal obojí skloubit, i když to pro něj 
bylo velice náročné. V dopise z roku 1919, určeném 
příteli Josefu Váchalovi, si postěžoval: „Zima se 
pomalu blíží a v ní je můj čas. Už pět dní je u nás 
všechno sněhem zaváto, takže bude trochu klidu 
k  práci řezačské a kumštovně všelijaké. Nadřel 
jsem se letos na poli jako pes při nynějších rozto-
milých poměrech… V lebce se mi tlukou obrazy 

jako kapři na blátě a cítím se nejšťastnějším s no-
žem v  ruce, řezaje do dřeva s  pocity šmajchlovný-
mi.“ Ve velké klenuté místnosti, která byla naproti 
hlavní světnici, si Karel Němec zařídil dílnu. Tam 
měl nejen barvy, štětce a rydla, ale také tiskařský 
lis. Tam vznikala jeho grafická díla i obrazy. Kolik 
jich dohromady vytvořil, se dnes dá těžko spočítat. 
Jen v  umělcově pozůstalosti, uložené v  Horáckém 
muzeu, je jich kolem dvanácti set kusů. Měla jsem 
možnost si vícebarevné dřevoryty, linoryty, akvare-
lové malby, kolorované kresby, olejomalby, návrhy 
pro sgrafito, ex-libris i jiné příležitostné grafiky 
prohlédnout. Při čtení vtipných průpovídek, kte-
rými autor dřevoryty doprovázel, jsem se velice 
bavila. Uvedu alespoň jednu: „Veselme se,/ pokud 
na to máme čas a pohodlí/ vale tomu dáme/ až 
budeme umrdlí.“ Obdivovala jsem také Němcovy 
práce, o nichž se méně ví – figurální dřevořezby a 
stylově zajímavé hračky. Za největším dílem Karla 
Němce však není zapotřebí chodit do muzea.  Sta-
čí přijít na Vratislavovo náměstí a podívat se na 
kostel svaté Kunhuty. Na barevná sgrafita, která 
Karel Němec vytvořil v  letech 1928 až 1929. Vy-
zdobil opravdu úctyhodnou plochu fasády – více 

než pět set čtverečných metrů. Právě díky této vý-
zdobě se obyčejný farní kostel stal vyhledávanou 
památkou. Sgrafity ozdobil Karel Němec i sedm-
náct novoměstských domů. Kromě žertovných 
alegorických výjevů volil pro výzdobu těchto domů 
i výjevy z českých dějin. Bohužel, všechna sgrafita 
se nezachovala. Mohly za to opravy domů i bytová 
výstavba. Podle soupisu profesora Jiřího Šebka vy-
tvořil Karel Němec nejen na Horácku, ale i v Brně 
a ve Znojmě 193 sgrafitových obrazů! Na jednoho 
člověka práce víc než dost. A to byl ještě několik let 
kustodem Horáckého muzea a členem muzejní 
rady. V  korespondenci, kterou Karel Němec vedl 
s    architektem Stanislavem Sochorem, rodákem 
z  Hodíškova a absolventem novoměstské reálky, 
jsem našla zajímavý dopis z 20. února 1951. Malíř 
a grafik mj. napsal: „Jsme oba teď na odpočinku 
bez odpočinku a Bůh ví, můžeme-li se ještě na něco 
těšit. No ale hlavní je, že jsme přece jen něco uděla-
li a nebudeme se muset krčit někde v koutku před 
velkým Soudcem zahanbení, že jsme žili úplně bez 
užitku.“ Myslím, že Karel Němec mohl 17. června 
1960 před velkého Soudce předstoupit bez obav. 

Věra Rudolfová

Vedle dnešního „Sporthotelu“ s čp. 48 je dvou-
patrový dům čp. 47. Možná málokdo ví, že v něm 
sídlila v r. 1850 první četnická stanice ve městě. 
A nejen to. Stal se později také rodným domem 
bratrů Kopřivových – Stanislava a Arnošta. 
V létech 1935–1941 byli výbornými hráči ho-
kejového oddílu skautů, který v té době byl 

nejlepší  v okrese. Již od malička, jak mnoho 
dalších kluků ze „Žďároviny“, bruslili na ryb-
níku „Kazmíráku“, který měli hned za domem. 
Skauti tehdy spolupracovali s hokejisty Spor-
tovního klubu při udržování kluziště na tomto 
rybníce. Sloužilo také veřejnosti a bylo i osvět-
lené. Bratři Kopřivovi byli také skautskými 
vedoucími.  Arnošt hrál  v divadelním spolku 
Horák. Kdoví, jaký vliv měly na životy obou 
bratrů oba domy – jak „Sporthotel“, kde se 
v r. 1860 sehrálo první divadelní představení 
ve městě, tak dům čp. 47 s četnickou historií. 
Bratři Kopřivovi byli výbornými sportovci se 
smyslem pro kamarádství, kázeň, vlastenectví 
a i ten kumšt v nich byl. Za protektorátu oba 
utekli z nucených prací v Německu a museli 
se skrývat. Stanislav se v r. 1968 stal ve městě 
předsedou Lidové strany. Arnošt, také aktivní 

člen Lidové strany, vedl dramatický odbor 
Orla. Po r. 1948 byl ve vykonstruovaném poli-
tickém procesu nespravedlivě odsouzen za ve-
lezradu na 25 let nucených prací v Jáchymově. 
Z jáchymovských uranových dolů ho propustili 
v r. 1956, protože po úrazu páteře nemohl cho-
dit. ... Oba domy by asi mohly hodně vyprávět...

Jiří Janíček

Ohnivá historie Žďárské ulice

O původu jména Žďárské ulice není pochyb, 
tudy se jezdilo z  Nového Města do Žďáru. Se 
jménem dostala ulice do vínku i oheň, neb žďá-
ření není nic jiného než vypalování. S  ohněm 
se v minulosti potýkala mnohokrát, ale požár, 
který vypukl 13. června 1879 v noci ve stodole 
domu čp. 84, se zapsal trvale do dějin celého 
města. Díky silnému větru ženoucímu oheň ke 
středu města tehdy shořelo 19 obytných a 12 
hospodářských stavení. Co do rozsahu nemohl 
tento požár aspirovat na „titul“ největšího po-
žáru v historii, nicméně stal se podnětem k his-
torickému rozhodnutí. O několik týdnů později 

– 24. srpna 1879 – byl v Novém Městě založen 
sbor dobrovolných hasičů, který je tu „Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci“ dodnes. Žhavá témata 
však najdeme i u vody. Ke Žďárské ulici patří-
valy tři mlýny zmiňované již v 16. století. Neda-
leko mostu stával Hánův mlýn (čp. 81). Mlýn 
vyhořel již při památném požáru celého města 
v roce 1801. Po tomto požáru byl ještě obnoven. 
Ke zkáze ho přivedli o několik desítek let poz-

ději zdejší mlynáři Josef Ondra a po něm Jakub 
Žák. Budovy mlýna zchátraly a byly zatíženy 
dluhy. Rozpadající se, ale dobře pojištěný, mlýn 
v noci 22. června 1907 do základů vyhořel. Mlýn 
již obnoven nebyl, pouze pila. Od roku 1918 tu 
začal provozovat pilařskou živnost Filip Jaroš, 
a právě proto je tento objekt znám jako Jarošova 
pila. Požár ukončil činnost i dalšího mlýna zná-
mého jako Kazmírův (čp. 35). Původně se to-
muto mlýnu a rybníku nad ním říkalo Škrobův. 
Patrně od dob mlynáře Kazimíra Štampy, který 
žil na přelomu 17. a 18. století, se začalo říkat 
mlýnu a rybníku Kazmírův. Posledním mlyná-
řem v Kazmírově mlýně byl Alois Jelínek ze zná-
mého fryšavského mlynářského  rodu. Historii 
mlýna uzavřel požár, který vypukl o půlnoci 27. 
září 1916. Třetí z  mlýnů se dočkal svého záni-
ku i bez přispění ohně. Ke konci 16. století ho 
postavil pod tehdejším Sadovým rybníkem Jan 
Štrafa. Rybník se ale dnes jmenuje Klečkovský 
po Janu Klečkovi, který mlýn v roce 1643 prodal 
vrchnosti. Mlýnu se říkalo i Ráčkův a rybníku 

se tak někdy říká dodnes. Posledním mlynářem 
tu totiž byl Josef Ráček, známý podivín, který 
nechal mlýn zchátrat a na konci života se snažil 
získat peníze na opravu od památkového úřadu. 
Mlýn nakonec koupil novoměstský velkostatek 
a v červnu 1935 ho nechal zbořit. Téměř o deset 
let později zažilo Nové Město i válečný požár. 
Letadla Rudé armády 9. května 1945 ostřelova-
la a bombardovala ustupující německé jednotky. 
Letecký útok zaplatilo životem i několik civilis-
tů, poškozena byla řada domů. Nejvíce jich bylo 
právě ve Žďárské ulici. Dům čp. 82 listonoše 
Františka Vyplašila stojící v  křižovatce (u zrca-
dla) dnešních ulic Žďárské a Dukelské již obno-
ven nebyl. Na jeho místě byl na návrh Vincence 
Makovského vybudován v  roce 1953 kamenný 
taras. Již o tři roky dříve byla Žďárská ulice pře-
jmenována na Stalingradskou, na paměť města 
zničeného během druhé světové války. Ke svému 
původnímu názvu se ulice vrátila v  roce 1962.

Vít Křesadlo, městský kronikář

Pokud máte vzpomínky nebo foto-
grafie dané lokality a chcete se s námi 
o ně podělit, prosím doneste je do 
Horáckého muzea nebo je zašlete na 
adresu kronika@nmnm.cz. Více his-
torických fotografií najdete i na ad-
rese fotogalerie.nmnm.cz. Děkujeme

Jarošova pila, (bývalý Hánův mlýn) v roce 1915

Nebolův hostinec po r. 1912, dnešní hotel Sport

Kluci  ze Žďároviny na  Kazmíráku, r. 1931. 
Třetí zleva Arnošt, první  zprava Stanislav.
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Vybraně vyhraněné aprílové pátky „U Pasáčka“

DIVOUS 2013 a Ty Syčáci v kulturním domě

Patchworkový klub je ukázkou lásky k tvořivosti

Spolková činnost v našem městě se v posled-
ních letech rozrostla o nový klub. Patchworko-
vý klub Nové Město na Moravě, to je oficiální 
název jednoho neoficiálního seskupení žen 
různých věkových kategorií, milujících různoro-
dost dezénu látek a vrnění šicího stroje. Ptáme 
se Rity Skalníkové, jak naznačuje její příjmení, 
jedné ze skalních členek patchworkového klubu.

Váš klub působí neoficiálně, bez větších pra-
videl či členství. Je tedy otevřený komukoliv? 
Kolik se vás schází a kde vás můžeme najít? 
Nejsme nijak organizované. Jediné, co nás pojí, 
je společný zájem o jehlu, nit, kousek látky a 
společně strávený volný čas. Scházíme se každé 
úterý v hasičárně, je nás asi 15. Rády přivítá-
me každou novou tvář se společným zájmem. 
Je vidět, že se snažíte svoje aktivity rozšiřovat. 
Nejprve jsme výsledky vaší práce mohli obdivo-
vat dvakrát ročně na prodejní výstavě v rámci 

novoměstských jarmarků, nyní se snažíte i 
návštěvníky něco naučit. Jaký to má důvod? 
Rozšiřujete snad svoje řady? 
Záměrně svoje řady nerozšiřujeme, je to pouze 
reakce na poptávku tvořeníchtivých žen. Těší 
nás jejich zájem se našemu „umění“ přiučit. 
V letošním roce jsme kromě dvou jarmarko-
vých výstav předvedly svoje dílka na vánoč-
ní výstavce v domě s pečovatelskou službou.
Patch, neboli záplaty, jsou dnes velmi moderní 
a jsou znovu in i v módě. Jaký je nyní nejaktu-
álnější trend v tomto, volně přeloženo, zápla-
tovém díle? 
Při našem tvoření platí staré známé, že fanta-
zii se meze nekladou. Je to o spoustě technik, o 
barevných kombinacích a nápadech. Nedo-
mnívám se, že by naše tvoření nějak výraz-
ně ovlivnily módní trendy. Na druhou stranu 
máme svoje rukopisy už tak přečtené, že po-
známe, která z nás je autorkou kterého dílka. 
Kořeny vašeho klubu sahají do Horácké gale-
rie a v některých případech lze tuto rukoděl-
nou činnost vnímat již jako svébytnou umělec-
kou techniku. Jak to vnímáte vy? Tvoříte stále 
spíše užité a praktické předměty, anebo se již 
dostavily umělecké ambice? 
Domnívám se, že bez trošky uměleckých ambicí 
se ani užitečné a praktické věci nedají šít. Najít 
správné barevné ladění, správnou techniku, vhod-
ný materiál. Nejsou to umělecké ambice v pravém 
slova smyslu, ale každá z nás má v sobě nějaký 

pohon vrhat se neustále do nových a nových věcí. 
Má klub v plánu během pár následujících mě-
síců nějakou zajímavou akci? Na co se tedy 
můžeme těšit? 
V lednu jsme připravily odpolední setkání při 
ručním šití patchworku. Rády bychom, aby se 
tato setkání opakovala. Pokud kouzlu patchwor-
ku nepropadnete, určitě strávíte alespoň jedno 
tvůrčí odpoledne v příjemném prostředí, od-
počinete si a vyčistíte mysl od všedních starostí.
Děkuji za rozhovor, ať se vašim aktivitám daří.

-kuku-

Po únorové hudební smršti v rámci MS v biat-
lonu jsou i dubnové koncerty různorodé jako 
aprílové počasí. Jedním z prostor, kde se v dubnu 
konají hned dva hudebně vyhraněné projekty, je 
Penzion U Pasáčka. Tradičně v pátek, 12. dubna, 
úderem 19. hodiny na vás čeká koncert skupiny 
s výstižným názvem Los Rumberos.  Jedná se 
o nejmladší a – co do počtu členů – také nejmen-
ší přírůstek do rodiny kapel sestavených Petrem 
Smetáčkem. Stejně jako v případě jeho větších 
příbuzných je základem repertoáru afro-kubán-
ská hudba (tedy „salsa“), navíc zde hojně dopl-
něná o známé „latino“ evergreeny a jazzověji la-
děné skladby. Jádrem tělesa je duo Petr Smetáček 
a Jan Burian, jejichž multi-instrumentální do-
vednosti umožňují plnohodnotnou interpretaci 
latinsko-amerických rytmů i v tomto komorním 

obsazení. Do tria a kvarteta si pak k sobě zvou 
špičkové zahraniční interprety z Kuby a Peru 
(Maria Victoria Calero, Carlo Zegarra Abanto 
a Vlado Urlich), kteří dodávají kapele tu pravou 
exotickou příchuť. Přesně o týden později zde 
můžete naopak slyšet písně něžné, syrové, pla-
ché i sprosté. Jednoduše osobitý neurvalý šanson, 
který vás rozhodně nenechá chladnými. Skupina 
Ladě je po hudební i textové stránce jednou z nej-
originálnějších českých kapel a na domácí scéně 
zcela výjimečným zjevem. Je lhostejné, zda hraje 
blues (v kategorii Jazz & blues byla v roce 2011 
nominována na Anděla), neurvalý šanson (což 
občas sama kapela používá), alternativu, nebo 
rock. Ono je to od každého něco, ale hlavně je to 
skutečně originální směs. Je to hudba naléhavá, 
poetická, krásná i v hlučných pasážích, a to vše 

namíchané třeba i v jedné jediné písni. V Novém 
Městě jste ji měli možnost slyšet již v roce 2007 na 

„nulté“ Galerijní noci. Tak se nechte opět zlákat. 
Lysina lenina, -kuku-

Na závěr divadelní přehlídky DIVOUS 2013 vy-
stoupí v novoměstském kulturním domě brněn-
ské alternativní uskupení Ty Syčáci. Kapela Ty 
Syčáci vznikla v roce 2000 z iniciativy Petra Váši, 
jedné z nejpozoruhodnějších postav české alter-
nativní scény. Váša je básník, zpěvák, skladatel, 
rocker, výtvarník, textař, performer, experimen-
tátor s hlasovým, tělesným i výtvarným projevem. 
Jediný český muzikant schopný hrát doslova ce-
lým tělem. On sám tento styl, který jej proslavil 

už při sólovém vystupování, nazývá „fyzické bás- 
nictví“. Jeho spoluhráči v kapele Ty Syčáci jsou 
kytarista Petr Zavadil a baskytarista Tomáš Fröh-
lich, v různých etapách a na rozličných projektech 
spolupracují s bubeníkem Alešem Pilgrem. Nad 
hudebním zařazením Těch Syčáků si lámala hla-
vu řada kritiků, jejich styl se jakémukoli škatulko-
vání vzpírá. Rámcově se dá říci, že zahrnuje prvky 
rocku, jazzu, moravského folklóru a world music. 
Možná právě díky této nezařaditelnosti před-

stavuje publikum Syčáků doslova průřez mezi 
generacemi – od středoškoláků po zasloužilé mi-
lovníky klasického kytarového rocku.  Základem 
obsazení skupiny Ty Syčáci je kytara, baskytara 
a zpěvy, doplněné perkusemi, ale i balalajkou, de-
setistrunným stickem a minidiskem. Bližší infor-
mace hledejte na www.tysycaci.cz. U příležitosti 
divadelní přehlídky zahrají Ty Syčáci za 150 Kč, 
v předprodeji v kanceláři ZUŠ můžete koupit líst-
ky dokonce za pouhých 100 Kč. ZUŠ Jana Štursy 

Klasická kytara sympatické Lenky Filipové 
zazní v krásném evangelickém kostele. Naše 
nejlepší kytaristka, jejíž talent přesahuje hra-
nice České republiky, vystoupí i se svými hosty 
v sobotu 20. dubna v 19:00 hodin v evangelic-
kém kostele v rámci Fine Line Concertino Tour 
2013. Jde o turné po krásných kostelích ČR 
a Nové Město mělo to štěstí a bylo díky sdru-
žení MANEOR do tohoto projektu zapojeno.  
Lenka Filipová návštěvníkům představí svůj 
komorní pořad Concertino pojmenovaný po-
dle své stejnojmenné desky. Pořad Concertino 

slibuje jedinečnou atmosféru a uvádí Lenku 
Filipovou jako kytaristku a zpěvačku, kterou 
zajímá hudba mnohem víc než hranice mezi 
žánry. „V pořadu se věnuji klasické kytaře, za-
zní ale i úpravy lidových písní, ukázky z mých 
šansonových písní a na vybraných koncertech 
uslyšíme i irskou harfu. Žádný z mých koncer-
tů po kostelích se ale neobejde bez písní, které 
znáte z rádia, jako Zamilovaná, Za všechno 
může čas, a… však víte,“ uvedla s úsměvem 
Lenka Fili pová. Vedle Lenky Filipové se na jed-
notlivých koncertech představí i zajímaví hosté. 

Jindra Koníř doprovází Lenku na klávesové ná-
stroje a zprostředkovává posluchačům dokonce 
i celý symfonický orchestr. Sean Barry se svojí 
irskou harfou dává přítomným nahlédnout do 
čarovné krásy písní a dokresluje celou atmosfé-
ru koncertů. Záštitu nad Fine Line Concertino 
Tour 2013 převzal hrabě Děpold Czernin. Vstu-
penky, které jsou na všechna místa v jednotné 
ceně 349 Kč, si můžete zakoupit v předpro-
deji v IC v Novém Městě, v prodejní síti  www.
ticketstream.cz, nebo s příplatkem na místě. 

-kuku-

Koncert Společná věc slibuje jedinečný zážitek

V evangelickém kostele zahraje Lenka Filipová  

Zveme vás na koncert Společná věc, ve kte-
rém Tomáš Pfeiffer rozezní starodávný nástroj 

– Vodnářský zvon. Rezonanční tóny tohoto 
nástroje jsou spojeny s unikátní velkoplošnou 
parabolickou projekcí. Její témata se pravi-
delně obměňují, letos se uskuteční již sedmý 
ročník koncertů, a tak se posluchači mají vždy 
na co těšit. Koncert je členěn do jednotlivých 
skladeb, návštěvníky čekají záběry majestátní 
přírody – vysokých hor i obrazy našeho světa. 
Na závěr uvidíte dech beroucí záběry vesmíru, 
které vedou k zamyšlení nad hloubkou prostoru 
a tajemným řádem světa. Koncert Společná věc 

tvoří propojení dávnověkého nástroje s nejmo-
dernější technikou. Tóny Vodnářského zvonu 
jsou opředeny mnoha mýty. Dle jeho dávných 

tvůrců znějí zvukem vesmíru, který vstupuje 
do každé buňky těla posluchače. Je úžasné, že 
v mnoha ohlasech návštěvníků koncertu je zmi-
ňována tato harmonie i dnes. Na závěr můžete 
při ukázce sami pozorovat krásu levitujících 
kapiček vody, kterou je zvon naplněn. Pokud 
budete chtít zažít jedinečný kulturní zážitek, 
jste srdečně zváni na koncert, který se koná 
24. dubna v 18.30 hodin v KD v Novém Městě.  
Vstupenky na koncert je možné zakoupit buď 
elektronicky, a to v e-shopu na adrese www.dub.
cz, případně osobně v Městském informačním 
centru v Novém Městě (566 598 750).  -mach- 
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 10. 4. 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

      Zahradnictví Nové Město 
      na Moravě oznamuje:

* 1. 4 . 2013 bude zahájen prodej 
muškátů a dalších květin

* přijímáme truhlíky na výsadbu 
kombinovaných truhlíků

Objednávky: 608 477 428

SLET ČARODĚJNIC
30. DUBNA 

SE BLÍŽÍ
• nosy, klobouky, kostýmy, košťata
• kelímky, tácky, vše pro grilování
•  ŽIVÉ JARNÍ KVĚTINY
 NÍZKÉ CENY 

Klasik  15 + 3 kg                 489,-
Jar 1l                                         39,-
Cif 500ml                                39,-
Koště zatloukané                  59,90

VARI sestava DSK 317 39 990,-

+ vozík v hodnotě 
9 000,-  ZDARMA

Akce na měsíc duben 
10 %  na sekačky Alko

5 % vybrané druhy substrátů

Substrátů, postřiků, semen, 
hnojiv - malé i velké balení
Zahradní techniky, sekaček, 
nářadí
Ručního nářadí Narex, Makita, 
Metabo
Ochranných pomůcek, oděvů, 
obuvi
Drogerie, barvy-laky
PB lahví
Hutního materiálu, pletiv
Skleníků, foliovníků
Krmení pro domácí zvířata

www.zookramek.cz/eshop

Regionální internetový obchod
s granulemi pro psy 

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

Úklidová firma 
OLMAN SERVICE s. r. o.  

hledá pracovníky :
osoby se zdravotním postižením 
(OZP) na pozici uklízeč/ka na 

HPP. Pracoviště Nové Město 
na Moravě. Nástup ihned. 

Volejte: 730 186 797. 

Firma JICOM, 
spol. s r.o.

přijme
kvalifikované 

elektromontéry a 
stavbyvedoucího pro 

montážní práce. 
Životopisy zasílejte na: 

jicom@jicom.cz
Pro další informace 

volejte tel. číslo: 
549 438 211

Pondělí 8. 4. 2013 
od 10:00 do 12:00

kulturní dům,  
1. poschodí, konferenční 

sál č. 2 
 

prodej secondhandového 
zboží

Kojenecké  30  Kč 
Dětské         30 Kč  za 1 kus 
Dámské       50 Kč

Výběr z nového 
jarního zboží

Den Země aneb Neváhej a choď
Strávit den na nohou? Podpořit svými kroky pěší 
turistiku? Účastněte se v  pátek 19. a v  sobotu 
20. dubna pochodů, které se konají v souvislosti 
se Dnem Země, jenž je každoročně oslavován 
22. dubna. Připraveny jsou trasy od 6 do 100 
kilometrů v oblasti Žďárských vrchů. Zájemci 
o nejdelší putování startují již v pátek v noci. 
Start a cíl bude na stejném místě, a to v Horác-

kém muzeu v Novém Městě. Zájemci o noční 
trasu na 50 a 100 kilometrů se na cestu vydají 
v pátek od 20:00 hodin do půlnoci, start denní 
trasy na 50 a 25 kilometrů je naplánován na so-
botu od 7:00 hodin. Na trasy o délce 6 a 11 ki-
lometrů bude možné vyjít v sobotu od 10:00 do 
14:00 hodin. Cena startovného je stanovena 1,50 
Kč za každý kilometr, pro trasy o délce 6 a 11 ki-

lometrů je cena jednotná, a to 25 Kč. V ceně star-
tovného jsou zahrnuty účastnický list, popisy tras, 
vstupné do Horáckého muzea a na kontrolním 
stanovišti v Krátké vločková kaše nebo brambo-
račka a čaj. Dvě nejkratší trasy nabídnou překva-
pení a možnost vyzkoušet si geocaching. Bližší 
informace na internetové adrese  www.chaloupky.
cz nebo na telefonním čísle 774 512  790. -HM-

Zahrádkářův rok  – S příchodem jara 
sezóna začíná
Březen je skutečný začátek roku a zahrady již 
nyní slibují začátek dalších prosluněných dnů. 
Aby nám zahrada dělala radost, je třeba na jarní 
období připravit i trávník. Jak na to? Nejdříve se 
rozhlédněte po mechu ve stinných koutech za-
hrady a míst, která jsou i v letních obdobích vlhčí. 
Zpovzdálí sice mech vypadá jako přirozená zeleň, 
ale je to plevel, který bez ošetření časem pohltí 
celý travní porost. Bojovat je třeba také s  trav-
ní plísní, kterou vyhrabte. Tím se nejen zbavíte 
bílého povlaku, ale provzdušníte utužené vege-
tační vrstvy. Na holá místa dále vysejeme travní 
semeno, lehce přehodíme zeminou a zaválcu-
jeme. S  mechem je možné bojovat pomocí pří-
pravků. Jsou jimi Mogeton 25 wP, Expert proti 
mechu, Plantella proti mechu, Anti-mech a další. 
V případě správného růstu trávníku by pH půdy 
nemělo přesáhnout 6-6,5.  Na začátku vegetace 
použijeme přípravek Travin, který nám travní 

plochy nejen vyživí a zlikviduje nežádoucí plevel, 
ale i provzdušní půdu. Používá se ve formě gra-
nulí. Dbejte také na to, aby první seč nebyla pří-
liš nízká. V trávě jsou ještě mladé rostliny, které 
jsou po zimě a díky vlhkosti půdy lehce přemrzlé. 
Mohlo by se stát, že trávu odstraníte i s kořínky. 
Doporučuje se, aby se sekla pouze jedna třetina 
porostu. V předjaří by v zahradě neměly chybět 
pestrobarevné rostliny.  Jde o krokusy, tulipány, 
narcisky a sasanky. V tomto období sázíme také 
prostokořenné růže, které před sázením namo-
číme do vody a jejich kořeny ošetříme střihem. 
Nezapomínáme také na přípravu skleníku na 
jarní sázení. Do podloží skleníkových záhonů 
dáme vrstvu slámy, kravského hnoje, zeminy 
a slámy. Pod okurky přidáme koňský hnůj. Přeji 
vám v letošním roce mnoho pěstebních úspěchů 
a děkuji za dotazy a spolupráci s naším zahrad-
nictvím. Milena Jirčíková, Zahradnictví NMnM

Za přírodou do 
kavárny 
Spolek LIPA o.s. a kavárna Caffé STONE vás 
zvou na druhou přednášku z cyklu „Za přírodou 
do kavárny“. Tentokráte na aktuální téma Co pro-
zradí žáby „zpěvem“ aneb Obojživelníci a jejich 
stanoviště. Dozvíte se, jaké druhy obojživelníků 
můžete potkat na Vysočině, proč jsou ohrožení 
a jak jim lze pomoci. Kromě zajímavého povídání 
s promítáním budete mít také unikátní možnost 
poslechnout si nahrávky hlasů různých druhů 
žab. Přednášející Jaromír Maštera je zaměstnán 
jako zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny 
ČR v  Havlíčkově Brodě a má dlouholeté zkuše-
nosti s  praktickou ochranou obojživelníků na 
Vysočině. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. 
dubna od 18:30 hodin v kavárně Caffé STONE 
na Radnické ulici. Vstupné je dobrovolné. -cep-

Loučení se zimou v Pohledci již potřicáté
Neuvěřitelných třicet let pořádají činovníci TJ Po-
hledec maškarní průvod zvaný Loučení se zimou. 
Nápad se zrodil v roce 1984. V březnu se totiž nic 
nedělo, tak proč si neudělat maškarní s  návště-
vou hospůdky?! Domluvit v tu dobu oblíbenou 
turistickou chatu 
na Studnicích ne-
byl problém. Po-
hledečtí sem na 
lyžích jezdili pra-
videlně. Ke správ-
nému Loučení 
nesměla a nesmí 
chybět muzika. 
Většinou ji zajiš-
ťuje náš kamarád 
Zbyněk Bukáček s manželkou.  Také nesmí chy-
bět řeč k lidu pohledeckému, kterou četl na Chvá-
lově Krakonoš. V řeči stojí, co se stalo za uplynulý 
rok ve vsi. Vše je zrýmováno, jména hříšníků se 
však neuvádějí.  Stejně ale všichni vědí, o koho 
jde. Po přečtení testamentu se masky předvádějí 
přihlížejícím, společně se vyfotí a pak už nic ne-
brání cestě. V prvních letech se zásadně jezdilo 
na lyžích. Pro občany Studnic a rekreanty byl 
příjezd masek vždy velkým pobavením. Samy 

masky se bavily uvnitř chaty. Tančilo se a zpívalo. 
Jakmile se začalo stmívat, maškary se začaly po-
malu navracet do své rodné vsi. Cesta domů byla 
vždy zážitkem, protože méně zdatní lyžaři začali 
před nebezpečným sjezdem brzdit. Ne však za 

pomoci lyží, 
ale svými zad-
nicemi. Čím 
větší zadnice, 
tím větší díra, 
a tak i dobrý 
lyžař, který vy-
metl takovou 
díru, se záko-
nitě poroučel 
do sněhu. Kdo 

zná svah u Švandovy chaty, dovede si předsta-
vit, jaké to byly kotrmelce. Poslední vracející se 
maškary na tom byly nejhůře. Leckdy se stalo, že 
na ně sice zbyly lyže, ale úplně s jiným vázáním 
a s jednou krátkou hůlkou. Lyžáky tak držely jen 
naoko a při první nerovnosti následoval kotrme-
lec.  A tak většinou ti poslední chodili pěšky a lyže 
nesli na zádech. Kdo si však myslí, že návratem 
vše skončilo, je na velkém omylu. Navracející se 
masky se chodily postupně ukazovat do pohle-

decké Ponorky, kde již harmonika hrála naplno. 
Poté, co zavřeli studnickou chatu, se Loučení ko-
nalo v rokytenské hospodě. Takže i rokytenští ob-
čané mohli zažít procesí masek z Pohledce. Jed-
nou tam maškary dovezly i dělo. Při výstřelech 
nadskakovaly rokytenským usedlíkům tašky na 
střeše. Někteří si mysleli, že začala válka. Postu-
pem času a vinou globálního oteplení se začalo 
chodit na Loučení bez lyží. Má to i své výhody. Na 
konci nemusíte dohledávat své lyžařské vybave-
ní. Poslední čtyři roky se Loučení koná v  Zubří 
na BVV. Sraz je na hřišti TJ a po procedurách, 
které jsem už popsal, se maškary valí na Zubří. 
Takže i Zuberáci se mohou pokochat nápaditostí 
maškar. Maškarního pochodu se účastní zájemci 
bez rozdílu věku a společně si užívají skvělou ná-
ladu. Byť v dnešní době něco uspořádat, není nic 
lehkého. Myslím si však, že rádi podstupujeme 
jisté riziko, protože  pohledecká chasa má smysl 
pro humor v krvi. Přesvědčili jsme se o tom i 16. 
března, kdy se uskutečnilo jubilejní 30. Loučení 
se zimou, a to za účasti 60 masek. Petr Skalník 

NOVOMĚSTSKO

Zájemci o uveřejnění 
inzerce mohou zasílat 

své nabídky do 
15. dubna 2013 

na e-mailovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz

Fotokurz 
aneb základy fotografování pro každého

Cena 1 200 Kč/osobu a celý kurz.
Kurz má 3 semináře po 2 hodinách,

vede fotograf Jan Truksa.

Přihlášky podávejte do 8. dubna 2013 na e-mail:
daniel.simek@nmnm.cz nebo tel.: 608 617 234.
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„One kurde šou cypa z Ostravy“

9. 5. 2013 / 19:00 / KULTURNÍ DŮM
zábavný pořad Rudy z Ostravy
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Stránka 1

29.3. - 1.4. výstava Vratislavovo nám. čp. 97
1.4. - 21.4. Hotel Horní Dvůr
3.4. 19:00 divadlo Blázinec v 1. poschodí kulturní dům
4.4. 17:00 tanec kulturní dům
5.4. 17:30 sport TJ Nové Město na Moravě B - TJ Sokol Častrov A kuželna

6.4.   8:30 divadlo
6.4. 11:00 sport TJ Nové Město na Moravě -  TJ Slovan Jindřichův Hradec kuželna
6.4. 19:30 koncert Ty Syčáci kulturní dům
7.4. 10:00 sport TJ Nové Město na Moravě -  TJ Slovan Jindřichův Hradec kuželna
7.4. 15:30 sport SFK Vrchovina muži B - Sokol Herálec / ZR fotbalové hřiště

do 7.4. výstava Horácké muzeum
8.4. 13:00 sport Školní liga - přeskok přes švihadlo - pro žáky 1. a 2. stupně tělocvična 1. ZŠ
8.4. 15:00 beseda O cestování po Jihoafrické republice s Ing. L. Mašterou jídelna DPS
9.4. 20:00 kino Nadějné vyhlídky, 112 min., drama kino

11.4. 16:00 vernisáž Horácké muzeum
11.4. 17:00 divadlo Sedm divů světa Horácká galerie
12.4. 17:00 sport TJ Nové Město na Moravě B - TJ Sokol Častrov A kuželna
12.4. 19:00 koncert Penzion U Pasáčka
12.4. 19:00 koncert kulturní dům
13.4.   9:00 jarmark kulturní dům
14.4.  9:00 sport Běh Korunou za korunu atletický stadion

14.4. 17:00 koncert Nedělní odpoledne s Venkovskou kapelou kulturní dům
14.4. 17:30 pro děti kino
17.4. 19:00 tanec Tančírna aneb volný večer s tancem kulturní dům
18.4. 17:00 koncert Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy Horácká galerie
19.4. 19:00 koncert Ladě Penzion U Pasáčka
19. - 20.4. sport start Horácké muzeum

20.4. 11:00 sport TJ Nové Město na Moravě -  TJ Slovan Jindřichův Hradec kuželna
20.4. 16:00 sport fotbalové hřiště
20.4. 19:00 koncert evangelický kostel
20.4. 20:00 kino Odpad město smrt, 70 min., drama kino
21.4. 10:00 sport Český pohár v horských bězích: III.Arko-Trophy
21.4. 10:00 sport SFK Vrchovina žáci B - Radešínská Svratka fotbalové hřiště

do 21.4. výstava Vidět s úsměvem Horácké muzeum
23.4. 17:00 pro děti Malý tygr, 66 min., animované pásmo pohádek kino

24.4. 18:30 koncert Tomáš Pfeiffer – Společná věc kulturní dům
25.4. 17:00 tanec Rozkvetlá fantazie kulturní dům
26.4. 19:00 koncert Večer irské hudby a tance kulturní dům
27.4. 20:00 kino Královský víkend, 94 min., komedie kino
28.4.   9:00 sport SFK Vrchovina přípravka A - Bystřice + Náměšť fotbalové hřiště

do 28.4. výstava Jiří Jun – Záznamy přítomnosti Horácká galerie
30.4. 19:00 ostatní Čarodějnický rej v zahradnictví, hrají Bosorky, sraz průvodu u kašny Vratislavovo nám.
30.4. 15:00 ostatní Pálení čarodějnic, hrají Sýkorky Hotel Horní Dvůr

duben výstava Horácká galerie

Jarní výstava patchworku               (11:00-16:00, bývalé IC)
gastro Velikonoční menu: jehněčí na rozmarýnu, kůzlečí řízečky...

Jarní probuzení, módní přehlídka, hraje Tataband

Divous 2013 – divadelní přehlídka kulturní dům

MUDr. Josef Svítil – Jan Karník

Johana Mierva a Milan Růžek: Hledejte a naleznete

Los Rumberos
Romano Stilo
Jarní bazárek

Sammyho dobrodružství, 88 min., animovaná komedie

Den země aneb neváhej a choď     (start pá 20:00, so 7:00)

SFK Vrchovina muži B - FC ŽĎAS Žďár n/Sáz. B
Lenka Filipová – Concertino

sraz u Hotelu Ski

Jindřich Štreit, Jan Svoboda – Zrcadlení / Pod malbou
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aktuální informace o vstupenkách sledujte na: nkz.nmnm.cz


