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Podomní prodejci, neboli také šmejdi, mají 
utrum. V Novém Městě totiž začal platit nový 
tržní řád, jenž zakazuje podomní a pochůzko-
vý prodej. Tím pádem je konec jejich nekalým 
praktikám a mnozí z nás si oddechnou. „Vedl nás 
k tomu především zvyšující se počet stížností. 
A to zejména od starších lidí, které různí šmejdi 
obtěžovali přímo v jejich domovech, ale i na uli-
cích ve snaze jim něco vnutit, často velmi nevy-
bíravým až agresivním způsobem," vysvětluje 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Že se lidé 
stávali doslova lovnou zvěří, potvrzuje i ředitelka 
Domu s pečovatelskou službou Hana Janů. „Zce-
la nečekaně se vetřou do budovy a dožadují se 
kontaktů s klienty - to jsou ti slušnější. Loni se 
stalo, že přišli dokonce s předvyplněnými hlavič-
kami tiskopisů a chtěli všechny obyvatele převést 
k jinému dodavateli energie,“ říká.  Tato skupina 
prodejců se ničeho neštítila a využívala zejména 

důvěřivosti a slušnosti seniorů, kteří mnohdy ne-
uměli říci ne. „Řešili jsme případy, že se nechali 
ovlivnit naučenou řečí o výhodné koupi. Výsledek 
byl ale opačný,“ říká šéf městských strážníků Jan 
Hradil. Že byl ve městě zakázán podomní a poulič-
ní prodej, však neznamená, že by venkovní pro-
dej zcela zmizel z ulic. Tržní řád stanovuje místa, 
kde bude nadále možné prodávat zboží či nabízet 
služby. Zároveň určuje dobu prodeje na jednotli-
vých místech. Ta budou vybavena stánky a pulty. 
Nadále se tak budou konat oblíbené farmářské 
trhy a další zavedené prodejní akce. Se slušný-
mi prodejci se budou moci lidé potkat na Vrati-
slavově náměstí, v ulicích Štursova, Budovatelů 
a Křičkova. Zda je řád prodejci dodržován, na to 
dohlédne městská policie. Za nerespektování zá-
kazu uděluje blokové pokuty do výše tisíc korun. 
Případně může přestupek postoupit do správní-
ho řízení, kde hrozí pokuta až třicet tisíc. -mah-

Po spuštění klikacího rozpočtu udělalo naše 
město další krok ke zvýšení transparentnosti. Od 
konce dubna jsou na jeho webu, v oddílu aktua-
lity, zveřejněny materiály k zasedání zastupitel-
stva, a to včetně jejich příloh.  Tyto podklady jsou 
zveřejňovány nejpozději 3 dny před zasedáním. 
Občan má tak volný přístup k zastupitelstvem 
projednávané problematice ještě před jeho za-
sedáním. „Dopředu tedy ví, co se bude řešit, 
a může na jednotlivé body jednání reagovat,“ 
říká místostarosta Nového Města Stanislav Ma-
rek. Občané se totiž mohou zúčastnit zasedání a 
vznést jakýkoliv dotaz k projednávané věci. -mah-

Pravidla pro užívání městských symbolů 
Zastupitelstvo města schválilo nová pravidla 
pro užívání městských symbolů. Ta nahrazují 
obecnou vyhlášku města, jíž se symbolika ří-
dila od roku 1993, tedy dvacet let. Změna při-
chází na základě doporučení ministerstva vni-
tra. Nová pravidla jednak ctí tradici, na druhé 
straně umožňují snadnější využití symboliky. 
S tím se také pojí rozšíření doplňujících sym-
bolů města. Nově byly do pravidel zapracová-
ny logotypy, které plní propagační funkci. Jde 
o značku, kterou by měly využívat subjekty, jež 
jsou podporovány městem, či městské organi-
zace. Dalším doplňujícím symbolem se stala 
insignie starosty. Tento závěsný znak má staros-
ta právo užívat při významných příležitostech 
a občanských obřadech. Do pravidel jsou zahr-

nuty také barvy města, které jsou dané historic-
kým vývojem a jsou odvozeny od znaku města.  
Jsou jimi zlatá a červená.  Novinkou je také 
zmínění pravidel pro tvorbu a užívání symbolů 
místních částí. „Souhlas k užití znaku a logoty-
pu města bude udělovat starosta města, a to na 
základě písemné žádosti,“ poznamenává tajem-
ník MÚ Petr Hanych. Pravidla vymezují pod-
mínky pro užívání symbolů, nemění ale městský 
znak, který udělil městu dne 30. listopadu 1635 
kardinál František kníže Dietrichštejn. Změny 
se rovněž netýkají městského praporu, jenž byl 
udělen městu předsednictvem České národní 
rady dne 7. května 1992. Do již zmíněných do-
plňujících symbolů náleží vedle nově přidaných 
také standarta města a městská pečeť. -mah-

Představení části měststkých symbolů Nového Města na Moravě

znak města logo města a příspěvkových organizací pečeť města znak s kartuší
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Vedení města nesouhlasí se zdražením teplaTS služby provozovatelem bazénu Územní plán 

pozměněn 

Tomáš Vlček šéfem 
finančního výboru

Výcvik psů 
v letošním roce 

Změny v zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích

Zastupitelstvo města schválilo změny 
v územním plánu. Na základě tohoto roz-
hodnutí se nově povolují parkové úpravy 
v lokalitě Tři kříže v Novém Městě a dále pak 
možná výstavba sakrální stavby na pout-
ním místě v místní části Slavkovice. -mah-

Tomáš Vlček (Ing.) se stane novým vedoucím 
finančního odboru. Na tomto odboru doposud 
zastával pozici úředníka a měl vedle finanční 
kontroly na starost také sestavování rozpoč-
tu města a dále jeho klíčování na jednotlivé 
místní části města. Vedení se ujme 1. červen-
ce. Ve funkci nahradí Věru Strašilovou, která 
k tomuto datu odchází do důchodu. -mah-

Městská policie Nové Město na Moravě upozor-
ňuje občany na kurzy výcviku psů v roce 2013. 
Kurzy budou pořádány v níže uvedených termí-
nech na cvičišti místního Kynologického klubu 
na ulici Vlachovická (nad Medin a.s.) a mohou 
se jich zúčastnit i začátečníci. Kurzy povede 
zkušený strážník MP. Případné další informace 
lze získat na telefonním čísle 602 555 156. -hra-

Termíny kurzů:
 6. 6.  v 17:00 hodin
 4. 7.  v 17:00 hodin
 5. 9.  v 17:00 hodin
 3. 10. v 17:00 hodin

Ne pyrotechnice 
v městské zóně
Od 1. června nabývá účinnosti nová vyhláška, 
která  vymezuje používání zábavné pyrotechniky 
na území města. Nově je zakázáno její používání 
v městské památkové zóně.  Zákaz se nevztahuje 
na akce pořádané městem. Kdo vyhlášku poruší, 
hrozí mu na místě bloková pokuta do výše 1 tis. 
Kč, u správního orgánu do výše 30 tis. Kč. -mah-   

Přípravy stavby bazénu v našem městě opět po-
kročily. Znám je již přesný stavební záměr této 
investiční akce. Na Hornické se vybuduje plavec-
ký bazén o délce 25 metrů, brouzdaliště pro děti, 
relaxační bazén, masážní bazén. Součástí objek-
tu bude i wellness a fit centrum. Kapacita nové 
stavby činí 180 návštěvníků. V návaznosti na sta-
vební záměr byla již podána žádost o územní roz-
hodnutí a pokračují práce na dokumentaci pro 
stavební povolení. Známa je již také maximální 

částka, kterou si město na stavbu bazénu půjčí. 
Půjde nejvýše o 50 milionů korun. Zastupitelstvo 
rozhodlo poptat zajištění finančních prostředků 
s dobou splácení 5, 7 a 10 let. Rozhodlo se již také 
o provozovateli bazénu. Stanou se jím Technické 
služby města, které budou mít na starosti veškerý 
provoz. Nebude tak nutné zakládat novou společ-
nost, upraví se pouze předmět podnikání. Město 
tím pádem bude moci využít servisu, který TS 
služby poskytují. Ať už jde o údržbářské, úklido-
vé práce, zpracování mezd či účetnictví. S tím se 
pojí možnost zaměstnávání zaměstnanců na ve-
řejně prospěšné práce s využitím dotací od úřadu 
práce. V jiných městech jsou bazény provozová-
ny různými způsoby. Vyjímkou nejsou pronájmy 
soukorm ým firmám, ani správa bazénů příspěv-
kovými organizacemi měst. Obdobně jako chce 
bazén provozovat Nové město postupují napří-
klad v Bystřici nad Pernštejnem, Poličce, Litomy-
šli, Kuřimi a v dalších městech. Bazén se v Novém 
Městě začne stavět na jaře příštího roku. -mah- 

Od 1. července dochází k novele zákona 
o provozu na pozemních komunikacích. Mění 
se tak některá zákonná ustanovení. První 
změna se vztahuje k intervalu pravidelných 
lékařských prohlídek. Druhá podstatná změ-

na se týká vrácení řidičského průkazu a pod-
mínek, za kterých je průkaz vydán. Více in-
formací a přesné znění podmínek a nařízení 
naleznete na webových stránkách radnice, 
a to na adrese www.radnice.nmnm.cz. -mah- 

Interní auditor dohlédne na hospodaření

Anketa: Vadí Vám cyklisté na chodnících? 
Ve městě přibývá cyklistů. Ti jezdí nejen po 
stezkách a po silnici. Především na ulicích 
Masarykova a Žďárská jezdí cyklisté i po 
chodnících. Jde o místa s největším městským 
provozem a silnice tu často není dostatečně 
široká. Vedle cyklistů však přibývá i stížností 
občanů na jejich jízdu po chodnících. Dle zá-
kona o provozu na pozemních komunikacích 
je totiž jízda na kole po chodníku zakázána. 
Ptáme se Vás tedy, zda Vám vadí cyklisté na 
chodnících a zda jste pro úplný zákaz jízdy po 
chodnících?  
1. Cyklisté na chodnících mi za všech okolnos-
tí vadí, jsem pro zákaz jízdy po chodnících. 

2. Cyklisté na chodnících mi nevadí, pokud 
kolo vedou vedle sebe.  
3. Cyklisté na chodnících mi nevadí v přípa-
dech,  že vedou kolo nebo se jedná o rodiče s 
dětmi a jedou pomalou. 
4. Cyklisté na chodnících mi vadí, chápu však, 
že v některých místech je jízda po silnici ne-
bezpečná.

Hlasujte na webových stránkách http://noviny.
nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete hlasovat jen 
jednou. Nabízíme i možnost osobního, papíro-
vého hlasování v Městské knihovně. Diskutovat 
o tomto tématu můžete i na www.vas-nazor.cz

Nová kanalizace v místních částech
Projekt Dyje II, který byl připravován více než 
pět let, se blíží ke zdárnému konci. Maršovicím, 
Pohledci a části Nového Města tento projekt 
přinesl řadu starostí, omezení a komplikací, 
především však novou kanalizaci a možnost 
dalšího rozvoje obou místních částí. Stavbu, 
kterou by obce velikosti Maršovic a Pohledce 
těžko kdy mohly zvládnout z vlastních zdrojů, 
bylo možné zvládnout zejména díky evropské 

dotaci. Klíčování rozpočtu přiděluje jednot-
livým místním částem mnohem méně peněz, 
než kolik je na takto rozsáhlý projekt potřeba. 
Maršovicím a Pohledci tak museli ze svého 
rozpočtu pomoci dvaceti miliony „měšťáci“. 

„Když je potřeba sehnat peníze na velký uži-
tečný projekt, který je pro rozvoj vesnice nebo 
města důležitý, nemůžeme sobecky sedět na 
penězích,“ uvedl starosta Michal Šmarda. -mah- 

Společnost Novoměstská teplárenská, která do-
dává teplo do více než 900 domácností, oznámi-
la, že hodlá zvýšit cenu tepla. Zdražení o takřka 
10 procent by se mělo projevit již v březnových 
fakturách. Zatímco doposud lidé platili 434 Kč/
GJ, po zbývající část roku by to mělo být 476 Kč/
GJ. Kdo bydlí v rodinném domě, zaplatí přibližně 
o 1300 Kč ročně víc, a to podle velikosti a druhu 

budovy. V bytě se náklady za teplo mohou zvýšit 
přibližně o 1000 Kč ročně. S takovým navýšením 
však nesouhlasí představitelé města. „Na návrh 
Novoměstské teplárenské jsme nepřistoupili “ 
komentuje starosta Nového Města Micha l Šmar-
da. Společnost růst cen vysvětluje zvyšující se ce-
nou plynu. Ta se skutečně v posledních letech vý-
razně zvýšila, nyní však klesá. Podle starosty bude 

nyní nejdůležitější sednout si jednateli teplárny 
u jednoho stolu a jasně si říci, jak dále postupo-
vat. O trumfech, která má město v ruce starosta 
příliš podrobně mluvit nechce. "S panem jedna-
telem bych se rád dohodl slušně a rozumně. Ur-
čitě to ale neznamená, že přistoupíme na návrh, 
který by byl pro naše občany nevýhodný.", uza-
vírá diskuzi o ceně tepla Michal Šmarda. -mah-

Město investuje do školních družin. Na 
Základní škole Leandra Čecha bylo otevřeno 
nové oddělení školní družiny. Její kapacita 
již přestala stačit. Během letních prázdnin 
tak došlo k úpravě v přízemí školy, kdy pro-

bouráním tří tříd vznikl prostor pro další 
oddělení a velkou hernu. Nová družina bude 
v tomto roce otevřena také při 1. základní 
škole. V budově Komerční banky v centru 
města jsou již dokončeny bourací práce. 

Vzniknout by tu měly dvě třídy pro celkem 
56 dětí, a to včetně zázemí pro personál, zá-
chodů a šaten. Stavba by měla být dokonče-
na během letních prázdnin. Celkové náklady 
rekonstrukce činí 1, 8 milionu korun. -mah-

Vše nejlepší k osmdesátce, pane profesore
Jiří Kubík, první porevoluční ředitel novoměst-
ského gymnázia, je pro mě celý život vzorem 
moudrosti, charakteru a dobré vůle. V mých 
studentských letech se pro mě stal pan profe-
sor člověkem, ke kterému lze vzhlížet jako k 
autoritě, která formuje nejen naše názory, ale 
i základní životní hodnoty. Všichni pedago-
gové, kteří mě kdy učili, byli důležití a mnoho 
pro mě znamenali. Ale v životě každého z nás 
je jen jeden učitel s velkým „U“, ten, jehož po-
selství ho provází celým životem. V mém přípa-
dě je tímto velkým Učitelem pan profesor Jiří 
Kubík. Rád bych mu proto popřál vše nejlep-
ší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 

Ing. Pavel Štorek, 
místostarosta Nového Města na Moravě

Levnější parkování 
u nemocnice
Návštěvníkům nemocnice a pacientům je 
k dispozici nové parkoviště pro 90 osobních aut. 
Stání na něm je o polovinu levnější než parko-
vání uvnitř areálu. Parkoviště je v dolní části 
nemocnice, v místech, kde stávala stará čistírna 
odpadních vod. Vjezd na parkovací plochu  je za 
budovami samoobsluhy a nemocniční lékárny. 
Prostor je monitorován bezpečnostní kamerou. 
První půlhodina parkování je zdarma, každá 
započatá hodina stojí pouze 10 korun. -krch- 

Sběrný dvůr 
ve Třech Studních  
Ve Třech Studních byl otevřen nový sběrný dvůr. 
Lidé jej najdou v areálu místní čistírny odpadních 
vod a jde o první zařízení svého druhu v obci. Ve 
dvoře jsou umístěny kontejnery na kovový odpad, 
objemný odpad, stavební suť, sklo barevné, sklo 
bílé, eternit. Pod přístřeškem stojí kontejnery pro 
bioodpad, elektrošrot, nebezpečný odpad, textil, 
plasty a papír. Odložit je tu možné i staré pne-
umatiky, a to na vyčleněné ploše. Sběrný dvůr je 
vybaven váhou. Dovezený odpad bude s ohledem 
na jeho kapacitu vážen. Ta činí 250 tun materiálu 
za rok. Dvůr bude otevřen třikrát týdně, ve středu 
a pátek od 15:00 do 17:00 hodin a v neděli od 14:00 
do 16:00 hodin. Zřízení sběrného dvora stálo 1,6 
milionu korun a většinu nákladů kryla státní do-
tace. Obec přispěla necelými 170 tisíci. Díky jeho 
otevření vzniklo jedno pracovní místo, které bylo 
nabídnuto dlouhodobě nezaměstnaným. -mah-

Opravy v Olešné
Přibližně čtyři sta tisíc korun půjde na opravu in-
frastruktury v místní části Olešná. Naplánována 
je tu výstavba chodníku podél hlavní silnice, na níž 
přibude nový přechod pro chodce. Další investice 
si vyžádá také oprava veřejného osvětlení. -mah-

Archiv jednotlivých vydání na: 
noviny.nmnm.cz

Prodá město nepotřebný majetek?
Novoměstští zastupitelé schválili záměr prodeje 
nepotřebných nemovitostí ve vlastnictví města. 
Radní dostali za úkol prověřit zájem o budovy kina, 
lékárny na náměstí a zahradnictví. O tom, zda 
budou nemovitosti prodány nebo zrekonstruová-

ny a nadále využívány městem, bude v následu-
jících měsících znovu rozhodovat zastupitelstvo. 
Již dnes je však jasné, že na skutečně důkladnou 
rekonstrukci všech městských objektů, které 
to potřebují, nebude mít město peníze. -mah-

Na konci května byl uzavřen termín přihlášek do 
výběrového řízení na pozici interního auditora 
MěÚ Nové Město na Moravě. Nové místo bude 
zřízeno hned z několika důvodů. První se týká 
zajištění kontroly všech organizací města. Ve-
řejnosprávní kontrolu měl doposud na starost 
pracovník finančního odboru. Kromě finanční 
kontroly tak prověřoval i účetnictví městských 
příspěvkovek. „Bylo zvoleno systémově vhod-
nější řešení než dosud,“ říká místostarosta 

Nového Města Pavel Štorek. Dalším důvodem, 
který souvisí s předchozím, je nové legislativní 
nařízení, dle kterého bude n aše město muset 
vykonávat audit u zřizovaných příspěvkových 
organizací. Dosud tuto povinnost měla města 
s více než s 15 tisíci obyvatel. Auditor bude dále 
zajišťovat povinnou veřejnosprávní kontrolu. 

„Zřízení této funkce neznamená, že se zvýší počet 
zaměstnaců, potřebného pracovníka ušetříme 
na finančním odboru“ doplňuje Štorek. -mah-
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Nova Civitas - Novoměšťáci Novoměšťákům

Sezóna trhů opět bohatší. Přibyly takzvané Fler trhy 

Novoměstská strašidla tu budou s námi

Být si blíž, tak se dala v loňském roce shrnout 
městská slavnost Nova Civitas. I letos chtějí or-
ganizátoři v tomto duchu pokračovat, a tak ke 
720. výročí vydání listiny s první zmínkou o No-
vém Městě připravili pestrý program. A vybere 
si opravu každý. Slavnost je již podruhé dvou-
denní, koná se v pátek 21. a v sobotu 22. června. 
Některé aktivity se při této příležitosti staly již 
nepostradatelné, proto i letos můžete navštívit 
řemeslný jarmark, který se v sobotu rozroste o 
farmářský trh a prezentaci novoměstských ne-
ziskových organizací, spolků a sdružení. Jako 
obvykle je prostor dostatečně věnován i školou 
povinným dětem a mládeži. Ukázkou svých ši-
rokospektrých dovedností se předvedou všechny 

místní školní instituce. Nebude chybět ani tradič-
ní vystoupení žáků ZUŠ Jana Štursy a nově dětí z 
Domu dětí a mládeže. Připraveno je ale i mnoho 
novinek. V městské knihovně budou již ve čtvr-
tek 20. června strašit oživlá strašidla z novoměst-
ských pověstí. A podívat se zde můžete i na jejich 
kreslenou podobu od dětí ze školních družin. 
Neodmyslitelně k této akci patří hudba. V pátek 
jsou nachystány samé lahůdky v podání Andě-
lem ověnčené formace v kategorii World Music 
Tomáš Kočko a Orchestr. Něžné artbrut kapely 
Zrní, která svoji nominaci na tuto zlatou sošku za 
Soundtrack ke konci světa bohužel neproměnila. 
A poprockové UDG, po jejímž koncertě následuje 
taneční zábava. Ovšem opravdu tančit se bude až 

v sobotu, kdy je přichystána speciální tančírna 
s výukou za doprovodu Nazdar bandu. A protože 
hity švédské skupiny ABBA jsou věčné a mezige-
nerační, zakončí městskou slavnost její podařený 
český revival světové úrovně, jak jsme jej mohli 
vidět na podzim v kulturním domě. Účast je pro 
všechny Novoměšťáky povinně volitelná, tedy 
povinná. Úniky jsou povoleny pouze na pérových 
botách, které prý přeskočí i auto. Nebo lodičkou 
po Kazmírově rybníku. Nebo zdarma historic-
kým autobusem přímo z náměstí, který vám vydá 
i unikátní jízdenku a zaveze vás na západ slunce 
k lanovce na Harusově kopci. Nebo v případě 
výhry a za příznivého větru létajícím balónem.

-kuku-

Nové Město bude oslavovat. Uplyne 720 let od 
doby, kdy zde založená osada byla v listině krále 
Václava II. nazvána městečkem s latinským ná-
zvem NOVA CIVITAS. K oslavám se připojují 
i Novoměstská kulturní zařízení a zvou vás na 
pestrý program. V červnu můžete navštívit výsta-
vu knih v městské knihovně s názvem Historická 
procházka Novým Městem na Moravě. Oči potěší 
výstava výtvarných prací žáků z družin základ-
ních škol – Novoměstská strašidla. Pro děti bude 
v dětském oddělení připravena soutěž s názvem 
Otevři oči. Všímáte si v Novém Městě věcí kolem 

sebe, když jdete do školy, na autobusovou zastáv-
ku, na zmrzlinu…? Jestliže ano, tak pro vás červ-
nová soutěž bude hračkou. Do městské knihovny 
také zabloudí netradiční návštěva: Oživlá strašidla 
novoměstských pověstí. Na celé Vysočině se najde 
v pověstech tolik pohádkových postav jako má-
lokde jinde. Nebyly tu proto, aby člověku škodily, 
ale vystrašit dovedou nadále pořádně. Pokud se 
nebojíte a máte rádi dobrodružství a legraci, tak 
vás městská knihovna zve na setkání s těmito po-
divuhodnými bytostmi. Ve čtvrtek 20. června se 
s nimi setkáte na parkovišti za kulturním domem 

a v městské knihovně od 8.00 do 15.00 hodin. 
Setkání se uskuteční za každého počasí - v přípa-
dě vydatného deště v předsálí kulturního domu 
a v městské knihovně. A strašidla u nás už zůsta-
nou. O prázdninách se v Horáckém muzeu otevře 
pro malé i velké snílky strašidelné podzemí. Ve 
sklepení budovy budete moci od prázdnin potkat 
skřítky, bludičky i hejkala.  Celkem bude v muzeu 
nainstalováno pět strašidelných zastavení, která 
vycházejí z místních pověstí a legend. O přípra-
vách a otevření nové expozice vás budeme infor-
movat na stránkách Novoměstska a na webu. -HM-

Program
Pátek

14:00 - ASAF
14:30 - akordeón ZUŠ
14:45 - Mateřská škola
15:10 - 1. základní škola
15:40 - 2. základní škola
16:00 - Dům dětí a mládeže
16:20 - Základní škola Malá
16:45 - Gymnázium
17:15 - Základní umělecká škola
18:30 - ocenění sportovců za rok 2012
19:00 - Tomáš Kočko + orechestr
20:00 - Zrní
21:30 - UDG
22:30 - taneční zábava

Sobota

10:00 - 16:00 - Motovidlo - potulná kapela, po-
tkáte ji „někde“ na náměstí
10:00 - 12:00 - Bobrůvanka
10:00 - 11:00 - mažoretky - vystoupení skupin 
Pampelišky, Princess, Velké Carmen - Studio 
Evy Olejníkové
12:00 - reprodukovaná hudba
15:00 - Tři mimo
16:00 - vystoupení DDM - aerobic Dagmar Ka-
dlecové a Michaely Hradilové, streetdance TS 
The Chest Terezy Šťastné
16:30 - Cimbal clasic
18:00 - Nazdar band + tančírna
20:00 - Blues mine TRIO
21:30 - ABBA World Revival

Doprovodný program

• Horácké muzeum - výroba originálních 
buttonků, výroba vlněných panenek

• historická vozidla
• balóny
• skákací boty
• lodičky na Kazmírově rybníce
• výroba krasohledů
• prezentace SOŠ Bělisko
• kavárnička s harmonikou (DPS)
• prezentace neziskovek, spolků a sdružení
• historický autobus, zastávka Vratislavovo    
náměstí u kašny, cíl cesty - sjezdovka

• sjezdovka - na kopec a zpátky - zdarma
• farmářský trh, řemeslný jarmark
• atletika Hravě zdravě s atletikou

Druhá květnová sobota patřila v Novém Městě 
trhům. Zatímco na Vratislavově náměstí od-
startoval již třetí ročník oblíbených farmářských 
trhů, v kulturním domě si odbyly svoji premié-
ru takzvané Fler trhy. Kdo chtěl, mohl si domů 
vedle kvalitních potravin odnést také slušivý 
a nápaditý doplněk. „Fler trhy, v rámci kterých si 
lidé mohli zakoupit originální kousky, doplňují 
bleší trhy, jež se v našem městě konaly již dva-
krát,“ říká ředitelka Novoměstských kulturních 
zařízení Veronika Teplá. Napoprvé zavítalo do 
kulturního domu 35 prodejců s rozličnou nabíd-
kou. Zakoupit bylo možné keramiku, potisky na 
trička, okrasné věnce, kovářské výrobky, šperky 
či peněženky. „Potěšil nás nejen zájem prodejců, 
ale také veřejnosti. Lidé si konání trhů pochvalo-
vali,“ doplňuje Teplá. Úspěch sklidily také letoš-

ní první farmářské trhy. Pečlivý výběr prodejců 
a individuální spolupráce s farmáři se odrazily 
ve vysokém zájmu návštěvníků. Největší fronty 
se tradičně tvořily u masných výrobků a spe-
cialit z Fryšavy. Obrovský zájem zaznamenala 
i Blatenská ryba, vítěz v soutěži Jihočeského 
kraje o značku Regionální potravina. Ta nabíze-
la čerstvé a chlazené ryby. Pěstitelé zase tvořili 
fronty u zahradníků, kteří přivezli balkonové 
květiny, sazenice, skalničky či keříky. Poprvé do 
Nového Města zavítal Vratislav Zrubecký z ro-
dinné kozí farmy Amálka, která nabídla čerstvé 
kozí sýry ochucené bazalkou, kořením na gyros 
či česnekem. Farmářské trhy poprvé navštívila 
i Miloslava Kostelencová z Veselíčka, která se 
věnuje výrobě pletených ponožek z ovčí vlny. 
V rámci doprovodného programu se představila 

dechová kapela Slavkověnka a v Horáckém mu-
zeu pak Věra Studená z Kuklíku, která se zájemci 
vyráběla drátované zápichy. Farmářské trhy se 
budou v našem městě konat pravidelně každou 
lichou sobotu. Pokračování Fler trhů je naplá-
nováno na podzim tohoto roku.    -mah-, -HM-

Doprovodný program v červnu:
sobota 8. června
workshop: Petra Pilná – potisk plátěných tašek
hudba: Kazan

sobota 22. června 
workshop: Chaloupky o.p.s. pracoviště Krátká      

– výroba plstěných panenek
hudba: Bobrůvanka

Za přírodou do kavárny IV.   
Spolek LIPA o.s. a kavárna Caffé STONE při-
pravily čtvrté promítání z cyklu Za přírodou 
do kavárny. Cyklus před prázdninovou pau-
zou uzavře promítání o vzácných rostlinách 
Vysočiny. Budete mít možnost si vyslechnout 
poutavé příběhy několika rostlin, které dří-
ve bývaly poměrně běžné, ale dnes zbývá na 
Vysočině několik posledních míst, kde přeží-

vají. Dozvíte se o velmi vzácné orchideji, jak 
se zachraňují hořečky nebo o masožravých 
rosnatkách. O vzácných rostlinách bude 
povídat botanička Mgr. Barbora Čepelová, 
která se jimi zabývá ve své doktorské práci. 
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. června 
od 18:30 hodin v kavárně Caffé STONE na 
Radnické ulici, vstupné je dobrovolné. -čep

Závody horských 
kol v hledáčku 
organizátorů OH
Závody Světového poháru v horských kolech, jež 
se konaly v Novém Městě, promluví do organiza-
ce letních olympijských her v Riu de Janeiru v roce 
2016.  Vysočina Arenu, kde se závody jely, navští-
vila členka Mezinárodního olympijského výboru 
Hannah Burnsová. Ta měla v hledáčku přede-
vším disciplínu sprint, jež může rozšířit program 
olympijských soutěží na horských kolech. Jejím 
úkolem bylo posoudit atraktivitu této disciplíny 
a odhadnout její další vývoj. O průběhu celého 
svěťáku a jeho hodnocení budeme informovat 
v červencovém vydání Novoměstska.    -mah-

Přijďte přivítat 
cyklisty a pobavit se
Ve středu 26. června zavítá do Nového Města 
peloton cyklistů hlásících se k propagaci zdra-
vého pohybu a udržitelného způsobu přepravy. 
Akce má název Klimatour. Do Nového Města 
přijíždí poprvé, ale v sousedním Rakousku už 
má dvanáctiletou tradici. Přijďte v 16 hodin 
přivítat cyklisty a zároveň se pobavit. Od 16 do 
19 hodin bude v rámci akce pro veřejnost vol-
ný vstup do Horáckého muzea, včetně Mlejn-
ku. Nebude chybět prodej perníčků, ovčích 
sýrů, oříšků a medových výrobků přímo před 
muzeem. K poslechu i tanci bude hrát Tata 
band. Na místě je zajištěno občerstvení. -HM-

„Na kole dětem“ povede naším městem 
Oblíbená veřejná cyklotour Na kole dětem po-
kračuje i letos. Ve dnech 6. – 15. června vyrazí 
Josef Zimovčák na etapovou jízdu, která bude 
opět křižovat území České republiky.   V naplá-
nované trase, jež bude v součtu měřit 1505 kilo-
metrů, nechybí ani průjezd naším městem.  Do 
Nového Města dorazí jezdec na svém typickém 
vysokém kole ve středu 12. 6. v 11:00 hodin. 

Za doprovodu žáků 2. ZŠ přijede do Vysočina 
Areny. Kromě Zimovčáka se lidé mohou těšit 
na krasojezdkyni a několikanásobnou mistryni 
Martinu Štěpánkovou, která předvede exhibiční 
jízdu. Plánováno je také vystoupení biketrialo-
vého týmu AMK Hamry nad Sázavou. Všichni 
občané města jsou tímto na setkání zváni. Kdo 
bude chtít, může se k pelotonu připojit. -mah-

SVČ DUHA slaví dvacátiny
DUHA - sdružení pro volný čas, přírodu a re-
cesi je státem uznanou neziskovou organizací 
pro práci s dětmi a mládeží. Vznikla již v roce 
1989 a v Novém Městě pracuje SVČ DUHA od 
roku 1993, tedy 20 let. Za tu dobu prošlo akce-
mi DUHY nespočet dětí, mladých, ale i starších 
lidí, neboť DUHA je tu pro všechny věkové kate-
gorie. V letošním roce mnohé aktivity vycházejí 
ze dvou projektů, do kterých bylo SVČ zařazeno. 
Klíčovou aktivitou DUHY pro roky 2013-2014 
je projekt pod názvem Jít k duhu, jehož zákla-
dem je geocaching. Dalším je projekt Přátel 

přírody s názvem Voda - základ života. Obsah 
obou tvoří především pobyt v přírodě, její po-
znávání, turistika, cestování a jiné zajímavé 
činnosti. Kromě víkendových akcí pořádá SVČ 
DUHA každoročně i tábory. V letošním roce 
připravuje: 29. 6. - 6. 7. klasický letní tábor na 
TZ v Javorku, 13. - 20. 7. to bude tábor pro děti 
do 10 let na Liberecku (Jizerské hory), 3. - 9. 
8. tábor spíše pro starší děti a mládež v Bes-
kydech. Bližší informace a přihlášky na svcdu-
ha@gmail.com nebo na telefonu 775 584 133 
u vedoucí SVČ DUHA Mgr. Marie Mertlíkové.
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Co nového, preventisté? Žáci 1. základní školy uspěli v celostátních soutěžích

Rodičkám slouží 
nové rodinné pokoje

Od začátku května mají maminky v novoměst-
ské porodnici k dispozici dva nové rodinné poko-
je. Ty slouží k pobytu maminky, jejího miminka 
a tatínka či jiné blízké osoby. Pokoj je vybavený 
samostatným sociálním zařízením (bidet, to-
aleta a sprcha), malou vybavenou kuchyňkou, 
vestavěnou vaničkou pro koupání dítěte, pře-
balovacím pultem, váhou na miminko, postelí a 
postýlkou a obývací částí s křesly, rozkládací se-
dací soupravou a televizí pro doprovod. Dopo-
sud jsme v nemocnici měli pouze jeden takový 
pokoj, ale protože o něj byl velký zájem, rozhodli 
jsme se vybudovat další dva. V současnosti mají 
maminky k dispozici tři takovéto nadstandardní 
pokoje. Většinou v nich maminky s dětmi a do-
provodem tráví tři až čtyři dny po porodu. -krch-

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. realizu-
je programy primární prevence na 13 školách 
v Novém Městě a okolí. Lektoři se s žáky a stu-
denty zaměřují na specifickou prevenci užívání 
návykových látek, šikany, extremismu, sebe-
poškozování, rizikového sexuálního chování, 
kyberšikany, záškoláctví a dalších. Prostřed-
nictvím různých metod, kterými jsou například 
zážitková pedagogika, rolové hry, reflexe, dra-
matická výchova, techniky na posílení pozitiv-
ních vazeb v kolektivu apod., vytváří prostor pro 
uvědomění si vlastního postoje, rozpoznání rizi-

kového chování a hledání „zdravých“ alternativ. 
Ve zmiňovaných oblastech poskytují lektoři také 
poradenství. V  roce 2013 zrealizujeme 68 pro-
gramů. Jedná se o programy pro první a druhý 
stupeň základních škol, pro víceletá gymnázia 
a střední školy. V tuto chvílí chystáme novinku 
v nabídce, kterou je program pro rodiče týka-
jící se rizik internetového světa. Tým primární 
prevence v  uplynulém období absolvoval také 
několik zajímavých zkušeností. Tou hlavní byla 
účast v  pilotním certifikačním šetření Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým 

MŠMT chtělo v  praxi ověřit nový systém zjiš-
ťování kvality poskytování programů primární 
prevence. Obstáli jsme velmi dobře, výsledek 
odráží vysokou kvalitu naší práce. Od března 
se tým lektorů rozrostl o dalšího člena. Poslední 
novinkou je skutečnost, že od dubna přestávají 
programy existovat pod EZOPem – Nízkopra-
hovým zařízením a začínají fungovat jako samo-
statné centrum prevence spadající pod organi-
zaci Sdružení Nové Město na Moravě o.s. Více 
informací naleznete na www.sdruzeninovemes-
to.cz.    Za tým lektorek Mgr. Petra Svobodová

Změna úředních hodin pobočky VZP

Vedení města si Vás dovoluje pozvat na veřejné setkání pořádané k aktualizaci 
Komunitního plánu sociálních služeb Nového Města na Moravě, které se uskuteční 

26. 6. 2013 v 15:00 hodin
v konferenčním sále Kulturního domu 

Nové Město na Moravě
Široká veřejnost bude v rámci setkání seznámena s výsledky dotazníkového šetření, kte-
ré probíhalo v dubnu tohoto ruku. Rádi Vás všechny přivítáme při společném jednání.

Josef Brůna, 
koordinátor procesu komunitního plánování sociálních služeb

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, zá-
clon, látek (minimálně 1m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácích potřeb-

-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek, 
obuvi – veškerou nepoškozenou, hraček – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů, náby-
tek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční 6. a 7. června 2013 od 10:00 do 18:00 hodin,
Novoměstská teplárenská a.s. – kotelna na ulici Hornická 973, 

Nové Město na Moravě

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle. : 224 316 800, 224 317 203

Od 15. dubna došlo ke změně úředních hodin 
pobočky VZP v Novém Městě. Adresa poboč-
ky zůstává stejná, a to Palackého náměstí 16. 

VZP ČR, pobočka Nové Město na Moravě
Úřední hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 11.15  12.00 – 17.00
8.00 – 11.15  12.00 – 15.00
8.00 – 11.15  12.00 – 17.00
8.00 – 11.15  12.00 – 15.00
8.00 – 11.15  12.00 – 14.00

Místní organizace 
tělesně postižených 
V minulých vydáních jsme přinesli stručné infor-
mace o činnosti místní organizace Svazu tělesně 
postižených v Novém Městě. V současné době 
má organizace 130 členů. Široká členská základ-
na se schází jedenkrát ročně na členské schůzi. 
Výborové schůze se konají každou druhou středu 
v měsíci v KD Nové Město. Aktuální program je 
uváděn ve vývěsní skřínce na boku obchodního 
střediska na Komenského náměstí. Naše organi-
zace je otevřená, členem se může stát kterákoliv 
osoba způsobilá k právním úkonům. Pokud není 
tato podmínka splnitelná, je možné zastupování 
zákonným zástupcem.  V případě zájmu rádi při-
vítáme v našem kolektivu nové členy. MO STP

I druhý ročník soutěže OfficeArena 2013, pořáda-
ný společností Microsoft, měl prověřit dovednosti 
při práci s Office aplikacemi a schopnost obhájit 
si svoji práci formou prezentace. Do realizace celé 
soutěže se zapojila i naše 1. základní škola se spe-
cializací v oboru výpočetní techniky. Jako krajské 
školicí středisko Microsoft Innovative Center se 
naše škola stala i místem, kde se konalo klání kraj-

ského kola. Mezi nejlepší z kraje se probojovali tři 
naši žáci - Ondřej Ševčík, Pavel Zelený a Aneta Du-
fková. Aneta se poté vydala jako vítěz Kraje Vyso-
čina do kola celostátního. Soutěž byla letos poprvé 
pořádaná jako soutěž mezinárodní. Ve finálovém 
kole, které se konalo 9. května  2013 v pražském 
sídle Microsoftu, se tak v boji o vítězství setkali 
nejen zástupci jednotlivých krajů České republiky, 
ale také zástupci Slovenska. Mezinárodnímu slo-
žení bylo přizpůsobeno také téma soutěže. Spočí-
valo v přípravě projektu výměnného pobytu.  Svou 
roli tedy hrála obsahová část projektu, ale důleži-
tějšími kritérii při obhajobě byly technické zpra-
cování a jazykový projev. Tohle všechno se Anetě 
podařilo zvládnout a i letos obhájila první místo. V 
oblasti Office aplikací, se kterými se žáci naší spe-
cializované třídy během čtyř let studia podrobně 
seznámí, se nám daří i v olympiádě v programo-

vání. Této olympiády se zúčastňujeme i v kategorii 
tvorba webu, kde se do krajského kola probojovali 
tři naši zástupci. Bylo však pro ně těžké srovnávat 
své znalosti se středoškoláky, a proto jsme obsadili 

„pouze“ čtvrté místo. V kategorii Office aplikací se 
do krajského kola dostali sice jen dva naši zástupci, 
Filipu Vraspírovi se ale podařilo suverénně zvítězit 
a zajistil si postup do kola celostátního, které se 
bude konat v Jánských Lázních. Příčinu dobrých 
výsledků vidíme z velké části v naší účasti v globál-
ním programu MS IT ACADEMY, který umožňuje 
používat autorizované a originální materiály firmy 
Microsoft. Program mohou žáci zakončit certi-
fikovanou zkouškou Microsoft Office Specialist 
a odnést si ze školy mezinárodně uznávaný certifi-
kát MOS. Certifikát je skládán v anglickém jazyce. 

Mgr. Miroslav Sláma, 
učitel výpočetní techniky na 1. ZŠ

Předávali jsme 
zkušenosti
Dne 10. dubna se v Brně konala mezinárodní 
daltonská konference. Pro naši školu měla tato 
konference obzvlášť velký význam, neboť jsme 
vedli dva semináře. Seminář s názvem „Tipy a tri-
ky jak na dalton na 1. stupni ZŠ“ lektorovaly Mgr. 
Ladislava Kachlíková a Mgr. Martina Svrčková. 
Naše devítileté zkušenosti jsme mohly předsta-
vit nejen zástupcům českých, ale také polských 
a slovenských škol. Přednášeli jsme o realizaci 
daltonských principů na 1. stupni, o výhodách 
skupinové práce a projektového vyučování, které 
berou děti jako hru a vůbec si neuvědomují, že 
se přitom učí. Je podporována tvořivost, samo-
statnost, spolupráce. Žáci se učí plánovat, orga-
nizovat si čas, prezentovat své názory a myšlenky. 
Prožitkové učení zůstává dětem v paměti. Druhý 
seminář s názvem „Vzdělání 21 aneb žák v digi-
tální třídě“ vedl Mgr. Aleš Kříž, který ukázal, jak 
zapojit žáky s jejich vlastními počítači ve SMART 
digitální třídě, kde učitel může lépe řídit práci 
všech žáků, zadávat, kontrolovat, vyhodnocovat 
jednotlivé úkoly a ověřovat znalosti. Semináře se 
aktivně zúčastnili žáci 8. ročníku Tereza Novotná 
a Jakub Zdražil. Jsme rádi, že i v letošním škol-
ním roce je o digitální třídu velký zájem ze strany 
žáků 5. tříd a jejich rodičů. Oba semináře byly ve-
lice kladně hodnoceny. Osobní poděkování nám 
vyslovil ředitel Asociace českých daltonských škol 
Mgr. Vladimír Moškvan, ZŠ Leandra Čecha 860

Den Země ve znamení zážitků i poučení
Dopoledne 23. dubna stačilo všem žákům první-
ho stupně k tomu, aby procestovali celou naši ze-
měkouli téměř křížem krážem. Navštívili všechny 
klimatické neboli podnebné pásy Země, přičemž 
měli tu čest setkat se s domorodými obyvateli jak 
v podobě lidské, tak i zvířecí. Ať už se zastavili 
v tropech, subtropech či na pólech, plnili celou 
řadu úkolů, které nebyly vždy úplně jednoduché. 
Nejdéle se však zdrželi ve stepích – travnatých 
oblastech mírného pásu, kde je majestátně oče-
kávali Šajtan s Gejšou - velbloudi dvouhrbí, savci 

patřící ke kriticky ohroženým druhům žijícím 
v přírodě. Dozvěděli se nejen celou řadu podrob-
ností o jejich životě, ale byla to vlastně i taková 
malá animoterapie (léčivé setkání dětí se zvířaty). 
Jejich přítomnost dokázala vyvolat dobrou náladu 
a úsměv ve tvářích všech.  Velký dík patří samo-
zřejmě i těm, kteří jednotlivé aktivity nejen pečlivě 
a dlouho připravovali, ale následně se na celé jejich 
dopolední realizaci podíleli. Akce se uskutečnila 
v rámci projektu Zdravá škola za podpory Kraje 
Vysočina.   Mgr. Pavlína Poláčková, učitelka 1. ZŠ

Zábavné odpoledne pro děti a rodiče

Na pátek 17. května připravily zaměstnankyně 
MŠ Tyršova zábavné odpoledne pro děti a rodiče.  
Přestože odpoledne začalo deštěm, nikdo se neza-
lekl,  učitelky upravily trasu a mohli jsme vyrazit. 
Počasí se umoudřilo a děti mohly nadšeně hledat 
fáborky ukazující cestu. Na stanovištích čekaly 
učitelky převlečené za zvířátka se zábavnými úkoly. 

Děti si hrály na včeličky sbírající med, pomáhaly 
žabce najít v trávě její děti, zajíčkovi zase mrkvič-
ku, liška prověřila znalost pohádek. Po návratu do 
školky už na zahradě hořel oheň a děti i rodiče si 
s chutí opekli párky. K připomenutí Svátku matek 
děti recitovaly, zpívaly a zapojily se i maminky, kte-
ré děti učily nový taneček. Tím však den zdaleka 
nekončil. Následně se všichni přesunuli do třídy 
Včeliček a nadšeně očekávali herce Sašu Rašilo-
va, který unaveným, ale přesto pozorným dětem 
přečetl pohádku. Nechyběly dotazy maminek, 
fotografování a autogramy. A to pořád není vše. 
Část maminek strávila ve školce s dětmi a učitel-
kami celou noc. Ráda bych za rodiče poděkovala 
učitelkám a dalším zaměstnankyním školky za ne-
obyčejné odpoledne a večer. Je vidět, že svoji práci 
dělají s láskou. DĚKUJEME!   Lenka Šmardová 

DŘEVORUBEC JUNIOR 2013
Ve dnech 24. - 26. dubna jsme se v areálu SOUL 
Křivoklát zúčastnili mezinárodního klání dře-
vorubců v kategorii JUNIOR.  Soutěžilo se v 5 
disciplínách - výměna řetězu, kombinovaný 
řez, řez na podložce, kácení stromů, odvět-
vování. Na soutěž přijeli zástupci pěti států:  
České republiky, Slovenska, Srbska, Polska 
a Bulharska. V  jednotlivých kategoriích se sbí-
raly body do celkového pořadí. Hodnocení se 

týkalo nejen výkonů samotných, ale i výstroje 
a používaných „výrobních nástrojů“, ochran-
ných prvků oděvu a obuvi. Jakub Mrva, učeň 
2. ročníku, získal ve vysoké konkurenci 27 dal-
ších dřevorubců výborné 4. místo,  Zdeněk Bu-
káček ze 3. ročníku obsadil 12. místo. Chlapi, 
děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy 
a do dalších soutěží přejeme hodně štěstí, pev-
ný stisk a přesný řez.    Adolf Peňáz, učitel OV

Opraváři v akci 
S koncem zimní sezóny se zapotili i naši opra-
váři. Jaro se totiž přihlásilo řadou zakázek 
na výměnu pneumatik. Žáci učebního oboru 

„Opravář lesních strojů“ přezouvali jednu pne-
umatiku za druhou, kola na školních vozidlech 
i nějaké zakázky z veřejnosti. Přezouvání končí, 
kluci si oddechli. Čeká je další zajímavá prá-
ce - příprava přívěsu na STK. Ukázky učebních 
i studijních oborů školy předvedeme veřejnos-
ti na NOVA CIVITAS, kam vás tímto srdečně 
zveme.  Milan Müller, učitel OV, SOŠ N. Město

Červencové vydání měsíčníku Novoměstsko 
bude mít uzávěrku v sobotu 15. června 2013. 
Do distribuce se dostane nejpozději v úterý 2. čer-
vence 2013. Své příspěvky a inzerci posílejte na 
internetovou 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.

Další zpravodaj
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Evropský šampionát v rádiovém orientačním běhu

Moderní gymnastika. Postup na MČR 

Novoměstští radní ocenili sportovní výkony za rok 2012 

Jubilant Ing. Kvido Paleček

Novoměstský pohár Soptíků 2013. Startuje II. ročník

Stalo se již dobrou tradicí, že Rada města 
Nové Město na Moravě na návrh Komise pro 
sport, mládež a volný čas každoročně uděluje 
ocenění za sportovní výkony sportovců, kteří 
reprezentovali naše město v předešlém roce.  
Souběžně s tím se oceňují i významné spor-
tovní osobnosti a trenéři, kteří se zasloužili 
o rozvoj novoměstského sportu. Z toho důvo-
du Komise pro sport, mládež a volný čas oslo-
vila občany, sportovní oddíly a další subjekty 

a vyzvala je k zaslání nominací na ocenění za 
rok 2012. Došlé nominace projednala Komise 
pro mládež, sport a volný čas a své závěry před-
ložila radě města ke schválení. Rada je na svém 
zasedání dne 6. května 2013 projednala a od-
souhlasila. Za rok 2012 byli oceněni v oblasti 
sportu v kategorii jednotlivců Michal Žák (bi-
atlon), Miloš Kadlec (skoky na lyžích) a Helena 
Tlustá (atletika - běh). V kategorii kolektiv byl 
oceněn florbalový oddíl  Fbc Orel Nové Město 

na Moravě (florbal). Na závěr rada schválila 
návrh na ocenění osobnosti Ing. Kvido Paleč-
ka za významný přínos běžeckému lyžování na 
Vysočině, a to u příležitosti jeho významného 
životního jubilea. Slavnostní udílení cen se 
uskuteční 21. června na Vratislavově náměs-
tí v rámci městské slavnosti NOVA CIVITAS 
v souladu s předpokládaným programem.

Žofie Řádková, 
tajemnice Komise pro sport, mládež a volný čas

Ing. Kvida Palečka si většina z nás představí jako 
vynikajícího odborníka v dopravním inženýrství 
a současně bývalého závodníka a později lyžařské-
ho funkcionáře. Jako rodák z nedalekého Strážku 
nastoupil do reálného gymnázia v Novém Městě 
na Moravě. To ho nejen výborně připravilo ke stu-
diu na vysoké škole, stavební fakultě, ale zásluhou 
prof. Jiřího Beranovského, který si všiml sportov-
ně nadaného studenta, nastartovalo i jeho závodní 
kariéru v běhu na lyžích. Studium na vysoké škole, 
lyžování a přátelství a později sňatek se spolužač-
kou z gymnázia Dagmar Kalinovou - to byl základ 
jeho životní cesty. Po absolvování vysoké školy 
nastoupil na umístěnku do Dopravních staveb 
Olomouc, závod Žďár nad Sázavou, později Brno. 
Zde absolvoval všechny kariérní funkce, včetně ře-
ditele podniku, kterou zastával dlouhá léta. Podnik 

Dopravní stavby byl za jeho působení generálním 
dodavatelem části dálnice Praha – Brno, podílel se 
na výstavbě Masarykova okruhu v Brně nebo vý-
stavby a uvedení do provozu dálničního mostu ve 
Velkém Meziříčí. Dopravní stavby neopustil až do 
svého odchodu do zaslouženého důchodu. Jeho 
sportovní kariéra po skončení závodní činnosti 
měla dva směry. Ve Sportovním klubu v Novém 
Městě na Moravě se na Ing. Kvida Palečka obra-
celi v technických záležitostech. Pro Středisko vr-
cholového sportu v Brně, pracoviště Nové Město 
připravil výstavbu asfaltové dráhy pro trénink na 
kolečkových lyžích v dnešní Vysočina Areně, kte-
rá byla po výstavbě jednou z  nejlepších na světě. 
Málo známá je i jeho činnost na přípravě Světo-
vých pohárů v lyžování – „Zlaté lyže“. V době, kdy 
nebyly žádné technické vymoženosti, kdy se veš-

keré pozvánky a agendy psaly ručně, tak pomohl 
se svými zaměstnanci z Dopravních staveb tuto 
činnost ve vzorné kvalitě a bez jakýchkoliv nároků 
zajistit. Jeho druhým sportovním směrem byla 
jeho rodina a sportující dcery. Kvido Paleček se 
přímo podílel na jejich sportovním vývoji a stříbr-
ná olympijská medaile ze Sarajeva a další světové 
úspěchy v běhu na lyžích dcery Dáši jsou přímým 
důsledkem rodičovského vlivu. Neméně důležitá 
byla i jeho dlouhodobá funkce předsedy Sportov-
ního klubu v době, kdy klub začínal budovat no-
vou infrastrukturu. Jubilantovi přejeme do dalších 
roků pohodu, pevné zdraví, čas na úspěšná vnou-
čata a dost času na výchovu pravnuka. Děkujeme 
za celoživotní nenápadnou, ale nenahraditelnou 
službu Sportovnímu klubu a celému Novoměst-
sku.       Sportovní klub Nové Město na Moravě

Po úspěšném premiérovém ročníku, který se 
uskutečnil v roce 2012, se blíží start druhého 
ročníku soutěže mladých hasičů v požárním 
útoku. Loni se tohoto poháru zúčastnilo přes 
120 mladých hasičů z Nového Města, Křídel, 
Dlouhého, Zubří, Bohdalce, Nové Vsi a Rad-
ňovic. Soutěž se konala ve dvou kategoriích 

(mladší 6-11 let a starší 12-15 let). Obhajovat 
loňský titul budou v mladší kategorii hasiči 
z Radňovic a v kategorii starší to budou hasiči 
ze Zubří. Novinkou pro tento rok bude nově 
vytvořená dorostenecká kategorie. Současně 
přibudou další sbory, které začínají s mladý-
mi hasiči. Jsou jimi hasiči z Petrovic a Rokyt-

na. Předpokládáme, že se soutěže zúčastní 
okolo 160-170 mladých hasičů z regionu. 
Další změnou je i termínový kalendář, který 
se namísto pěti soutěží v roce 2012 rozrostl 
na sedm pohárů. Další výsledkový a infor-
mační servis najdete na webových stránkách 
SDH Zubří (www.obeczubri.cz/hasici). -luk-

Zuberští hasiči  uspořádali předkolo Plamen
Dne 11. května uspořádali dobrovolní hasiči 
z novoměstského okrsku v Zubří předkolo 
hry Plamen. V sobotu odpoledne začali měřit 
své síly mladí hasiči z SDH Zubří, Nového 
Města na Moravě, Nové Vsi, Petrovic a Slav-
kovic.  Na místní fotbalové hřiště se sjelo 68 
dětí ve věku od 6 do 15 let. Společně s nimi 
přijeli i jejich vedoucí a rodiče, aby je podpo-
řili v jejich výkonech. Ve třech disciplínách 

(požární útok, požární útok CTIF a štafeta 
CTIF) soutěžilo v kategorii starší 5 družstev 
a v kategorii mladší družstva 3. První místo 
u mladších hasičů obsadilo družstvo ze Zub-
ří, na druhém místě skončilo Nové Město 
a na třetím místě se umístili hasiči ze Zubří.  
V kategorii starších obsadili první příčku 
hasiči ze Zubří, na druhém místě byli hasiči 
z Nového Města, třetí místo patří Slavkovicím, 

čtvrtí byli hasiči z Petrovic a pátí skončili hasiči 
z Nové Vsi. Poděkování patří všem soutěží-
cím a jejich vedoucím za to, že všichni toto 
klání přežili ve zdraví.  Další poděkování patří 
panu Jaroslavu Štejdířovi za záštitu celé sou-
těže, logistickému týmu z pořádajícího sbo-
ru Zubří za přípravu disciplín a občerstvení 
a také všem rozhodčím za jejich trpělivost a vý-
drž i přes nepříznivé počasí. Petra Svobodová

Ve dnech 12. až 16. června se v okolí Nového 
Města bude konat další z velkých mezinárodních 
akcí, tentokráte Mistrovství Evropy žáků a do-
rostu v rádiovém orientačním běhu EYAC 2013. 
Základem tohoto sportu, který vychází z tradič-
ního „orienťáku“, je pomocí přijímače a mapy 
vyhledat stanovený počet kontrol (vysílačů) 
a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. Mapy 
se používají stejné jako pro klasický orientační 
běh, jen v nich chybí zákres umístění kontrol. 
Závodník musí mít nejen dobrou fyzickou kon-
dici, ale i schopnost ovládat zaměřovací přijímač, 
rychlý úsudek a umět se pohybovat a orientovat 
dle mapy v neznámém terénu. Šampionátu se 

zúčastní přes 100 startujících z 11 států Evropy. 
Závodníci změří své síly na klasické trati a poprvé 
v historii ME také v atraktivním sprintu. Česká 
republika patří mezi světovou špičku tohoto spor-
tu a naši reprezentanti vozí z velkých světových 
akcí pravidelně medaile. Zkušenosti organizáto-
rů s pořádáním mezinárodních závodů, náročné 
terény a neopakovatelná atmosféra Žďárských 
vrchů dávají záruku velmi hodnotné sportov-
ní akce. O důvod víc přijít podpořit naše mladé 
reprezentanty. Cílové prostory jsou sice zatím 
utajené, ale včas budou zveřejněny na plakátech 
a webových stránkách soutěže (www.eyac2013.
com) a Novoměstska (noviny.nmnm.cz). -KH-

V  sobotu 4. května bojovala děvčata z  naše-
ho oddílu o postup na Mistrovství ČR v  ZP 
moderní gymnastiky. Přípravou na tento ob-
lastní a velmi důležitý závod byl závod, kte-
rý se konal ve Žďáru nad Sázavou 20. dubna. 
V  tomto závodu si naše děvčata poměřila své 
výkony s  vrstevnicemi z  celé České republiky 
ve velmi silné konkurenci cca 200 závodnic. 
Z oblastního závodu děvčata dovezla 5 medailí 
a další velmi pěkná umístění. Na Mistrovství 
České republiky, které se bude konat 1. června 
v Ostravě si zajistily účast Jolana Horváthová 
a Kristýna Pejchalová. Obě děvčata postupují 
přímo, další dvě závodnice Daniela Horvátho-
vá a Nikol Dítětová čekají na rozhodnutí 
o postupu. Všem děvčatům blahopřejeme ke 
krásným výsledkům a přejeme úspěch v  dal-
ších závodech. L. Zdražilová, ZŠ L. Čecha

Výsledky:

0. kat. C: 2. místo L. Lorencová, 
0. kat. A: 6. L. Klementová, 7. A. Slonková, 9. 
L. Fialová, 11. M. Zavadilová, 12. M. Slonko-
vá, 
1. kat.: 1. místo J. Horváthová, 5. V. Smolíko-
vá, 8. M. Křivánková, 14. – 15. D. Bláhová a 
H. Blahová, 19. M. Šenkeříková, 20. K. Svo-
bodová  
2. kat.: 3. místo N. Dítětová, 5. V. Trödlerová, 
8. J. Svrčková, 11. E. Oravcová
3. kat.: 3. místo D. Horváthová, 4. P. Šaclová, 
7. A. Šanderová, 
4. kat.:  2. místo K. Pejchalová

Budoucnost florbalu v Novém Městě
Starší žáci, dorost a muži „B“ již odehráli všech-
ny zápasy sezóny 2012/13.  „Starší žáky letos 
pravidelně doplňovali ti mladší a získávali přede-
vším zkušenosti. I přesto se jim poměrně dařilo 
a skončili na čtvrtém místě divize s 15 body. Na 
postup do finále to letos nestačilo, ale zkušeností 
získali dostatek a příští sezónu budeme silněj-
ší,“ říká hlavní trenér Jakub Čuhel. V kategorii 
dorostenců jasně vyhrály divizi Šlapanice se 34 

body.  Našemu výběru se to i přes několik špat-
ných výkonů a ztrát bodů v posledních minutách 
podařilo a do finále jsme postoupili s 19 body 
ze třetí pozice. Na finálovém turnaji se však bo-
hužel nedařilo a vyhráli jsme pouze jeden zápas 
z pěti. Jaké pozitivum vidí Jakub Čuhel u této 
kategorie? „Důležité je, že se dorostenci začínají 
prosazovat i v mužské kategorii. Je to dobrý pří-
slib do budoucna.“ Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Sourozenci Pinterovi na Slovensku
V sobotu 23. března se na Slovensku ve městě 
Pezinok uskutečnil Mezinárodní turnaj v judu. 
Turnaj se konal v místní JUDO ARÉNĚ, a to 
za účasti velké konkurence z Ukrajiny, Rakous-
ka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska, 
Slovinska, Česka. Turnaje se také zúčastnili 
sourozenci Michaela a Daniel Pinterovi. Turnaj 
zahájili nejmladší závodníci v kategorii 2005 
a mladší (kategoriie D). V této kategorii starto-
vala i Michaela Pinterová z Pohledce a ve váze 
do 26 kg vybojovala stříbrnou medaili, což je 
její první velký zahraniční úspěch. Vrcholem 
turnaje byla kategorie A (ročníky 2000, 1999). 
V této věkové kategorii do 42 kg vybojoval 1. 
místo Daniel. Jeho vítězná bitva s ukrajinským 
reprezentantem byla krásnou tečkou za tímto 
turnajem. Po přespání v nádherném penzionu 

Rozálka v Pezinku se judisté zúčastnili výcvi-
kového táboru v JUDO ARÉNĚ. Následovaly 
soutěže v Kamenici, v Chomutově a v Hranicích 
na Moravě, ve kterých sourozenci vždy stáli 
na bedně. V květnu cestoval Daniel společně s 
výběrem žáků a Tréninkovým střediskem mlá-
deže při SK KP  Brno, kterého je členem, na 
turnaj do Budapeště. Pak jej čeká dvoutýdenní 
tréninkový kemp a následně soustředění v Itálii 
a v České republice. Nabírat síly bude na Borovince 
u Bystřice nad Pernštejnem a v Borech u Velké-
ho Meziříčí. Poslední týden v srpnu odjíždí hájit 
české barvy na turnaj do maďarského Sikló-
su. Poté opět následuje soustředění. Vrcholem 
sezony bude mezinárodní turnaj včetně Čes-
kého poháru v Brně, který se uskuteční v září. 
Ing. René Pintera, BA - trenér  juda při DDM 

Budoucí 
reprezentanti?
Právě skončená zimní sezóna byla v krátké his-
torii novoměstského biatlonu tou nejúspěšnější. 
Svěřenci biatlonového oddílu startovali mimo 
jiné na Mistrovství světa juniorů a dorostenců, 
na závodech EOYWF (Evropský olympijský 
mládežnický zimní festival), na Mistrovství Ev-
ropy juniorů a na závodech Olympijských na-
dějí. Pěkná umístění si vybojovali i na Mistrov-
ství České republiky s mezinárodní účastí, kde 
se soupeřilo v rychlostním a stíhacím závodě.
V celkovém hodnocení Českého poháru za zimní 
sezónu skončili naši svěřenci ve svých kategori-
ích takto: Lukáš Dostál čtvrtý, Jan Burian druhý, 
Martin Žák šestý, Jan Tkadlec druhý, Matouš 
Slonek čtvrtý, Petr Holek pátý, Martin Klouda 
sedmý, Anna Tkadlecová třetí a Kristýna Černá 
sedmá. Dorostenecké družstvo novoměstských 
biatlonistů pod trenérským vedením Jiřího Žáka 
a Libora Tkadlece obsadilo celkové třetí místo. 

„Účast a dobrá umístění na mezinárodních závo-
dech dělají novoměstskému mládežnickému bi-
atlonu dobré jméno. Jeden titul, čtyři stříbra a tři 
bronzy z domácího mistrovství ČR mají také vel-
kou hodnotu,“ komentoval výkony svých svěřen-
ců trenér Jiří Žák a dodává: „Za největší úspěch 
považuji to, že za předvedené sportovní výkony 
byli Jan Burian a Lukáš Dostál pro nadcházející 
sezónu zařazeni do juniorské reprezentace.“ -KH-

Jiří Žák opět vítězí
V neděli 21. dubna se ve Vysočina Areně usku-
tečnil atletický závod třetího ročníku Arko-

-Trophy, který je zařazen do seriálu 28. roč-
níku Českého poháru v horských bězích. 
V hlavním závodě se běželo na trati dlouhé 
10 kilometrů se součtem převýšení 700 met-
rů. Za slunečného počasí se celkovým vítězem 
mezi muži stal Novoměšťák Jiří Žák z klubu 
Technika Brno Extreme. Mezi ženami byla nej-
rychlejší Kamila Gregorová ze Salomon. -KH-

Více sportovních zpráv na:
noviny.nmnm.cz
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Vzpomínka

Horácká galerie Kino

14. 4. 
16. 4. 
17. 4.

  19. 4. 
23. 4.

8. 5.

 Viktorie Marešová 
Sofie Juračková
Julie Janebová 
Vojtěch Sáblík 
Veronika Boučková
Václav Stehlík

Poděkování

Mateřské centrum

    5. 6.     
7. 6.
 7. 6.  
8. 6.

10. 6.
11. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
15. 6.

Jaroslav Belatka
Zdena Klempířová
Božena Svobodová
Růžena Harvánková
Marie Konečná 
Anežka Vykutilová
Ludmila Vedrová
Jaroslav Kafka
Josef Andrlík
Bohumil Lukeš

87
75
90
 93
80
 86
75
75
85
75Významná červnová výročí

17. 4. 
24. 4.

1. 5.  
7. 5.  

Jan Novotný (Nové Město, 1930)
Vladimír Topinka (Petrovice, 1933)
Josef Německý (Dalečín, 1970)
Ladislav Kopáček (Nové Město, 1938)

Stomatologická pohotovost

manželství
27. 4. 
27. 4. 
27. 4.

4. 5.

Zdeňka Nuhálová, Jindřich Paleček
Lucie Strejčková, Petr Kubíček
Mgr. Barbora Kršková, Mgr. Jan Starý
Mgr. Michaela Mahlová, Ing. Josef Kuchta

Kdo lásku a dobro 
rozdával, 

ten neodešel, 
v našich srdcích žije 

dál.
 
Dne 17. června 2013 
vzpomeneme 3. smut-
ného výročí nečekané-
ho úmrtí paní Marie 
Skalníkové z Nového Města na Moravě. 
S láskou vzpomínají maminka, manžel a děti s 
rodinami.

Dne 7. 6. 2013 
uplyne první rok 

od úmrtí 
pana Václava Šlechty. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové 

s rodinami 

Vyměním slunnou garsoniéru v osobním vlast-
nictví ve Žďáře nad Sázavou s lodžií a skladovací 
místností za byt 1+1 v osobním vlastnictví v Novém 
Městě. Eventuálně prodám a koupím. 
Tel.: 605 042 214, e-mail: drahomirag@seznam.cz. 
Prodám úplně nový kvalitní dalekohled, 12-ti 
násobné zvětšení, optické sklo BK7. Vynikající 
dalekohled pro turistiku. Cena jen 590 Kč. Tel: 
731 719 454.
Pronájmu 2+1, klidná lokalita u nemocnice (3. 
patro/4). Rekonstruovaná koupelna i WC, nové 
rozvody el., nová okna (JV až Z), lodžie, sklep, 
výtah. Event. možnost odkupu v budoucnu. Pro-
sím pouze vážní zájemci. Tel.: 608 155 937.
Prodám moderní přístroj na kontrolu pneuma-
tik. Praktický digitální měřič tlaku pneumatik, 
osvětlený LCD displej, úplně nový, nepoužitý, 
cena pouze 190 Kč. Tel.: 731 719 454.
Prodám zahradu v Novém Městě – Sokolíčkova 
Borovina. Cena dohodou. Volat, prosím, odpole-
dne. Tel.: 732 677 428. 
Prodám velké celozlaté dvouplášťové hodinky zn. 
IWC Schaffhausen, nepoškozený ciferník, punc 
pláště, oblik i strojek, funkční. Cena 29000 Kč. 
Tel.: 731 719 454. 
Prodám třídílnou skříň s posuvnými dveřmi 
rozměr 250/220cm, zrcadlo 205/92cm, dekor 
tmavý dub, dveře korek. Velmi efektní. Nutno 
rozebrat a poopravit pojezdy. Cena 5000 Kč. Tel.: 
739 356 357.
Prodám lednici s mrazákem /4 šuplíky/značky  
Ardo. Cena 2000 Kč. Tel.: 737 484 358.
Prodám starožitné nástěnné hodiny bohatě zdo-
bené řezbou v perfektním stavu. Tel.: 728 750 602. 
Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 3+kk po 
kompletní rekonstrukci na ulici Mírová v Novém 
Městě. Dohoda jistá. Tel.: 737 710 314.
Nabízím ke koupi ruční nářadí vhodné do lesa k 
pěstebním pracím: kosu 45 cm + náhradní kosi-
ště + naklepávač ostří, sekeromotyku a motyku 
kovanou, obloukovou pilu 60 cm + plátky. Vše v 
perfektním stavu, dobrá cena. Tel.: 608 781 493.
Prodám pianino Petrof, rok výroby 1920. Plně 
funkční, kvalitní nástroj. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
732 228 001. 
Prodám elektrický pásový dopravník 220 V. Šíř-
ka 30 cm, délka 5 m, v záruce. Cena 30 000 Kč, 
případně dohoda. Tel.: 732 422 856. 
Pronajmu trubkové lešení cca 150 m². Tel.: 
776 005 775. 
Daruji větší množství nahrávaných karet VHS. 
Tel.: 739 297 225. 
Prodám byt 2+1 po rekonstrukci plus garáž. Tel.: 
608 615 079. 
Sháníme hlínu na terénní úpravy zahrady, ide-
álně přímo z Nového Města případně blízkého 
okolí. Tel.: 604 272 846.
Prodám starší, ale plně funkční TV úhlopříčka 
35 cm. Cena 500 Kč. Nutno dokoupit set top box. 
Dále prodám markýzu, šířka 3 m, kvalitní z Ně-
mecka. Cena 2500 Kč. Tel.: 739 356 357.
Prodám byt 4+1,velký slunný, dva sklepy, dva 
funkční komíny, možnost dvougeneračního by-
dlení nebo zřízení kanceláře. Dům je zrevitali-
zován, platíte pouze náklady na bydlení. Cena k 

jednání 1 400 000 Kč. Tel.:739 356 357.
Nabízím hudební kolotoč nad postýlku zn. Fis-
her Price, se zvířátky a zvuky pralesa. Přehrává 
3 klasické melodie od Mozarta, Bacha a Beetho-
vena a dále uklidňující zvuky z deštného pralesa. 
Součástí je dálkové ovládání. Ve výborném stavu 
jako nový. Tel.: 720 231 124.
Koupím Vari/Tera včetně příslušenství. Nabíd-
něte, prosím. Tel.: 731 487 850.
Pronajmu cihlový byt 2+1 v  Novém Městě po 
celkové GO, třetí poschodí s výtahem, klidná uli-
ce. Cena 6500 Kč včetně energií. Volný od června. 
Tel.: 777 143 916. 
Prodám barvu SUPERKOV červenohnědou 
(lesk) 15 kg. Cena 2000 Kč (1kg za 133 Kč). 
Tel.: 603 367 009. 
Sháním práci i na jednorázovou výpomoc. Pra-
coval jsem v obchodě + služby, jsem vyučený 
montér, také jsem svařoval kotle. K  tomu jsem 
rozvážel technické plyny. Je mi 60 a do důchodu 
mám 3 roky. Mohu spolupracovat i na ŽL. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 728 727 760.
Koupím zavazadlovou roletu k  Peugeotu 307 
SW ve funkčním stavu. Dále koupím český kom-
pletní knižní manuál k  Peugeotu 307 SW. Tel.: 
739 297 225.   
Prodám Hyundai matrix 1,6 16V, první majitel, 
rok výroby 2004, najeto 50000 km, servisní kníž-
ka, velmi pěkný stav, nutno vidět. Cena 85 000 
Kč, při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 733 
777 603.
Prodám zrekonstruovaný 3+kk byt v Novém 
Městě v  osobním vlastnictví, cihlový, v klidném 
prostředí. RK nevolat! Tel.: 777 694 626.
Koupím zachovalý, plně funkční menší mrazák - 
cca 50 l. Spěchá. Tel.: 737 006 937.
Nabízím levně 4 plné banánové krabice dětských 
oblečků od narození do cca velikosti 86. Velký vý-
běr - letní věci, kalhoty, tepláčky, bodýčka, trička. 
Možno jednotlivě i jako balík za výhodnější cenu. 
Na chlapečka i holčičku. Ráda pošlu i nezávazné 
foto. Tel.: 720 231 124.
Prodám 5 dílů OSVĚTY vázané v kůži, ve výbor-
ném stavu, vydané v roce 1875-1879 Václavem 
Vlčkem v  Praze. Dále prodám rádio z  první re-
publiky, nefunkční, historické, značky Telegrafia 
a divadelní kukátko z  první republiky. Prodám 
také vojenskou přilbu rok výroby 1963. Ceny do-
hodou- nabídněte. Tel.: 728 727 760. 
Nabízím domácí pomoc, hlídání i nemocných 
dětí s možností doučování, pomoc seniorům, 
úklid. Tel.: 728 551 821.
Koupím 2 bezpečné a zachovalé cyklosedačky. 
Tel.: 720 231 124.
Vyfotografuji svatby, oslavy, křtiny a jiné událos-
ti. Levně. Tel.: 720 243 863. 
Pronajmu garáž v lokalitě Holubka. Volejte od 
8.00 do 14.00. Tel.: 775 153 438.
Prodám zrekonstruovaný přízemní zděný byt 
2+1 v Novém Městě na ulici Drobného, volný 
ihned. Cena 1 000 000 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 777 190 053.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně. Tel.: 720 243 863.
Pronajmu byt 2+1 v  osobním vlastnictví v  No-

vém Městě. Byt je po rekonstrukci, zařízený. Za-
řízení je zdarma.  Volný ihned. Tel.: 604 231 229. 
Hledám bývalé ragbisty, kteří bydlí v Novém 
Městě, nebo v jeho okolí. Jiří Mít- Ostrava, Dukla, 
Tesla Přelouč. Zatím k  přátelskému posezení a 
debatám o tom našem srdcovém sportu. Pak 
uvidíme co dále. Tel.: 728 727 760.
Prodám zděnou garáž v Novém Městě na ulici 
Luční. Cena dohodou. Tel.: 606 078 611 (po 19. 
hodině).
Pronajmu byt 1+1 v Novém Městě, koupelna a 
kuchyň po rekonstrukci, plastová okna, výtah, 
sklep, částečně vybaven. Kauce 1 nájem. Volný 
od 1. 6. 2013. Nájem 6000 Kč/měs. Tel.: SMS na 
739322941.
Koupím byt 2+1, nebo větší 1+1 v Novém Městě. 
Tel.: 603 935 883.
Koupím chatu nebo chalupu v okolí Nového 
Města, nejlépe kolem rekreační oblasti Tři Stud-
ně. Tel.: 604 734 355.
Prodám sestavu do dětského pokoje s postelí na-
hoře, vestavěnou šatní skříní, psacím stolkem a 
přihrádkami. Matrace o rozměrech 90x200cm v 
ceně sestavy. Imitace buku, v pěkném stavu, cena 
dohodou. Tel.: 739 075 013.
Prodám zahradu v  lokalitě Borovina. Dřevěná 
chatka, zděný sklep, pozemek 306 m2. Cena do-
hodou. Tel.: 734 680 218. 
Prodám zděný byt 2+1 na ulici Luční v Novém 
Městě. Byt je v  osobním vlastnictví s  balkonem, 
půdou a sklepem, plastovými okny. Volný ihned, 
bez RK, cena dohodou. Tel.: 608 620 812. 
Daruji krásně zbarvená koťátka, jen do dobrých 
rukou. Nové Město. Tel.: 603 352 707.
Hledáme pronájem bytu 2+1 /3+1/v Novém 
Městě, a to od srpna či září. Jsme starší zodpo-
vědní manželé. Rádi bychom byt max. do 1. pat-
ra, ne elektrické topení.  Uvítali bychom bydlení 
i v rodinném domku. Mohli bychom pomoci také 
při jeho údržbě, případně i zahrady, nebo i další 
práce. Přivítali bychom levnější pronájem. Tel.: 
728 727 760.
Prodám pěkný byt 1+ kk v Novém Městě, bez 
RK, cena dohodou. Tel.: 604 134 383.

3. 6. - Putování za zvířátky od 9.00 hod
Návštěva zvířátek v novoměstském zahradnictví 
s doprovodem paní Jirčíkové. Společně s dětmi 
můžeme obdivovat a pohladit si některá mláďát-
ka. Sraz před kulturním domem s kočárky. Pouze 
v případě pěkného počasí.
Vede: Lea Marcinko, s sebou: tvrdé pečivo

10., 17., 24. 6. - Herna od 9.00 hod.
Dopoledne pro maminky s dětmi bez programu.

28. 6. - Trdlohrátkové čtení od 16.00 hod
Přijede za námi divadlo Netratrdlo s představe-
ním plným legrace, písniček a trdlování. Čekají 
nás tři pohádky v 60 minutách, kde se nenudí 
děti ani dospělí. Budeme trdlovat, budeme si hrát, 
a když budeme jako trdla, budeme se smát.
Vstupné: 50 Kč (pro děti do 2 let zdarma)

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

www.horackagalerie.cz
otevřeno denně kromě pondělí a státních

svátků: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h

Bienále 2012 - výstava Akademie ze Světlé nad 
Sázavou, která potrvá do 6. 10.
Jindřich Hegr - otevřeno od 30. 5. do 8. 9.
Jaroslav Šerých - Pouto mé radosti 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6..6. 
v 17:00 hodin. K nahlédnutí bude do 1. 9.  
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.

2. 6. 1913    
Narodil se v Řečici odbojář Eduard Soška. Padl 1. 
11. 1944 na Pasekách u Proseče. 
6. 6. 1963   
Zemřel v Brně pedagog, spisovatel, kustod Ho-
ráckého muzea Karel Kalláb. Narozen 12. 2. 
1884 v Novém Městě. 
10. 6. 1943   
Zemřel v Novém Městě lyžařský závodník, lehký 
atlet Josef Německý. Narodil se 6. 12. 1900 v No-
vém Městě. 
11. 6. 1908   
Narodil se v Novém Městě odborník na zakládání 
staveb Prof. dr. Ing. Zdeněk Bažant ml. Zemřel 
26. 8. 2001 v Praze.
13. 6. 1858   
Narodil se na Fryšavě revírník, průkopník lyžová-
ní Rudolf Gabessam. Zemřel 8. 1. 1912.
15. 6. 1733    
Narodil se v Novém Městě právník, spisovatel 
a národní buditel dr. Josef Vratislav Monse. Ze-
mřel 6. 2. 1793 v Olomouci.
 17. 6. 1963    
Zemřel v Brně právník, regionální historik JUDr. 
Emil Čermák. Narodil se 6. 7. 1902 v Jimramově.
21. 6. 1898    
Narodil se v Novém Městě kovář a velitel hasičů 
Josef Beneš. Zemřel 18. 6. 1957 v Novém Městě. 
24. 6. 1968   
Zemřel v Novém Městě středoškolský profesor, 
historik, autor prací z historie regionu Josef Fiala. 
Narodil se 7. 1. 1891 v Novém Městě. 

1. 6. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo 
nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904
2. 6. MUDr. Marcela Koutská,  Sněžné 134, 
566 664 342
8. 6. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
9. 6. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
15. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777 
16. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
22. 6. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, 
Velké Meziříčí, 566 524 203
23. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
29. 6. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000
30. 6. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000

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

Touto cestou děkuji všem obyvatelům Jánské 
ulice za srdečné blahopřání k mým narozeninám 
a přeji všem zdraví, Boží požehnání a pohodu 
do dalších dnů, které jsou před námi. Mám vás 
všechny rád! Mirek Gregor – váš spoluobčan.

Program Klubu seniorů
3. 6. Malý výlet na Tři Studně  
Tam autobusem v 9:30 z nádraží ČSAD nebo v 
9:33 od nemocnice. Zpátky pěšky Medlovským 
údolím, nebo autobusem ze stanice Tři Studně-

-rozcestí. Autobus jede v 13:58 a v 15:05. Konec 
akce asi v 18:00.  
11. 6. Setkání seniorů v KD v Bystřici n. P.
Od 14:00 do 17:00, akce pouze pro přihlášené. 
Odjezd autobusu od DPS bude oznámen doda-
tečně.
17. 6. Beseda o Srí Lance s doc. Ing. Ladisla-
vem Slonkem, CSc.
Jídelna DPS  od 15:00 do 17:00. 
24. 6. Zakončení sezony u táboráku, hraje pan 
Dolníček. 
Ohniště za  DPS od 15:00 do 17:00.
Další klubová setkání jsou naplánována na září.

5. středa v 17:30 hodin   
Čtyřlístek ve službách krále 
(Česko, 2012, animovaná rodinná komedie, pří-
stupný, 90 min, 75 Kč), premiéra
8. sobota ve 20:00 hodin   
Dávám tomu rok 
(Velká Británie, 2013, romantická komedie, čes-
ké titulky, nevhodný do 12 let, 98 min, 75 Kč), 
premiéra
15. sobota ve 20:00 hodin 
Svatba mezi citróny 
(Dánsko / Švédsko / Itálie / Francie, 2012, roman-
tická komedie, nevhodný do 12 let, 112 min, 75 Kč, 
premiéra
22. sobota v 18 hodin 
Království lesních strážců 
(USA, 2013, animovaná fantasy, český dabing, 
přístupný, 102 min, 75 Kč), premiéra

Uzávěrka 
příštího vydání je 

15. června. 
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Kulturní dům nabízí pronájem pódia zdarma a s bonusem Slunohraní rozezní a rozzáří naše město

sbirkamotylu.lysinalenina.cz

Janáčkovo kvarteto hraje ve složení: Miloš Vacek – 
1. housle, Vítězslav Zavadilík – 2. housle, 
Břetislav Vybíral – violoncello, Jan Řezníček – viola.

Utvořme si sami Novoměstké kulturní léto! 
I v letošním roce bude přes letní prázdniny 
stát na Vratislavově náměstí zastřešené pódi-
um. Aby nezelo prázdnotou, vyzývá ředitelka 
Novoměstských kulturních zařízení Veronika 
Teplá všechny stávající i nadějné hudební sku-
piny, případně organizátory jiných akcí, aby svá 
vystoupení uskutečnili právě v Novém Městě. 

Zvány jsou veškeré hudební žánry i jakékoliv 
další zajímavé kulturní akce. Pódium bude in-
stalováno na zatím blíže nespecifikovaném mís-
tě Vratislavova náměstí v druhém červencovém 
týdnu. Pronájem pódia je zcela zdarma. Jako 
bonus pomůže kulturní dům organizátorům 
s propagací. Případní zájemci se mohou hlásit 
přímo ředitelce NKZ na adrese: veronika.tepla@

nmnm.cz nebo tel. čísle: 725 109 673. -kuku-

Organizátoři zvou místní firmy, spolky, 
sdružení a neziskové organizace, které by  
se na slavnosti Nova Civitas v sobotu 22. 
června 2013 rádi prezentovali, aby se přihlá-
sili na tel. čísle: 725 109 673 nebo na e-mai-
lu: veronika.tepla@nmnm.cz. Děkujeme.

Zlatá jeřabina 2012 už zná své vítěze
Multižánrový open-air festival Otevřeno Jimra-
mov se po dvou letech vrací na stupně vítězů 
v kategorii Kulturní aktivita. Přestože si na první 
místo bude muset minimálně rok počkat, obsadil 
letos za 377 hlasů krásné 2. místo a tím získal 

i odměnu dvacet tisíc korun. Jeho organizátorům, 
Klubu Sluníčko – Unijazz, byla cena předána dne 
28. května zástupci Kraje Vysočina na zámku 
v Telči. Na prvním místě se s 537 hlasy umístil 
Trampský širák ve Štokách a třetí místo si za 279 

hlasů vysloužila pelhřimovská obdoba novoměst-
ské tančírny se vznešeným názvem Pojďme tančit. 
Termín letošního festivalu, kdy se dle organizáto-
rů park Bludník v Jimramově rozehraje všemi bar-
vami, je stanoven na 23. - 25. srpna 2013. -kuku-

Lenka Filipová rozdávala štěstí
Vždycky jsem si přála stát na krásném pódiu 
a rozdávat štěstí v písničkách... Tato úvodní slova 
jedné z písniček  Lenky Filipové zcela vystihují, 
jak probíhal koncert této královny klasické kyta-
ry v novoměstském evangelickém kostele. Lenka 
Filipová si k nám přivezla i dva hosty. Prvním byl 
skladatel a nositel Světové ceny Antonína Dvořá-
ka Jindra Koníř, který na jediný hudební nástroj 
dokázal vytvořit iluzi celého orchestru. Druhým 

hostem byla mladičká dívenka, jejíž doprovod-
ný hlas a milý vzhled prozrazovaly, že se jedná 
o dceru a jmenovkyni Lenky Filipové. Zazněly 
jak písně s úžasnými texty Zdeňka Rytíře, při 
kterých se oči snad všech přítomných dam za-
leskly, tak i skladby pro klasickou kytaru. Právě 
ty získaly v postupném stmívání v evangelickém 
kostele úžasnou duchovní atmosféru. Necelé 
dvě hodiny tak utekly neskutečně rychle. -kuku-

Jen ohlédnutí
Neradi se ohlížíme nazpět, ale bylo by neuctivé 
a pro nás ztrátové nezanechat si vzpomínku na 
věci hodnotné a dobré. Výstava rodáka tohoto 
kraje malíře Jana Svobody v zámecké galerii 
v Novém Městě na Moravě patřila zaslouženě k 
těm významným. On, důstojný pokračovatel od-
kazu umělců Vysočiny, nás zavedl do světa zna-
mení a symbolů. Není v tom umělcova svévole, 
uvědomil si totiž, jakou závažnou roli symboly 
v našem životě hrají. Nejen jako počátek uvědo-
mělého myšlení i tvoření, ale i písma a řeči. Jsou 
zásadní i pro pochopení smyslu našeho bytí. 
Jsme obklopeni symboly ve všech podobách např. 
na výstražných značkách, v počítačích, ve veřej-
ných budovách. Žádný nebývá doma prorokem, 
ale nám úplně stačí, že malíř Jan Svoboda je na-
ším přítelem. On se bezelstně chce s námi rozdělit 
o hluboké pravdy života, které nasbíral na své ces-
tě uměním. Buďme mu za toto obdarování vděčni 
a popřejme mu úspěch v jeho díle. Jiří Hubáček

Setkání rodáků a přátel města 
Vážení občané Nového Města na Moravě a okolí 
narození v roce 1963, Kulturní a společenská ko-
mise rady města Nového Města na Moravě připra-
vuje i v letošním předdušičkovém období tradiční 
setkání rodáků a přátel našeho města – padesátní-
ků. Zváni jsou všichni – nejen ti, kteří se v Novém 

Městě v roce 1963 narodili, někdy studovali nebo 
zde dnes žijí a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu 
městu třeba jen blízký vztah. Pokud patříte mezi ně, 
ozvěte se prosím tajemnici komise. Telefonní číslo: 
566 598 425, e-mail: rita.skalnikova@meu.nmnm.
cz. Děkujeme.     Kulturní a společenská komise

„Výtvarka“  v muzeu
Červen již tradičně v Horáckém muzeu patří 
výstavě výtvarného oboru Základní umělec-
ké školy Jana Štursy.  Ta vás opět zve do světa 
barev, materiálů, nápadů a fantazie, do světa 
dětské spontánnosti, ale i celoroční soustavné 
práce malých i větších výtvarníků. Prostory mu-
zea rozzáří dílka šestiletých dětí, ale také práce 
absolventů oboru. Témata jsou různá, tentokrát 
převažuje inspirace dějinami umění od pravěku 
po současnost a lidskou postavou. „Výtvarku“ 
v muzeu můžete navštívit až do 30. června. -HM-

Vodnářský zvon a dobrá nálada  
Žaludky přítomných diváků rozechvěl svými 

„blahodárnými“ vibracemi ve středu 24. dubna 
v kulturním domě vodnářský zvon v pořadu 
známého biotronika Tomáše Pfeiffera Společná 
věc. Zeptali jsme se za vás, v čem je jeho tajemný 
účinek.
Vodnářský zvon je do jisté míry hudební ná-
stroj. Je potřeba k němu znát nějakou hlubší 
hudební metodiku anebo hru na nějaký hu-
dební nástroj? Nebo vychází hra čistě z náhody 
a osobní inspirace?  
Vodnářský zvon je nástroj, který se dle docho-
vaných písemných zmínek (starých  500- 600 
let) vždy používal k duchovním účelům. Hra 
vychází z inspirace a vnímání – naladění se na 
okolí. Nástroj velmi reaguje na místo i poslu-
chače, a tak žádný koncert není zcela stejný. To 
neznamená, že je hra náhodná, právě dokonalé 
ovládání tohoto nástroje umožňuje pestrost hry.
V čem je jeho síla a jak mohou zvuky vodnář-
ského zvonu pomoci?
Dle poznání dávných mistrů - lámů proniká 
zvuk vodnářského zvonu do našeho těla a svý-

mi tóny pomáhá nejen tělu, ale i naší duši. Tyto 
tóny jsou rezonanční, alikvótní a zní jako ves-
mír. A když se dokážeme k těmto tónům nala-
dit, výsledky mohou být až překvapující. Ale 
to je na posouzení samotných posluchačů, ná-
vštěvníků koncertů. Za sebe mohu říci, že jejich 
ohlasy jsou pro mě často pozitivní inspirací.
Hra na zvon je doprovázená projekcí, celek má 
tedy předat lidem asi nějakou myšlenku, mož-
ná poselství. Už se vám za těch několik let, co 
na něj hrajete, stalo, že na někoho měly tyto 
seance opačný nebo nelibý účinek?
Koncerty mají jednotící název a jsou spojeny 
hlavní myšlenkou. Tou je Společná věc. Pokou-
ším se svým dílem - videoprojekcí ukázat, že je 
více věcí společných než rozdělujících.  Každý 
máme právo na své vidění světa a i způsob umě-
leckého podání, takže jistě se ne každému bude 
tato forma líbit. Vždyť jsme různí a máme právo 
na svůj názor. V letošním roce máme za sebou již 
300 koncertů, a to již také o něčem svědčí. A ná-
vštěvníci koncertů přicházejí i opakovaně, takže 
to je asi nejlepší odpověď.                                 -kuku-

Janáčkovo kvarteto, světoznámé hudební sesku-
pení excelentních hudebníků, zavítá v letošním 
roce do Nového Města už po čtvrté. Lze považovat 
za malý zázrak, že se organizátorkám Novoměst-
ského Slunohraní podařilo získat právě tuto žá-
danou čtveřici hráčů pro tuto letní dílnu komorní 
hudby s koncertními večery. Každý rok na začátku 
července má přibližně 25 hráčů na smyčcové ná-
stroje příležitost strávit 5 dní naplněných hudbou 
a učit se přímo od Janáčkova kvarteta. „Janáčkov-
ců“ jsme se zeptali na průběh dílny i jejich 4 NEJ: 

Proč jste přijali nabídku vyučovat v dílně urče-
né pro amatérské hudebníky? 
Miloš Vacek: Dnes existuje spousta kurzů, které 
jsou otevřeny pouze profesionálním hudebníkům. 
Je však mnoho lidí, kteří mají hudbu rádi, zají-
mají se o ni a hrají si pro radost. Tento projekt je 
setkáním a vzájemnou diskusí nejen o muzice, ale 
i o mnoha tématech, která s hudbou úzce souvisí. 
Břetislav Vybíral: Oceňujeme to, že se lidé 
vedle svých profesí věnují hudbě, a to ob-
zvláště v dnešní přetechnizované době, kdy 
mnoho lidí přijímá okolní dění spíše pasivně 
Jak probíhá výuka? 
Miloš Vacek: Já bych to nenazýval výukou, ale 
spíše setkáním. My samozřejmě rádi předá-
váme své zkušenosti, ukážeme, jak pracuje-
me, na čem lze ve skladbách, které budou mít 

účastníci připraveny, dál pracovat. Je to jiné 
nežli výuka na konzervatoři nebo na akademii. 
Jan Řezníček: Dnes je hudební svět veden k 
technické dokonalosti. V komorní hudbě je 
velký prostor pro souhru a vědění, kterým smě-
rem se ubírat. Rozhodující je hudba samot-
ná. Ze zahraničí máme sami zkušenost, kdy 
neprofesionální tělesa hrají velmi působivě. 
Vítězslav Zavadilík: U amatérů je velmi sym-
patické jejich nadšení. Profesionálním sou-
borům hrozí ponorková nemoc, protože hu-
debníci jsou mnohdy v podstatě nuceni spolu 
trávit mnoho času. A právě nadšení a touha 
po společném hraní, která muzikanty do No-
vého Města přivádí, jsou důvodem, proč se 
na Novoměstské Slunohraní opět moc těšíme. 

4 NEJ 

1. Nejemocionálnější publikum 
Miloš Vacek: Jižní státy – Itálie, Španělsko 
2. Nejvlažnější publikum? 
Jan Řezníček: Ve Španělsku. Na programu byl 
uveden jiný repertoár, než jsme hráli, což jsme 
zjistili až po koncertě. 
3. Nejoblíbenější skladba ze současného reper-
toáru? 
Miloš Vacek: Oba kvartety Leoše Janáčka. 
4. Největší trapas na pódiu? 
Vítězslav Zavadilík: V Korei v průběhu koncertu 

kolega zjistil, že nemá na pultě noty. Omluvil se 
publiku a šel si pro ně do šatny. Když jsme chtěli 
začít hrát další skladbu, stalo se totéž. Mělo to 
však velký ohlas. 

Janáčkovo kvarteto uslyšíte v pátek 5. července ve 
20:00 v první části Slavnostního závěrečného kon-
certu, který se bude konat na nádvoří Horácké gale-
rie. Bude přednesen kvartet „Z mého života“ Bed-
řicha Smetany. Druhá část večera bude tradičně 
patřit orchestru účastníků Slunohraní. A jaký pro-
gram pro vás připravily organizátorky na večery 3. 
a 4. července? Odpověď najdete na www.slunohrani.
cz v sekci „Koncerty“, můžete se také připojit k face-
bookové stránce Novoměstské Slunohraní. -nms-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Vratislavovo náměstí

Letmá vzpomínka na léta padesátá 
Promenáda na náměstí

Jmenovalo se jinak, pamatuji si, že jednu dobu 
Sekaninovo, a předtím zase jinak.  Ono bylo 
v 50. letech minulého století hodně věcí „jinak“. 
Všechny silnice na náměstí byly tehdy vydláž-
děny velkými žulovými kostkami, kolem kašny 
byly 2 ledvinkovité záhony, borovice (ty původ-
ní) byly ještě malé. Domy byly ve velké většině 
nevzhledné, fasády oprýskané, okna ztrouch-
nivělá. Po válce bylo na opravy málo peněz a po 
měnové reformě v  roce 1953 už vůbec žádné. 
A i kdyby peníze byly, tak tehdy už neexistovali 
soukromí řemeslníci a větší firmy musely budo-
vat obludné stavby pětiletek. Majitelé domů navíc 
v té době nikdy nevěděli, zda jim domy nebudou 
znárodněny a oni nebudou  násilně vystěhováni.    
Dnes už je to nepředstavitelné, ale v 50. letech tu 
ještě několik rodin hospodařilo, takže vidět na 
náměstí koně s povozy a slyšet ze dvorů bučení 
krav a chrochtání prasat nebylo nic zvláštního. 
To však jen do doby, než došlo ke kolektivizaci 
zemědělství a Stračeny, Maleny a Lízy, pak už 
bezejmenné, byly odvedeny do společných za-
řízení a hlas zvířat na náměstí nadobro utichl.    
V téměř každém domě byly i tehdy obchody. Byly 
to však již obchody znárodněné, přičemž v někte-
rých z nich ještě směli dosluhovat jejich původní 
majitelé. Pro orientaci začneme u spořitelny, se 
kterou sousedil obchod s  textilem u Dostálů. 
V tomtéž domě byla i prodejna zeleniny, kde jste 
mohli sehnat jenom brambory, kořenovou zele-
ninu a snad pár jablek. Zato tu v zimě byly dřevě-
né sudy plné poctivého nakládaného zelí a v létě 
pak sudy s kvašenými okurkami. Za Dostálovými 
následoval hotel Panský dům, který s restaurací, 
kde výborně vařila paní Krčilová, plnil tehdy úlo-
hu, jakou má hotel a restaurace na náměstí mít. 
Na obědy chodívali lidé místí i přespolní a samo-
zřejmě turisté. Scházeli se zde na večerní pivko 
sousedé a občas se tu u klavíru i zpívalo. Večery 
se pak staly bujařejší, když na Panský dům začali 
chodit báňští technici, kteří jako předvoj přišli 
do města za uranem. Vedle Panského domu bylo, 
stejně jako dnes,  řeznictví, kde ještě pár let směl 

pracovat původní majitel pan Slovák. Ve vedlej-
ším domě byla už tehdy oční optika a kancelář 
pojišťovny, která vystřídala holičskou oficínu 
a opravnu rádií. U Gregorů býval v  přízemí byt 
a pak obchod firmy Klenoty. O Božím těle vy-
zdobili Gregorovi vždy krásně průjezd zelenými 
ratolestmi a oltářem a bývalo tam jedno ze zasta-
vení božítělového průvodu v  čele s  duchovními 
a družičkami v bílých šatech, které po celé cestě 
průvodu sypaly z košíčků na zem okvětní lístky. 
V sousedním domě u Janovských bylo zprvu také 
tradiční uzenářství a řeznictví a pak cukrárna. 
Vedlejší velké budově později zvané poliklinika 
se říkalo „ounz“ a byly tam, jak je to i dnes, ordi-
nace lékařů a zubařů a také ředitelství nemocnice. 
V domě u Bradů se prodávaly u pultu potraviny, a 
protože to byla daleko široko jediná potravinář-
ská prodejna, bývalo tam docela narváno. Zboží 
bylo málo a  do roku 1953 ještě na potravinové 
lístky, ale děti si pak mohly užít: měli tu na cucání 
cukrkandl, velké špalky, fialky a maliny a hlavně 

„mejdlíčka“, jeden dílek za 20 haléřů, celá štáflička 
za korunu. A také tu občas prodávali výborné sla-
nečky naložené v sudech. Naproti na rohu – nad 
schody – byla v  celém přízemí prodejna oděvů 

a ve vedlejším domě měl pan Pálka hodinářskou 
dílnu a prodejnu. Pan Pálka, ctihodný svobodný 
mládenec, chodíval spolu s dalšími pány podob-
ného osudu na Štědrý den do již zmíněného ho-
telu Panský dům na štědrovečerní večeři, kterou 
jim tam nikdy neopomenuli připravit. Rohový 
dům tohoto bloku hostil opravnu obuvi, kde 
poctivé ševcovské řemeslo vykonával pan Vácha, 
a opravovaly se tu i silonové punčochy. Naproti, 
vedle Horáckého muzea, tam, kde je dnes prodej-
na Enpeky, bývalo  velké holičství, kde se často 
stávalo i ve frontě, protože pánové tehdy ještě 
nevlastnili holicí strojky, takže služby lazebníků 
byly hojně vyhledávané. V holičství sloužil zákaz-
níkům i holič pan Lorenc, který byl známý nejen 
svou neustálou hovorností, ale i tím, že byl vášni-
vý sběratel obrazů vysočinských malířů. Droge-
rie byla tam, kde je i dnes, kdy se vrátila do rukou 
rodiny Řezáčových. Vedle bylo papírnictví a pak 
už následovala pasáž, za kterou v  novější budo-
vě byly kanceláře firmy RBR, která spravovala 
elektrickou síť. Ve vedlejší lékárně, kde od roku 
1922 jako magistr působil a později ji i vlastnil 
pan Med, dlouhá léta pracoval pan magistr Halva 
s manželkou, dcerou pana Meda. V tomtéž domě 
v knihkupectví vládla pevnou rukou paní Kuhno-
vá, která byla nejen literatury znalou dámou, 
nýbrž i osobou, v  jejíchž rukou se slévaly nitky 
novoměstských drbů. Budiž jí odpočinutí lehké! 
Jak v  úvodu zmíněno, bylo hodně věcí „jinak“. 
To se týká především toho, jak bylo náměstí za-
bydleno stálými obyvateli. V  každém domě žila 
nějaká rodina a v mnoha domech bylo rodin ně-
kolik, dokonce i na „ounzu“ jich pár bydlelo. Dětí 
tu bývalo jako smetí, všech věkových kategorií. 
Scházívali jsme se v  podvečer „na place“, což 
byla část náměstí pod kašnou, a hrávali různé 
hry – na rybáře, vybíjenou a nejraději na schová-
vanou. K této hře jsme využívali také park za kos-
telem, který však už patří do jiné části náměstí. 

Arnoštka Macháčková      

Podle vzpomínek mých rodičů a babičky bý-
valo na Vratislavově náměstí v předválečných 
letech korzo,  neboli promenáda. Chodilo se 
po chodníku od knihkupectví směrem k rad-
nici a zpět. Byla to významná společenská 
událost, která se konala údajně denně nave-
čer a v neděli a ve svátky před polednem. Bylo 
možno se zde potkat a pozdravit se známými, 
případně – zejména na jaře a v létě – před-
vést své nové oblečení. Proto se korzo těšilo 

veliké oblibě.  Studenti měli prý vlastní korzo 
na Žďárské ulici. Zde vznikaly často i první 
lásky. Když se studenti odhodlali k procházce 
po náměstí, museli být ostražití. V podvečer 
chodíval náměstím pan ředitel tehdejší reálky 
do některého z místních hostinců na šachy 
či karty a na víno. To prý se „neslo“ korzem  

...rektor jde...  a studenti mizeli v boční ulici, 
v průjezdech, případně rychle přecházeli na 
protější chodník. Když „škodná“ přešla, vrá-

tili se opět ke klidné procházce.  Sama vzpo-
mínám, že ještě v prvních letech po válce jsme 
s mou kamarádkou a její maminkou chodily 
na nedělní procházky po náměstí, samozřej-
mě k naší dětské „veliké radosti“. Musely jsme 
být svátečně oblečené a chovat se důstojně. 
S přibývajícími léty i tyto nedělní promenády 
zanikly úplně. Náměstí teď bývá v neděli i ve 
svátky téměř liduprázdné a je to možná škoda.

Jana Černá

Díky, pane řediteli!

Kolem domu číslo 122 na Vratislavově náměstí 
chodím s úctou. Starý měšťanský dům koupil v roce 
1840 Josef Štursa a postoupil ho svému synovi Fran-

tiškovi. Tomu se zde 15. května 1880 narodil syn Jan. 
Stal se významným sochařem, který Nové Město na 
Moravě proslavil i za hranicemi republiky.  Sochař se 
do svého rodiště rád vracel. Potvrdil to i jeho synovec, 
profesor Jiří Štursa. „Myslím, že to bylo v roce 1922, 
kdy za námi do Nového Města přijel na několik dní 
také strýc a byly to radostné chvilky při výletech do 
lesů a k rybníku Křivce. Koupali jsme se, bavili, strý-
ček nešetřil humorem a dobrou náladou. Do Nového 
Města přijel také koncem léta čtyřiadvacátého roku. 
Pamatuji si ještě, jak novoměstská omladina při-
pravovala jednou večer na vrcholu kopce Harusák 
velkou vatru. Strýc Jan byl zase veselý a s mladými 
zpíval italské a francouzské revoluční písně. Jenže 
najednou se přihnala prudká bouře. Spustil se liják 
a krupobití, táborák zhasl a všichni utíkali do chaty. 
Strýc se najednou rozhodl, že se vrátí dolů do měs-
ta a ráno odjede do Prahy.“ Byla to zřejmě poslední 
Štursova návštěva v Novém Městě na Moravě. Dru-
hého května 1925 přišla smutná zpráva o jeho dob-

rovolném odchodu z tohoto světa. Svému rodišti ale 
sochař zanechal vzácné dědictví v podobě několika 
plastik. Nemusím je jmenovat, Novoměstští je dobře 
znají. Ale jedno bych chtěla připomenout. Jan Štur-
sa by se nestal sochařem, kdyby nebylo Josefa Šim-
ka. První ředitel měšťanské školy (dnes 1. základní 
škola na Vratislavově náměstí) učil Jana kreslení. 
Poznal jeho výtvarný talent a doporučil Františku 
Štursovi, aby syna poslal na sochařsko-kamenickou 
školu do Hořic. Otec totiž chtěl, aby se jeho syn vyučil 
krejčím.  Už zmíněný Josef Šimek byl v dějinách měs-
ta osobou velice významnou. Měšťanskou školu řídil 
třiadvacet let. V roce 1888 založil před školou park, 
který je dodnes ozdobou města. (Dříve se na tom-
to místě prodávaly o výročních trzích hrnce a byly 
tam složeny zásoby stavebního dříví.) Mohla bych 
uvést i další zásluhy Josefa Šimka. Ale tou hlavní 
určitě je, že jeho žák Jan Štursa neskončil jako krejčí, 
ale stal se slavným sochařem. Pane řediteli, díky!

Věra Rudolfová  

Jak se bouralo a zase stavělo
Bylo, nebylo, v  Novém Městě se pivo vařilo. 
Bývaly doby, kdy v našem městě stály pivovary 
dokonce dva – obecní a panský. Takzvaní prá-
vováreční měšťané a sama „městská obec“ si 
své pivo vařili ve dvoře domu, kterému bylo 
později přiděleno číslo popisné 118. Oním do-
mem býval obecní hostinec Zlatá hvězda, vše-
obecně známý jako Obecník. Pivo z městského 
pivovaru se v něm točilo jen do 80. let 19. století, 
kdy byl pivovar uzavřen. Nestačil již konkuren-
ci velkých a moderních pivovarů. Dnes nestojí 
ani pivovar, ani Obecník. Byly zbořeny v  roce 
1931, kdy se na jejich místě začala podle projek-
tu pražského architekta Františka Alberta Libry 
stavět budova obecní spořitelny. O rok později 
již začala novostavba sloužit svému účelu. Pe-
něžní služby se tu však poskytovaly jen necelé 
čtvrtstoletí. Ke konci roku 1956 byla uzavřena 
zdejší pobočka Státní banky a budovu získaly 
Rozvodné závody Brno. A správcům elektric-
kých sítí patří budova i dnes. Podobný osud jako 
pivovar obecní potkal i ten panský, jen o něco 
později. Provoz pivovaru byl zastaven v  roce 
1907 a jeho budova čp. 3 oddělující Vratislavovo 
a Komenského náměstí se dočkala zásadní pře-

stavby v roce 1912. V patře novostavby vznikly 
byty pro úředníky velkostatku, v přízemí místo 
pro rozličné krámy. V  roce 1913 sem byla pře-
stěhována i pošta. Dnes se této budově říká 
stará pošta, protože pošta od roku 1993 sídlí 
na nové adrese. Výraznými změnami prošel i 
dům čp. 12 na druhém konci náměstí. Původ-
ně přízemní měšťanský dům, v kterém bývala 
Hromátkova kavárna, nechal jeho nový majitel 
František Filipi přestavět na patrový Hotel Fi-
lipi, který se otevřel veřejnosti na začátku roku 
1904. Již v roce 1934 byl hotel zbořen a na jeho 
místě se začal stavět okresní dům vyprojektova-
ný pražským architektem Ludvíkem Hilgertem. 
Od října 1935 v něm našel své nové sídlo okres-
ní úřad. Ale opět ne na dlouho. Od 1. ledna 1949 
ztratilo Nové Město statut okresního města 
a okresní úředníci se stěhovali do Žďáru a Byst-
řice. Opuštěnou budovu nejprve obsadila okres-
ní nemocenská pojišťovna. V  roce 1951 došlo 
podle sovětského vzoru k  sjednocení zdravot-
nictví a vytvoření Okresního ústavu národního 
zdraví (OÚNZ), jenž získal spolu s ordinacemi 
lékařů své sídlo právě v domě čp. 12. OÚNZ už 
vzal také za své, ale dům je nadále znám jako 

poliklinika. Bývalý okresní úřad již připomíná 
jen státní znak z dob první republiky na fasádě.

Vít Křesadlo

V příštím čísle:
Komenského 

náměstí

Upřesnění: 
Nákladní auto Ford rodiny Chocholáčových 
jezdilo pro zboží do Brna, nikoliv do Prahy, 
jak bylo mylně uvedeno v článku "U nás na 
rynku". Za chybu v přepisu se omlouváme. 

Hotel Filipi



16 / NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2013

NOVOMĚSTSKO

17 / NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2013

Uctění památky MUDr. Marty Látalové
Začátkem letošního roku vzbudila pozornost 
čtenářů Novoměstska zpráva ze společenské 
rubriky o úmrtí paní MUDr. Marty Látalové. 
Pohřeb a následné uložení ostatků do rodinné 
hrobky na hřbitově v Novém Městě na Moravě 
se konaly v úzkém rodinném kruhu. 18. dubna 
se na hřbitově sešli zástupci novoměstských 
skautů, aby položením věnce na hrob vzdali 
čest památce své věrné sestry MUDr. Látalo-
vé. O jejím životě a práci promluvil bratr Jiří 
Janíček. Do skautu vstoupila Marta Látalová 
v roce 1945. Brzy absolvovala Lesní školu v Ji-
nošově a stala se vedoucí oddílu světlušek. Na 
její činnost měla velký vliv zakladatelka dívčího 
skautingu v Novém Městě MUDr. Jarmila Ha-
vlíková. Po maturitě na novoměstské střední 

škole vystudovala Marta Látalová Lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně a zvolila 
obor očního lékařství. Minulý režim nebyl Dr. 
Látalové  příznivě nakloněn, a tak dojížděla za 
prací do různých ambulancí v okrese. Teprve 
před důchodem směla pracovat na poliklinice 
v Novém Městě. Skautským ideím zůstala věr-
ná po celý život. V roce 1968 se aktivně zapo-
jila do obnovování dívčího skautingu v Novém 
Městě.  V revolučních dnech se již v prosinci 
1989 zúčastnila prvního porevolučního setkání 
skautů v Praze a posléze i v Brně. Z porevoluč-
ního působení je známá její aktivní neúnavná 
účast v boji za získání bývalé skautské chaty 
Mercedes, kterou měla v té době ve vlastnictví 
pionýrská organizace. Na tom, že se nakonec 

podařilo vrátit chatu původním majitelům, 
měla Dr. Látalová rozhodující podíl.  V soukro-
mém životě prožila Marta Látalová řadu trápe-
ní, musela překonat velká utrpení. Pečlivě po 
mnoho let ošetřovala těžce nemocného man-
žela a vážně ji zasáhla předčasná smrt starší 
dcery. Byla to však velmi statečná žena. Zása-
dy skautingu, které si osvojila v mládí, nesla po 
celý život a řídila jimi své konání. Nezpronevě-
řila se jim ani na okamžik. Říká se, že své rodi-
če posloucháme i tehdy, když už nejsou mezi 
námi. Myslím, že něco takového platí i o ně-
kolika málo silných osobnostech, které nějak 
hluboce zasáhly do našeho života. K takovým 
osobnostem nepochybně patří i MUDr. Marta 
Látalová. Čest její památce.  Mgr. Jana Černá

Vzpomínka na Jaroslava Hyánka 
Dne 23. března zemřel dlouholetý člen a po-
sledních deset let předseda základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Nové Město na 
Moravě pan Jaroslav Hyánek. Svým nasazením, 
organizačními schopnostmi a zkušenostmi, 
mnohdy na úkor rodiny a vlastní zahrádky, do-
kázal pozvednout chátrající moštárnu na pro-
voz, který je na úrovni. Organizačně a pracovně 
zajistil na moštárně vestavbu toalet, obnovení 
kanalizace, přípravu skladu na garáž k proná-
jmu včetně nové instalace elektrických rozvodů 
a garážových vrat. Ve vlastním prostoru mošto-
vací části objektu zajistil modernizaci a údržbu 

vnitřního vybavení, nové rozvody vody a elekt-
roinstalace včetně elektrorevizí. Zajistil výstav-
bu klubové místnosti, která je využívána nejen 
moštaři, ale i pro schůzovou činnost a jako ar-
chivní prostor organizace. Celý objekt moštárny 
doznal opravy fasády, včetně nátěru a zabudová-
ní okapových chodníků s dlážděným prostorem 
pro odpady z moštování. Jeho zásluhou došlo 
k hladkému odprodeji zahrádek na pozemcích 
pozemkového fondu – zajistil jednání s katas-
trálním úřadem a ostatními institucemi včetně 
přípravy podkladů pro danou akci. U ostatních 
zahrad zorganizoval jejich zaměření, srovnání 

rozdílů, zaměření zahradních chatek, odprodej 
pozemků pod chatkami s registrací na katastrál-
ním úřadě. Jako předseda organizoval výborové 
i členské schůze, řešil členské i jiné problémy 
jednotlivých zahrádkářů a jednal s institucemi 
při řešení zahrádkářských záležitostí. Za vše, co 
pro ZO ČZS Nové Město na Moravě udělal, mu 
patří uznání a poděkování. Stejně jako jeho ro-
dině za pochopení, které měla pro jeho činnost, 
a za pomoc, kterou přispěla k realizaci obnovy 
objektu moštárny. Výbor ZO ČZS Nové Město 
na Moravě vyjadřuje tímto rodině upřímnou 
soustrast.    Za výbor ZO ČZS Václav Kučera

Otiskli jsme o moštářně v říjnu 2012
V posledních letech se občané Nového Města 
setkávají v okolí svého bydliště s řadou změn. Ty 
souvisí se snahami změnit nejen naše město, ale 
i životní prostředí k lepšímu. V tomto snažení 
nestojí stranou zdejší ZO ČZS, která se aktivně 
zapojuje do uvedeného trendu. Důkazem může 
být přestavba moštárny pod nemocnicí, která 
slouží nejen členům zahrádkářského svazu, ale 

také občanům města. „Stodolu“, jak byla dříve 
budova označována, se nakonec podařilo pře-
stavět na vzhledné místo. Dělo se tak p ostupně 
a podle finančních možností… Stavební práce 
finišovaly v tomto roce, kdy byla opravena čelní 
část moštárny. Neměli bychom opomenout sku-
tečnost, že ZO ČZS přestavbu hradila ze svých 
finančních prostředků. Obešla se tak bez pří-

spěvků a dotací. Bez čeho bychom se neobešli, je 
pomoc druhých, kteří svůj čas věnovali moštárně. 
ZO ČZS hodlá tímto malým příspěvkem přiblí-
žit nezasvěceným, že v Novém Městě pracuje 
občanské sdružení sdružující občany se zájmem 
o zahrádkářství. Věnují se mu zejména ve svém 
volnu a jejich zahrádky jsou jejich chloubou i po-
těšením.   Výbor ZO ČZS Nové Město na Moravě
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 12. 6. 2013
* kuřice černé, červené,  bílé, kohoutci, 

 kačeny pekingské, moularden, kačeny barbarie, 
 kačeny rouvenské, husy bílé, husy landenské, 
 perličky, krůty, kalimera (selské brojlerové kuře)   

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

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Bělisko 295, Nové Město na Moravě

NABÍZÍME: 

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ PROFESNÍCH ŘIDIČŮ
OBNOVOVACÍ KURZ/35 hod. bez zkoušek 
na magistrátu řidičům, kteří získali oprávnění 
pro skupiny:

• C1, C1E, C, CE před 10. 9. 2009 
• D1, D1E, D, DE před 10. 9. 2008 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ 
PROFESNÍCH ŘIDIČŮ
jednodenní školení/7hod.

Přihlášky  - Ing. Korbář Radomil
 tel. 775 369 140 nebo 734 439 338

korbar@sos-nmor.cz
Novela zákona č.247/2000 Sb., dílčí zákon č.133/2011 
Sb., platná od  1. 8. 2011 umožňuje získání profesního 
průkazu pro řidiče, kteří si nevyřídili profesní průkaz 
nebo neabsolvovali pravidelné roční školení.

MILAN POLANSKÝ

ŽALUZIE 
VERTIKÁLNÍ, HORIZONTÁLNÍ

ROLETY 
DO STŘEŠNÍCH OKEN
ROLETY NOC A DEN

TĚSNĚNÍ OKEN
SÍTĚ PROTI HMYZU
JAPONSKÉ STĚNY

774 510 991, 607 510 991
POLANSKY64@SEZNAM.CZ
www.polansky-zaluzie.cz

HRAČKY NA PÍSEK A ZAHRADU 
* pískoviště, skluzavky, houpačky 
* stany, korbičky
* lanové žebříky  
KVĚTINY NEJEN DO TRUHLÍKŮ 
* Muškáty, letničky, skalničky, bylinky 

VELKÝ VÝBĚR 
ZA NÍZKÉ CENY!

Novinka 
Hořká 

čokoláda 
70% 

Seženete u všech 
dobrých prodejců

Distribuce
na tel. čísle: 

 603 241 909 

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

www.zookramek.cz

AUTODOPRAVA - ZEMNÍ PRÁCE
TULIS ZVOLE

Písky, štěrky, oblázky
Zemní práce - skrývky, výkopy   
 základu domů
Nákladní sklápěčková doprava 
Přeprava sypkých hmot
Odvoz stavební sutě
Uložení zeminy  na skládce

Nabízíme:

!! Při celkovém odběru nad 3.000,- Kč  SLEVA 7% !! 

Adresa:
Zvole 98 
okr. Žďár n. S.
Telefon:
774 309 568
606 132 260

Jednatelství p. Josefa Kučery
Nové Město na Moravě

Masarykova 1493
592 31 Nové Město na Moravě

Otevírací doba:
Po: 8:30-12:15 13:00-16:00
St:  8:30-12:15 13:00-16:00
Čt:  8:30-12:15 13:00-16:00
Pá: 8:30-12:30

Telefonní kontakty:
566 616 911, 725 710 221, 603 251 236

• Finanční poradenství (investice, spoření, hypotéky)
• Informace o důchodové reformě, II. pilíři i doplňko-
vém důchodovém spoření

• Pojištění životní, úrazové, majetku, odpovědnosti, 
povinné ručení a další

• Garance technické úrokové míry 2 a 2,4 % u smluv 
s životním pojištěním uzavřených do 30. 6. 2013

„Malý krůček dnes  je velkým krokem 
ve Vaší budoucnosti.“

Pøímìstské tábory: 

Bližší informace najdete na www.ddm.nmnm.cz anebo na tel.èísle:777 822 611
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Florbalový tábor 

8.-12. èervence

Všeobecný tábor 

12.-16. srpna

Hudební tábor 

19.-23. srpna

Výtvarný tábor 

26.-30.srpna

Poslední volná místa

na táborech v Olešné:

Street dance

13.-20.èervence

Hvìzdná brána

20.-30.èervence

Tábor na zkoušku

1.-3.srpna

Sportovní tábor

10.-17.srpna

100 Kè/den

100 Kè/den

100 Kè/den

140 Kè/den

Program vždy od 9:00 do 15:00
Pøihlášky se zálohou 100Kè,- v DDM nebo na stránkách

2800 Kè

2900 Kè

700 Kè

2800 Kè

Bližší informace najdete na www.ddm.nmnm.cz nebo na tel.: 777 822 611
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do 26.6. výstava Nový Jimramov
do 30.6. výstava Horácké muzeum

červen výstava Bienále 2012 – výstava Akademie ze Světlé nad Sázavou Horácká galerie
červen výstava Jindřich Hegr Horácká galerie

2.6. 10:00 sport
2.6. 12:30 sport Křídla
2.6. 15:00 koncert Nedělní odpolední posezení se skupinou Jana Sedlaříka Penzion Vrchovina
5.6. 17:30 pro děti Čtyřlístek ve službách krále, ČR 2012, 90 min. kino
5.6. 18:00 divadlo Sbírka motýlů 2013: Sedm divů světa
6.6. 17:00 divadlo Sbírka motýlů 2013: Odpoledne s divadlem
6.6. 17:00 vernisáž Jaroslav Šerých – Pouto mé radosti Horácká galerie
7.6.   9:00 pro děti Sbírka motýlů 2013: Kája v cirkuse            (hraje se i v 10:00)
7.6. 11:00 divadlo kulturní dům
7.6. 15:00 pro děti Sbírka motýlů 2013: Karlova a Jaromírova pohádka park
7.6. 16:00 dílna Sbírka motýlů 2013: výtvarná dílna kulturní dům
7.6. 18:30 ostatní Sbírka motýlů 2013: slavnostní průvod     (příprava od 17:30) kulturní dům
7.6. 20:00 koncert Sbírka motýlů 2013: Střídmí klusáci v kulisách višní Penzion U Pasáčka
8.6.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
8.6.   9:30 dílna Sbírka motýlů 2013: Improvizační dílna     (prezentace 15:50)
8.6. 12:30 sport Bohdalec
8.6. 17:00 divadlo Sbírka motýlů 2013: Oskar a růžová paní evangelický kostel
8.6. 19:00 divadlo Sbírka motýlů 2013: Na útěku kulturní dům
8.6. 20:00 kino Dávám tomu rok, VB 2013, 98 min. kino
9.6. 16:30 sport fotbalový stadion

10.6. 13:15 sport Školní liga - skok daleký z místa - pro žáky 1. a 2. stupně atletický stadion
12. - 15.6. sport 14. mistrovství Evropy žáků a dorostu v ROB, EYAC 2013 Tři Studně

12.6. 17:30 dílna kulturní dům
14. - 16.6. dílna Keramický kurz pro začátečníky, téma: NÁDOBA Nový Jimramov

15.6. 20:00 kino kino
17.6. 15:00 beseda Beseda o Srí Lance s doc. Ing. L. Slonkem, CSc. jídelna DPS
17.6. 19:00 divadlo Divadlo Járy Cimrmana: Blaník kulturní dům
20.6.   8:00 pro děti Strašidelný den městská knihovna
20.6. 18:30 beseda Za přírodou do kavárny IV.: Kvetoucí poklady Vysočiny  
21.6. 13:00 ostatní Vratislavovo náměstí
22.6.   8:00 trh Farmářský trh a řemeslný jarmark Vratislavovo náměstí
22.6. 10:00 ostatní Vratislavovo náměstí
22.6. 18:00 kino Království lesních strážců, USA 2013, 102 min. kino
24.6. 15:00 ostatní ohniště za DPS

Torben Rejnholdt Petersen – Moje osobní zpověď
Výtvarka 2013

Timbersports, dřevorubecký sport Vysočina Arena
Novoměstský pohár Soptíků 2013, 2. ročník

ZUŠ, Monseova ulice
ZUŠ, Monseova ulice

ZUŠ, Monseova ulice
Sbírka motýlů 2013: Skleněný zvěřinec 

ZUŠ, Monseova ulice
Novoměstský pohár Soptíků 2013, 2. ročník

Moravsko-slezská divize,  SFK Vrchovina - HFK Třebíč

Fotokurz aneb základy fotografování pro každého

Svatba mezi citróny, Dáns./Švéd./It./Fr. 2012, 112 min.

kavárna Caffé STONE
Nova Civitas 

Nova Civitas 

Zakončení sezóny u táboráku, hraje p. Dolníček
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