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Stop hazardu v našem městě! 
Automaty zakazuje nová vyhláška 
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Konečně! Po letech je v našem městě vyřešena 
otázka hazardu. Městské zastupitelstvo schválilo 
novou vyhlášku, která zakazuje provoz výherních 
terminálů. To znamená, že se Nové Město vyčistí 
od automatů a nebude tu v provozu žádná herna. 
V současné době je na území města včetně míst-
ních částí povoleno ze strany Ministerstva finan-
cí ČR zhruba 60 terminálů. Herní zařízení jsou 
provozována celkem třemi společnostmi v 10 
provozovnách. Nová vyhláška vychází vstříc ná-
zoru obyvatel. Ti se v anketě, která se uskutečnila 
v roce 2011, shodli na tom, že hazard je zlo a měl 
by být vymýcen úplně. Podporovali tak zákaz he-
ren a všech podobných zařízení. Přijetí nové vy-
hlášky však neznamená, že se naše město ihned 
zbaví všech automatů. Automaty, jejichž provo-
zování bylo povoleno přede dnem schválením vy-
hlášky, lze provozovat do 31. 12. 2014. Zastupitel 

Jaroslav Lempera (ČSSD) požadoval okamžitý 
zákaz provozu automatů, jeho návrh však nebyl 
přijat. Nadále zůstává platný kodex chování pro-
vozovatelů heren. Ten mimo jiné zakazuje svě-
telné reklamy upozorňující na provozované hry, 
dále reklamy na podávání alkoholických nápojů 
ke hře zdarma případně se slevou a zakazuje hru 
osobám mladším 18 let.  Po přijetí nové vyhlášky 
se naše město bude muset vypořádat s výpadkem 
peněz, které plynou z provozování výherních za-
řízení. Nově totiž platí, že obce, na jejichž území 
se nenachází žádný hrací přístroj ani terminál, 
obdrží jen 30 % podílu na odvodech z výnosu 
ostatních druhů hazardu. Dříve to byl 80% podíl 
na odvodech. V roce 2012 získalo naše město od 
Ministerstva financí částku 3,4 milionu korun. 
Pokud by se již v tuto dobu u nás žádné automaty 
neprovozovaly, bylo by to 967 tisíc korun.       -mah-

Šest jednotek dobrovolných hasičů z Kraje Vyso-
čina pomáhalo v Praze se stavbou protipovodňo-
vých zábran a pytlováním písku. Mezi nimi bylo 
i šest dobrovolných hasičů z Nového Města. Velké 
vodě se postavili Pavel Novák, Jakub Slezák, Pa-
vel Hubl, Slávek Mokrý, Marek Kovář a Roman 
Dobrovolný. „V neděli v 9.30 jsme byli požádáni 
operačním střediskem, v 10 hodin šest hasičů 
dorazilo na shromaždiště a od 13 hodin jsme už 
pomáhali přímo v Praze,“ říká Roman Dobrovol-
ný, velitel SDH Nové Město na Moravě. Novo-
městští hasiči nejdříve pomáhali v  městské části 
Zbraslav. „První setkání s občany Zbraslavi bylo 
příjemné. Ještě jsme nic neudělali a už nám lidé 
děkovali,“ vypráví Dobrovolný. Hasiči měli jasné 
úkoly. Stavět protipovodňové zábrany a pytlovat 
písek. „Chybělo nám nářadí na odstranění krytu.  
Dále nám chyběly zábrany, vzpěry a tyče na za-

jištění zábran, které nestíhali navážet,“ pojmeno-
vává hlavní problémy velitel. Podle jeho slov byly 
zábrany ve Zbraslavi postaveny za pět minut dva-
náct. Přesto zde voda vyplavila několik přízemních 
bytů a sklepů. To když některé z  kanalizačních 
klapek netěsnily. Ze Zbraslavi se hasiči přesunuli 
do Holešovic, kde se opět potýkali s nedostatkem 
materiálu.  „Čekali jsme čtyři hodiny na materiál,“ 
přibližuje Dobrovolný. Na nohou byli naši hasiči 
více než 22 hodin. Únavu jako by neznali. „Touto 
cestou bych chtěl poděkovat klukům, kteří se této 
akce zúčastnili i přesto, že měli určitě jiné plány 
jak strávit nedělní dopoledne,“ dodává Dobrovol-
ný. Jejich pomoc neušla pozornosti ani občanů ze 
zasažených částí hlavního města.  „I díky  vašemu 
úsilí se vše stihlo postavit včas. Uchráněno bylo 
okolo sta domácností,” popisuje ve svém dopi-
se Tomáš Bukovský ze Zbraslavi.      -mah-, -svj-

Do konce října letošního roku skončí revitalizace 
zeleně v Novém Městě. Po vykácení nemocných 
a konkurenčních stromů nyní odborná firma 
vysazuje keře, dokončuje zdravotní řezy a osívá 
volné plochy travním semenem. Celkově bude 
v Novém Městě vysázeno 15846 kusů dřevin, 
z toho 180 stromů. Číslo je tak vyšší, než se plá-
novalo. K tomu bude ošetřeno 884 stromů a re-
generovaná plocha činí 40,92 hektaru. V ulicích 
se tyčí javory, jasany, lípy, duby, jeřáby, okrasné 
třešně a jabloně. Ve městě nebudou chybět ani 
červenolisté buky a kaštany s červenými květy. 
Nejvíce dřevin přibude v lokalitách Obora, Pod 
nemocnicí a v lokalitě Cihelského a Klečkovské-
ho rybníka. Původní rozpočet projektu činil 14 
milionů korun. Výběrovým řízením však vítězně 
prošel uchazeč s nabídkou 5 milionů.    -mah-, -svj- 

Fotogalerii
ze zásahu našich 

hasičů v Praze 
najdete na str. 17.
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Novoměstští se dočkají hromadné dopravyTečka za podporou MS v biatlonu Libor Černý 

vyznamenán 
krajskou medailí 

Lokální povodeň 
na Bělisku

Velitel Policie ČR a radní města Libor Černý 
je nositelem Záslužné medaile Kraje Vysočina. 
Medaili za složku Policie ČR převzal z rukou 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, po-
licejního prezidenta Martina Červíčka a krajské-
ho policejního ředitele Miloše Trojánka. „Toto 
je ocenění za dlouhodobě profesionální výkon 
služby všech policistů a občanských zaměst-
nanců zařazených na obvodním oddělení v No-
vém Městě. Byla oceněna jejich profesionalita 
a slušnost. Pozitivně vnímám to, že si jejich prá-
ce a výkonnosti všimli i ti, kdo stojí zcela mimo 
policejní strukturu a systém. Z mého pohledu si 
toto oceněni všichni policisté z Nového Města 
právem zaslouží,“ uvedl Libor Černý.  Záslužné 
medaile se udělovaly pošesté v  krajské historii 
a byly jimi oceněny výjimečné osobnosti – profe-
sionálové – záchranáři, policisté a hasiči.    -mah- 

Novoměstští hasiči zasahovali v úterý 18. června 
při lokální povodni na ulici Bělisko, kde po par-
ném dni udeřila bouře. Silný déšť zde rozvodnil 
vodní tok Bobrůvku. Voda v  korytě stoupala 
bleskovou rychlostí. Došlo k  zaplavení vozov-
ky a vytvoření laguny za viaduktem. Hasiči 
museli očistit mostek, kanalizaci, opláchnout 
silnici a vyčerpat vodní lagunu. Díky jejich oka-
mžitému zásahu jsou škody minimální.   -mah-

Město přichází s nápadem vybudování posi-
loven pro seniory, kde by bylo možné cvičit 
zdarma. První venkovní fitness se speciálními 
rehabilitačními a cvičebními stroji bude letos 
vybudováno na ulici Německého v blízkosti 
domu s pečovatelskou službou. Stroje jsou 
uzpůsobené pro starší věkovou skupinu.  Jedno-

dušeji se tedy ovládají a celkově jsou vůči orga-
nismu šetrnější. V dalších letech by měla být vy-
budována další dvě taková místa. Myšlenka mít 
ve městě venkovní posilovnu pro starší obyvate-
le vzešla od samotných seniorů. Lidé spojí pobyt 
na čerstvém vzduchu s aktivním pohybem, čímž 
leccos udělají pro své zdraví.                    -mah-

Na Koupališti bude otevřen bufet 

Přípravy na stavbu sportovní haly

Od příštího roku by měl být v našem městě zahá-
jen zkušební provoz městské hromadné dopravy. 

„Město se neustále zvětšuje a zároveň naše po-
pulace stárne. Senioři jsou však stále aktivnější 
a chtějí být v centru dění. MHD jim v tomto 
ohledu pomůže. Je to tedy služba hlavně pro 
starší občany města,“ zdůvodňuje zavedení hro-
madné dopravy starosta Michal Šmarda. Auto-
busy budou jezdit v pravidelných intervalech po 
dvou trasách. Větší okruh, zvaný základní, spojí 
vzdálenější lokality od Maršovic až po Medin. 
Autobusy jedoucí po menším okruhu, zvaném 
školní, objedou nejdůležitější místa ve městě 

– náměstí, vlakové nádraží, staré sídliště, Žďár-
skou ulici a nemocnici. Ve městě bude celkem 
14 zastávek. „Nově vznikne deset zastávek, čtyři 
už existují pro stávající spojení a budou využi-
ty i pro hromadnou dopravu", doplňuje Šmar-
da. Autobusy budou zastavovat pod Holubkou, 
u katolického hřbitova, pod Brožkáčem, na Du-
kelské, pod nemocnicí, na autobusovém nádraží, 
u kina, na nově vybudovaném dopravním termi-
nálu, u Pasáčka, u Billy a u kulturního domu. 
Rozmístění zastávek přitom nemusí být defini-
tivní. „Je potřeba zjistit, zda rozmístění zastávek 
bude občanům vyhovovat, nebo zda je potřeba 

ho upravit, stejně tak časy spojů,“ přibližuje sta-
rosta. Dořešit je také třeba výši jízdného, která 
prozatím není stanovena. „Jízdné musíme zvo-
lit tak, abychom na jedné straně snížili náklady 
pro město, na druhé straně bychom však neměli 
příliš vysokým jízdným odradit lidi od cestování 
MHD,“ vysvětluje Šmarda. Město počítá s tím, 
že městskou hromadnou dopravu bude dotovat. 
Částka se bude odvíjet od smluvních podmínek 
s  provozovatelem. MHD již funguje ve Žďáře, 
Velkém Meziříčí i v Bystřici nad Pernštejnem, 
jen v Novém Městě doposud autobusy nejezdily. 

-mah-

Archiv jednotlivých vydání na: 
noviny.nmnm.cz

Na svém červnovém zasedání odsouhlasilo 
zastupitelstvo města další a zároveň posled-
ní plnění v rámci přislíbené podpory určené 
na přípravu MS v biatlonu 2013. Dle většiny 
zastupitelů to nebyly zbytečně vynaložené fi-
nance. Mistrovství se vydařilo po všech strán-
kách. Organizace byla bezproblémová, logis-
tika fungující. Návštěvnost 201 tisíc diváků 
předčila veškerá očekávání. Reklama, kterou 
během deseti mistrovských dní získalo Nové 
Město, je nevyčíslitelná. Ne náhodou tak je 
zmiňováno pořádání dalšího MS v tomto čím 
dál populárnějším sportu, tentokrát v  roce 
2021. Do té doby nebude centrum MS Vyso-

čina Arena ležet ladem. Svědčí o tom rozličné 
sportovní akce, které se tu konají (Mistrovství 
ČR v  dřevorubeckém sportu se blíže věnuje-
me na str. 8). Peníze, které město v průběhu 
tří let poskytlo na podporu konání MS, byly 
použity například na dostavbu biatlonové-
ho areálu, dále na rozšíření běžeckých tras 
či na opravu lesní cesty Hubertka. „Všechny 
peníze Nového Města na Moravě tak byly 
použity na investice, které budou sloužit 
i v budoucnu. Samotné mistrovství nás nestá-
lo ani korunu navíc,“ říká novoměstský staros-
ta Michal Šmarda. Peníze šly z rezerv města. 

-mah-

Přivítali jsme třetí 
rodinu z Barmy
20. června přijela do Nového Města třetí barm-
ská rodina. Jedná se o neúplnou rodinu, matku 
s dvouletým dítětem. „Připravili jsme pro ně byt 
1+kk, který jsme vymalovali a zařídili základním 
vybavením,“ upřesnil místostarosta Nového 
Města Stanislav Marek. Noví obyvatelé pobýva-
jí v Česku od listopadu. Museli však absolvovat 
půlroční pobyt v integračním azylovém středis-
ku, kde se učili češtině a seznamovali se s odliš-
nými kulturními návyky a zvyklostmi. První ro-
dina z Barmy přijela do našeho města v roce 2009, 
druhá o dva roky později.                                -mah-, -svj-

Bez žízně a bez hladu! Takové bude léto na no-
voměstském Koupališti. Pokud se podaří dola-
dit drobnosti, bude v přírodním areálu otevřen 
nový bufet. S jeho otevřením se počítá v červen-
ci a provozovat jej budou TS služby. „V součas-
nosti je třeba vyřešit drobné technické problémy 
spojené s  provozováním,“ říká jednatel společ-
nosti František Laštovička. Zatímco obsluha 
najde zázemí ve stánku, lidé se budou občerst-
vovat na blízkých lavičkách, které budou roze-

sety před kioskem. Pro všechny bude k dispozici 
ohniště a také stojany na kola. „Prostory nejsou 
velké. Začneme tak s drobným sortimentem pro 
základní občerstvení výletníků,“ dodává před 
zahájením sezóny Laštovička. Zda bude bufet 
otevřen každý den, bude dle jeho provozovatele 
záležet na počasí. Otevírací doba je stanovena od 
10.00 do 18.00 hodin. „Může být však upravena 
podle zájmu veřejnosti,“ uzavírá Laštovička. 

-mah- 

V  loňském roce padlo rozhodnutí, že se před 
sportovní halou postaví bazén. Neznamená to 
ale, že by projekt skončil u ledu. Rada města již 
odsouhlasila dispozice multifunkčního objektu 
a pracuje se na projektu pro stavební povolení. 
Zároveň byl vydán souhlas s demolicí Domoviny 
a Tělovýchovného střediska na Tyršově ulici. Na 

jejich místě by měla hala vyrůst. Domovina by 
měla být zbourána do poloviny srpna. Finanční 
situace neumožnuje stavět bazén a halu zároveň.  
Vše by však urychlilo získání dotací.  V  součas-
nosti jsou proto monitorovány možné dotační 
tituly, ve kterých by bylo možné získat peníze na 
tuto stavbu.                                                              -mah-Opravy 

v Petrovicích 
Více než půl milionu korun bude stát renovace 
střechy kulturního domu v místní části Petrovice. 
Opravovat se začne o prázdninách, stavební prá-
ce potrvají do 30. srpna. Kulturnímu domu přibu-
de kromě střechy také nové opláštění říms.  -mah-

Srpnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku v pondělí 15. července 2013. Do 
distribuce se dostane nejpozději v pátek 2. srp-
na 2013. Příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 

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

Další zpravodaj

Nejvíce dětských hřišť je v Novém Městě na Moravě

Naše město letos využilo dotaci ve výši 200 
tisíc korun z Kraje Vysočina na úpravu stá-
vajících dětských hřišť a instalaci nových 
prvků. Opravovalo se ve městě i v místních 

částech. Hřiště prokoukla na ulicích Hájko-
va, Karníkova, Německého, Mendlova, Malá, 
Drobného, ale také v Olešné, Pohledci či Jiří-
kovicích. Na hřištích se opravil starý mobiliář 
a oplocení, doplněn byl písek v  pískovištích. 
Předně tu však přibyly nové herní prvky. Jde 
o houpadla, lanové pyramidy, skluzavky, le-
zecké stěny. „Dětských hřišť máme více než 
v jiných městech. Je to jedna z cest, jak si udr-
žet mladé rodiny,“ uvedl novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Zároveň dodal, že město se 
snaží vytvářet takové podmínky, aby se všech-
ny děti starší tří let, dostaly do školky. „Zatím 
se nám to daří. Navíc uvažujeme i o vytvoření 
takové formy péče, která by byla vhodná pro 
děti dvouleté,“ dodal starosta.    -mah-, -svj- 

Venkovní fitness pro seniory 

Vážení čtenáři,

přesně před rokem se Vám dostalo do ruky 
Novoměstsko, které vytvořil Mgr. Marek Ho-
molka. Od července 2012 byl editorem všech 
následujících čísel včetně tohoto, které nyní 
držíte v ruce. Novoměstsku věnoval veškerý 
svůj volný čas včetně víkendů, a to na úkor 
rodiny, za což mu nejen od kolegů, ale urči-
tě i čtenářů patří velké poděkování. Tvorbu 
a vydávání zpravodaje má na starosti In-
formační centrum a Horácké muzeum, 
kde došlo ke změně ve vedení. Od květ-
na 2013 je vedoucí střediska Ing. Jitka 
Svojanovská, která editorskou práci po M. 
Homolkovi převezme. Novoměstsko tak 
bude i nadále v rukou zkušeného noviná-
ře. J. Svojanovská pracovala více než deset 

let ve zpravodajství Českého rozhlasu 
a v novinách. „Je příjemné mít na co na-
vazovat a zpravodaj je v současné době po 
obsahové i grafické stránce na velmi vyso-
ké úrovni,“ řekla nová editorka. Personální 
změny neovlivní obsah Novoměstska. Na-
dále vám bude přinášet informace z úřadu, z 
dění ve městě i okolních obcích. Nebudou 
chybět oblíbené zprávy z matriky a inzerce.

Kontakty na redakční tým: 
Ing. Jitka Svojanovská – editor, 
zpravodaj@nmnm.cz, tel: 566 598 751
Bc. Eva Kulková – externí redaktor – kultura, 
eva.kulkova@nmnm.cz, tel: 603 210 321
Mgr. Karel Hes – externí redaktor – sport, 
karel.hes@nmnm.cz, tel: 725 094 374

Stavba přístavby
Centra Zdislava
Stavební práce na Centru Zdislava pokročily. 
Zabetonovala se základová deska, a to včetně 
výtahové šachty. Následovala stavba obvodových 
zdí. Stavebníci již stihli suterén přístavby  přikrýt 
stropem a začíná se budovat první nadzemní 
podlaží.                                                                      -mah-
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Slunohraní – to je léto a hudba!

Za teplo si připlatíme méně. Zdražení nebude skokové 

Začátek července v Novém Městě na Moravě patří, 
letos už po čtvrté, komorní hudbě. Setkají se zde 
převážně amatérští hudebníci z nejrůznějších kou-
tů republiky, aby si vychutnali letní dílnu komorní 
hudby a strávili nezapomenutelné chvíle při spo-
lupráci s  hudebními profesionály, členy Janáčko-
va kvarteta. Na své si však přijdou také obyvatelé 
Nového Města na Moravě a okolí, neboť nedílnou 
součástí Novoměstského Slunohraní jsou tři ve-
černí koncerty na nádvoří Horácké galerie. A prá-
vě tyto série letních koncertů s  neopakovatelnou 
atmosférou si během uplynulých tří let získaly 
velkou oblibu a lákají stále více posluchačů, kteří 
mají rádi nejen vážnou hudbu, ale s  chutí se za-
poslouchají i do jiných žánrů. Stejně jako hudeb-
ní dílna umožňuje muzikantům na chvíli opustit 
klasickou hudbu a zabrouzdat do jiných vod, tak 
i první ze série tří koncertů tento záměr „kopíru-
je“. V  předchozích letech si tak muzikanti i obe-
censtvo užili jazz nebo oblíbenou irskou lidovou.

Primáš i klavírní kouzelník 

Ve středu 3. 7. se ve 20.00 na nádvoří rozezní cim-

bál a nálada se vrátí k moravskému folkloru, jako 
tomu bylo v prvním roce Slunohraní. Do Nového 
Města na Moravě zavítá Cimbálová muzika Lubo-
míra Graffeho a vytvoří příjemnou atmosféru pro 
všechny, kdo si rádi vychutnají dobré víno i morav-
ské písničky. Primáš cimbálové muziky Lubomír 
Graffe se bude už od 13 hodin věnovat účastníkům 
dílny, aby je zasvětil do tajů folkloru a oni pak moh-
li v úvodu večera s cimbálovou muzikou vystoupit.  
Všechny tak čeká krásný zážitek - cimbálová muzi-
ka s dalšími třiceti hráči navíc!  Pro většinu hudeb-
níků to bude skutečně poprvé, kdy budou hrát spo-
lečně s „krojovanými“.Letní večery přímo vybízejí 
k romantickým hudebním setkáním. Začátek čtvr-
tečního koncertu je proto naplánován až na 22 
hodinu, kdy večerní atmosféru na nádvoří prozáří 
plameny svíček a tóny klavíru. Romantický klavír 
Zdeňka Krále přinese variace na skutečně různo-
rodá hudební témata a bude přítomné posluchače 
přenášet v čase i prostoru. Klavírista Zdeněk Král 
účinkuje pravidelně v  televizním pořadu Tomáše 
Matonohy „Na forbíně“.  Část večera chce věnovat 
tento improvizátor a skladatel také přáním z publi-
ka, kdy dokáže různé melodie z filmů, seriálů i árie 
z oper originálním způsobem spojovat a proplétat. 
Svá přání mohou diváci vložit na webu Slunohraní, 
Facebooku, případně je sdělit až během koncertu.

Tradiční věhlasní hosté 

Slavnostní závěrečný koncert zahájí v  pátek 
5. 7. ve 20 hodin Janáčkovo kvarteto, které je vzác-
ným hostem každého ročníku Novoměstského 
Slunohraní a pro mnohé muzikanty tím hlavním 
důvodem, proč se do Nového Města vracet. Čle-
nové Janáčkova kvarteta vždy velmi oceňují zdejší 
atmosféru a také úžasné publikum, které nenechá 

tyto umělce skončit bez přídavku.  Na programu 
bude letos smyčcový kvartet Bedřicha Smetany 

„Z mého života“.  Letní dílnu muzikanti zakončí 
společným vystoupením pod taktovkou dirigenta 
a houslisty Richarda Kružíka, který je také ne-
odmyslitelným členem lektorského týmu. Letní 
orchestr přednese několik skladeb, mimo jiné 
například koncert pro violu a orchestr, ve kterém 
sólově vystoupí Jan Řezníček, violista Janáčkova 
kvarteta.  Úžasnou hudební lahůdkou bude pro 
posluchače také mladá sólistka Michaela Koudel-
ková, která svojí hrou na zobcovou flétnu dokáza-
la nejen vyhrát řadu soutěží, ale také získat srdce 
mnoha posluchačů. Stejně, jako v  předchozích 

letech, čeká po koncertě publikum i muzikanty 
krásné zakončení Novoměstského Slunohraní, 
spojené s  vodními lampionky a tóny hudby. Slu-
nohraní podpořilo Nové Město na Moravě a Kraj 
Vysočina. Čestnými partnery akce jsou Horácká 
galerie a ZUŠ Jana Štursy v  Novém Městě na 
Moravě. Pořadatelem je Komorní hudba dnes o.s. 
Veškeré informace najdete na www.slunohrani.cz 
a také na FB stránce Novoměstské Slunohraní. 

Vlasta Piskačová 

V předchozích dvou vydáních zpravodaje 
jsme občany informovali o plánovaném zdra-
žení tepla. Zatímco společnost Novoměstská 
teplárenská chce zdražit o 10 procent, vedení 
města na tento návrh nepřistoupí. Prozatím 

jsme vždy uváděli ceny tepla bez DPH. Při 
přičtení daně, která v současnosti činí 15 pro-
cent, doposud lidé za teplo zaplatili 499 Kč/
GJ (434 Kč bez DPH). Pokud by cena poskoči-
la o 10 procent, platili by nově 547 Kč/GJ (476 

Kč bez DPH). Cena tepla by se pak řadila k 
nejvyšším v okrese. Nejvíce dnes lidé zapla-
tí za teplo ve Velkém Meziříčí  - 534 Kč/GJ, 
v Bystřici je to 493 Kč/GJ, nejméně  ve Žďáře 

- 458 Kč/GJ.                                                    -mah-

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města v roce 2013
Naše město vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení 
pro poskytování půjček občanům z  prostředků 
Fondu rozvoje bydlení v  roce 2013 na opravy 
a modernizace rodinných a bytových domů 
a bytů, které se nachází na území Nového Měs-
ta na Moravě a jeho místních částí. Podmínky 
2. kola výběrového řízení pro poskytnutí půjčky 
z  prostředků FRB, které schválila Rada města 
na svém 65. zasedání,  jsou od 11. června vyvě-

šeny na úřední desce města a současně umístěny 
i na webových stránkách městského úřadu www.
radnice.nmnm.czn. Od tohoto termínu mohou 
zájemci podávat žádosti o půjčku. Tiskopisy 
jsou k  dispozici na webových stránkách úřadu, 
podatelně nebo na finančním odboru města, 
Vratislavovo náměstí 103 v  Novém Městě. Po-
slední den pro přijetí žádosti je 10. červenec to-
hoto roku. V průběhu srpna se uskuteční 2. kolo 

výběrového řízení a všechny předložené žádosti 
o půjčky, které budou v souladu se schválenými 
podmínkami, budou předloženy ke schválení na 
zářijovém zasedání Zastupitelstva města. Vy-
rozumění o schválení obdrží žadatelé o půjčku 
do 7 dnů a současně budou vyzváni k  uzavření 
smlouvy o poskytnuté půjčce. Případné další 
informace poskytne vedoucí finančního odbo-
ru, kancelář ve III. nadzemním podlaží.    -sra-

Prodej domu č. p. 119 na Vratislavově náměstí 
Město vyhlašuje záměr prodeje domu č. p. 119 na 
Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě, 
včetně všech součástí a příslušenství (t. č. lékárna 
U Salvátora). Výše minimální kupní ceny je sta-
novena na 7 mil. Kč. Prodej nabízené nemovitosti 
bude proveden veřejným výběrovým řízením „na 
určení pořadí“ z řad zájemců o koupi. To končí 

podáním nejvyšší nabídky. Veřejné výběrové říze-
ní „na určení pořadí“ se bude konat v č. p. 97 (na-
proti MěÚ - bývalé IC) na Vratislavově náměstí 
v Novém Městě dne 9. 9. 2013 v 16:00 hodin. Vý-
běrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti zá-
jemci, kteří složí nejpozději do 9. 9. 2013 do 11:00 
hodin jistinu ve výši 50 tis. Kč. Složená jistina se 

u vítězného zájemce započítává do kupní ceny, 
ostatním se vrací. Doplňující informace podá 
a prohlídku domu zprostředkuje Ing. Radek Fila 
(tel. 723 190 997). Bližší informace se zájemci do-
zvědí také na úřední desce Městského úřadu a na 
internetových stránkách města. Případný prodej 
musí být schválen zastupitelstvem města.   -mah-

Pohledem projektanta: Rekreační stezky v lese Ochoza

V  Novém Městě se v  posledních letech výraz-
ně rozvíjí zázemí pro sportovní aktivity. Město 
nezapomíná ani na rekreační aktivity široké 
veřejnosti. Za tímto účelem bylo vytipováno 
v příměstských lesích v lokalitě Ochoza několik 
turisticky atraktivních tras. Na základě poža-
davků města byla zpracována projektová doku-
mentace tří rekreačních stezek o celkové délce 
1,4 km. Jedná se o stezku od stanoviště U buku 
kolem Černé skály směrem k  obci Vlachovice, 

dále stezku vedoucí od chaty Sylvie k  zastávce 
U Huberta a na ni navazující stezku okolo Kou-
paliště. Na první dvě získalo město dotaci z ev-
ropských fondů a měly by být letos zrealizovány. 
U třetí stezky bylo nutné dořešit majetkoprávní 
vztahy a o dotaci na ni bude požádáno v  letoš-
ním roce. Navržené stezky jsou určeny pro pěší 
turistiku. Budou široké 1,8 m a budou zpevněny 
přírodním kamenivem, tzv. mechanicky zpev-
něným kamenivem. Stezky byly citlivě navrženy 

tak, aby respektovaly a nenarušily okolní lesna-
tou krajinu, která je součástí  CHKO Žďárské 
vrchy.Trasy stezek většinou kopírují stávající 
nezpevněné cesty, které jsou na mnoha úsecích 
různě poškozené. Po dokončení projektu se 
stanou snadno dostupné i pro rodiny s malými 
dětmi a pro seniory. Součástí projektu je také 
dobudování související infrastruktury. Podél 
stezek bylo navrženo několik odpočívadel. Jsou 
vybavena dřevěnými lavicemi, stoly a také infor-
mačními tabulemi s popisem jednotlivých míst. 
U zastávky U buku, která je známou turistickou 
křižovatkou, bylo navrženo několik herních 
prvků určených pro aktivní pohyb dětí i senio-
rů.      Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D., projektant

„Investice do úprav stezek považujeme za velmi důležité. Prostřednictvím cenově příznivých řešení pod-
porujeme zdravé aktivity. Navíc mohou napomoci k rozvoji turistického ruchu, tudíž z nich lze vytěžit 
daleko více,“ říká místostarosta Nového Města Pavel Štorek.
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Společně proti za(pře)dluženosti

Výročí narození pana ředitele Svačiny

Na naši „alma mater“ jsme nezapomněli…

8. července uplyne 100 let od narození Rudol-
fa Svačiny. Při vyslovení jeho jména si střední 
a starší generace abiturientů novoměstské střed-
ní školy připomene svého oblíbeného pedagoga 
a občané města váženého a společenského člově-
ka. Do Nového Města přišel Rudolf Svačina jako 
středoškolský profesor němčiny a francouzštiny 
v roce 1940. Brzy si přivedl do nového působiště 
svou paní a narodili se jim dva synové Petr a Jiří. 
Sám vzpomínal, že jako učitel byl přísný, s  vy-
sokými nároky na vědomosti studentů. Takový 
přístup měl po celou dobu svého působení, ale 
jeho základní vlastností pedagoga byla lidskost. 
Jak bytostně nenáviděl lži, podvody a uhýbání 
od povinnosti, tak na druhé straně měl pocho-
pení pro problémy a těžkosti nejen studentů, ale 
i spolupracovníků a podřízených a vždy ochotně 
podal pomocnou ruku. Také odborně byl na výši, 
studoval nějaký čas ve Francii a o své zkušenosti 
a poznatky se dělil se studenty. Pro svou organi-
zační schopnost, umění jednat s  lidmi a nobles-
ní vystupování se stal i významným občanem 
Nového Města. Hlavně v oblasti kulturního dění 

ochotně přiložil ruku k  dílu a jeho pomoc byla 
vždy vítaná a platná. Rodák z Brna si velmi oblí-
bil Vysočinu a se svou rodinou zde žil až do konce 
života. Kraj prochodil na procházkách s rodinou 
i studenty, znal každý kout, každou stezku. Jeho 
radostí i starostí byla škola, pro kterou byl ocho-
ten udělat maximum, a patří k  těm nejpředněj-
ším, kteří se zasloužili o její dosavadní existenci. 
Počátkem šedesátých let minulého století bylo 
o škole rozhodnuto – měla být zrušena jako pře-
bytečná v  okrese. Posláním tehdejšího ředitele 
bylo dovést střední školu k  jejímu konci. Z  vel-
mi závažných osobních důvodů byl však ředitel 
odvolán a prozatímním správcem byl 23. dubna 
1964 pověřen Rudolf Svačina. Nastal okamžitý 
boj o zachování střední školy. Jako prozatímní 
ředitel a současně člen rady města začal hledat 
všechny možnosti, jak nešťastnému činu zabrá-
nit. Obrátil se na abiturienty a příznivce ško-
ly, kteří byli ve významném postavení, a využil 
svých známostí a kontaktů. Byl si však vědom, že 
především škola sama musí mít vysokou úroveň. 
Mohl se spolehnout na zkušené pedagogy, kteří 

zde působili a jeho úsilí všemožně podporovali. 
Úspěchu bylo dosaženo, když v  roce 1970 byl 
škole udělen název Gymnázium národního uměl-
ce Vincence Makovského. Škola byla zachráněna 
a Rudolf Svačina se stal řádným ředitelem. Když 
koncem školního roku 1974 odcházel Rudolf 
Svačina do důchodu, plánovali jsme při rozlou-
čení, co vše je nutno ještě udělat a v čem nám pan 
ředitel bude hodně nápomocen. Nikdo však ne-
tušil, že jeho dny jsou sečteny. Záhy po odchodu 
ze školy se přihlásila těžká nevyléčitelná nemoc, 
která ukončila 31. května 1976 jeho život. Zprá-
va o jeho odchodu, která přišla do deštivého má-
jového dne, bolestně zasáhla všechny, kteří jsme 
si ho nesmírně vážili a měli jsme ho upřímně rádi. 
Po létech můžeme mít hřejivý pocit, že jeho mi-
lovaná škola, která musela ještě nejméně dvakrát 
prodělat boj o svoji existenci, prosperuje a pra-
cuje v duchu jeho odkazu. Lavice se každoročně 
plní novými studenty a v červnu procházejí nově 
upravenými prostory školy řady abiturientů při 
trochu nostalgickém vzpomínání. Věřím, že by 
pan ředitel Svačina měl radost.    Mgr. Jana Černá

Na konci dubna letošního roku bylo před vcho-
dem Gymnázia V. Makovského vidět skupinku 
lidí, kteří se v ničem nepodobali ani studentům 
nejvyšších ročníků. Prošedivělí úctyhodní páno-
vé a neméně důstojně vyhlížející dámy – to není 

nikdo jiný než absolventi zdejšího gymnázia 
z  roku 1953. Tj. 60 let od maturity!!! Díky obě-
tavosti našich spolužáků Ing. Milana Svobody 
a Jiřího Dvořáka jsme se sešli, abychom zavzpo-
mínali na léta studií v této budově. Mile nás při-
vítal pan ředitel gymnázia Maděra, dovolil nám 
posedět v aule, kde jsme se potili u maturity. Po-
hovořil o práci školy a problémech současného 
školství. Vzpomněli jsme s úctou na naše bývalé 
profesory, díky nimž jsme se v životě velmi dob-
ře uplatnili. Jako inženýři, technici, pedagogové, 
zdravotníci. Osvědčili jsme se i v  jiných užiteč-
ných profesích, protože jsme byli výborně připra-

veni, i když nás zasáhly mnohé školské reformy. 
Při prohlídce školních budov i okolí jsme s  úža-
sem konstatovali, jakou obrovskou proměnou je 
vše poznamenáno. Poděkovali jsme panu řediteli, 
poseděli chvíli v  lavicích, vzpomněli na ty, kteří 
už tu s námi nemohli být. Nestydím se přiznat, že 
i mnohá slzička ukápla. Popřáli jsme pedagogům 
mnoho úspěchů s vírou v srdcích, že po dalších 
šedesáti letech se budou současní studenti vracet 
jako my rádi a s úctou děkovat škole za výbornou 
přípravu do života. Ještě fotka a na shledanou… 

Za šedesátileté abiturienty Eva Hošková - 
Rosická, Brno

Podvečerní čtení v Základní škole Slavkovice
V listopadu jsme zahájili  již  4. ročník našeho 
Podvečerního čtení, které pořádáme v  rámci ce-
lostátního projektu Celé Česko čte dětem. První 
pozvání k nám přijala Petra Doležalová z CHKO 
Žďárské vrchy. K četbě si připravila Neználkovy 
příhody Nikolaje Nosova. Kromě pohodového 
čtení  jsme poslouchali vyprávění paní Doležalo-
vé o její práci, povídali si o zvířatech a soutěžili. 
Koncem ledna jsme se sešli podruhé. Povídání 
nad knížkou si připravila Zdenka Hánová ze 
SPŠ Žďár nad Sázavou. Zárukou dobré zábavy 
byli naši dobří známí - Mach a Šebestová. Ne-
jenže jsme si přečetli oblíbené příběhy, také jsme 

soutěžili v kvízu pozornosti. Nakonec se konalo 
vyhodnocení výtvarné soutěže, kdy děti doma 
i ve škole vytvářely tyto známé postavičky nejen 
kreslené, ale objevily se i koláže nebo prostoro-
vé výrobky. Naše pozvání opět po roce přijal Ja-
roslav Buček ze souboru žďárských ochotníků 
a přivezl si s sebou tentokrát na pomoc Kateřinu 
Petrlíkovou a Moniku Toussaintovou. Připravili 
si čtení z  knížky První strom pohádek z  celého 
světa. Hosté si přivezli mapu světa, kde si děti 
ukazovaly místa původu pohádek, či obrázek 
stromu, do kterého děti vpisovaly neznámá slo-
va z  cizích krajů, aby následně mohly soutěžit 

v určování správného významu těchto slov.  Ne-
uběhlo mnoho času a scházíme se ve škole zase. 
I když tentokrát soupeříme s nádherným počasím 
venku, věrní posluchači nám nedali košem. Při-
jela za námi studentka žurnalistiky a dějin umě-
ní Marcela Svobodová ze Žďáru nad Sázavou. 
A přivezla knížku, která byla pro děti velkou ne-
známou: Gabra a Málinka od Amálie Kutinové. 
Děti si nezbednou dvojici okamžitě oblíbily. Velmi 
nás těší, že si děti, rodiče i bývalí žáci udělají čas 
a můžeme se společně věnovat knížkám, předčí-
tání, povídání, protože čtenářem se nikdo nerodí, 
čtenáři musíme ukázat cestu.   Ivana Staňková

Otevírací doba knihovny 
o prázdninách 

Upozorňujeme návštěvníky Městské knihovny 
na prázdninovou změnu půjčovní doby.
Od 1. 7. do 13. 7. bude mít knihovna zavřeno. 
Od 15. 7. do 31. 8. bude otevřena následovně: 
pondělí - zavřeno, úterý - zavřeno, středa -  
9:00-11:00, 12:30-18:00, čtvrtek - zavřeno
pátek - 9:00-11:00, 12:30-17:00, sobota - za-
vřeno. Doba platí i pro užívání veřejného in-
ternetu.                                                                            -mah-

Občanské sdružení DUHA pořádá prázdnino-
vý program s názvem „Poznej svou vlast“. O co 
půjde? 
28. – 30. června - víkend na TZ v Javorku 
4.  – 6. července - Posázaví – turistika, kultura, 
jízda historickým parním vlakem 
12. – 14. července - Kokořínsko – turistika, po-
znávání 
26. – 27. července - Vysočina – Dářko, Ranská 
jezírka – turistika, poznávání přírody, „zkou-
mání“ vody  

2.  – 5. srpna  - Beskydy (Trojanovice, Pustevny, 
Radhošť) – turistika 
16. – 19. srpna  - CHKO Bílé Karpaty – turistika 
22. – 25. srpna  - Západní Čechy – „lázeňský 
trojúhelník“, Slavkovský les – turistika, pozná-
vání, relax
30. – 31. srpna - Štíří důl, Doubrava – turistika, 
poznávání přírody, „zkoumání“ vody 
Přihlašovat se či bližší informace lze získat na 
telefonním čísle 775 584 133 nebo na e-mailu
svcduha@gmail.com. -mer-

Prázdniny s DUHOU

Každý z nás se jistě někdy dostal do tíživé fi-
nanční situace. Ať už to bylo díky neočekávaným 
velkým výdajům, tragické či šťastnější události 
v rodině, nebo jenom díky tomu, že jste si zkrát-
ka koupili něco, co se vám jednoduše líbilo 
a „museli jste to mít“. A teď si prosím odpověz-
te na následující otázku: Mám na tyto neočeká-

vané výdaje dostatečnou finanční rezervu? Že 
ne? Tuto finanční rezervu nemá skoro více než 
polovina obyvatel. Jak je to možné? Je to mož-
né proto, že většina obyvatel nemá nejmenší 
tušení, jak se naučit hospodařit se svými těžce 
vydělanými penězi. Proto Občanská poradna 
Nové Město na Moravě, která poskytuje v rámci 

Sdružení Nové Město na Moravě o.s. bezplatné 
odborné sociální poradenství, přináší sérii člán-
ků, která se bude postupně zabývat finanční 
gramotností, co dělat v případě neschopnosti 
splácet závazky, dluhy a společné jmění manže-
lů, předcházení exekuce, co dělat, pokud již je 
exekuce nařízena, něco málo o insolvenci.   -ska-

Prevencí proti zadluženosti aneb „Co dělat, než to podepíšu“
Jste v  situaci, kdy se rozhodujete, jestli se za-
dlužíte? Pak jsou právě vám určeny následující 
řádky. Existují pravidla, kterými by se správný 
dlužník mohl řídit, jejich „banálnost“ však čas-
to vyvolává v lidech pocit, že je není třeba respek-
tovat.

• Měsíční výdaje nesmí být vyšší než příjmy. Po 
odečtení všech nákladů a splátek by vám mělo 
zbývat ještě 20 %, nebo ušetřete ze svého pří-
jmu 20 %. 

• Mějte své finance pevně ve svých rukách. Toto 
staré známé klišé mnoho lidí nerespektuje a je 

to počátek finanční spirály.
• O reklamách různých finančních produktů 
přemýšlejte se zdravým a selským rozumem. 

• Nezadlužujte se kvůli věcem, které nepotřebu-
jete.

• Nepůjčujte si na věci, které nemají dlouhodo-
bou hodnotu. Životnost věci na splátku musí 
být delší než samotná doba splácení.

• Výše úroku není vždy jediný ukazatel, který 
vám řekne, jak bude půjčka drahá. Úroky a po-
platky jsou to, co banku „živí“.

• Nikdy si neberte půjčku pro svého známého 

nebo proto, abyste zaplatili jinou půjčku, která 
je v prodlení.

• Velice dobře si prostudujte smluvní podmínky. 
Není vaší povinností úvěrovou smlouvu pode-
psat hned na místě. Máte možnost si smlouvu 
doma v  klidu prostudovat. Pokud vám věřitel 
smlouvu nechce domů půjčit, rozhodně zbys-
třete a zamyslete se, proč ji asi nechce zapůjčit.

• Jestliže něčemu nerozumíte, nic nepodepisuj-
te, vše si nechte vysvětlit.
V dalším čísle se zaměříme na to, jak se zacho-
vat, když nemůžete splácet své závazky.       -ska-

Pomoc při dopravních nehodách 
V  rámci spolupráce se společností VO-
TUM nabízí Centrum pro zdravotně posti-
žené pracoviště Žďár nad Sázavou novou 

službu zprostředkování pomoci osobám 
poškozeným na zdraví při dopravních ne-
hodách. Konzultace je bezplatná. -mah-

Nemocnice mění 
provoz recepce
Pacienti, kteří přijdou do novoměstské nemoc-
nice od 1. června ve večerních a nočních hodi-
nách, nebudou procházet recepcí chirurgického 
pavilonu. Vstup do nemocnice a informace bude 
zajišťovat recepce Emergency. Recepce chirur-
gického pavilonu bude fungovat ve všední dny 
od 6.00 do 22.00 hodin, o víkendech a o svátcích 
pak od 7.00 do 19.00 hodin. Ve zbývající době 
se o pacienty postará urgentní příjem.  -krch-

Stomatologická pohotovost
5. 7. (pátek) MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, 
Nové Veselí, 566 667 236 
6. 7. (sobota) MUDr. Jan Šmídek, Palackého 
nám. 32, Nové Město na Moravě, 566 542 615 
7. 7. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404,
Svratka, 608 069 430 
13. 7. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice,
775 479 595 
14. 7. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, 
Velké Meziříčí, 603 206 336 
20. 7. MUDr. Michaela Kulková, Strážek 80, 
566 567 332 
21. 7. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, 
Nové Město na Moravě, 566 615 436 
27. 7. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232 
28. 7. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, 
Nové Město na Moravě, 566 615 436

Ordinační doba vždy 9:00 – 12:00 hodin.
Aktuální pohotovost najdete na: www.nnm.cz.
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Vysočina Arena opět uchvátila celý svět

Mistrovství České republiky v dřevorubeckých sportech

Tabulka divize D. Vrchovina nakonec osmá
V posledním květnovém víkendu hostila Vysoči-
na Arena druhý díl světového poháru horských 
kol 2013. Organizátoři připravili pravý bikový 
sprint s technickou pasáží mezi kameny a po-
měrně značným kopcem. V úvodním závodu ve 
sprintu, který sledovala i členka Mezinárodního 
olympijského výboru Hannah Burns, se českým 
nadějím moc nedařilo. Nejdál se dostal Jan Ne-
svadba, který se v celkovém pořadí zařadil na 
13. místo. Bez výrazného úspěchu pro české 
barvy skončily i sobotní závody v cross count-
ry. Z českých juniorských nadějí si vedla nejlé-
pe sedmnáctiletá Barbora Průdková, která se 
propracovala na konečné třinácté místo. Mezi 

muži se nejlépe z  našich umístil opět Jan Ne-
svadba, tentokráte na jedenáctém místě. Skvělý 
výkon předvedl další Čech Kryštof Bogár jezdící 
v kategorii U23 prvním rokem. Startoval z de-
vadesáté šesté pozice, se soupeři i s tratí se ale 
pral statečně a odměnou mu bylo výborné 24. 
místo. V  nedělním hlavním závodě obsadila 
nejlepší česká bikerka Kateřina Nash po pádu 
konečné sedmé místo. A smůla se nalepila i na 
kola olympijského vítěze Jaroslava Kulhavého. 
Po ošklivém pádu v kamenité sekci dojel silou 
vůle na 26. místě. „Já věděl hned po tom pádu, 
že šance na výsledek je v háji. Měl jsem tu ale 
spoustu fanoušků a nechtěl jsem je zklamat. 

Bez nich bych to nedojel,“ svěřil se s bolestivou 
grimasou v cíli. České barvy nejlépe hájil Ondřej 
Cink, který šestým místem dosáhl nejlepšího vý-
sledku mezi elitou, v níž jezdí první sezónu. Zá-
vodům se naštěstí vyhnuly silné deště. A jak už 
to v Novém Městě na Moravě bývá, i přes ochla-
zení a špatné předpovědi provázela celou akci 
skvělá divácká kulisa. „Strašně jsem se těšil na 
atmosféru, fanoušci mi v kopci moc pomohli,“ 
poslal divákům svoje poděkování Ondřej Cink. 
Jeho názor sdílí i nejlepší česká bikerka Kateřina 
Nash. „Byla tu skvělá atmosféra, kterou člověk 
jinde nezažije. Chtěla bych pořadatelům i dob-
rovolníkům poděkovat za skvělý zážitek.“  -KH-

Vysočina Arena se stala dějištěm výročního desá-
tého ročníku mistrovství České republiky v  dře-
vorubeckém sportu STIHL Timbersports. Více 
než 4000 diváků se nenechalo odradit počasím 
a neúnavně hnalo všechny závodníky k maximál-
ním výkonům.  Vítězem se stal již poosmé Jan 
Svoboda z Liptálu u Vsetína, který zvítězil velice 
těsně o dva body před Zdeňkem Maťhou. Oba si  
rozdělili i tituly pro nejlepšího závodníka se seke-
rou (Maťha) a pilou (Svoboda). Na třetím místě 
skončil Martin Roušal. Domácí naděje, Leoš 
Klíma ze Žďáru nad Sázavou, nakonec skončil 
na osmém místě, což bylo jistě níže, než si sám 
přál. Z pěti kvalifikačních závodů, kterých se zú-

častnilo na čtyřiadvacet závodníků včetně české 
dřevorubecké špičky, postoupilo třináct nejlep-
ších. Čtrnácté místo v hlavním závodu získal na 
divokou kartu Vojtěch Moťka. Dřevorubci se 
utkali v šesti disciplínách, a to v pořadí: Sprin-
gboard (přesekávání kmene z  prkna ve výšce), 
STIHL Stock Saw (řezání klasickou motorovou 
pilou), Standing Block Chop (přesekávání sto-
jícího kmene), Single Buck (řezání ruční pilou), 
Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene) 
a Hot Saw (řezání motorovou pilou s extrémně 
silným motorem). Vítěz Jan Svoboda z Liptálu u 
Vsetína k závodům dodává: „Letos jsem bohužel 
neměl mnoho možností trénovat. Většina kluků 

trénuje daleko více než já, ale v závodě rozhodují 
i nervy a zkušenosti. Tohoto titulu si velmi vážím 
a jsem rád, že hned za mnou jsou dva nejmladší 
účastníci, kteří tento sport berou velmi vážně.“ 
Náš nejlepší závodník a úřadující vicemistr svě-
ta a držitel světového rekordu disciplíny STIHL 
Stock Saw, Martin Komárek, se tradičně zú-
častnil domácího klání pouze jako organizátor 
a rozhodčí. Divákům se představil v  exhibicích 
společně s novozélandským reprezentantem 
a rodákem ze Samoy Fa´avaem Sefem, který zde 
působil jako trenér přípravného kempu. Mist-
rovství také odhalilo nominaci do štafetového 
závodu na mistrovství světa ve Stuttgartu.   -pok-

Mladší žáci stříbrní na finálovém turnaji OFL
Mladší žáci vyhráli divizi Západ a zaslouženě 
postoupili na finálový turnaj pořádaný v sobotu 
18. května v Nezamyslicích u Vyškova. Na turnaj 
postoupilo celkem 8 týmů, které byly rozděle-
ny do dvou skupin po čtyřech. Náš oddíl čekaly 
ve skupině zápasy s Boskovicemi, Domanínem 
a Vyškovem. V druhé skupině hrály Uherský Brod, 
Kunštát, Odry a Brno Bohunice. Na turnaj byl vy-
praven téměř plný autobus – 13 hráčů, trenéři a fa-
noušci. Mladší žáci nejprve porazili Boskovice 5:1 
a poté si poradili s Domanínem 6:0. Nejtěžší zápas 

je čekal s téměř domácím Vyškovem, který měl ur-
čitě výškovou převahu. Začátek zápasu se našim 
vydařil a vedli jsme 2:0. Soupeř poté otočil na 2:3, 
ale my se dostali opět do vedení 4:3. V poslední mi-
nutě Vyškov nakonec rozhodl o dělbě bodů. Díky 
skóre jsme vyhráli skupiny a ve čtvrtfinále narazili 
na tým z Oder, který jsme jasně porazili 11:2. V se-
mifinále jsme opět bojovali s Boskovicemi. Koneč-
ná výhra 4:3 se rodila hodně obtížně. V druhém 
semifinále roznesl Vyškov žáky z Uherského Bro-
du 6:1 a odveta ze skupiny byla na světě. Vstup do 

zápasu byl velmi špatný a brzy jsme prohrávali 0:3. 
V tu chvíli jsme si museli vzít time-out a upozornit 
na to, co děláme špatně. Žáci to výborně pochopili 
a dokázali jsme snížit až na 3:4. V posledních mi-
nutách ale soupeř opět odskočil a zaslouženě vy-
hrál zápas 6:3. Stříbrní mladší žáci si ale medaile 
a pohár užívali. Je to velký úspěch pro všechny a my, 
trenéři, jsme na hráče pyšní. Hráči předváděli na 
hřišti bojovný a kolektivní výkon a pro nás jsou vítě-
zové. Děkuji všem hráčům, rodičům a fanouškům 
za krásnou sezónu!      Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Hráči A týmu SFK Vrchovina mají odehrané 
všechny zápasy této sezóny. Konečné 8. místo 
v tabulce divize D je lehce za lednovým očekává-
ním. Po odchodech mnoha hráčů základní sesta-
vy však odpovídá současné vrchovinské formě. 
Na konci května, po vítězném zápase v Polné, 
oznámil trenér Richard Zeman hráčům svůj od-
chod. V klubu SFK Vrchovina strávil čtyři a půl 
roku a z  týmu hrajícího o  záchranu v  krajském 
přeboru se mu podařilo vybudovat konkurence-
schopný divizní manšaft. Po zásluze jej tak hrá-
či vyprovodili potleskem. Nejlepším dárkem ale 
určitě byla výhra v  posledním domácím zápase 
nad postupující Třebíčí, a to jednoznačně 4:0. 
Hráči si tak aspoň trochu spravili chuť po dvou 
pětigólových výprascích z  Brna, konkrétně po 
prohrách 5:0 v Bystrci a 5:1 v Bohunicích. „Hlav-

ním důvodem, proč jsem se rozhodl ve Vrchovině 
skončit, je rodina. Navíc za čtyři a půl roku se člo-
věk okouká a tým potřebuje nový impulz. I hráči 
potřebují znovu nastartovat,“ uvedl ke svému 
odchodu Zeman, který bude v  příští sezóně tré-
novat fotbalisty Havlíčkova Brodu. Klubu podal 
pomocnou ruku i  při výběru svého nástupce. 

„Tip jsem vedení dal. Bude se jednat mezi třemi 
čtyřmi jmény. Klub je oslovil a všichni by měli 
zájem. Mám radost, že SFK Vrchovina je i mou 
zásluhou zavedenou značkou,“ dodal Zeman. 
Poslední zápas hraný v  Tasovicích mohl ještě 
Vrchovinu posunout v tabulce výše, ale vedení 
2:0 hostující hráči trestuhodně zahodili a nako-
nec byli rádi za remízu 2:2. Hráči v celé sezóně 8 
zápasů vyhráli, 8 prohráli a celkem dvanáctkrát 
remízovali. Celkové skóre 34:36 jim vyneslo 36 

bodů stejně jako sedmému Hodonínu, ale více 
obdržených gólů posunulo novoměstské fotba-
listy na začátek druhé půle tabulky. Poděkování 
všech hráčů i organizátorů patří jistě i skvělým 
fanouškům. Jako podpora svého týmu byli sly-
šet i na mnoha zápasech hraných venku.    -KH-

Fantastický úspěch atletů. Kubelová a Kourek mistry ČR
O víkendu 15. - 16. června se v Táboře konalo mis-
trovství ČR mužů a žen v atletice na dráze, ve které 
se blýskli novoměstští atleti. Jitka Kubelová překa-
zila Cechlové zisk desátého titulu v hodu diskem 
a v dramatické soutěži zvítězila posledním poku-
sem velmi dobrým výkonem 57,54 m. Vytrvalec 
Lukáš Kourek nedal v závodě na 5000 m soupe-
řům šanci a ve velkém horku vyhrál v čase 14:42,64 
min. Stříbrnou medaili má mílař Petr Vitner, který 
ve velmi vyrovnaném finiši doběhl druhý v čase 

3:55,45! A svoji šanci uchopili také muži ve štafetě 
4x400 m v sestavě Nejedlý, Šacl, Trávníček a Vit-
ner, kteří doběhli třetí a získali bronzové medaile. 
Atleti tak navázali na vynikající výsledky z  před-
chozích závodů. Z výborných výkonů vyniklo dru-
hé místo vytrvalce Lukáše Kourka na mezinárod-
ním mítinku v Regensburgu na trati 5000 metrů 
a jeho nový krajský rekord 14:11,72 minuty. Skvě-
le si počínal také mílař Petr Vitner, který v hlavním 
závodě memoriálu Josefa Odložila na 1500 metrů 

zaběhl nový osobní rekord 3:45,65 minuty a zůstal 
jen těsně za rekordem kraje. Z dívek se dařilo ze-
jména Lence Novotné, která převedla velké zlep-
šení. Její časy na 100 metrů (12,53) a 200 metrů 
(25,94) jsou mezi nejlepšími v ČR v dorostenecké 
kategorii. Za zmínku stojí i výkon žákyně Kateřiny 
Pulgretové na 800 metrů - 2:22,22 minuty. Mílaři 
Jiří Šacl a Matěj Trávníček zaběhli 1500 metrů v 
časech okolo 3:55 minuty, což je řadí k české špičce. 

Petr Hubáček

Úspěšný sportovní týden ZŠ Leandra Čecha

Biatlonisté se perou o medaile i v létě
V sobotu 15. června se v Jablonci nad Nisou usku-
tečnilo Mistrovství Česka v biatlonu na horských 
kolech. A novoměstští biatlonisté se v  této méně 
tradiční disciplíně neztratili. Mezi juniory dojel 
na pátém místě Jan Burian, jeho týmový kolega 
Lukáš Dostál skončil ještě o dvě příčky výše a od-
vezl si ze závodů bronzovou medaili. Medaili získal 
i dorostenec Jan Tkadlec, ale bohužel brambo-

rovou. V  kategorii mladších dorostenek bojovaly 
mezi sebou o druhou příčku Kateřina Ostrejšová 
s Michaelou Sádovskou. Vítězství a stříbro si z  to-
hoto miniduelu odnesla nakonec prvně jmenovaná, 
Míša Sádovská se musela spokojit s cenným kovem 
z bronzu. Jedinou medaili, a  to nejcennější zlatou, 
vybojovala pro SK Nové Město na Moravě skvělým 
výkonem Anna Tkadlecová v kategorii starších do-

rostenek. Její týmová kolegyně Karolína Otavová 
dojela na konečném šestém místě. ,,Jsem rád za 
každou získanou medaili, každá má svoji hodno-
tu, zvláště u biatlonového nováčka Kateřiny, která 
přestoupila z lyžování. A to starší dorostenec Mar-
tin Klouda jel také o medaili, riskoval, spadl a vzdal 
pro nepojízdné kolo,“ pochválil své svěřence za bo-
jovnost a předvedené výkony trenér Jiří Žák.   -KH-

V úterý 14. května se ve Žďáru nad Sázavou ko-
nal okresní přebor školních družstev v  atletice. 
Závodů se zúčastnilo 13 týmů chlapců a stejný 

počet družstev dívek. Chlapci skončili za muž-
stvy ze Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí na 
krásném třetím místě, děvčata byla v  celkovém 
pořadí ještě o stupínek výše a odvezla si stříbrné 
medaile. Školu reprezentovali tito žáci:  Marta 
Slonková, Sára Zámečníková, Kája Špinarová, 
Linda Brožová, Lucie Peňázová, Helena Němec-
ká, Michaela Skalníková, Vendula Šírová, Anička 
Šanderová, Michal Horváth, Filip Pohanka, Jan 
Zdražil, Vladimír Žváček, Vašek Hubáček, Petr 
Duda, Petr Smitek. Hned druhý den, ve středu 
15. května, odjížděli mladí novoměstští sportovci 
na krajské kolo Kinderiády do Třebíče. Závodů 
se zúčastnilo více než 400 dětí ze 34 základních 
škol celého kraje. Po dlouhá léta se naše druž-

stvo umisťovalo na příčkách za školami z velkých 
měst, především z  Jihlavy či Třebíče. Tentokrát 
však skvěle sladěná sestavu žáků ZŠ Leandra 
Čecha porazila všechny své soupeře a zaslouženě 
si doběhla, doskákala a doházela pro první místo 
v  kraji. Svěřenci naší školy stáli 7x na stupních 
vítězů a zaslouženě si vybojovali účast v celostát-
ním finále, které se bude konat 12. června v Praze. 
Školu reprezentovali tito šikovní žáci: Adam Ka-
lášek, Tadeáš Dobrovolný, Filip Konečný, Franta 
Hrouda, Jan Hájek, Veronika Střešňáková, Linda 
Šťouračová, Markéta Humlíčková, Kája Špinaro-
vá, Sára Zámečníková. Všem blahopřejeme ke 
skvělému úspěchu a přejeme hodně sil v  celo-
státním finále v  Praze.    Mgr. Vlasta Holubová

Pozvánka na mezinárodní zápasy do Pohledce
Ve dnech 5. - 8. července hostí TJ Pohledec dru-
žební fotbalový klub ze  Slovenské republiky FK 
Sedliská. Kamarádská družba fotbalových klubů 
trvá neuvěřitelných 41 let. První návštěva se v 
Pohledci odehrála 2. srpna 1972.  Aby se u nás 
hosté ze Sedliské cítili jako doma, dějí se přípravy 
na tuto návštěvu několik týdnů předem.  Přijmě-
te tak pozvání na skvělý fotbal, kdy své síly změří 
jak A tým Pohledce, tak samozřejmě i stará garda. 
Letos jsme udělali menší změnu. Zápasy se ode-

hrají v sobotu 6. července. Na neděli jsme pro své 
hosty uspořádali další z již už tradičních akcí, a to 
přejezdy přes rybník. Porce zábavy vás tím pádem 
nemine. Pro děti bude připraven skákací hrad 
zdarma. Srdečně zvou členové TJ Pohledec. -tjp-

Program: 
sobota 6. 7. 2013
13.30 hod. TJ Pohledec A  - FK Sedliská A
15.30 hod. kulturní program

16.00 hod. SG Pohledec - SG Sedliská
20.00 hod. taneční zábava k poslechu a tanci, hrají 
Bosorky

neděle 7. 7. 2013
13.30 hod. prezentace
14.00 hod. zahájení přejezdů, přeběhů a hod su-
dem
17.00 hod. taneční zábava, k poslechu a tanci hra-
je Zuberská 6
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Minibazar

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie Kino

20. 5. 
23. 5. 
25. 5. 
26. 5.
 27. 5.  
27. 5.

3. 6.

Jakub Havlík
Ema Dvořáková
Nataša Lakatošová
Karel Klapač
Pavel Šikula
Lukáš Mrkos 
Petr Kozár

Výročí svatby

2. 7. 
5. 7.
 5. 7.  
8. 7.
8. 7.

15. 7.
15. 7. 
15. 7.
16. 7.
19. 7.
26. 7.
28. 7.
31. 7.

František Kuchař
Jaroslav Kott
Ing. Kvido Paleček
Ing. Josef Vokoun
Libuše Šírová
František Jindra
Vlasta Rousková
Jaroslav Havlík
Marie Kachlíková
Věra Kotasová
Marie Ludvíková
Božena Ulbrichová
Helena Hrušová

75
87
80
75
75
87
92
90
88
87
80
80
87

Významná červencová výročí

21. 5. 
31. 5. 

2. 6.
6. 6.
7. 6.

15.6.

Svobodová Zdeňka (Petrovice, 1925)
Fuksová Marie (Nové Město, 1936)
Stanislav Šoustar (Rad. Svratka, 1943)
Bohumil Kamp (Nové Město, 1938)
Danuše Staňková (Nové Město, 1937)
Miroslav Dostál (Rad. Svratka, 1954)

manželství
11. 5. 

1. 6.
1. 6. 
1. 6.
1. 6.
8. 6.

Marie Němcová, Lukáš Německý 
Jitka Láchová, David Marek
Tereza Matějková, Michal Kyncl
Jana Pospíšilová, Jiří Švec 
Olga Srnská, Dušan  Mazel
Lucie Drdlová, Jan Fuksa

Odešel jsi cestou, kte-
rou jde každý sám, 

jen dveře vzpomínek 
jsi nechal dokořán. 
Kdo Tě znal, vzpo-

mene, kdo Tě měl rád, 
nezapomene. 

Dne 27. června 2013 
uplynulo 5. výročí 
úmrtí našeho drahého 

manžela, tatínka a dědečka pana Josefa Šimka. 
Stále s láskou vzpomínají manželka 

a děti s rodinami. 

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

Jiří Hrbek - Premonstráti, stacionář
Výstava zahrnující fotografické cykly. Potrvá do 1. 9. 
Josef Klimeš - veřejnosti zpřístupněna do 1. 9. 
Novoměstské Slunohraní - skuteční se v týdnu 
od 2. 7. do 5. 7. 
Bienále 2012 - výstava Akademie ze Světlé nad 
Sázavou, která potrvá do 6. 10.
Jindřich Hegr – Výběr z tvorby, otevřeno od 30. 
5. do 8. 9.
Jaroslav Šerých - Pouto mé radosti. K nahléd-
nutí 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-
hoškrdlovického skla.

Farmářské trhy

středa 10. 7. v 18:00 
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 
(USA, 2013, animovaná fantasy, český dabing, 
přístupný, 102 min, vstupné 75 Kč). Premiéra
úterý 16. 7. v 18:00 
CROODSOVI
(USA, 2013, animovaná komedie, český dabing, 
přístupný, 90 min, vstupné 75 Kč). Premiéra 

Prodám kuchyňskou linku z bytu 2+1. Stáří 6 let, 
barva vanilka, tvar do L. Tel.: 739 036 926.
Prodám manažerský notebook s úhlopříčkou 36 
cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional jako 
nový. Cena 3900 Kč. Tel.: 604 961 269.
Pronajmu zařízený byt 4+1 pod nemocnicí v No-
vém Městě. Tel.: 777 579 927.
Prodám malou pračku, vhodná do studentských 
bytů nebo chat. Původní cena 1250 Kč, nyní za 
200 Kč. Dále prodám plastové skládací lehátko 
s matrací za 400 Kč. Tel.: 733 424 792.
Prodám zateplenou boudu pro psa a předsíň-
kou a odnímatelnou střechou, vhodná i pro větší 
plemena. Výška 1,3 m, délka 1,44 m, šířka 0,8 m. 
Cena 2 000 Kč.  Tel.: 608 935 558. Volat po 16. 
hodině.
Prodám šatní skříň o rozměrech: výška 1,76 m, 
šířka 1,11 m a hloubka 0,59 m. Cena 200 Kč. Tel.: 
728 922 719. 
Prodám hvězdářský dalekohled - teleskop pro 
začínající astronomy, kompletní souprava včetně 
hledáčku, kompasu, stativu. Cena 800 Kč. Tel.: 
604 961 269.
Prodám mobilní telefon Nokia 3310, málo pou-
žívaný, s nabíječkou, ve 100% stavu, jednoduché 
ovládání, velká písmena – vhodný pro seniory. 
Cena jen 500 Kč. Tel.: 731 342 476.
Prodám houpačku na vlastní stabilní kovové 
konstrukci-vhodná do bytu i na zahradu. Od 6 
měsíců do max. 25 kg. Foto zašlu e-mailem. Cena 
dohodou. Tel: 720 231 124.
Prodám zelené odrážedlo po jednom dítěti. Cena 
150 Kč. Tel.: 731 090 258.
Prodám set-top-box DI box T22 z roku 2010 za 
300 Kč. Dále prodám přenosný ventilátor otočný, 
málo používaný za 200 Kč. Tel.: 733 424 792.
Prodám válendu s  úložným prostorem. Nová, 
používaná 2 měsíce. Původní cena 2500 Kč, nyní 
1500 Kč. Tel.: 721 400 276.
Prodám telefon NOKIA 6070, barevný displej, 
MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport, 
organizér, java, hry, s novou nabíječkou. Cena 
800 Kč. Tel.: 604 961 269. 
Prodám stavebnici MEGABLOKS. Je určena už 
pro ty nejmenší děti kvůli velkým tvarům. Sta-
vebnice se skládá z kostiček, autobusu, auta s 
vlekem, loďky a panáčků. Původní cena 700 Kč, 
nyní 400 Kč. Tel.: 731 090 258. 
Prodám dámskou kombinézu zn. EVITA. Veli-
kosti 50, s kuklou pod helmu. Málo používaná, 
cena dohodou. Tel.: 776 592 340.
Prodám známého pejska na 3 píštalky. Je nový 
pouze vybalený a vyzkoušený. Původní cena 995 
Kč, nyní 500 Kč. Tel.: 731 090 258. 
Prodám mobilní klimatizaci CLAPTORN, 
vhodná i k  topení. Původní cena 8000 Kč, nyní 
za 1000 Kč. Dále prodám matraci o rozměrech 
200x100cm za 500 Kč. Tel.: 733 424 792.
Prodám kočár Fircon Quatro po 1 dítěti. Troj-
kombinace, velká kola, taška, pláštěnka, barva 
oranžovo-béžová. Původní cena 10500 Kč, nyní 
5200 Kč. Tel.: 737 763 445. 
Prodám 4 litá kola na Suzuki Jimny, vhodná též 
na Samurai, Vitara, Lada Niva. Disk- 16x61/2jj, 
pneumatika- 225/60x16. Cena 6000 Kč. Tel.: 
608 935 558. Volat po 16. hodině. 

Prodám dva kozlíky a kozičky kamerunské. Tel.: 
608 477 428.
Prodám dalekohled 25 x 60 mm, Russia, klasic-
ký binokulár, černý, s brašnou, výborný stav, úpl-
ně nový. Cena jen 450 Kč. Tel.: 731 342 476.
Potřebujete hlídání? Ráda se budu věnovat va-
šim dětem. Ve vlastním bytě na okraji města. O 
celodenní stravu se postarám. Zkušenosti mám. 
Tel.: 731 237 747.
Prodám hudební kolotoč nad postýlku značky 
Fisher 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.
Prodám černý cestovní kufr pevný na kolečkách 
za 400 Kč, dále prodám příruční kufr za 300 Kč. 
Tel.: 733 424 792. 
Prodám 2 nepromokavé plachty o rozměrech 
3x4m, odolné proti slunci i mrazu, ze silnější 
plastové hmoty, univerzální použití na stav-
bě, zahradě. Úplně nové. Cena 290 Kč/ks. Tel.: 
731 342 476. 
Koupím suché palivové dřevo cca 5 m - bříza, 
olše, buk, dub, smrk atd. Prosím nabídněte, do-
hoda jistá. Tel.: 608 731 325.
Prodám použité litinové radiátory různých veli-
kostí. Tel.: 776 005 775.
Nabízím k  dlouhodobému pronájmu částečně 
zařízený byt 1+1. Volný od podzimu 2013.
Tel.: 608 274 565. 
Prodám levně 4 plné banánové krabice dětských 
oblečků od narození do cca velikosti 86. Jde o 
letní věci, kalhoty, tepláčky, bodýčka, trička, ale 
i věci na podzim, zimu. Možno jednotlivě i jako 
balík. Na chlapečka i holčičku. Tel.: 720 231 124.
Prodám levně psací stůl a kancelářskou židli. 
Vhodné i do dětského pokoje. Tel.: 607 243 342. 
Prodám kohoutky na chov. Tel.: 702 335 771. 
Prodám kombinovaný sporák elektrika, plyn 
propan-butan (k dispozici trysky i na zemní plyn) 
Mora 2423. Téměř nepoužívaný za 900 Kč. Tel.: 
739 322 968.
Prodám nové, nepoužité brzdové obložení (pak-
ny) na vůz Ford Mondeo rok výroby 1992. Po-
řizovací cena byla 860 Kč, nyní za 500 Kč. Tel.: 
728 922 719. 
Prodám zděný byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s balkonem, půdou a sklepem, plastovými okny 
na ulici Luční v Novém Městě. Volný ihned, bez 
RK, cena dohodou. Tel.: 608 620 812. 
Prodám Opel Corsa 1.0 12 V. Třídveřový, rok vý-
roby 2000, najeto 130 000 km. Cena 27000 Kč. 
Při rychlém jednání sleva.  Tel.: 739 569 199. 
Prodám pěkný byt 1+kk v Novém Městě, bez RK.  
Cena dohodou. Tel.:604 134 383.
Prodám starožitný sloup na květiny, rozměry 
123/25/25 centimetrů, dub masiv a dubová dýha. 
Stáří cca 100 let. Stav odpovídá věku. Krásná, 
funkční dekorace do bytu. Cena k jednání 3 000 
Kč. Tel.: 739 356 357. 
Prodám pianino Petrof, rok výroby 1920. Plně 
funkční, kvalitní nástroj. Nejvyšší nabídce. Tel.: 
732 228 001. 
Pronajmu trubkové lešení cca 150m/2. Tel.: 776 
005 775.

Daruji za odvoz zachovalou rohovou nerozklá-
dací sedací soupravu hnědé barvy. Šíře 210 cm a 
k tomu křeslo. Tel.: 604 419 477.
Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 3+kk po 
kompletní rekonstrukci na ulici Mírova v Novém 
Městě. Dohoda jistá. Tel.: 737 710 314. 
Prodám starší stěnu ze dřeva. Rozměry jednot-
livých dílů: šířka 120 cm, výška 170 cm, hloubka 
45 cm a šířka 180 cm, výška 170 cm, hloubka 45 
cm a šířka 60 cm, výška 170 cm, hloubka 45 cm a 
šatní skříň šířka 120 cm, výška 170 cm, hloubka 
60cm. Cena dohodou.  Tel.: 776 592 340. 
Koupím byt 1+1 v  Novém Městě. Tel.: 
774 079 213. 
Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v  Novém 
Městě. Zařízený včetně spotřebičů. Volný ihned. 
Tel.: 604 231 229, 603 509 534. 
Pronajmu byt 2+kk o rozloze 51 m². Klidná lo-
kalita v  centru Nového Města. Rekonstruovaná 
kuchyň, koupelna a WC. Nová okna, sklep, zaří-
zený. Tel.: 776 780 708.  
Prodám šedomodrý kočárek značky Tako Ra-
pid. Je v dobrém stavu po jednom dítěti. Původní 
cena 8000 Kč, nyní 2990 Kč. Dále levně prodám 
dětské oblečení na holčičku do velikosti 86. Cena 
dohodou, foto mohu zaslat e-mailem. Tel.:  737 
832 250. 
Koupím motocykly značky Jawa do roku výroby 
1970. Modely od 125 až po 500. Platba na místě 
a v hotovosti. Tel.: 739 067 695. 

Prodej skútru

DDM Nové Město na Moravě prodává spo-
lehlivý a velmi zachovalý skútr Kentoya Ge-
neric XOR 50 vyrobený v  roce 2009. Skútr 
stříbrné barvy je po prvním majiteli, najeto má 
16 864 km a byl pravidelně servisován. Cena 
9 000 Kč. K  odběru ihned. Tel.: 777 822  611.

5. 7. 1888    
Narodil se v  Radňovicích ředitel Hospodářské-
ho družstva, odbojový pracovník a také starosta 
této obce František Mikeš. Popraven 9. 6. 1942 
v Brně.
6. 7. 1898    
Narodil se v  Novém Městě přednosta berního 
úřadu, funkcionář TJ Sokol, předseda Sportov-
ního klubu, odbojový pracovník Metoděj Čejka.  
Popraven 17. 6. 1942 v Brně. 
8. 7. 1913     
Narodil se ředitel novoměstského gymnázia Ru-
dolf Svačina. Zemřel 31. 5. 1976 v Novém Městě. 
11. 7. 1963    
Zemřel v Novém Městě evangelický bohoslovec, 
historik, spisovatel František Bednář. Narodil se 
10. 7. 1884 ve Víru. 
12. 7. 1868   
Narodil se v Novém Městě malíř, učitel kreslení 
Jan Šír. Zemřel 28. 2. 1928 v Pardubicích.

Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě
6. 7. a 20. 7. 2013 od 8 do 12 hod.

Bohatá nabídka masných a mléčných výrobků, 
pečiva, vajec, čerstvých ryb, medu a medových 
produktů, koření, ovoce a zeleniny, bylinek, saze-
nic a dalších produktů převážně z Novoměstska.

Doprovodný program od 9 do 12 hod.: 
sobota 6. 7. 2013
workshop: Tritica, chráněná dílna Rovečné – ple-
tení ze slámy (Horácké muzeum)
sobota 20. 7. 2013
hudba: Bosorky
workshop: Markéta Ambrožová – malování na 
trička a tisk linorytem (Horácké muzeum)

Dne 15. června 2013 
oslavili 50. výročí svatby manželé 
Anežka a Jan HOLEMÁŘOVI 

z Nového Města na Moravě. Všechno nejlepší do 
dalších společně prožitých let a pevné zdraví  

přejí syn a dcery s rodinami. 

Odešel jsi můj drahý, 
ale navždy zůstaneš 
v našich srdcích a 

vzpomínkách. 

Dne 5. července 2013 
vzpomeneme 14. 
smutné výročí, 
kdy od nás odešel 
náš nejdražší manžel, 
tatínek a dědeček 
pan Josef Rubín z Nového Města na Moravě. 

Stále s láskou vzpomínají manželka Libuše, 
synové Radek, Zdeněk a Josef s rodinami. 

Čas odnáší okamžiky 
krásné, 

ale milosrdně překrývá 
i bolest. 

Vzpomeňte si s námi 
přátelé a kamarádi
naší dcery, Andrejky 
Hlaváčkové,  která od 
11. 7. 2010 už 3 roky, 
nemůže s námi užívat radosti i starosti velkého 
daru, a to života.  Byla ještě tak mladá.  Je stále 
s námi v našich srdcích.                          

Vzpomínají rodiče, sestra Katka 
s manželem, Filípkem a Andrejkem

Vzpomínka

Tvých krásných 30 
let jsme mohli slavit 
společně, ale Ty už 
se k nám nepřipojíš.  
Marný je náš boj se 
zármutkem a žalem, 
který stále prohrá-
váme.  Marný je náš 
boj s ránou, která se 
nechce zacelit. Směj 
se na nás, Koldíku, 
alespoň z nebe, protože v našich srdcích žiješ 
dál.  Kdo tě znal, na zdraví by si měl 25. 7. dát. 
Byl jsi a budeš pořád naše sluníčko.

Vzpomínáme na Tebe s láskou - všichni, 
kdo Tě měli rádi.

Nový ceník hlášení 
Od 1. července dochází ke zvýšení cen za hláše-
ní městského rozhlasu. Ceny u komerčních hlá-
šení jsou nově stanoveny takto:  350 Kč u první-
ho hlášení v pořadí, 200 Kč u druhého a třetího 
v pořadí. Stejné ceny budou platit u mimořád-
ných hlášení.  Spolky, zahrádkáři, chovatelé, ry-
báři mohou počítat se slevou. V případě první-
ho hlášení zaplatí 100 Kč, druhé a třetí v pořadí 
budou nově zpoplatněna částkou 80 Kč. -mah-

Vzpomínka
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
První společná Noc se musela dělit o návštěvníky
Muzejní a galerijní noc spojená poprvé s Nocí 
kostelů si v Novém Městě našla své příznivce. 
Bohužel spojení se částečně ukázalo jako kon-
traproduktivní, protože každá instituce měla 
naplánovaný na celý večer svůj program. Někte-
ré zajímavé akce navíc začínaly ve stejnou dobu, 
a tak se o asi sto padesát návštěvníků musela 
tři pořádající místa podělit. Spojujícím prvkem 
všech připravených programů se stala ZUŠ Jana 
Štursy, která propůjčila své svěřence i učitele. 
V Horáckém muzeu si na své přišly především 
děti, kterým učarovalo divadlo Jana Hrubce 

a závěrečné míchání čarovných lektvarů. Muzej-
ní kufr také nabídl mnoho zajímavých předmětů, 
jejichž praktický účel je již víceméně zapomenut. 
Horácká galerie dětem ukázala místo pekelného 
sklepa netopýří jeskyni a novou výstavu prací 
studentů Uměleckoprůmyslové akademie ze 
Světlé nad Sázavou. Nejvýraznějším zážitkem 
se stal program v evangelickém kostele, kde 
mimo nádherného koncertu mužského sboru 
Vocatus Ecumenicus a zajímavého čtení textů 
z farních kronik mohli návštěvníci mezi jednot-
livými body programu vyjít s průvodcem Tomá-

šem Blažkem na věž ke zvonům. Manuálnímu 
zvonění již dávno odzvonilo, a tak po cestě bylo 
možné nahlédnout do útrob složitého mecha-
nismu přesně nastaveného hodinového strojku. 
Protože programy v muzeu i galerii končily již 
ve 22 hodin, pravou noc mohli návštěvníci zažít 
jen v chrámu Českobratrské církve evangelické. 
Rozjímavou atmosféru navodil hrou na varhany 
a čtením žalmů Ladislav Moravetz. Na závěr od-
sloužili farář Zdeněk Šorm a Vojtěch Hrouda ve 
zcela setmělém kostele bohoslužbu a zakončili 
tak krátce před půlnocí celý program.    -kuku-

Koncert Lucie Bílé. 
Smyslový požitek
Koncert naší přední české zpěvačky se stal úžas-
ným zážitkem nejen po stránce pěvecké, ale i po 
stránce vizuální. Lucie Bílá zazpívala především 
pomalejší a procítěnější skladby ze svého reper-
toáru. Během chvíle tak dokázala navodit nesku-
tečně příjemnou atmosféru, kterou přerušil vždy 
jen potlesk diváků. Na zpěvačku a na její klavírní 
doprovod, hudebníka a skladatele Petra Maláska, 
byl neobyčejný pohled. Jednoduché a efektní svě-
telné aranžmá a nádherná černá róba Lucie Bílé 
skvěle doplnily její výborný pěvecký výkon. Po 
krátkém klavírním sólu vyměnila naše zlatá sla-
vice černé šaty za toaletu čistě bílou. Ta vyvolala 
u publika malé povzdechnutí, protože zpěvačka 
vypadala zcela jako nevěsta, což ostatně potvrdil 
i Petr Malásek zahráním několika  prvních taktů 
svatebního pochodu. Příjemná společnost Lucie 
Bílé byla milým zpestřením deštivého dne. Svůj 
smysl pro humor navíc prokázala při neformál-
ním rozhovoru s diváky a vyprávěním výbor-
ných vtipů. Publikum si tak naprosto získala. Za 
krásně strávený večer ji i jejího partnera odmě-
nilo po právu zaslouženým potleskem ve stoje. 

-kuku- 

Otvírání studánek na Třech Studních

Kouzelnému dílu Bohuslava Martinů přálo po-
časí jak minulý rok, tak i letos, kdy  u studánek 
Barborky a Vitulky o poslední květnové sobotě 
podmanivé melodie kantáty prostupovaly pří-
rodním areálem. Mezi vzácnými přihlížejícími 
byli především prezident republiky Miloš Zeman, 
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, senátor-
ka Dagmar Zvěřinová a starosta Nového Města 
na Moravě Michal Šmarda. Jednalo se o jubilejní 
20. nepřetržité uvádění slavnosti na Třech Stud-
ních, ovšem podle Okresního archivu ve Žďáře 
nad Sázavou se Otvírání studánek uskutečňova-
lo nepravidelně od roku 1978 jednak u Stříbrné 
studánky pod Žákovou horou a u Vitulčiny stu-

dánky na Třech Studních, pak by se jednalo již 
o 30. výročí slavnosti. Sbor, sólisté a hudebníci 
sborů Zvoneček a Campanula z Jihlavy i ve ztíže-
ných podmínkách přednesem světoznámého díla 
zanechali u hojného obecenstva příznivý dojem.  
I obdivovatel Vysočiny prezident republiky Miloš 
Zeman se netajil spokojeností, každého účinku-
jícího osobně obdaroval rudou růží. Příznačné 
bylo jeho vyjádření: „Ze všeho nejvíce mě oslovil 
závěrečný verš … z ruky do ruky si podáváme těž-
ký klíč, klíč od domova.“ Je skutečností, že právě 
před 75 léty Martinů pobýval téměř celý červenec 
na Třech Studních a kantátu pak věnoval Poličce, 
Vysočině, Sykovci a Třem Studním. Mezi přihlí-
žejícími byla i Eliška Lányová, která již 34 let žije 
v Melbourne. „Strašně moc se mi to líbilo. Přizná-
vám se, že mě to dojalo natolik, až jsem brečela,“ 
řekla Čechoaustralanka. V druhé části programu 
vystoupily folklorní soubory z Vysočiny, děti ZŠ 
Křižánky, národopisný soubor Groš Dolní Ro-
žínka a představení Obrazy ze života Bohuslava 
Martinů si připravila žďárská Královská divadelní 
společnost Effrenata. Za finanční podporu slav-
nosti náleží poděkování Nadaci Bohuslava Mar-
tinů, Kraji Vysočina a obci Určice.    Josef Kaprál

Jakub Pustina zpívá pro povodní postižené oblasti 
Operní pěvec Jakub Pustina pořádá unikátní 
koncertní turné na pomoc lidem postiženým 
povodněmi. Ze 14 naplánovaných benefičních 
koncertů zbývá odehrát ještě 5 takových. Umě-
lec na nich vystupuje za klavírního doprovodu. 
Vstupné je dobrovolné a celkový výtěžek bude vě-
nován jednotlivým domácnostem, kterým velká 

voda zkomplikovala život.  Potřebné peníze pře-
dá pěvec osobně. „Jako v minulých letech, když 
jsem pořádal povodňové benefice, bude pomoc 
směřována především do obcí, které nejsou tolik 
medializovány, ale ve kterých je situace kritická 
a mnohdy i horší. Jde například o obec Vojkovice 
vedle Zálezlic,“ doplňuje Jakub Pustina.      -mah-

Loutky těší a baví mnoho let celé generace lidí. 
Prostřednictvím nich můžete prožít téměř coko-
li, stačí pouze podlehnout fantazii. V Království 
loutek se promění na prázdniny i Horácké mu-
zeum, které představí regionální výrobu loutek. 
Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na vyře-
závané i sádrové marionety, maňásky a kornouty 
(loutky vedené ze spodu). Dále pak na javajky 

a celá loutková divadla, mezi kterými bude pro 
děti nejzajímavější takzvané Tvořivé loutkové 
divadlo. To obsahuje dřevěné loutky, které si děti 
mohou samy sestavit, loutkové kostýmy, předtiš-
těné kulisy, které si děti mohou vymalovat podle 
vlastní fantazie. Firma Království loutek, která 
výstavu přináší, patří k největším výrobcům kla-
sických dřevěných loutek v České republice. Je-

jich výrobou se zabývá dlouhých šestnáct let. Za 
tuto dobu v tomto „království“ vyrobili více než 
půl milionu loutek ve stovkách druhů. Od roku 
2008 funguje jako chráněná dílna, což znamená, 
že zaměstnává lidi se zdravotním postižením. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 
4. července v 16 hodin. Výstavu loutek pak mů-
žete navštívit každý den od 9 do 17 hodin.  -HM-

Muzeum se na prázdniny promění v Království loutek

4.7. Fryšava, dům kultury, 19:00 
5.7. Okříšky, kostel od 16:30 
5.7. Častrov, dům kultury od 19:00 
6.7. Sněžné, kostel od 13:30 
6.7. Sobíňov, kostel od 16:30

Termíny koncertů: 

Hyjé, Sbírko motýlů!
Kdo využil příležitost prohlédnout si letošní 
sbírku pestrobarevných divadelních motýlů, 
nezaváhal. Milovníky pohybového divadla 
nadchlo působivé zpracování starověkých 
divů žáky tanečního oboru ZUŠ v  předsta-
vení Sedm divů světa, literárně dramatický 
obor nabídl kolekci od nejmenších po nejzku-
šenější motýlí exempláře, děti předškolního 
a mladšího školního věku si užily jedinečnou 
podívanou jihlavského souboru De Facto 
Mimo Kája v  cirkuse. Středoškoláky nadchl 
Skleněný zvěřinec Tennessee Williamse v  po-
dání brněnského Buranteatru, žáci staršího 
školního věku si mohli vychutnat Karlovu 
a Jaromírovu pohádku Jakuba Folvarčného, 
všichni pak ojedinělou divadelní podívanou 

plnou překvapivých scénických nápadů po-
stavenou na citlivém zpracování jednodu-
chého tématu v  grotesce o třech batolatech 
Všechno lítá, co peří má královéhradeckého 
divadla DRAK. Dospívající a dospělé pub-
likum přivedla ke katarzi civilně a s  láskou 
stavěná inscenace o těžce nemocném chlapci 
a jeho posledních a přesto tak naplno proži-
tých dnech Oskar a Růžová paní v podání Jana 
Sklenáře a Martiny Eliášové z  Klicperova di-
vadla. Okázalý divadelní průvod masek a roz-
ličných divadelních skupin v  čele s  bubeníky 
souboru bicích nástrojů Asaf ze ZUŠ nesměl 
chybět, ani výtvarné dílny před ním, ani kon-
cert Sřídmých klusáků v kulisách višní násled-
ně, natož působivá noční fireshow půvabných 

ohnivých dam a neohrožených mužů. Díky 
vstřícnosti ředitelky Novoměstských kultur-
ních zařízení Veroniky Teplé zajišťuje Kultur-
ní dům finančně již druhým rokem hlavního 
hosta festivalu – tentokrát vám nabídl herec-
ký koncert dvou velkých dam českého divadla 
Jany Štěpánkové a Zlaty Adamovské v insce-
naci Na útěku. Letošní kolekce motýlů byla 
obzvláště vydařená. Ojedinělé pojetí, nosná 
témata a jeviště přesahující prostředky. Ka-
ždý motýl je v  letošní sbírce ten nejkrásnější. 
Děkujeme za pomoc a podporu novoměstské 
ZUŠ, sboru ČCE, DDM a NKZ, městu Nové-
mu Městu na Moravě, Sberbank CZ a Nadaci 
Život umělce, díky nimž vám každoročně di-
vadelní festival přinášíme.    o.s. Lysina lenina. 

Hudební rozmluvy…
Pod tímto názvem se skrývá další koncert letoš-
ních Novoměstských hudebních slavností. Kon-
cert se koná při příležitosti jubilejního 1150. vý-
ročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu 
a jistě přinese všem mimořádný zážitek. Na nedě-
li 7. července v 18 hodin večer je do evangelické-
ho kostela připraven ojedinělý program, který ná-
vštěvníkům představí dva nejúspěšnější soubory, 
které v posledních letech v rámci NHS vystoupily. 
Nejprve zazní Podhostýnská mše „Missa subhos-
tinensis“, jejímž autorem je Ladislav Moravetz. 
Ten také bude řídit evangelický pěvecký sbor ze 

Zlína, který nám toto dílo představí. Tuto část 
ohraničí stejným autorem upravené skladby: 
Žalm 100 a známá píseň Hospodine, pomiluj ny. 
Poté bude následovat hudební blok, ve kterém 
vystoupí populární Hradišťan pod vedením Jiří-
ho Pavlici, který nás také bude celým pořadem 
spoluprovázet. Odtud i název koncertu: Hudeb-
ní rozmluvy…Na závěr pak obě tělesa spojí své 
síly a budou znít známé Pavlicovy skladby jako 
například Vstávej, aleluja,  Velkomoravský cho-
rál a mnohé další. Vstupenky lze získat tentokrát 
v předprodeji v Knihkupectví Trojan.   -Maneor-

Výstava Cyril, Metoděj, Jan

V rámci červencových svátků, zvláště pak při pří-
ležitosti jubilejního 1150. výročí příchodu sv. Cyri-

la a Metoděje na Moravu, je pro širokou veřejnost 
po celý červenec v Horáckém muzeu připravena 
výstava s názvem Cyril, Metoděj, Jan. Jedná se 
o sošky uvedených postav a plakáty dokumen-
tující historii jejich vzniku. Autorem je známý 
zlínský akademický sochař a výtvarný pedagog  
Radim Hanke. Ten je rovněž tvůrcem celé řady re-
alizací výtvarných symbolů a pomníkových soch 
ve veřejném prostoru. Jeho tvorba je zastoupena 
v řadě soukromých i veřejných uměleckých sbírek. 
Na vernisáž jsme všichni zváni v obvyklém čase 
v 16 hodin v pondělí 1. července do Horáckého 
muzea, kde autor výstavu osobně zahájí.    -Maneor-

Ocenění žáci ZUŠ Jana Štursy 
ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým studen-
tům k  jejich úspěchům v  letošním školním 
roce a děkuje za vzornou reprezentaci školy. 
Hudební obor:
Ludvík Polnický – hra na akordeon: 
3. místo v celostátním kole soutěže ZUŠ 
Dagmar Smolíková, Terezie Tulisová, Vojtěch 
Kužel, Hana Peňázová - hra na akordeon: 
2. místo v krajském kole soutěže ZUŠ 
klarinetové kvarteto - Adam Zelený, Matěj 
Trödler, David Hudec, Anička Šanderová 
2. místo v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ
žáci z kytarové třídy M. Mrlíka - reprezentace 
ZUŠ na Konzervatoři Brno
soubor bicích nástrojů „Asaf“ - reprezentace 
ZUŠ
Literárně dramatický obor:

soubor „Ušní mázek“ - postup na celostátní 
přehlídku uměleckého přednesu Wolkrův Pro-
stějov 2013 a přehlídku mladého divadla Mladá 
scéna 2013
soubor „Úžasní rebelové“  -  nominace na celo-
státní přehlídku dětského divadla Dětská scéna 
2013

„My všichni“- nominace na celostátní soutěž ZUŠ
Filip Chroustovský - čestné uznání na krajském 
kole přehlídky dětského přednesu Dětská scéna 
2013
Výtvarný obor:

„Malujeme po síti“ – účast ve finále soutěže čes-
kého rozhlasu 
Taneční obor:
představení „Sedm divů světa“ - reprezentace 
školy                                                                             -mos-

Letní pódium 
může být vaše 
Od poloviny července až do Slavností medu na 
konci prázdnin bude stát na Vratislavově ná-
městí zastřešené pódium, které můžete zdarma 
využít ke svým akcím i vy. Program letní scény 
v červenci se již rýsuje, a tak z potvrzených akcí 
můžete zhlédnout v pátek 12. července bystřic-
ké ochotnické divadlo s hrou Dámská šatna. 
V sobotu 20. července si určitě přijďte od 20:00 
poslechnout horké rytmy lidových písní různých 
etnik v podání kapely z Litomyšle Trio de Janei-
ro. Na konec července je plánováno i překvapení 
pro děti, ale pro bližší informace sledujte vývěsní 
plochy nebo webové stránky: nkz.nmnm.cz. „Ve 
stejném duchu bychom chtěli pokračovat i v srp-
nu. Koncert se bude střídat s divadlem. Zároveň 
nechceme konkurovat akcím, které jsou již na-
plánované. Budeme tedy vyplňovat volná místa 
v kulturním kalendáři Nového Města,“ vysvětluje 
koordinaci akcí na letním pódiu ředitelka NKZ Ve-
ronika Teplá, kterou zájemci o pronájem mohou 
kontaktovat na tel. čísle: 725 109 673, případně 
na e-mailu: veronika.tepla@nmnm.cz.  -kuku-

Oslavy kapličky 
a hodování 

V sobotu 25. května se na Janské ulici konala 
neformální oslava 203 let kapličky. Tentokráte 
přálo i počasí, a tak se dalo v pohodě diskutovat 
a ochutnávat tradiční kulinářské výrobky. Byly 
jimi bramborové placky na několik způsobů, hous-
tičky a mrkvové šátečky. Koštovaly se také vzorky 
domácí slivovice. Pohodové odpoledne doprovodil 
na harmoniku pan Jindřich Dolníček. Přes kolizi s 
několika dalšími akcemi si ke kapličce našlo ces-
tu přes sedmdesát občanů, kteří zavzpomínali na 
minulá léta a s chutí si zazpívali.    Petr Hubáček
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Protože z původního Komenského náměstí zbylo 
jen pár domů, chtěl bych připomenout ty domy, 
které pamatuji z  mládí a které ustoupily nové 
zástavbě. Když projdeme průchodem od zámku, 
stával za úzkou silnicí rohový dům Zezulákových. 
Tam byl obchod a pekařství. Dům voněl chlebem 
a pečivem z pekárny. Tam jsme chodili pro velké 
bochníky chleba a zahnuté ručně točené rohlíky 

s  košem pro restauraci hotelu. Vedle vysokého 
domu s pekárnou stály dva nízké domy, kde bylo 
několik obchodů. Prvně se zastavíme v řeznictví, 
kde za pultem pracoval řezník Jaroslav Štůla 
s  manželkou. Rádi jsme tam chodili pro maso 
a čerstvý salám. Obchod byl později v 60. letech 
přestavěn a byl tam první bufet v Novém Městě. 
Ve stejném domě bylo dříve holičství a kadeřnic-
tví Karel Čejka. Později po válce tam pamatuji 
drogerii Richarda Krabce. Ve vedlejším domě, 
kde se říkalo u Jelínků, byly dva obchody. Jeden 
byla trafika, kde seděl trafikant Jinek ze Sva-
tojánky, a vedle bylo hodinářství, kde prodával 
a opravoval hodiny pan Šír. Majitel domu pan 
Jelínek přišel za války o život. Když sovětská leta-
dla bombardovala ustupující německou armádu, 
pozoroval dalekohledem nalétávající letadla a byl 
zasažen z jednoho z nich několika střelami na své 
zahradě. Později tam bydlela rodina Mokrých. 
Nyní jsme u dalšího domu doktora Šimona Škr-
ly. Již před první válkou vystavěl na spodní části 
náměstí patrový výstavní dům s věžičkami. Dole 
v domě měl ordinaci, a když se přišlo do čekárny, 
byla tam v zasklené skříni kostra člověka. To asi 
pacienty podpořilo, čekat s kostlivcem. Také zde 

pracoval u doktora Škrly MUDr. Miloš Slonek, 
později primář. Po odchodu staré paní doktoro-
vé zde bydlelo v domě ještě několik nájemníků 
jako Zahradníkovi, Vojanovi, Popelkovi. Později, 
když byl dům prodán, bylo zde v roce 1963 zří-
zeno lesnické učiliště. Před domem na chodníku 
stálo osm okrasných javorů a po všech úpravách 
a bourání zůstali do dnešních dnů dva krajní. Při-
cházíme k domu vedlejšímu a to býval Hotel Ně-
mecký. V roce 1916 koupil můj dědeček František 
Německý dům s  nálevnou a přestavěl tento na 
hotel, který sloužil obyvatelům 67 let. Ještě dnes 
si mnozí z návštěvníků vzpomenou na restauraci 
a na kuchaře Havelku. Myslím, že tento hotel by 
si zasloužil zvláštní článek, protože mnozí si rádi 
vzpomenou na Hotel Německý. Vedlejší dům, vy-
soký patrový, patřil továrníkovi Janu Kadlecovi 
a jeho rodině. Po válce tam už ale nikdo z nich 
nebydlel a v obchodě bylo železářství. V domě se 
říkalo u Štiplů, protože tam prodávala paní Štip-
lová se synem Karlem. U ochotné paní Štiplové 
jsme za mládí kupovali kovové skobičky do pra-
ků, které jsme nutně potřebovali. Nahoře v domě 
bydlel MUDr. Stanislav Fiala, známý zubař. Také 
zde měl ordinaci. Později zde byla zřízena stanice 
SNB. Všechny tyto popisované domy byly zbou-
rány a na jejich pozemcích stojí ulice Budovatelů.
Naproti přes ulici dodnes stojí stará evangelická 
fara, kde ještě pamatuji vdovu paní Vašířovou, 
která zde bydlela se synem Jarmilem Vašířem – 
učitelem. Po válce přešel dům pod správu soused-
ní mlékárny a později byl prodán. Vedlejší vysoký 
dům směrem ke kostelu si postavil novoměstský 
stavitel Jan Schier už v roce 1888. V domě naho-
ře bydlela dlouho slečna Jelínková, později něko-
lik dalších nájemníků. Také zde bydlel fotograf 
Emil Srnský s  manželkou, rodina Doležalova 
a naposled Jurmanovi. Dědicové rodiny Šíro-
vy dům prodali před osmi lety novému majiteli. 
Dnes je důstojně opraven a dělá čest horní části 
Komenského náměstí. Přicházíme k  evangelic-
ké zahradě, kde stojí od roku 1898 evangelický 
kostel. Vlevo od kostela směrem k Halině stávaly 
ještě tři domy. V prvním bydleli Petrovi, tam jsem 
vždy běžel, aby nám pan Petr naklepal kosu. Dal-

ší dům byl u Tomanů a potom patrový dům, kde 
jsme říkali u Padrtků. V domě bydlely čtyři rodiny. 
Vlevo dole Zelených, říkalo se u kominářů. Jeden 
ze synů kominíka Zeleného – Jan – v mládí ochr-
nul a zůstal přes 40 roků ležet na posteli. Přesto 
byl veselé povahy. Po celý jeho život se o něj stara-
la sestra Marta Zelená. Naproti přes průjezd měl 
dílnu a byt dovedný zámečník Ambrož Polnický 

– zvaný koloběžka. Nám klukům spravoval kolo-
běžky a kola. Nahoře v domě bydlel notář Artuš 
Müller. Jeho paní byla rázná žena a často jí bylo 
slyšet až z  oken. V  bytě vlevo bydleli Padrtkovi. 
Všechny tři domy byly zbourány a na jejich mís-
tě se postavil obchodní dům. Po revoluci to byl 
Meinl, pak Albert, nyní Hruška. Dostali jsme se 
až k vysoké budově Haliny, jak se zastara říkalo 
Zádruha. Dříve patřila hospodářskému družstvu 
a byl zde sklad obilovin. Dnes je budova přesta-
věna a nový majitel zde zřídil několik obchodů 
a restauraci. Naproti přes silnici vedoucí na Vra-
tislavovo náměstí jsou budovy staré pošty patřící 
kdysi k  zámku. Vchod z  náměstí Komenského, 
kde je dnes květinářství, byl původně do pošty 
a telegrafního úřadu. Později se na poštu chodi-
lo z druhé strany. Uprostřed dolní části náměstí 
stála benzinová pumpa. Tu obsluhoval dlouhá 
léta pan Josef Figurák. Často jsme sledovali, jak 
míchá olej s  benzinem do motocyklů v  konvi 
a nalévá. Sedával ve výčepu v  Hotelu Německý, 
kde pil kávu. Měl své místo u okna, aby viděl, 
když někdo přijel k  pumpě. To pak vyběhl a ob-
sloužil motoristu nebo auto. Již před válkou byl 
prudký rozvoj autobusové dopravy a autobusy 
měly stanoviště na Komenského náměstí kolem 
pumpy. V  50. letech po zrušení parku v  horní 
části náměstí začalo se jezdit na nové autobusové 
nádraží. Velká plocha od kostela až dolů k Halině 
sloužila nám jako velké hřiště. Znali jsme všech-
ny autobusy a jejich řidiče a věděli jsme, kam kdo 
jezdí. Bylo to náměstíčko našeho mládí, kde jsme 
hráli kuličky a na zaháňku, kde jsme vyrůstali. 
Bylo štěstí narodit se na Komenského náměstí.

Jaroslav Německý

 15 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2013

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Komenského náměstí

Vzpomínání na naše náměstíčko

V příštím čísle:
Masarykova ulice

Vzpomínka na ThDr. Václava Kejře
Dominantou Komenského náměstí se stal evan-
gelický kostel postavený v roce 1898 stavitelem 
Josefem Sadílkem. O stavbu se významně staral 
tehdejší farář Josef Dobeš. Počátkem 20. století 
se stal farářem Dobešův zeť Vincenc Vašíř. Sbor 
byl velký, a tak si v roce 1938 zvolil druhého faráře, 
kterým se stal ThDr. Václav Kejř. Na Vysočinu při-
šel tento rodák z Mělnicka po studiu v USA, odkud 
si přivedl svou paní. Nastoupil v roce 1933 jako vi-
kář do Daňkovic a odtud od roku 1938 do Nového 
Města, kde působil až do roku 1969. Do sboru při-
nesl „nový vítr“ a záhy získal velkou oblibu zejmé-
na u dětí a mládeže. Paní Jaroslava Ondráčková 
vzpomíná: „Začala jsem chodit do obecné školy 
v roce 1940. Nejprve nás učil náboženství pan 
senior Vincenc Vašíř. Byl přísný. Chodil v černém 
obleku, nosil bílou košili se škrobeným límcem 
a manžetami. Učil nás až do 13 let – do doby 
konfirmace. Velice jsme uvítali, že nás bude při-
pravovat na konfirmaci farář Kejř. Byl pravý opak 
seniora Vašíře. Byl veselý, už jsme z něho neměli 
strach. Když jsme něco neuměli, připomněl, aby-
chom se to do příště naučili. Do hodin nábožen-
ství a na konfirmační cvičení jsme se už těšili. Pan 
farář Kejř nosil obleky, které mu velice slušely, 
takže se nám všem líbil. I spolužačky – katoličky 
nám ho záviděly. Na každý náš pozdrav se uklonil 
nebo zamával, pokud byl na druhém chodníku.“ 

Postupně – zejména za války – získával Dr. Kejř 
vážnost ve městě i okolí. Byl společenský, k lidem 
vnímavý, srdečný. Měl dar lidi potěšit a povzbu-
dit. A to bylo v této době zvlášť důležité. Opět ze 
vzpomínek paní Ondráčkové: „Můj tatínek byl 
kurátorem sboru, takže ho pan farář často na-
vštěvoval. Rodiče k nám zvali i jeho paní. V době 
války to byla nejpříjemnější návštěva. V našem 
okolí Němci pozavírali mnoho našich známých, 
kteří zemřeli v koncentračních táborech. Takže 
láskyplnou tvář pana faráře Kejře jsme rádi ví-
dali. Do Nového Města jezdil i p. synodní senior 
Křenek, který na čas opustil Prahu. Často kázal 
a povzbuzoval manželky zavražděných  mužů. Ne-
bylo jich málo. Tehdy, v těch nejtěžších dobách, nás 
Pán Bůh neopustil tím, že nám dal takové muže, 
kteří nás uměli povzbudit a potěšit.“ Synodní se-
nior Křenek se vzdal začátkem války své funkce 
a v Praze mu hrozilo zatčení. Kejřovi mu v No-
vém Městě zajistili tajně ubytování v evangelic-
ké rodině Procházkových. V roce 1946 byl Dr. 
Kejř ustanoven seniorem Novoměstského seni-
orátu. Díky jeho kontaktům v USA se podařilo 
v roce 1948 postavit na ulici Křenkově novou faru, 
kterou obývali Kejřovi se dvěma dětmi – synem 
Josefem a dcerou Evelyn. Častými hosty zde byli 
manželé Křenkovi, ale i mnoho dalších přátel 
rodiny i sboru. Za doby působení Dr. Kejře se ve 

sboru vystřídala řada vikářů, kteří na svůj pobyt 
v Novém Městě  rádi vzpomínají a pro své bu-
doucí povolání zde získali dokonalou průpravu. 
Senior Kejř byl výborný kazatel, trpělivý učitel 
a diplomat v jednání s lidmi. Když byl v roce 1969 
zvolen synodním seniorem, nastalo těžké loučení 
pro obě strany. Členové sboru se těžce smiřovali 
s tím, že „náš pan senior“ odchází. Dr. Kejř však 
sboru zajistil za sebe plnohodnotnou náhradu 

– skvělého kazatele a charakterního laskavého 
člověka – pana faráře a později seniora Josefa 
Batelku. Ale to už je jiná kapitola.   Jana Černá

Od tolerance k buldozeru

Dnešní Komenského náměstí nestrannému po-
zorovateli jako klasické náměstí připadat nebu-
de. „Je to jenom křižovatka,“ řekne si. Čím to? 
V  našem seriálu jsme totiž postoupili do těch 
částí města, které byly výrazně zasaženy „novou“ 
výstavbou, která šla ruku v ruce s likvidací všeho 

„starého“. I když buďme spravedliví, ráz náměs-
tí se počal měnit mnohem dřív, než budování 
socialismu objevilo kouzlo panelu. A vlastně to 
všechno začal už císařpán. Ale ano! Osvícený cí-
sař Josef II. svým tolerančním patentem umožnil 
od roku 1781 svobodně vyznávat i jinou než kato-
lickou víru. K nově povoleným konfesím – augš-
purské a helvetské – se tehdy v  Novém Městě 
přihlásilo 43 rodin. Do města byl z Uher povolán 
kazatel a brzy se začala stavět i „toleranční“ mod-
litebna. Byla to poměrně prostá přízemní stavba, 
jež nesměla mít věž. Císařova tolerance měla své 
meze. Své meze měla i tolerance městské rady, 
která povolila stavbu modlitebny přímo u rybníč-
ku, který tehdy vévodil Husímu rynku, předchůd-

ci dnešního Komenského náměstí. Jaký zástupce 
živočišné říše obvykle brázdil hladinu rybníčku, 
je z původního názvu náměstí patrné. Modliteb-
na byla postavena v roce 1784 a díky ní se postup-
ně pro toto místo ujal název Evangelické náměstí. 
Modlitebna však chátrala – blízký rybníček jí 
permanentně podmáčel zdi, v  roce 1801 spolu 
s  velkou částí města vyhořela. V  roce 1854 byl 
rybníček vysušen a zavezen a na jeho místě byla 
zřízena nádrž na vodu. Zrušením rybníčku se 
ulevilo i modlitebně, které byl v roce 1856 vyzděn 
štít a ozdoben kalichem. Evangelíci však snili 
o vlastním kostele. A po mnoha letech se dočka-
li. Především díky faráři Josefu Dobešovi mohlo 
8. září 1898 dojít k  slavnostnímu posvěcení no-
vého evangelického kostela postaveného v novo-
renesančním slohu podle projektu vídeňského 
architekta Hanse Glasera. Kostel byl postaven 
na pozemcích dvou zbořených domů. Byla tak 
vytvořena proluka v  horní části náměstí. Zboře-
na byla také stará modlitebna. Na místě, kde v ní 
stával stůl Páně, byl odhalen pomník císaři Fran-
tišku Josefu I. Okolí pomníku bylo později upra-
veno do podoby parku. S  koncem mocnářství 
bylo skoncováno i s jeho symboly, a tak se busta 
císaře poroučela z podstavce. Uvolněné místo na 
podstavci zaujal 15. listopadu 1920 Jan Ámos 
Komenský, který dal své jméno celému náměstí. 
Tou dobu už sem vedla z  Vratislavova náměs-
tí širší ulice. Při přestavbě bývalého panského 
pivovaru (čp. 3) v  roce 1912 byla totiž původní 
úzká ulička mezi pivovarem a Halinou rozšířena 

o tři metry. V  létě roku 1933 bylo v  rámci dláž-
dění Masarykovy ulice vydlážděno kamennou 
kostkou i Komenského náměstí. Při úpravách 
náměstí byla pro silnici zabrána i část parku před 
pomníkem, kde dříve stávala modlitebna. Ra-
zantní proměna však čekala náměstí až v druhé 
polovině 20. století. V roce 1952 ustoupila další 
část parku novému autobusovému nádraží. V še-
desátých letech došlo i na bourání. Nejprve byl 
kvůli rozšíření komunikace zbořen Zezulákův 
rohový dům čp. 99, kolem nějž se odbočovalo na 
Brněnskou ulici. V roce 1969 se k zemi poroučely 
i tři domy v  horní části náměstí, na jejichž mís-
tě byl v  roce 1972 otevřen nový obchodní dům. 
A to už začal zvonit umíráček dalším domům. Na 
počátku sedmdesátých let se začalo s budováním 
panelového sídliště na dnešních ulicích Hornic-
ké a Budovatelů, které provázelo systematické 
bourání. Bourání staré zástavby postupovalo 
dnešní Masarykovou ulicí od čp. 218 směrem 
ke Komenskému náměstí. Během osmdesátých 
let byla zbořena celá spodní (východní) stra-
na náměstí. Zmizel tak i kdysi výstavný dům 
bývalého starosty a oblíbeného lékaře MUDr. 
Šimona Škrly, který byl ještě před začátkem 
bourání zohyzděn nevkusnou nástavbou. Jako 
poslední padl v  roce 1987 Hotel Německý zdo-
bený sgrafity Karla Němce. Z původní zástavby 
Komenského náměstí tak do dnešní doby zůstaly 
zachovány jen dva domy – čp. 133 (bývalý dům sta-
vitelů z rodu Šírů) a 135 (bývalá evangelická fara).

Vít Křesadlo

Foto: zleva Hotel Německý, Škrlův dům, U Jelínků, Štůlovo řeznictví.

Foto: Václav Kejř (vlevo) s Josefem Batelkou
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Hledáčkem fotoaparátu: Pražská mise

Hasiči okresu závodili v Jihlavě 
Dne 27. dubna se konal již 5. ročník hasičského 
víceboje. Tato soutěž prověřila fyzickou kondi-
ci a tvrdou práci hasičů při zásahových událos-
tech. Na startu bylo přihlášeno 108 mužů a 30 
žen. Soutěž se konala za pěkného slunečného 
dne. Okres Žďár nad Sázavou reprezentovali 
dobrovolní hasiči z Nového Města na Moravě 
a Žďáru nad Sázavou 2 – Zámku. Družstvo ze 
Zámku reprezentovali Marek Entlicher, Jan 
Dobrovolný, Jan Škárka, Martin Čahák, On-
dřej Pérez a Lukáš Milota. Družstvo z  Nové-
ho Města na Moravě pod vedením vedoucího 

Jaroslava Štejdíře ve složení Dušan Holý, Sla-
vomír Mokrý a Jakub Stařík. Tento závod plní 
jednotlivci a na závěr se hodnotí jak jednotlivci, 
tak i družstvo. Trať měří cca 100 metrů a hasiči 
ji absolvují v plném vybavení, tzn. v zásahovém 
oděvu, obuvi, přilbě a se spuštěným dýchacím 
přístrojem. Plní různé úkoly, jako například 
úder na takzvaný hamr (závaží o váze 86 kg 
musí palicí posunout na určenou vzdálenost). 
Dalším úkolem je překonání dvoumetrové 
bariéry a v závěru tratě je přemístění figurí-
ny o váze 80 kg na vzdálenost cca 35 metrů. 

Nové Město na Moravě:
14. místo Stařík Jakub
20. Mokrý Slávek
21. Holý Dušan

Žďár nad Sázavou 2 – Zámek:
6. místo Dobrovolný Jan
13. místo Čahák Martin
16. místo Škárka Jan
19. místo Milota Lukáš
24. místo Entlicher Marek
25. místo Pérez Ondřej

Umístění v kategorii družstev:
4. místo Nové Město na Moravě
5. místo Žďár nad Sázavou B
6. místo Žďár nad Sázavou A

Závěrem můžeme sdělit občanům našich 
měst Žďáru nad Sázavou i Nového Města 
na Moravě, že se vždy mohou na své hasiče 
spolehnout, když bude potřeba jejich pomo-
ci. Děkujeme za reprezentaci obou sborů 
a fanouškům ze Žďáru i SDH Jámy za aktiv-
ní podporu při závodech.    Jaroslav Štejdíř

Hasiči našeho okresu se umístili:

Mladí hasiči novoměstského okrsku
Dne 18. května se ve Vysočina Areně uskutečni-
lo okresní kolo celostátní hry Plamen. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích, a to mladší žáci a star-
ší žáci. Tato soutěž se skládá z požárního úto-
ku CTIF, štafety CTIF a klasického požárního 
útoku. Náš okrsek reprezentovalo v kategorii 
mladších pět sborů dobrovolných hasičů, které 
se umístily takto:  25. místo SDH Nová Ves, 12. 
místo SDH Křídla, 11. místo SDH Nové Měs-
to na Moravě, 2. místo SDH Zubří, 1.  místo 
SDH Radňovice. SDH Radňovice byl zároveň 
nejlepším v celém okrese Žďár nad Sázavou. 
V  kategorii starší žáci bylo pořadí následující: 
26. místo SDH Nová Ves, 17. místo SDH Ro-
kytno, 14. místo SDH Radňovice, 11. místo 
SDH Slavkovice, 8. místo SDH Nové Město 
na Moravě, 5. místo SDH Zubří. Další soutěží 

bylo okresní kolo dorostu, které se konalo 25. 
května v Bystřici nad Pernštejnem. Náš okrsek 
reprezentovali pouze dorostenci v kategorii 
jednotlivců - Roman Lhoták, Ondřej Michut 
a Ondřej Hrdina z SDH Rokytno. Všichni mladí 
hasiči soutěžili za SDH Nové Město na Moravě. 
Tento závod se nám vydařil a dva naši soutěžící, 
Ondřej Hrdina z 1. místa a Roman Lhoták ze 4. 
místa, si vybojovali krásný postup do krajského 
kola. Krajské kolo se uskutečnilo 9. června v Ha-
vlíčkově Brodě. Přes silnou konkurenci skončil 
Ondřej Hrdina na 16. místě a Roman Lhoták 
na 19. místě. Pro chlapce to byla výborná zku-
šenost do dalších závodů. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem vedoucím kolektivů mla-
dých hasičů a dorostu za vzornou reprezentaci. 

Jaroslav Štejdíř, okrskový referent mládeže

Více fotografií na:
noviny.nmnm.cz

Letošní velká voda zaměstnala i novoměstské hasiče. Ti společně s dalšími jednotkami dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina vypomáhali v Praze se stavbou 
protipovodňových zábran a pytlováním písku. Podívejte se, co jejich pomoc obnášela a jak náročné to bylo. Hasiči strávili na nohou dlouhých 22 hodin. -mah-

Nova Civitas – Novoměšťáci Novoměšťákům
Být si blíž, tak se dala v loňském roce shrnout měst-
ská slavnost Nova Civitas. I letos chtěli organizáto-
ři v tomto duchu pokračovat, a tak k 720. výročí 
vydání listiny s první zmínkou o Novém Městě při-
pravili pestrý program.  A vydařil se! Počasí vyšlo 

na jedničku a z programu si vybral opravdu každý. 
Během dvou dnů se Novoměšťákům představily 
neziskovky, školy, místní kapely, ale také hudební 
lahůdky v podobě koncertů skupin Zrní, UDG či 
World Music Tomáš Kočko a Orchestr. Naše dny 

byly zakončeny jízdou historickým autobusem 
přímo z náměstí, který vozil zájemce na západ 
slunce k lanovce na Harusově kopci.  Nezbývá než 
dodat, že všichni, kteří se podíleli na organizaci 
městské slavnosti, odvedli perfektní práci!  -mah-

Více fotografií na: nkz.nmnm.cz
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 17. 7. 2013
* kuřice černé, červené, kuřice bílé (nesou bílá vejce), 
 kuřice kropenaté - stáří 12 - 18 týdnů, ceny 120 - 180 Kč

* moularden (kříženec pižmová + peking. kachna), 
stáří 1 - 3 týdny, cena 70 - 90 Kč
NOVINKA Krůty divoké, stáří 1 - 6 týdnů, cena 200 - 300 Kč
NOVINKA Holokrčky, stáří 2 - 3 týdny, cena 170 - 190 Kč 

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

AUTO Pečinka, s.r.o. Novoměstská 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 552 985, fax: 566 552 985
info@autopecinka.cz, www.autopecinka.cz

Máte starší vozidlo a hledáte pojištění jen 
na rizika, která sami neovlivníte? 

Povinné ručení + živel (např. kroupy, povodeň, vichřice, zvěř) + vandal
Příklad Škoda Octavia 1,9….. 4065 Kč ročně!
    Příklad Škoda Fabia 1,6….. 2967 Kč ročně!

 * možnost připojistit i čelní sklo. Typická modelace pro vůz r. v. 2003, 100 tis. Kč 
     a 35 mil. povinné ručení (plný bonus)
 * pokud nepotřebujete riziko vandal, tak sleva přibližně 22 %
 * neriskujte a pojišťujte se u licencovaného profesionálního zprostředkovatele
Zavolejte, e-mailujte nebo se stavte pro radu i nabídku, naše služby jsou zdarma.

Telefon: 777 554443 Provazník, www.jpb.cz, jpb@jpb.cz. 
Jsem Vám k dispozici v čase dle Vašich potřeb.

Nezávislá pojišťovací agentura s více jak 20letou praxí
Nové Město na Moravě, Zahradní 1400 

Obch. zastoupení Kooperativa, Uniqa, Generali, Allianz, 
Česká pojišťovna, ČPP

Dovolujeme si Vám oznámit, že jsme na 
žádost našich zákazníků rozšířili nabídku 

zboží o prodej  čerstvého masa
Maso Žďársko s.r.o.     •      Řeznictví a uzenářství F. Šutera

Přijímáme objednávky na sortiment  marinovaných mas ke grilování.

600 - 1700

700 - 1100

800 - 1030

Po - Pá
So
Ne

Prodejna ENPEKA a.s.
Drobného 729 (staré sídliště)
Nové Město na Moravě

... to nejlepší z Vysočiny
možnost platby platební kartou

• Posezení na zahrádce s grilem     
• Dětská trampolína

• Petangové a nohejbalové hřiště
• 4 bowlingové dráhy

PENZION VRCHOVINA
Bělisko 389
592 31 Nové Město na Moravě
+420 566 616 579
penzion.vrchovina@enpeka.cz
www.enpeka.cz/penzion

Na měsíc červenec a srpen jsou připraveny hudební večery a víkendové grilování

... to nejlepší z Vysočiny

HOSPŮDKA 
"NA HŘIŠTI"

vás zve na:
  * příjemné posezení

     * víkendové grilování           
* dobroty z udírny

Otevřeno každý den od 15 hod.
Rezervace na tel.: 739 901 135

ŠKOLNÍ KOUTEK 
OTEVŘEN

• přes 300 druhů batohů, aktovek, 
penálů, kufříků do školy atd.

• za nákup batohu - aktovky DÁREK
• u nás levněji než na internetu

Seženeme cokoliv, 
pro Vás i HODINKY 
S VODOTRYSKEM

Zájemci o uveřejnění 
inzerce v srpnovém 
vydání měsíčníku 

Novoměstsko mohou 
zasílat své 
nabídky 

do 15. července 2013 
na e-mailovou adresu: 
zpravodaj@nmnm.cz. 

Aktuální ceník inzerce 
najdete na stránkách:

noviny.nmnm.cz
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Stránka 1

červenec výstava Jiří Hrbek – Fotografické cykly Horácká galerie
červenec výstava Jaroslav Šerých – Pouto mé radosti Horácká galerie
červenec výstava Josef Klimeš – Rovnováha Horácká galerie
červenec výstava Bienále 2012 – výstava Akademie ze Světlé nad Sázavou Horácká galerie
červenec výstava Jindřich Hegr Horácká galerie

1.7. 16:00 vernisáž Radim Hanke – Cyril, Metoděj, Jan Horácké muzeum
1.7. 21:00 letní kino Temné stíny                      (hraje se i 13., 17., 26., 29.7.) U Loubů, Tři Studně
3.7. 20:00 koncert NS: Večer u cimbálu Horácká galerie
3.7. 21:00 letní kino Talisman                           (hraje se i 12., 15., 27., 31.7.) U Loubů, Tři Studně
4.7. 16:00 vernisáž Království loutek Horácké muzeum
4.7. 19:00 koncert Jakub Pustina – Povodně – benefiční koncert Dům kultury, Fryšava
4.7. 22:00 koncert NS: Romantický klavír Zdeňka Krále Horácká galerie
5.7.   9.00 ostatní Hrabání luk – dobrovolnická akce U Studní, Fryšava
5.7. 20:00 koncert NS: Janáčkovo kvarteto a Letní orchestr Horácká galerie
5.7. 21:00 letní kino Temný rytíř povstal                     (hraje se i 8., 20., 24.7.) U Loubů, Tři Studně
6.7.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
6.7.   8:30 trh Farmářský trh Křižánky
6.7.   9:00 ostatní Hrabání luk – dobrovolnická akce
6.7. 13:30 koncert Jakub Pustina – Povodně – benefiční koncert Sněžné
6.7. 13:30 sport Mezinárodní fotbalový zápas    (od 20:00 taneční zábava) Pohledec
6.7. 21:00 letní kino Zpátky ve hře                       (hraje se i 6., 10., 19., 22.7.) U Loubů, Tři Studně
7.7. 13:30 sport Přejezdy přes rybník               (od 17:00 taneční zábava) Pohledec
7.7. 18:00 koncert Pěvecký sbor ČCE z Zlína a Hradišťan: Hudební rozmluvy evangelický kostel

10.7. 18:00 pro děti Království lesních strážců, USA 2013, 102 min. kino
11.7.   9:30 ostatní kulturní dům
12.7. 15:30 sport H.S.H. Vysočina Cup – závod v orientačním běhu Medlovský rybník
12.7. 21:00 divadlo Dámská šatna Vratislavovo náměstí
13.7.   8:00 trh Farmářský trh Sněžné
13.7.   9:30 sport H.S.H. Vysočina Cup – závod v orientačním běhu Medlovský rybník
14.7.   9:30 sport H.S.H. Vysočina Cup – závod v orientačním běhu Medlovský rybník
16.7. 18:00 kino kino
20.7.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
20.7. 20:00 koncert Trio de Janeiro Vratislavovo náměstí

Haltýř, Samotín

Second hand

Croodsovi, USA 2013, 90 min. 

VSTUPNÉ   DOBROVOLNÉ12. 7. /  21:00

DÁMSKÁ ŠATNA
PODIUM VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ
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20. 7. 2013
20:00

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ

KONCERT
TRIO DE JANEIRO

Hrají ochotníci z Bystřického národního divadla


