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A vybere si opravu každý. Slavnost je již po-
druhé dvoudenní, koná se v pátek 21. a v so-
botu 22. června. Některé aktivity se při této 
příležitosti staly již nepostradatelné, proto 
i  letos můžete navštívit řemeslný jarmark, 
který se v  sobotu rozroste o  farmářský trh 
a prezentaci novoměstských neziskových or-
ganizací, spolků a sdružení. Jako obvykle je 
prostor dostatečně věnován i školou povin-
ným dětem a mládeži. Ukázkou svých široko-
spektrých dovedností se předvedou všechny 
místní školní instituce. Nebude chybět ani 
tradiční vystoupení žáků ZUŠ Jana Štursy 
a nově dětí z Domu dětí a mládeže. Připrave-
no je ale i mnoho novinek. V městské knihov-
ně budou strašit strašidla z novoměstských 
pověstí, která výtvarně ztvárnily děti ze škol-
ních družin. Neodmyslitelně k této akci patří 
hudba. V pátek jsou nachystány samé lahůd-
ky v podání Andělem ověnčené formace v ka-
tegorii World Music Tomáš Kočko a Orchestr. 

Něžné artbrut kapely Zrní, které Akademie 
populární hudby ocenila zlatou soškou v ka-
tegorii Objev roku 2012. A poprockové UDG, 
po jehož koncertě následuje taneční zábava. 
Ovšem opravdu tančit se bude až v sobotu, 
kdy je přichystána speciální tančírna s  vý-
ukou za doprovodu Nazdar bandu. A protože 
hity švédské skupiny ABBA jsou věčné a me-
zigenerační, zakončí městskou slavnost její 
podařený český revival světové úrovně, jak 
jsme jej mohli vidět na podzim v kulturním 
domě. Účast je pro všechny Novoměšťáky 
povinně volitelná, tedy povinná. Úniky jsou 
povoleny pouze na pérových botách, které prý 
přeskočí i auto. Lodičkou po Kazmírově ryb-
níku. Zdarma historickým autobusem přímo 
z náměstí, který vám vydá i unikátní jízden-
ku a zaveze vás na západ slunce k lanovce na 
Harusově kopci. Nebo v případě výhry a za 
příznivého větru létajícím balónem.
 Eva Kulková

Každý rok se scházíme na náměstí, aby-
chom společně oslavili svátek našeho měs-
ta. Jsem moc rád, že se našich městských 
slavností účastní čím dál více lidí, že se daří 
připravit bohatý program, že se na oslavách 
podílejí nejen Novoměstská kulturní za-
řízení, ale i další novoměstské organizace 
a spolky. Chtěl bych všem, kdo se na přípravě 
slavností Nova Civitas podílejí moc poděko-
vat, protože odvádějí opravdu skvělou práci. 
Tak si ty dva dny pořádně užijme. Přeji všem 
novoměšťanům a  přátelům našeho města 
prožití fajn zážitků při oslavách, krásné 
léto a hodně štěstí a pohody.

 Michal Šmarda
 starosta města
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SOUTĚŽ o let balónem pro dvě osoby
Prodej speciálních slosovatelných kupónů bude probíhat po oba dny slavností 
NOVA CIVITAS na Vratislavově náměstí a v Informačním centru.
V sobotu v 18.00 hodin proběhne na pódiu vylosování výherce, který si s sebou může  
vzít ještě jednoho vzduchoplavce. Odlet z Vratislavova náměstí kolem 19.00 hodiny. 
Pokud bude nevhodné počasí o výhru nepřijdete, ale poletíte v náhradním termínu.

Být si blíž, tak se dala v loňském roce shrnout městská slavnost Nova Civitas. 
I letos chtějí organizátoři v tomto duchu pokračovat, a tak k 720. výročí vydání 
listiny s první zmínkou o Novém Městě připravili pestrý program. 
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Nova Civitas
Proč právě Nova Civitas? Protože tak 
se řekne latinsky Nové Město. Latina 
bývala jazykem středověkých listin. 
A právě v jednom takovém středověkém 
dokumentu se poprvé v  historii psalo 
o Novém Městě. Sepsán byl v Praze 18. 
června 1293, tedy již před 720 lety.

Velká jezdecká pečeť panovníka a úvodní část 
textu listiny zvaná intitulace ohlašují, že listina 
byla vydána z moci a vůle Václava, z Boží milos-
ti krále českého, knížete krakovského a sando-
měřského, markraběte moravského. Nositelem 
všech jmenovaných titulů nebyl nikdo jiný než 
český král Václav II. Předposlední Přemyslovec 
na českém trůnu v roce 1293 vyňal členy žďár-
ského cisterciáckého kláštera Studnice Panny 
Marie a lidi žijící v městečkách Křižanov, Bobro-
vá a Nové Město a jejich okolí z pravomoci svých 
úředníků. Nově je pak podřídil soudní pravomo-
ci žďárského kláštera. Královské privilegium 

tedy bylo určeno žďárskému klášteru a  není 
proto divu, že jeho originál opatrovali v klášteře 
až do jeho zrušení. V současnosti je však v péči 
Moravského zemského archivu v Brně, kde tvo-
ří část archivního fondu Cisterciáci Žďár. Kdo 
chce listinu spatřit na vlastní oči v teple domova 
a spokojí se s její digitální kopií, může navštívit 
webovou aplikaci monasterium.net.

Ačkoli se již v  roce 1293 psalo o  Novém 
Městě, bylo tehdy (a ještě několik století poté) 
pouhým městečkem. Městečko Nové Město 

totiž získalo plná městská práva až v  roce 
1635 privilegiem kardinála Františka z  Dit-
richštejna. Další zajímavostí je, že se patrně 
Nové Město původně nazývalo jinak. Známa 
je totiž  listina olomouckého biskupa Bruna 
z 3. října 1267, ve které se žďárskému kláš-
teru potvrzuje právo na výběr desátků z okolí 
Bobrové, Žďáru a Bočkonova. A právě Boč-
konov bývá ztotožňován s pozdějším Novým 
Městem. Listinu však někteří historici označili 
za falzum pocházející z mladší doby, než do 
které se hlásí. Naproti tomu pravdivost její-
ho obsahu nezpochybnili. Nové Město se tak 
může s jistou dávkou pochybností chlubit dvě-
ma prvními písemnými zmínkami, a to z roku 
1267 a 1293. Nemusím asi dodávat, že i listina 
z roku 1267 je uložena v Moravském zemském 
archivu v Brně a online přístupná v aplikaci 
monasterium.net.

Slovní spojení Nova Civitas nás tak neláká 
pouze na tradiční městské slavnosti, ale odka-
zuje i na dobu, kdy byl po založení žďárského 
kláštera kolonizován zdejší kraj a  kdy bylo 
založeno i naše město.
 Vít Křesadlo, městský kronikář
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Vratislavovo náměstí

15:00–18:00 Motovidlo – Pražská potulná kapela, 
potkáte ji „někde“ na náměstí

pódium:

14:00 ASAF – bubenická show

14:30 Akordeon ZUŠ

14:45 Mateřská škola

15:10 1. základní škola

15:40 2. základní škola

16:00 Dům dětí a mládeže

16:20 Základní škola Malá

16:45 Gymnázium

17:15 Základní umělecká škola

18:30 ocenění sportovců za rok 2012

19:00 Tomáš Kočko & orchestr – world music 
inspirovaná moravskou tradiční hudbou 
(držitel hudební ceny Anděl)

20:00 Zrní – česká alternativní folkrocková hu-
dební skupina z Kladna (držitel hudební 
ceny Anděl za objev roku)

21:30 UDG – česká popová hudební skupina, 
stálice všech významných hudebních 
festivalů

22:30 Venkovská kapela – veselá a netradiční 
dechová hudba s 25letou tradicí

 

doprovodný program:

09:00–14:00 prezentace SOŠ Bělisko

09:00–14:00 prezentace agrotechniky  
MOREAU AGRI

13.00–16.00 výroba originálních buttonků  
(Horácké muzeum)

14:00–18:00 kavárnička s harmonikou, penzion 
(DPS)

15:00–18:00 Hravě zdravě s atletikou  
(před Horáckou galerií)

Vratislavovo náměstí

08:00–12:00 farmářský trh

08:00–17:00 řemeslný jarmark

10:00–16:00 Motovidlo – Pražská potulná kapela, potkáte ji „někde“ na náměstí

pódium:

10:00–12:00 Bobrůvanka

10:00–11:00 Mažoretky – Studio Evy Olejníkové 
vystoupení skupin Pampelišky, Princess, Carmen

12:00 reprodukovaná hudba

14:00 Skajána – ska kapela, s legendárním novoměstským bubeníkem

15:00 Tři mimo – funkcore kapela z Vysočiny

16:00 DDM – aerobic Dagmar Kadlecové a Michaely Hradilové,  
street dance TS The Chest Terezy Šťastné

16:30 Cimbal Classic – brněnská kapela hrající hudbu na pomezí folku a world 
music

18:00 losování výherce o let balónem

18:00 Nazdar band + tančírna, chcete si zatančit skoro jako na plese?  
Zde máte možnost, společenský oděv není nutný.

20:00 Blues mine TRIO – tříčlenný band z Vysočiny hrající blues, rock a funky

21:30 Abba World Revival – absolutně nejlepší živá ABBA show

doprovodný program:

08:00–17:00 Den testovacích jízd Škoda s AUTO … s.r.o. (náměstí u Vratislava)

08:00–14:00 prezentace novoměstského neziskového sektoru, spolků a sdružení 
(náměstí)

10.00–15.00 výroba vlněných panenek (Horácké muzeum)

10:00–16:00 skákací boty

12:00–15:00 výroba krasohledů

09:00–16:00 lodičky na Kazmírově rybníce

14:00–16:30 prezentace historické hasičské techniky SDH Pohledec

15.00–17.00 historická vozidla – Klub historických vozidel Žďár nad Sázavou

16:00–21:00 historický autobus, zastávka Vratislavovo náměstí u kašny,  
cíl cesty – sjezdovka Harusův kopec

17:00–20:00 sjezdovka Harusův kopec – sedačková lanovka na kopec a zpátky  
– zdarma

18:00 horkovzdušné balóny

PROGRAM NOVA CIVITAS 2013

jízdní řád historického autobusu / sobota 22. 6. 2013

Pátek 21. 6. 2013 Sobota 22. 6. 2013

zastávka pod sjezdovkou, 
směr Vratislavovo náměstí

16:45
17:45
18:45
19:45

Odjezd Vratislavovo náměstí, zastávka  
u Vratislava z Pernštejna, směr sjezdovka

16:00
17:00
18:00
19:00



Tomáš Kočko & Orchestr

UDG

Tomáš Kočko & Orchestr
Moravské Jethro Tull jednou 
z hvězd na novoměstském pódiu

Moravské Jethro Tull, beskydské Chieftains 
i  tak je mnohými lidmi označována hudeb-
ní skupina Tomáš Kočko & Orchestr, kteří 
v  pátek 21. června budou jednou z  hlavních 
hvězd při novoměstských slavnostech Nova 
Civitas. Nádech Beskyd se proplétá celým 
jejich repertoárem, ať se jedná o  zhudebně-
lé texty básní beskydského barda Ladislava 
Nezdařila nebo zbojnické písně o Ondrášovi, 
legendárním hrdinovi tohoto kraje. Repertoár 
je navíc doplněn o moravské písně, kterými se 
tak specifikuje žánr kapely jako World Music 
inspirovaný tradiční moravskou hudbou.
Tomáš Kočko & Orchestr mají na svém kon-
tě již devět vydaných hudebních alb. Právě 
poslední z  nich, album Cestou na jih, bylo 
Akademií populární hudby za rok 2012 oce-
něno zlatou soškou anděla v kategorii World 
Music. Nenechte si proto ujít tuto lahůdku, 
začíná v 19 hodin.
 Eva Kulková

Vaše kapela má za sebou již 15 let zkušeností. 
Co je váš hudebně – kariérní sen?
Pokud mohu mluvit za sebe, sen už se mi asi 
vyplnil. Vždy jsem chtěl s  kapelou jezdit po 
republice, hrát pro lidi, které bude bavit, co 
kapela dělá, a živit se tím, co mě opravdu baví.

Jaké to je vyprodat Lucernu?
Když člověk něco dělá, věnuje tomu čas, 
úsilí, myšlenky a ono to pak klapne a lidé 
to ocení, tak je to skvělý pocit. Ať je to 
písnička, deska, koncert nebo třeba celé 
turné.

Co se vám vybaví, když se řekne Vysočina?
Jedno z prvních míst, kde jsme se cítili jako 
populární kapela (smích). Máme tu spoustu 
fanoušků a kamarádů a rádi sem jezdíme.
Nova Civitas je slavnost našeho města, slavíte 
rádi?
Ano. Někdy to i přeženem.
Jste dárkem pro „Novoměšťáky“. Na co se 
tedy mohou na vašem koncertě těšit?
Na dobrý koncert, písničky z  nového alba 
Akrobat a samozřejmě na pořádnou show.
Děkuji za rozhovor.
 Eva Kulková

UDG, v českém překladu Nepoužitelní polobozi, budou hlavní hvězdou pá-
tečního večera. Pocházejí z Ústí nad Labem, ale dnes tam již nikdo z nich 
nežije. Mají tedy nějaký vztah k Vysočině? A jak vnímají přicházející popu-
laritu? Za všechny členy kapely odpovídal bubeník Tomáš Staněk, známější 
pod přezdívkou Jugi.

UDG

www.kocko.cz PÁTEK 19:00

www.udg.cz PÁTEK 21:30



Cimbal Classic

ABBA World Revival

MotovidloZrní
Hra skrz naskrz
Z  hry pár nadšenců z  kladenského 
gymnázia, kteří si jezdili do Prahy 
o víkendech vydělat pár „stovek“ po-
uličním hraním se stala v roce 2001 
hudební skupina.

Pětičlenné uskupení jim zůstalo dodnes 
a hra je neskutečně baví, což je z  jejich tvor-
by evidentní. Sami uvádí: „Hrát si, být spolu 
v  hudební krajině, kterou společně vytváříme. 
Baví nás zkoumat, vyjadřovat a  sdílet své po-
city. Většina našich písniček vzniká společnou 

Pozor! Po Vratislavově náměstí 
se motá Motovidlo
Během pátku a  soboty můžete na náměstí po-
tkat potulující se a  hrající čtyřčlenné hudební 
těleso, které spoléhá pouze na sílu svých hlasů, 
ozvučených desek, jazýčků, vzduchových sloup-
ců a jiných akustických součástí svých nástrojů.
Skupina Motovidlo zahraje téměř vše, co bylo 
na poli zábavní hudby v minulém století vymy-
šleno. Máte-li tedy rádi staropražské, prosto-
národní a lidové písničky, určitě tento orchestr 
vyhledejte. Na přání vám třeba zahrají i něco 
z  country, světových i  domácích šlágrů a  do-
konce i krotkého rocku. Se čtveřicí Romanem 
Krásou, Josefem Konšálem, Janem Střížov-
ským a  Eduardem Brabcem můžete zpívat, 
tančit nebo se jen bavit jejich hrou na vozem-
bouch, akordeon, basu a dechové nástroje.
 Eva Kulková

Zrní Motovidlo

Cimbal Classic

ABBA World Revival

www.zrni.cz PÁTEK 20:00

www.motovidlo.eu PÁTEK, SOBOTA

www.abbaworldrevival.com SOBOTA 21:30 www.cimbalclassic.net SOBOTA 16:30

improvizací. Hodně nás inspiruje příroda, její 
trvalý principy, krajina, lidová hudba, ale stej-
ně tak vycházíme i  ze současný, rychlý, elekt-
ronický doby, která přináší zvuky strojů, aut, 
měst, specifický lidský pocity a  situace, i  nový 
hudební možnosti.“ Všechny tyto elementy 
se hravě v  jejich tvorbě mísí a  vytvářejí neo-
byčejně poeticky rytmický žánr, který sama 
pětice hudebníků označuje jako „něžný art 
brut“ nebo „kladenskej uhelnej zen“. Pohoda 
a hravost tak srší i z jejich posledního, anděl-
sky oceněného alba, s názvem Soundtrack ke 
konci světa. Zajímavostí je, že deska vznikala 
během společného soustředění zde na Vysoči-
ně a tak je možné, že během koncertu objevíte 
i prvky nám dobře známé. Stačí si jen sednout, 
přitulit se nebo stát a pohupovat se, ale hlavně 
relaxovat při poslechu kapely Zrní v pátek 21. 
června od 20 hodin.
 Eva Kulková

Sedmdesátá léta jsou již nenávratně 
pryč a s nimi i možnost vidět naživo 
proslulou skupinu ABBA. Kdo to 
nestihl na podzim loňského roku, 
Nova Civitas nabídne všem věkovým 
generacím dokonale živou interpre-
taci této švédské legendy. 

ABBA World Revival pod názvem ukrývá 
deset hudebníků z Prahy, slibujících 100% ži-
vou show, 30 nejznámějších hitů, skvělý zvuk, 
dokonalou image i dle originálu nastudované 
pódiové choreografie. Právě toto uskupení 
má velice dobrá doporučení a je tak špičkou 
v tomto hudebním oboru. Přijďte si proto za-
tančit, zazpívat a vrátit se od nějaký ten pátek 
zpátky, čeká vás party ala 70. léta!
 Eva Kulková

Pamatujete ještě na zahajovací ceremoniál 
Mistrovství světa v  biatlonu? Skupina Cimbal 
Classic zde neotřelým způsobem prezentova-
la úryvky známých písní dané země. A nyní si 
v rámci Nova Civitas můžete jejich široký reper-
toár vychutnat naplno. Milan Kolář, duchovní 
otec Prázdnin v Telči, vystihuje podstatu toho-
to společného muzicírování. „Cimbal Classic 
hraje vše, co jen může člověka potěšit nebo způ-
sobit radost. Je to kapela, která je schopna hrát 
do rána na přání posluchačů, šťastné setkání 
skvělých hudebníků, které neopouští nadšení ze 
společného hraní, ač každý z  nich má své mís-
to ještě v  řadě jiných skupin, těles, orchestrů či 
filharmonií.“ Brněnská šestice zahraje v sobo-
tu třicet minut po 16. hodině.
 Eva Kulková



ZUŠ Jana Štursy
ZUŠ Jana Štursy se bude na slavnostech Nova 
Civitas prezentovat třemi soubory.

Soubor bicích nástrojů ASAF vznikl při ZUŠ Jana Štur-
sy v Novém Městě na Moravě v roce 2008. Soubor si 
v průběhu let vytvořil repertoár převážně z hudebních 
motivů a nápadů učitele a vedoucího Asafu Libora Orla, 
který ale upravil pro bicí nástroje i skladby jiných auto-
rů. Posluchač tak může zaslechnout různé etno prvky 
od hudby australských domorodců, přes Afriku, Irsko, 
Karibik až na americký kontinent ať už v podobě wes-
ternu či latinsko-amerického jihu.

AKORDEONOVÝ SOUBOR pod vedením Martina Obra 
vznikl v roce 2011. V současné době má sedm členů a za-
měřuje se převážně na interpretaci populární hudby. Na 
slavnostech Nova Civitas uslyšíte tyto skladby:
J. Denver: Perhaps Love
P. Cetera: Hard To Say I'm Sorry
W. Houston: One Moment In Time

Kapela „SWING BAND“ působí pod vedením uč. 
J. Lána na naší škole od roku 1999. Původně se zabývala 
úpravami swingových a populárních písní pro saxofony 
a rytmiku s doprovodem klavíru. V posledních letech přišli 
do kapely zpěváci a zpěvačky a naopak soubor opustily 
dechové nástroje. To vyvolalo změnu repertoáru při orien-
taci na současnou rockovou píseň. Pojmenování souboru 
„Swing band“, na které jsou účinkující i posluchači zvyklí, 
prozatím zůstalo beze změny, i když členové kapely jsou 
si vědomi, že vzhledem k hranému repertoáru je název 
poněkud zavádějící.
V letošním školním roce účinkuje Swing band ve slože-
ní: Dominika Nejedlá, Kristýna Vrátná, Martin Šajner 
– zpěv, Ivoš Kubíček, Ladislav Mošner – el. kytary, Jana 
Melicharová – baskytara, Ondřej Smetana – klávesy, 
David Sláma – bicí

Mateřská škola
Poselství třetí galaxie
„Já vezu vám poselství třetí galaxie, vím že se ptáš, 
kdo to je, kdo tam vlastně žije. Svět jako váš, mož-
ná jen trochu čarovný je…“ to jsou úvodní slova písně 
Michala Davida, která inspirovala děti z  mateřské školy 
na Žďárské ulici k pohybovému vyjádření svých fantazij-
ních představ. Nápadité kostýmy jen zdůrazňují jejich vizi 
a svědčí o tom, že i z odpadového materiálu může vzniknout 
krása. Protože mateřská škola vytváří správný vztah dětí 
k  životnímu prostředí, nechybí ve vystoupení ani prvek 
zaměřený na ekologii.
Děti přináší vesmírné poselství. Co je jeho obsahem nechá-
me na fantazii diváka, který se rozhodne vystoupení dětí na 
slavnostech Nova Civitas shlédnout.

Základní škola Malá 154
Naše malotřídní škola se zaměřuje na výchovu a vzdělávání 
žáků s mentálním postižením či jiným druhem zdravotního 
znevýhodnění již od roku 1969.
Typ naší školy je plnohodnotnou součástí školského sys-
tému v naší zemi a možná integrace dětí s mentálním zne-
výhodněním do běžných škol se nevyrovná vzdělávání na 
školách speciálně zaměřených na daný handicap. Právě na 

techniky a také kluby. Zajišťujeme i jednorázové akce pro 
veřejnost. A co chystáme na školní rok 2013–2014 za no-
vinky? Například společenské tance a horolezecký kroužek.

TS The Chest
Taneční studio The Chest pod vedením Bc. Terezy Šťastné, 
funguje prvním rokem pod záštitou DDM NMnM a již 2× 
se zúčastnilo a umístilo na 6. místě v celostátních soutěžích. 
Soubor trénuje jednou za čtrnáct dní, kdokoli má rád tanec, 
hudbu a zábavu je u nás vítaný.

Aerobic tým DDM
Aerobic týmy DDM Nové Město na Moravě trénují pod 
vedením D. Kadlecové a M. Hradilové. V průběhu prvního 
pololetí probíhá nácvik pódiových skladeb, s  kterými se 
děvčata zúčastňují soutěží v regionu Vysočiny.
Výsledky týmu starších děvčat: Třebíč, ZR 2.  místo, 
NMnM, Bystřice 3. místo
Výsledky týmu mladších děvčat: Třebíč, ZR 4.  místo, 
NMnM 5. místo, Kunštát 3. místo
některé dívky absolvují soutěže individuální, tzv. Master 
class, ve kterých dosahují dobrých umístění. Týmy také 
vystupují na různých společenských a sportovních akcí.

SDH Pohledec
Pohledečtí hasiči nabízejí ukázku 
historické techniky
Pro milovníky historických vozidel je v sobotu odpoledne 
v rámci novoměstských slavností připravena ukázka vozu 
Tatra 805 DA z roku 1956 a stříkačky R. A. Smekal Mars 
typ SM 256 z majetku SDH Pohledec.
Tatrovka neboli KAČENA, PÍŠŤALA, jak se jí  také pře-
zdívalo, je osmiválec s krásným zvukem o výkonu 55 kW. 

Hasiči si ji dovezli i  s  náhradním motorem 14. 9. 2010 
z obce Přeskače u Dukovan. Kdysi dávno prý sloužila hasi-
čům ve Znojmě. Při shánění Tatry 805 narazili Pohledečtí 
v nedaleké obci na stříkačku R. A. Smekal Mars typ SM 
256. Tato krásná předválečná  stříkačka s  dvouválcovým 
motorem Mars, plná litiny a mosazi, je krásný kousek, kte-

rý se dá v dnešní době už jen těžko sehnat. Oba tyto stroje 
zaplatili hasiči prozatím z  vlastních kapes. Jak ale sami 
uvádějí, jejich hodnota stále poroste, proto jsou to i dobře 
uložené peníze. Nezapomeňte se tedy na jejich zakoupené 
pýchy přijít podívat.

těchto školách je více patrné, že pedagogická praxe není 
zaměstnání nýbrž poslání, a že vše závisí na osobním úsilí 
a také na pedagogickém nadšení každého zaměstnance.
To jak se nám podařilo získat děti pro zpěv si přijďte po-
slechnout v pátek v16:20 hodin, kde zazní známé písně 
v lehce rockovém kabátě. Těšíme se na setkání s Vámi 
a na Vaši podporu.

Zpívá celé gymnázium
Hodiny zpěvu a zpěv obecně k novoměstskému gymnáziu 
tradičně patří. Pěvecký sbor každoročně dokázal připra-
vit koncertní vystoupení pro studenty i pro novoměstskou 
veřejnost. Mezi studenty najdeme mnoho zpěváků a muzi-
kantů, kteří svoje umění ve zpěvu či hře na nějaký hudební 
nástroj zdokonalují v ZUŠ. Také znalost několika cizích 
jazyků patří k  dovednostem, které jsou prioritou školy 
a jednou z výhod studia na gymnáziu.

I  z  těchto důvodů se naše škola zapojí do prezentace 
škol v rámci oslav Nova Civitas především hudebním vy-
stoupením, a to v jazyce českém i v jazycích cizích, tedy 
angličtině, francouzštině a  ruštině. Zájemci si mohou 
poslechnout vystoupení celých tříd i jednotlivců, na kla-
vír je doprovodí p. František Dvořák. Repertoár písní je 
různorodý, rozverný i komornějšího charakteru. Proto vě-
říme, že si kolemjdoucí diváci rádi zazpívají spolu s námi. 
Těšíme se na společný zážitek.

Střední odborná škola  
Nové Město na Moravě
Vznikla 1. července 2006 při dokončení optimalizačního 
procesu středních škol v Novém Městě na Moravě. Škola 
vznikla postupným sloučením ISŠ Jimramov, SOŠ a SOU 
Nové Město na Moravě a  SOU lesnického Petrovice. 
Škola tedy má obory, které zasahují region (ekonomika 
a  podnikání, zedník, malíř, mechanik opravář, truhlář, 
krejčí, instalatér atd.), ale také obory nadregionální s ná-
borovou oblastí v celé ČR (dopravní obory, lesnické obo-
ry). Vize školy se dá vystihnout jedním slovem – respekt. 
R: respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky, 
E: energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy, 
S: spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Centrum Zdisla-
va, P: porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení 
sociálně patologických jevů, E: estetika – zlepšení vzhledu 
školy, K: komunikace – řešení problémů: vedení školy – 
zaměstnanci – rodiče – žáci, T: tolerance – snaha o sblí-
žení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy.

Dům dětí a mládeže
DDM svou činnost zahájil v roce 2001. Je příspěvkovou or-
ganizací města. Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit 
pro nejmenší dětí, mládež či dospělé. Od roku 2012 jsme 
v budově kulturního domu na ulici Tyršova 1001. Každý rok 
je připravována nová nabídka zájmových útvarů od spor-
tovních, výtvarných, hudebních, jazykových i  výpočetní 
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Centrum Zdislava
Centrum Zdislava je denní 
stacionář pro uživatele s men-
tálním, tělesným a kombinova-
ným postižením. 

Zdislaváci se těší na Nova Civitas
V  Centru Zdislava v  době slavnosti probíhá 
rekonstrukce a přístavba stacionáře. Náhrad-
ní provoz Centra je na Domě s pečovatelskou 
službou v Novém Městě na Moravě. Přesto se 
Zdislaváci budou prezentovat u svého stánku. 
Přijďte si spolu s  námi prohlédnout kroniky 
a fotografie z našeho života.

Hospicové hnutí 
– Vysočina, o. s.
Posláním Hospicového hnutí 
– Vysočina, o. s. je pomáhat li-
dem ohroženým izolací v obdo-
bí vážné nemoci, stáří, umírání 
a v době po úmrtí někoho blízkého. Toto poslání 
naplňujeme praktickým poskytováním i  rozví-
jením hospicových služeb, služeb pro seniory 
a dobrovolnického programu. Hospicové hnutí 
– Vysočina o. s. je zřizovatelem dvou Středisek 
hospicové péče zaregistrovaných jako nestátní 
zdravotnické zařízení a  poskytovatel sociální 
služby. První středisko je v  Novém Městě na 
Moravě, druhé středisko je v Jihlavě.

Klub seniorů
Základní organizace Svazu důchodců ČR v No-
vém Městě na Moravě byla původně jako Klub 
důchodců založena 30. března 1987. Klubové 
dění prošlo od té doby zákonitým organizačním 
vývojem. První předsedkyní a zakladatelkou klu-
bu byla paní Marie Hamžová, v roce 1990 jako 
svoji nástupkyni navrhla pan Blanku Krupico-
vou, která předsednickou funkci zastávala 12 let. 
Třetí předsedkyní se v roce 2002 stala paní Alena 
Albrechtová, která zastává funkci dodnes. Klub 
seniorů je nestranickým občanským sdružením 
s veřejně prospěšnou činností. Zaměřuje se na 
aktivity v oblasti společenského a kulturního vy-
žití důchodců, na osvětové, ozdravné, zájezdové, 
rekreační a podobné akce.

Lysina lenina o. s.
Občanské sdružení Lysina 
lenina vzniklo v roce 2002 
v Novém Městě na Moravě 
po předchozí několikaleté 
neformální spolupráci sku-
piny lidí, kteří měli zájem 
nejen přijímat, ale také ak-
tivně připravovat kulturní 
programy, které v regionu 
Novoměstska žádné instituce běžně nenabízely. 
Naším cílem je kvalitní kultura v Novém Městě 
na Moravě a jeho okolí. Občané sdružení v ob-
čanském sdružení Lysina lenina se pokoušejí 
připravovat akce nenásilně originální, v běžné 
nabídce chybějící, nikoliv ovšem hraničící či hru 
ničící, ale akce veskrze přívětivé, neagresivně 
energické a  nevtíravě milé. Našimi hlavními 
zbraněmi v oblasti kultury jsou hudební a diva-
delní festivaly, pořádání samostatných koncertů 
a podobné taškařice. Kultura na Novoměstsku 
nám zkrátka leží na srdci.

Novoměstské  
sociální služby
Jsou příspěvkovou organiza-
cí, jejímž zřizovatelem je Nové 
Město na Moravě, a  poskytují 
veřejnosti pečovatelskou službu na území města 
a v místních částech. Posláním pečovatelské služ-
by je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a vyža-
dují pomoc jiné osoby. Jedná se o komplex služeb, 
který pomáhá zajistit životní potřeby uživatelů. Po-
skytování pečovatelské služby v bytech uživatelů je 
zajištěno a tedy nabídnuto tak, aby tito lidé mohli 
setrvat maximální dobu ve svém přirozeném pro-
středí, s úsilím o zachování vlastní soběstačnosti.

Novoměstské sociální služby Vás srdečně zvou 
na sobotní prodejní výstavu výrobků, které 
vyrobili naši uživatelé v  rámci aktivizačních 
činností. Již tradičně budeme od září 2013 
pořádat kurzy keramiky pro dospělé a výtvar-
né kurzy pro mladší a starší děti. Přihlášky na 
tyto kurzy bude možné vyzvednout si u naše-
ho stánku. V  případě zájmu můžete přispět 
na zkvalitnění životních podmínek uživatelů 
pečovatelské služby, a  to zakoupením jejich 
výrobků, nebo přispěním do veřejné sbírky. 
Těšíme se na setkání s  Vámi. Novoměstské 
sociální služby.

Novoměstský  
okrašlovací spolek o.s.
Občanské sdružení Novoměstský okrašlovací 
spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra 
ČR dne 6. 3. 2001. Jsme dobrovolným sdruže-
ním občanů, které inspirují tradice Spolku pro 
okrašlování a ochranu domoviny v Novém Městě 
na Moravě, založeného v roce 1892. Nejsme sami, 
v ČR se po roce 1989 „narodila“ více než stovka 
okrašlovacích spolků. Jak se ale změnila doba, tak 
se změnil i prostor pro činnost podobných spolků. 
Náš spolek se kromě drobných konkrétních činů 
věnuje především publikační činnosti, kde sezna-
mujeme spoluobčany s historií a tradicemi našeho 
města. Kulturní prostředí nevytvoří žádný spolek, 
o to musí usilovat všichni občané města, a my se 
tomu naší osvětovou činností snažíme přispívat.

Oblastní charita ve 
Žďáře nad Sázavou
Vznikla v  roce 1993 jako jedna 
z  osmi složek Diecézní charity 
Brno, která byla znovuobnove-
na biskupem Mons. Vojtěchem 
Cikrlem v roce 1992. V současné 
době existuje na území Biskup-
ství brněnského 10 oblastních charit. V  roce 
1993 vznikl projekt Charitní ošetřovatelské 
a  pečovatelské služby, jehož cílem je umožnit 
uživatelům prožití důstojného života v domácím 
prostředí mezi jejich blízkými a zajistit péči o ty, 
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou 
schopni vlastními silami se postarat o sebe a svou 
domácnost. Během let se tato činnost rozrostla 
i o jiné aktivity a služby, a tak v současné době za-
hrnuje 13 zařízení zaměřujících se kromě seniorů 
i na práci s dětmi a mládeží a lidmi s mentálním 
i kombinovaným postižením.

Orel Nové Město na Moravě
Orel je občanské sdružení, 
křesťanská sportovní orga-
nizace. Prioritou činnosti 
Orla je především podpora 
sportu pro všechny. Orel 
vznikl v  roce 1909 a  v  No-
vém Městě na Moravě se píše historie od roku 
1920. Mezi hlavní sportovní aktivity místního 
Orla patří florbal. Pravidelné tréninky a turnaje 
mají kategorie elévů, mladších a starších žáků, 
dorostenců a mužů. Mezi další sporty patří fot-
bal, stolní tenis, běh a další nepravidelné aktivity. 
Místní Orel není uzavřen žádnému sportu a věří-
me, že dáváme sportu smysl.

Sdružení Krajina
Sdružení Krajina je 
nevládní neziskovou 
organizací, jejímž po-
sláním je aktivně při-
spívat ke zlepšení sta-
vu přírody, krajiny a životního prostředí v České 
republice. Sdružení Krajina působí jako pozem-
kový spolek pečující zejména o podmáčené a ra-
šelinné louky. Zabýváme se ochranou vzácných 
a  ohrožených druhů, poskytujeme konzultace 
k právní i praktické problematice ochrany pří-
rody, pořádáme akce pro veřejnost a  snažíme 
se přispět k rozvoji venkova. Sdružení Krajina 
vyvíjí činnost v několika hlavních směrech: péče 
o krajinu, ochrana živočichů a rostlin, podpora 
venkovských obcí a místních ekonomik, pora-
denství a informování veřejnosti.

Sdružení  
Nové Město na Moravě o.s.
Jako občanské sdružení bylo 
registrováno Ministerstvem 
vnitra ČR dne 29. 4. 1998. 
Jde o  nestátní a  neziskovou 
organizaci. Je dobrovolným 
sdružením občanů, kteří chtějí 
podporovat rozvoj sociálních služeb v regionu 
Nového Města na Moravě. Činnost Sdružení je 
zaměřena na pomoc všem občanům. Poskytuje 
pět registrovaných sociálních služeb: EZOP – 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Ob-
čanská poradna, Osobní asistence, Raná péče, 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Cílem je prosazovat a hájit zájmy klientů, dbát 
na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociální 
péče s ohledem na dostupnost a potřeby oby-
vatel regionu.

ZDAR a.s.
Akciová společnost 
ZDAR byla založena 
roku 1992. V součas-
né době poskytuje široké spektrum služeb nejen 
v oblasti přepravy osob a nákladů, ale i v mno-
ha dalších činnostech souvisejících s dopravou 
a logistikou. Podnikatelské aktivity zahrnují: sil-
niční nákladní dopravu, logistiku, pravidelnou 
a nepravidelnou autobusovou dopravu, cestovní 
kancelář, služby motoristům a jiným dopravcům 
a doplňkové služby, jako je například pronájem 
reklamních ploch.



Počátky organizovaného sjezdového 
lyžování v Novém Městě na Moravě 
sahají do 70. let minulého století, 
kdy parta nadšenců kolem Mirka 
Vašíře a  Milana Cahy instalovala 
na Košíkově poli vojenský vrátek na 
benzinový pohon. 
Tímto způsobem se lyžařští nadšenci vytáhli 
na kopec a poté si vychutnali jízdu z kopce. Je-
den z nich však vždy musel každou jízdu svézt 
lano od vrátku dolů a pak „vláček lyžařů“ vy-
jel znovu na kopec. Tento vrátek byl umístěn 
cca 100 m pod nynější horní stanicí lanovky. 
Po několika letech byl instalován v této době 
běžně používaný lyžařský vlek typu „zvratka“, 
kdy si každý lyžař vezl svoji kotvičku omota-
nou kolem pasu při jízdě z kopce.
V roce 1995 postavil na Harusáku Sportov-
ní klub za pomoci Nového Městě první te-
leskopický vlek a  rozšířil plochu sjezdovky 
do současné podoby. K tomuto vleku přibyl 
po několika letech ještě druhý teleskopický 
vlek a bylo zprovozněno technické zasněžo-
vání včetně úpravy svahu sněžnou rolbou. 
Po deseti letech vyvstala nutnost investic do 
veškerých technických zařízení a bylo rozhod-
nuto o pronájmu sjezdovky firmě SKISNOW-
PARK. Tato od roku 2005 modernizuje areál 
až do dnešní podoby.

S  trendem zlepšování komfortu a  služeb na 
sjezdovkách jsme se rozhodli nahradit stáva-
jící technicky nevyhovující vleky lanovou drá-
hou (lanovkou). V roce 2006 jsme se vydali do 
Rakouska na ledovec Pitztal omrknout starší 
dvousedačkovou lanovku, kterou se tamní 
provozovatel rozhodl vyměnit za kabinkovou 
lanovku. Svými parametry (délka + převýšení) 
splňovala naše představy, takže cestou domů 
jsme se rozhodli, že lanovku na Harusáku po-
stavíme. Tím pro nás začal kolotoč jednání na 
úřadech a následná demontáž lanovky pomocí 
vrtulníku z  výšky 2840 m. Patnáct kamionů 
přivezlo lanovku do Nového Města, kde jsme ji 
zrepasovali a postavili na Harusáku. Lanovka 
je 470 m dlouhá a má převýšení 90 m. V pra-
videlném provozu je pouze v zimním období, 
v  létě je provoz pouze výjimečně. V současné 
době je lyžařský areál na Harusáku v hodnocení 
Asociace provozovatelů lanových drah a vleků 
nejkomfortnějším a nabídkou služeb nejlépe vy-
baveným areálem na Vysočině. Samozřejmostí 
je parkování přímo v areálu, dále lyžařská ško-
la včetně půjčovny a servisu lyží, občerstvení, 
technické zasněžování, noční osvětlení, snow-
boardové překážky a denní úprava svahu pá-
sovým vozidlem. Nové Město je sice vyhlášené 
zejména běžeckým lyžováním a biatlonem, ale 
ani vyznavači sjezdového lyžování nepřijdou 
díky novoměstské sjezdovce zkrátka.
 Karel Klapač

Novoměstští radní ocenili 
sportovní výkony za rok 2012

Stalo se již dobrou tradicí, že Rada města 
Nové Město na Moravě na návrh Komise pro 
sport, mládež a volný čas každoročně uděluje 
ocenění za sportovní výkony sportovců, kteří 
reprezentovali město Nové Město na Moravě 
v  předešlém roce. Souběžně s  tím se oceňují 
i významné sportovní osobnosti a trenéři, kteří 
se zasloužili o rozvoj novoměstského sportu.

Z  toho důvodů Komise pro sport, mládež 
a volný čas oslovila občany, sportovní oddíly 
a  další subjekty a  vyzvala je k  zaslání nomi-
nací na ocenění za rok 2012. Došlé nominace 
projednala Komise pro mládež, sport a  vol-
ný čas a své závěry předložila radě města ke 
schválení. Rada města Nové Město na Mora-
vě je na svém zasedání dne 6. 5. 2013 projed-
nala a odsouhlasila.

Za rok 2012 byli oceněni v  oblasti sportu 
v  kategorii jednotlivců Michal Žák (biatlon), 
Miloš Kadlec (skoky na lyžích) a Helena Tlustá 
(atletika – běh). V kategorii kolektiv Fbc Orel 
Nové Město na Moravě (florbal). Na závěr 
rada města schválila návrh na ocenění osob-
nosti Ing. Kvido Palečka za významný přínos 
běžeckému lyžování na Vysočině, a to u příleži-
tosti jeho významného životního jubilea.

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

Kategorie JEDNOTLIVCI
Helena Tlustá (atletika – běh)
Úspěchy: Účast na MS v  Barceloně v  běhu na 
3000 m překážek, 1. místo MČR v  běhu na 
3000 m překážek kategorie juniorek a kategorie 
do 22 let, titul v závodě na 3000 m překážek ju-
niorek v hale, 2. místo v přespolním běhu junio-
rek a v závodě žen na 3000 m překážek, 3. místo 
na trati 1500 m juniorek v hale

Michal Žák (biatlon)
Úspěchy: 2. místo MSJ Kontiolahti – štafeta 
biatlon, 8. místo ME Osrblie, 3. místo MČR 
juniorů, vyhlášen jako nejlepší sportovec SK 
Nové Město na Moravě, vyhlášen jako 5. nej-
lepší sportovec okresu

Miloš Kadlec (skoky na lyžích)
Úspěchy: 2. a  5. místo závodu FIS v  polském 
Sczyrku, 24. místo MSJ Erzurum (Turecko), 1. 
místo MČR juniorů, vyhlášen jako 10. nejlepší 
sportovec okresu

Kategorie KOLEKTIV
Fbc Orel Nové Město na Moravě (florbal)
Úspěchy: Družstvo získalo 1. místo v  Orelské 
florbalové lize v  kategorii starší žáci – divize 
Západ, 1. místo v celorepublikovém finále

Kategorie OSOBNOST + TRENÉR
Ing. Kvido Paleček (u příležitosti jeho letoš-
ního významného životního jubilea – 80. let)
Ocenění uděleno za významný přínos běžec-
kému lyžování na Vysočině. Byl dlouholetým 
předsedou SK Nové Město na Moravě a jedním 
ze zakladatelů SP v Novém Městě na Moravě.

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www@auto-auto.cz

Přijďte 22. 6. 2013 na náměstí v Novém 
Městě na Moravě na Den testovacích 
jízd a vyhrajte na víkend vůz ŠKODA.
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KDE: na náměstí v Novém Městě na Moravě
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