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Děti brzy v novém. 
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Dlouho očekávaná stavební akce je tu. V polovině 
března bude zahájena rekonstrukce MŠ na Drob-
ného ulici. Stavebníci mají jasný úkol. Opravit 
stávající prostory, přistavit nové a veškeré práce 
stihnout do stanového termínu. „V rámci stavby 
se počítá s vybudováním tří tříd pro více než 70 
dětí. Naše město bude jako jedno z mála schopné 
zajistit místa ve školkách pro všechny děti od tří 
let. Stávajícím i budoucím rodičům tím odpadá 
problém s umístěním jejich dítěte do předškolní 
třídy,“ říká starosta Nového Města Michal Šmar-
da. Vyřešena je také otázka, zda se rekonstrukce 
školky uskuteční za provozu, či budou děti na čas 
přemístěny do náhradních prostorů. S ohledem 
na jejich bezpečnost budou děti pobývat v ná-
hradních třídách. Dvě z nich budou v prostorech 
bývalé družiny na tělovýchovném středisku, jed-
na třída bude umístěna v budově Novoměstských 
sociálních služeb, další děti budou dojíždět do 
MŠ ve Slavkovicích. „Je zde krásná prostorná 
třída s veškerým zázemím. Rodiče tuto možnost 
uvítali a děti se do Slavkovic těší,“ popisuje ředi-
telka Ivana Buchtová. Do Slavkovic budou děti 

z Nového Města jezdit autobusem, který je bude 
vozit denně a zdarma. „Děti se budou scházet od 
6.15 hod. v Mateřském centru v kulturním domě, 
odkud je paní učitelky odvezou autobusem v 7.45 
do Slavkovic,“ vysvětluje Buchtová. Na zpáteč-
ní jízdu se děti za doprovodu učitelek vypraví 
v 15.20. Autobus s nimi bude opět stavět u kul-
turního domu, kde si je budou moci jejich rodiče 
vyzvednout. Dočasná změna prostorů nebude 
mít dopad na výuku dětí. „Naše práce nebude 
omezena a bude probíhat obvyklým způsobem,“ 
doplňuje Buchtová. Nic se nebude měnit ani na 
stravování. Obědy se budou vařit na základní ško-
le a následně rozvážet na jednotlivá místa. Sta-
vební práce na Drobného by měly skončit v druhé 
polovině srpna. Děti se tak do nového nastěhují 
po letních prázdninách. Využívat budou moci 
moderně vybavené třídy. Nově bude mít školka 
bezbariérový vstup, nové bude i sociální zázemí. 
V blízkosti MŠ se navýší počet parkovacích míst. 
Zvětší se i školní zahrada. Část nákladů spoje-
ných s rekonstrukcí školky uhradí město ze svého, 
15 milionů pokryje z dotace.                                   -mah-

příloha
Nové jízdní řády 
autobusové dopravy

Zemřel zastupitel Nového Města Josef Brůna
27. leden přinesl velmi smutnou zprávu. Náhle 
zemřel dlouholetý zastupitel Nového Města na 
Moravě, pan Josef Brůna. Znali jsme ho jako 
velmi činorodého člověka, který se neváhal pus-
tit do boje proti nespravedlnosti a nerovnopráv-
nosti. Zastával vždy jasně vyhraněné názory 
a nebál se střetů s těmi, kteří nerespektují právo 
a pořádek. Od roku 2006 pracoval jako člen 
ČSSD v zastupitelstvu města. Aktivně se podílel 
na řešení bytové a sociální problematiky ve měs-

tě. Byl předsedou bytové komise, předsedou ko-
mise pro komunitní plánování sociálních služeb 
a členem kontrolního výboru zastupitelstva. Rád 
a s chutí se účastnil společenského života ve městě. 

„Josef Brůna pomohl mnoha lidem a byl na něho 
spoleh. Byl to dobrý člověk a bude  našemu městu 
chybět. Bude chybět i mně a všem kolegům. Cítím 
s jeho blízkými a přeji jim, aby na něj vzpomínali s 
láskou a úsměvem,“ řekl starosta Michal Šmarda.

-svj-

Rekonstrukce
náměstí
V průběhu března bude zahájena rekonstrukce 
Komenského náměstí. Lidé se budou moci těšit 
na proměnu oblíbeného místa, zároveň musí po-
čítat s omezeními, které si oprava vyžádá. „Dojde 
k opravám kanalizace a chodníků, vybudováno 
bude nové parkovací stání, přibude veřejné zeleně. 
Nové bude i veřejné osvětlení,“ popisuje místosta-
rosta města Pavel Štorek. Jako první bude oprave-
na kanalizace. Následovat budou úpravy povrchů. 
V místě bude dále vztyčeno nové osvětlení. Půjde 
o hliníkové stožáry v černém provedení. Náměstí 
se také více zazelená. Počítá se tu s výsadbou tak-
řka 500 rostlin, z čehož bude 15 stromů. Během 
rekonstrukce dojde rovněž k úpravám kostela. 
Vybudován tu bude bezbariérový přístup. Již se 
začátkem rekonstrukce se musí lidé připravovat 
na problémy s parkováním v této lokalitě a zhor-
šeným průjezdem. S omezením musí počítat také 
chodci. Rekonstrukce, která si vyžádá částku 4,5 
milionu korun, by měla skončit v červnu. Veškeré 
náklady budou hrazeny z rozpočtu města.   -mah-
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Návrh územního 
plánu 
Občané se budou moci vyjádřit k návrhu územ-
ního plánu města. Připomínky nejen ze strany 
občanů, ale také organizací a institucí bude 
možné adresovat písemně od začátku března 
do poloviny dubna letošního roku, a to na odbor 
stavební a životního prostředí. Na tomto odboru 
bude také vystaven návrh územního plánu. Ten 
bude k dispozici i v digitální podobě na adrese 
https://radnice.nmnm.cz/. Samotné připomínky 
se budou po uzávěrce vyhodnocovat a výsledek 
připomínkování se zapracuje do návrhu územ-
ního plánu. Následovat bude veřejné projedná-
vání, o jehož termínu bude veřejnost v předstihu 
informována. Nový územní plán by měl být hotov 
během letošního roku. Město se nového územ-
ního plánu dočká po více než deseti letech. Ten 
současný se schvaloval v roce 2002.          -mah-

Téma: Školství a sociální oblast
Na školství a sociální oblast město dlouhodobě 
vynakládá více prostředků než jiná města srov-
natelné velikosti. Prioritou minulých let bylo 
zajištění míst v mateřských školách pro všechny 
novoměstské děti, a to bez dojíždění. Proto také 
město získalo evropskou dotaci na výstavbu no-
vých tříd školky na Drobného. Pozadu nezůstaly 
ani základní školy. II. ZŠ má od loňska zatep-
lenou školní jídelnu, I. ZŠ mohla přestěhovat 
školní družinu z nevyhovujících prostor Tělo-
výchovného střediska do prvního patra budovy 
Komerční banky na Vratislavovo náměstí. Škola 
prošla také další etapou výměny elektroinstalace. 
Obě základní školy nabízejí moderní způsoby vý-
uky a pro své žáky zajišťují nejnovější technologie.
Největší stavební akcí, úzce se dotýkající sociální 

oblasti, byla rekonstrukce a dostavba Centra Zdi-
slava. I na tento projekt se městu podařilo získat 
evropskou dotaci. Klienti Domu s pečovatelskou 
službou se v roce 2013 dočkali lůžkového výtahu. 
Využívat mohou, stejně jako veřejnost, venkovní 
fitness pro seniory, které jako první na Novoměst-
sku vzniklo na hřišti v bezprostřední blízkosti 
DPS. Podařilo se také prosadit navýšení financí, 
kterými město podporuje neziskové organizace 
poskytující sociální služby. V neposlední řadě byl 
aktualizován komunitní plán sociálních služeb. 
Ten sleduje potřeby tří skupin – rodin s dětmi, 
osob v nepříznivé situaci a seniorů. Komunitní 
plán patří mezi důležité podklady při přiznání do-
tací a grantů, tedy prostředků, ze kterých mohou 
být financovány sociální a veřejné služby.     -svj-

Informace pro 
všechny 
Naše město řešilo v uplynulém roce celkem 21 
žádostí o poskytnutí informací, dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím. Žádosti se nejčastěji týkaly informací 
z oblasti investičních plánů, místních poplatků, 
veřejných zakázek, služeb v oblasti svozu odpadu, 
péče o komunikace a veřejné zeleně. Podrobněj-
ší informace si zájemci vyžádali také v případě 
klikacího rozpočtu a webových stránek města. 
Na vyřizování podaných žádostí se podílely kan-
celáře vedoucího úřadu, odbor investic a správy 
majetku města, odbor stavebního a životního 
prostředí a odbor finanční. Informace se veřej-
nosti dostávaly i prostřednictvím pravidelně 
aktualizovaných internetových stránek města, 
informačního panelu KD či distribucí Novo-
městska. V letošním roce budou nově všechny 
otázky ze strany veřejnosti a odpovědi ze stra-
ny úřadu publikovány na webu radnice.  -mah-

Anketa městské 
policie 
V návaznosti na rozšíření městského kame-
rového systému pořádá městská policie na 
svých webových stránkách anketu. Na webu 
http://policie.nmnm.cz/ se mohou obča-
né vyjádřit, zda se ve městě cítí bezpečně, či 
nikoliv. Anketa je dohledatelná v rubrikách 

„Kamerový systém“ a „Prevence“.         -mah-

MUDr. Zdeňka Bajerová, zubní lékařka
Školství na Novoměstsku má dlouhou a slavnou tradici. Vždyť gym-
názium zde bylo založeno již před 120 lety. Myslím, že dobrou po-
věst i vysokou úroveň mají novoměstské školy i dnes. Učitelé i žáci se 
značnou měrou podílejí na kulturním životě našeho města. V sociální 
oblasti došlo k pozitivním změnám už výstavbou DPS a nedávnou re-
konstrukcí a rozšířením služeb v Centru Zdislava. Je ovšem škoda, že 
město neodkoupilo i druhou z hotelových ubytoven, neboť stávající 
zařízení pro seniory svou kapacitou potřebám regionu nestačí. 

Libor Kula, pracovník v sociální sféře
Myslím, že na oblast sociálních služeb a školství jsou na Novoměst-
sku vynakládány nemalé finanční prostředky. Bylo zrekonstruováno 
Centrum Zdislava, přistavěn lůžkový výtah v DPS. Nyní se připravuje 
rozsáhlá rekonstrukce MŠ na ulici Drobného. Pracuji v oboru a do-
mnívám se, že je dobře, že zde funguje i terénní pečovatelská služba, 
kdy hlavní prioritou je, aby uživatel trávil co nejdelší čas v  domácím 
prostředí. 

Eva Nepustilová, ředitelka ZUŠ v penzi
Se sociálními službami nemám zatím žádnou osobní zkušenost, ale 
z vyprávění známých soudím, že své poslání plní velmi dobře. Totéž 
se snad dá říci i o školství, ve kterém jsem strávila značnou část svého 
života. Nicméně některé segmenty školství by si zasloužily více pozor-
nosti zřizovatele. Například ZUŠ J. Štursy. Z rozpočtu města nečerpá 
téměř žádné prostředky a dlouhodobě se potýká s naprosto nevyhovu-
jícími prostory pro výuku hudebního a tanečního oboru.

Hodnocení očima 
Rity Skalníkové

ANKETA: Jak hodnotíte školství 
a sociální služby na Novoměstsku?

Nové Město má od začátku roku 2014 nový 
komunitní plán sociálních služeb. Cílem je za-
jištění pomoci všem cílovým skupinám – neza-
městnaným a osobám v krizi, rodinám s dětmi i 
starým a zdravotně postiženým občanům. Do-
kážeme nabídnout pomoc  při řešení jakéhokoli 
problému, pomoc při zajištění odpovídající so-
ciální služby či pouze ukázat správný směr těm, 
kteří se cítí bezradní. Velkým pomocníkem by 
měl být i nově vydaný Katalog poskytovatelů 
sociálních služeb Nového Města na Moravě 
a spádových obcí, který poskytuje ucelený pře-
hled poskytovatelů pomoci v našem regionu.  Je 
dostupný na všech veřejných místech v Novém 
Městě na Moravě. Každý občan v něm najde 
informaci, která pomůže řešit jeho nepříznivou 
sociální situaci, pomůže mu vyřešit jeho pro-
blém. Základní sociální poradenství poskytnou 
všichni ti, kteří sociální služby nabízí. Napří-
klad sociální odbor městského úřadu mimo 
jiné zajišťuje pomoc osobám ohroženým nepří-
znivou sociální situací a sociálním vyloučením. 
Poskytuje sociální poradenství osobám v hmot-
né nouzi, zdravotně postiženým občanům, 
seniorům, cizincům, osobám propuštěným 
z výkonu trestu a rodinám s dětmi. Jsme  pře-
svědčeni o tom, že každý problém má své řešení.  

Rita Skalníková,
odbor ŠKSV

Hana Janů: Nabídka sociálních služeb je na dobré úrovni
S ředitelkou Novoměstských sociálních služeb 
a Centra Zdislava Hanou Janů pokračujeme 
v seriálu rozhovorů s pracovníky, kteří stojí v 
čele příspěvkových organizací našeho města. 

Co se Vám a Vašim spolupracovníkům v uply-
nulém roce povedlo?
V případě Novoměstských sociálních služeb 

mohu s čistým svědomím říci, že se nám po-
vedlo poskytovat jednu z nejdůležitějších slu-
žeb obyvatelům, která splňuje jejich očekávání. 
Jde o pečovatelskou službu. Pro mnohé naše 
klienty je důležité, aby žili v čistotě, v teple, v 
bezpečí a mohli žít v Novém Městě a nebyli 
odsunuti do zařízení mimo město.  Za Cen-
trum Zdislava patří uvést zajištění provozu 

v náhradních prostorech a úspěšné zahájení 
provozu v nových zrekonstruovaných částech 
denního stacionáře. Tímto bych ráda poděko-
vala všem zaměstnancům za jejich obětavou 
práci, vzájemnou spolupráci při zajišťováni 
obou sociálních služeb a zároveň městu, bez je-
hož podpory se poskytované služby neobejdou. 

pokračování rozhovoru na str. 4

Stavba singltreků na startu 
Dvě firmy z regionu se postarají o stavbu nové 
atrakce. V lese Ochoza vznikne díky umu míst-
ních firem více než 20 km stezek pro cyklisty. Při 
jejich stavbě bude využito i stávajících lesních 
cest. Vedle vybudování samotných cest, které 
budou z velké části kamenité, se počítá také 
s umístěním informačních cedulí, podstatné 
bude rovněž značení vlastních stezek. Těch 
bude 6 typů, které se budou lišit svojí obtížnos-
tí. „Stezky podpoří možnosti sportovního vyžití, 

přičemž počítáme s jejich využitím jak na straně 
rodičů s dětmi, tak také u handicapovaných,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda.  Na 
singltreky za 15,5 milionu získala novoměstská 
radnice dotaci ve výši 85 procent. Soutěží se po-
dařilo cenu srazit pod deset milionů korun. Nová 
atrakce by měla přitáhnout tisíce jezdců horských 
kol. Dvě podobné atrakce si totiž v Česku získa-
ly velkou oblibu. První cyklisté by se na nových 
tratích měli svézt v září letošního roku. -mah-

Město žádá o dotaci na rozšíření 
kamerového systému 
I v letošním roce by město rádo rozšířilo po-
čet kamer v ulicích, a tím přispělo ke zvýšení 
bezpečnosti. Podalo již žádost o dotaci, jejímž 
poskytovatelem je Kraj Vysočina, na pořízení 
tří nových kamer a zkvalitnění záznamového 
systému. Dvě z kamer by měly být v budoucnu 
nainstalovány na Tyršově ulici, umístění třetí se 
plánuje na Masarykově ulici. V případě zázna-
mového systému by došlo ke zvýšení kapacity 

úložiště pořízených snímků. „Mělo by to stát 
okolo dvou set tisíc korun s tím, že dotace by 
tvořila devadesát procent a město by se spolu-
podílelo dvaceti tisíci,“ říká novoměstský mís-
tostarosta Stanislav Marek. Zda Kraj Vysočina 
poskytne dotaci v požadované výši, bude známo 
na konci února. Pokud se městu nepodaří získat 
potřebné finance, kamery se rozšiřovat nebudou. 

-mah-

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

JUDr. Libor Černý (Sdružení Nový směr)
To nejtěžší nás čeká. Naučit žít zaměstnance 
nikoli vedle sebe, ale spolu. V kulturním domě 
se to již daří. Kvalitu služeb dělají lidé, dostup-
nost a prostředí.

(25 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Ing. Pavel Štorek (TOP 09)
Podařilo se splnit cíle v oblasti předškolní i 
školní výchovy. Měli bychom postavit nové 
byty pro seniory samozřejmě s využitím evrop-
ských dotací. 

(20 hlasů, průměr: 3,50 z 5)
MVDr. Dan Sokolíček (ODS)
V oblasti sociálních služeb a výdajů na ně je třeba 
přihlédnout ke skutečnosti, že přibývá spoluob-
čanů seniorů. Tento fakt vyžaduje naši větší po-
zornost a péči.

(18 hlasů, průměr: 3,67 z 5)

Arena zastupitelů

Město opět poskytuje půjčky z FRB
Stejně jako v uplynulém roce jsou i letos obča-
nům poskytovány finanční půjčky z Fondu rozvo-
je bydlení na opravy a modernizace rodinných a 
bytových domů a bytů. Využít je mohou majitelé, 
jejichž nemovitosti se nacházejí na území Nové-
ho Města a jeho místních částí. Podmínky výbě-
rového řízení pro poskytnutí půjčky v roce 2014 
byly schváleny na 24. zasedání Zastupitelstva 
města Nového Města na Moravě a od 25. února 
jsou vyvěšeny na úřední desce města a současně 
umístěny na webových stránkách městského úřa-
du www.radnice.nmnm.cz. Od tohoto termínu 
mohou zájemci podávat žádosti o půjčku. Tis-
kopisy jsou k dispozici na webových stránkách 
městského úřadu, podatelně nebo finančním 

odboru města na Vratislavově náměstí 103. Po-
slední dnem pro přijetí žádosti o půjčku je 27. bře-
zen 2014. V průběhu dubna proběhne první kolo 
výběrového řízení a všechny předložené žádosti 
o půjčku, které budou v souladu se schválenými 
podmínkami výběrového řízení, budou předlože-
ny na dubnovém zasedání Zastupitelstva města 
ke schválení. Vyrozumění o schválení obdrží ža-
datelé o půjčku do 7 dnů a současně budou vy-
zváni k uzavření smlouvy o půjčce. Přihlásit se 
bude možné také do druhého kola výběrového 
řízení, které bude vyhlášeno v červnu letošního 
roku. Případné další informace poskytne ve-
doucí finančního odboru pan Ing. Tomáš Vlček. 

-mah-

Oprava rybníků výrazně levnější 
Velmi výrazně se městu podařilo ušetřit v přípa-
dě prací na obnově rybniční soustavy Michovy. 
Zatímco se původně počítalo s částkou téměř 12 
milionů korun, celkové náklady dosáhnou 4,7 
milionu. „Opět se ukazuje přínos otevřených sou-
těží, díky kterým město dokáže ušetřit,“ pozna-
menává novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Letošní práce na obnově rybniční soustavy, které 
byly již díky příznivému počasí zahájeny, počítají 
s odbahněním a opravou rybníka Trnka. V příš-

tím roce to stejné čeká rybníky Křivka a Němec. 
K tomu dojde k revitalizaci potoka Zátoka, který 
protéká pod rybníky a je v současnosti veřejnos-
ti skryt. To se však změní. V rámci stavební akce 
vznikne mezi nově vytvořenými tůněmi otevřený 
tok. Veškeré práce by měly být hotovy do srpna 
2015. „Akci podpoří dotace ze Státního fondu 
životního prostředí. Úpravy rybníků probíha-
jí po etapách proto, aby práce měly minimální 
negativní dopad na přírodu,“ uzavírá starosta.

Výroční zpráva Městského úřadu Nové 
Město na Moravě za rok 2013 o činnosti v 
oblasti poskytování informací podle záko-
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, je pod odkazem VÝROČ-
NÍ ZPRÁVY zveřejněna na internetových 
stránkách www.nmnm.cz.

Aktuální informace z města 
a okolí sledujte na nmnm.cz
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Studenti gymnázia získají řadu benefitů zdarmaHana Janů: Nabídka sociálních služeb je na dobré úrovni

V současnosti se hodně mluví o terénních služ-
bách. Zaslouží si tyto služby větší podporu?
Terénní sociální služba je taková služba, která 
přichází za klientem do prostředí jeho domova. 
Podporuje člověka v zachování jeho soběstač-
nosti po maximálně možnou dobu. Pomáhá mu 
žít v jeho přirozených podmínkách. Z těchto dů-

vodů jsou terénní služby uživateli preferovány, a 
proto patří k důležitým typům sociálních služeb. 
V souvislosti s provozem DPS se ozývají hlasy, 
že pobyt v penzionu je nákladnou záležitostí. 
Je provoz opravdu tak drahý? 
Bydlení v DPS je určeno pro obyvatele, kteří po-
třebují pečovatelskou službu. Přidělením bytu v 
DPS by se měla řešit především potřebnost so-
ciální služby pro klienta. Neřeší se pouze bytová 
situace. Tato skutečnost je velmi důležitá také 
pro odůvodnění žádosti o státní dotaci na MPSV. 
Obyvatelé DPS hradí náklady spojené s bydle-
ním a dále náklady spojené na pečovatelskou 
službu. Klient hradí pouze tolik, v jakém rozsahu 
využívá pečovatelskou službu. Na úhradu služby 
pobírají klienti Příspěvek na péči. Některý měsíc 
klient celou částku příspěvku nepoužije na úhra-
du služby. Ušetří si.  Může se stát, že některý 
měsíc je platba o něco vyšší než příspěvek.  Mám 
ale prověřeno, že náklady na pobytové zařízení 
typu domova pro seniory jsou podstatně vyšší. 

Je tam i jiný systém úhrad za pobytové služby.
Mělo by město na nabídce sociálních služeb 
více zapracovat, či je jejich nabídka na Novo-
městsku dostatečná?
Nabídka spektra sociálních služeb na 
Novoměstsku je na dobré úrovni. Vní-
mám, že chybí pobytová služba domova se 
zvláštním režimem, což je zařízení, které 
slouží lidem např. s Alzheimerovou cho-
robou. Chybí také chráněné bydlení, což je na-
vazující služba např. pro klienty Centra Zdislava. 
Co plánujete do budoucna? 
Důležité je zachování kvality poskytované služ-
by. Určitě budeme muset reagovat na situaci, 
kdy bude přibývat více obyvatel seniorského 
věku s potřebou sociální péče. Bude nutné po-
silovat kapacitu poskytovaných služeb.  V pří-
padě Centra Zdislava je důležité pro jeho 
klienty v budoucnu zajistit navazující službu, 
čímž se opět dostáváme k chráněnému bydlení. 

-mah-

pokračování ze str. 3

Masopustní radovánky v I. ZŠ

Masopust je obdobím od Tří králů do Pope-
leční středy a odedávna je spojovaný s bu-
jarým veselím, radovánkami a hodováním.
Ptáte se proč? Odpověď je pros-
tá - protože po něm následuje dlou-
hý čtyřicetidenní půst až do Velikonoc….
My jsme si z této dávné tradice vybra-
li pouze tu první část – budeme se učit 
hrou, radovat, hodovat, tancovat a soutěžit.
Masopustní radovánky na naší ško-

le budou probíhat v období od 26. 2. do 
4. 3. nejen na celém 1. stupni v rámci výu-
ky, ale prakticky se zapojí i žáci 2. stupně. 

Celý program:
Čtvrtek 27. 2. dopolední pečení - třídy 4.B a 5.B
14:00 - 17:00 hod. - odpolední pečení kob-
lížků - děti, rodiče a prarodiče 1. a 2. roční-
ků ZŠ Vratislavovo náměstí, vchod od KB 
Pátek 28. 2. dopolední pečení - třída 5. A

Pondělí 3. 3. dopolední pečení - třída 4. A
12:30 – 13:30 hod. - MŠ Drobného - Křemílci
14:30 – 15:30 hod. - pečení koblíž-
ků - děti, rodiče a prarodiče 3. ročníků ZŠ
Vratislavovo náměstí, vchod od KB 
15:30 – 17:00 hod. - pečení koblížků 
pro veřejnost – děti, rodiče a prarodiče

Úterý 4. 3.  dopolední pečení - žáci 7. a 9. ročníků
15:00 do 18:00 hod. - Karnevalový masopust 
v KD - kromě soutěží jednotlivých ročníků 1. 
stupně proběhne i soutěž o nejkrásnější masku.

Všechny výše uvedené aktivity se uskuteční 
na základě spolupráce školy se Sdružením 
rodičů při 1. ZŠ a MAS Zubří země, o.p.s.

Mgr. Pavlína Poláčková, učitelka I. ZŠ

Zápis se koná 1.4. - 2.4.  na Tyršově ulici 323  od 
10 do 16 hodin. Zákonný zástupce dítěte k zápi-
su přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvr-
zenou pediatrem
2. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu 
na území ČR (podle  zákona č. 326/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro při-
jímání dětí je možno zhlédnout a vytisknout na 
webových stránkách materskaskola.nmnm.cz 
nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech 
výkonu vzdělávání a školských služeb. 
Pravidla pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělává-
ní v Mateřské škole Nové Město na Moravě, pří-
spěvková organizace,  pro školní rok 2014 / 2015: 
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání mohou 
žádat zákonní zástupci, jejichž děti se podrobily 
stanoveným pravidelným očkováním, mají do-
klad o tom, že jejich děti jsou proti nákaze imunní 

nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů).
Kritéria  pro přijetí dětí k předškolnímu vzdě-
lávání:
1. Děti v posledním roce před zahájením povin-
né  školní docházky nebo děti s odloženou školní 
docházkou v souladu s § 34 odst.4, Školského zá-
kona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném  vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů. 
2.  Děti k celodenní  docházce podle věku v pořadí 
od nejstaršího  po nejmladší. 
3. Děti k polodenní docházce podle věku v pořadí 
od nejstaršího  po nejmladší  do počtu volné kapa-
city jednotlivých tříd . 
Do MŠ budou přijímány děti, které dovrší do kon-
ce kalendářního roku 3 let. Děti musí zvládnout 
základní hygienické návyky v oblasti sebeobslu-
hy. Přednostně jsou posuzovány žádosti podané 

ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou  posuzovány 
individuálně. Ředitelka má právo při přijímání 
dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního 
zřetele.  

Ivana Buchtová, ředitelka mateřské školy

Mateřská škola vyhlašuje zápis pro školní rok 2014 / 2015

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

V letošním roce čeká studenty novoměstského 
gymnázia řada novinek, které ocení nejen ve 
škole. S první z nich se již mohli seznámit, je jí 
interaktivní dotyková obrazovka, která dopl-
ňuje řadu interaktivních tabulí, jimiž je škola 
vybavena. Na rozdíl od nich ale interaktivní do-
tyková obrazovka nevyžaduje dataprojektor a 
funguje jako velký tablet. Naše gymnázium je 
jedním z prvních v regionu, které díky tomuto 
zařízení mohlo zatraktivnit výuku svých žáků. 
Druhá novinka výrazně ušetří výdaje všem na-
šim studentům za nákup softwaru. Gymnázi-
um přistoupilo k programu EES společnosti 
Microsoft, díky němuž můžeme bezplatně po-
skytnout studentům po dobu studia na gymná-
ziu desktopovou verzi aplikací Microsoft Office. 
Studenti si mohou Office 365 nainstalovat až 
na 5 vlastních zařízení a to včetně mobilních 

platforem.  Již několik let také nabízíme studen-
tům v rámci programu Dreamspark zdarma li-
cenci operačního systému Windows. Zmíněné 
benefity ušetří studentům desetitisícové částky 
a umožní jim kvalitní přípravu nejen na výu-
ku, ale zejména pro praxi, kde jsou kancelářské 
programy Microsoft Office běžným standardem.
V rámci projektu Přírodní a technické obory – vý-
zva pro budoucnost nabízíme studentům kroužky 
Svět je třírozměrný (zaměřený na 3D modelová-
ní), Mladí přírodovědci (zaměřený na experimen-
tování v přírodovědných předmětech) a Roboti už 
jdou (zaměřený na robotiku). Tím ale výhody pro 

naše studenty spojené s tímto projektem zdaleka 
nekončí. Čekají je např. exkurze do botanické 
zahrady, hvězdárny, technického muzea, Anthro-
posu, na Vírskou přehradu, do jaderné elektrárny, 
na meteorologickou stanici, do Moravského kra-
su i pivovaru. Třetí ročníky vyššího gymnázia se 
navíc mohou těšit na experimentální týden, kdy 
prozkoumají velkou část Liberecka. Od září pak 
budou moci studenti využívat zcela nově vybave-
né laboratoře chemie, biologie a fyziky. Veškeré 
aktivity související s projektem Přírodní a tech-
nické obory – výzva pro budoucnost jsou stu-
dentům nabízeny zcela zdarma.   Miloš Bukáček

Výběr daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani 
z příjmů za zdaňovací období 2013 v neprodlou-
žené lhůtě je stanoven nejpozději na úterý 1. dub-
na 2014. V případě, že přiznání zpracovává a po-
dává poradce, lhůta se prodlužuje do 1. července 
2014. (Podmínkou je, aby příslušná plná moc 
udělená poradci byla doručena místně přísluš-
nému správci daně do 1. dubna 2014.) Finanční 
úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve 
Žďáru nad Sázavou proto rozšiřuje úřední ho-
diny pro veřejnost, a to následujícím způsobem:

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou – vyměřovací oddělení:  

Od 10. 3. do 21. 3. 2014  
pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek 
od 8 do 15 hodin, pátek  od 8 do 14 hodin

Od 24. 3. do 1. 4. 2014
pondělí až pátek od 8 do 18 hodin

29. 3. 2014                            
sobota od 8 do 12 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou – podatelna:
pondělí a středa od 8  do 17 hodin, úterý a čtvr-

tek od 8  do 15:30 hodin, pátek od 8  do 14 hodin

Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou ve vybraných obcích:
Nové Město na Mor. prostory městského úřadu
12. 3.  8 – 16 hodin  
26. 3. 8 – 16 hodin

Jimramov, prostory úřadu městyse  
19. 3. 8 – 16 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích 
vybírat daňové povinnosti v hotovosti.

Jak správně zaplatit daň z příjmů:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet Fi-
nančního úřadu pro Kraj Vysočina:
FO - číslo 721-67626681/0710, variabilní sym-
bol – rodné číslo poplatníka,
PO – číslo 7704-67626681/0710, VS – IČ PO,  
konstantní symbol – 1148.
Poštovní složenkou, která je k dispozici na kaž-
dém poštovním úřadě. Použití této složenky je 
zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.

V hotovosti na pokladně Územního pracoviště ve 
Žďáru nad Sázavou, a to v následujících poklad-
ních hodinách:

pondělí a středa  8 - 17 hodin

24. 3. – 28. 3. 2014 
(každý den) 8 - 17 hodin

29. 3. 2014 
(sobota) 8 – 12 hodin

31. 3. 2014 – 1. 4. 2014
 8 – 17 hodin

Podání daňového přiznání včetně jeho příloh 
lze učinit také elektronicky formou datové 
zprávy, opatřené, nebo neopatřené uznáva-
ným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a 
struktuře za podmínek zveřejněných na webo-
vé adrese www.daneelektronicky.cz. Elektro-
nicky lze daňové přiznání podat i prostřed-
nictvím datové schránky. Daňové přiznání lze 
rovněž vyplnit na výše uvedené internetové 
adrese, přiznání vytisknout, podepsat a ná-
sledně podat na územní pracoviště nebo jej 
doručit prostřednictvím poštovních služeb. 

Případné další informace k výběru da-
ňových přiznání mohou poplatníci zís-
kat na telefonním čísle 566 652 311.

-FU, red-

Parkovací místa přibudou, zeleň zůstane
V těchto dnech probíhá projektová příprava rozší-
ření parkovacích stání na Hornické ulici. Obyvate-
lům domů, kterých se změna bude bezprostředně 
týkat, byly předloženy dvě varianty řešení. První 
počítala s celkem 42 místy (současnými i novými), 

druhá s 35 místy. Osloveni byli majitelé bytů č.p. 
971, 972, 978 – 980 a zvolili si druhou variantu, 
při které dojde k minimálnímu zásahu do zeleně. 
Veškerá parkovací místa budou kolmá. Nedosta-
tek parkovacích míst na Hornické ulici je dlouho-

dobým problémem. Tamní parkoviště jsou často 
využívána nejen obyvateli sídliště, ale i návštěv-
níky města, kteří zde parkují, aby nemuseli platit 
na parkovišti u pošty. Blíže se tomuto tématu bu-
deme věnovat v dalším čísle Novoměstska. -svj-

Všechny zájemce zveme na Den 
otevřených dveří

24. 2. 2014 - místo výkonu vzdělávání   
Pohledec č. 143
25. 2. 2014 - místo výkonu vzdělávání   
Drobného  č. 299
26. 2. 2014 - místo výkonu vzdělávání   
Slavkovice č. 98
27. 2. 2014 - místo výkonu vzdělávání   
Žďárská č. 70

dopoledne:  od 9.30 – 11.00 hod   
odpoledne: od  14.30 – 16.00 hod
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Napsali jste nám do redakce
Do redakce nám přišel dopis pana Krontoráda. 
Otiskujeme ho a přikládáme informace z Vodá-
renské akciové společnosti, které zdražení vody 
na Žďársku vysvětluje. Bylo zveřejněno na webo-
vých stránkách Žďárského průvodce (www.zdar-
skypruvodce.cz)

Jak na mě zapůsobil článek „Zvýšení cen vod-
ného a stočného“ z prvního čísla Novoměst-
ska roku 2014 na straně 4.

Rád bych se podělil s ostatními čtenáři o moje 
vnitřní reakce (kurzíva) na důvody zdražení ve-
řejně předkládané „Svazem vodovodů a kanali-
zací Žďársko“.

1. Zdražení však nebude skokové. Voda bude od 
ledna dražší o 4 Kč za m³.
(Buďte rádi, že je to jen o 4,74 %, klidně jsme to moh-
li napálit na dvojnásobek a nic byste nenadělali.)

2. Do zdražení se promítne vyšší cena energií.
(Tak jsem mimo mísu jenom já, když si 
naivně myslím, že se skoro všem v repub-
lice zlevnily jak elektřina, tak plyn, ale 
jim, chudáčkům, se naopak zdražily?)

3. Surové vody.

(Tomu nerozumím, asi z jejich strany cíleně, jedi-
ně mě napadá, že dovážejí dražší mraky na oblo-
hu, ze kterých pak prší dražší surová voda.)

4. ale také investice do infrastruktury dotované 
EÚ.
(To neumím posoudit, asi je myšlena spoluúčast 
na financování oprav a modernizaci, takže čím 
méně ztrát a úniků vody, tím je voda dražší.)

5. Zvýšení ceny rovněž souvisí s poklesem pro-
deje vody, a tedy s poklesem její spotřeby.
(Naším cílem je dosáhnout stavu prodávat nej-
menší množství za nejdražší cenu, třeba litr za 
deset korun.)

Asi nejsem sám, komu je jasné, že například do-
davatelé energií nebo mobilní operátoři se u nás 
jako jedni z posledních v Evropě začali chovat 
alespoň trochu tržně, ne jako monopol. Dokon-
ce se sem tam zlevňuje jak energie, tak i mobilní 
služby. Avšak tihle „kupci s vodou“ jsou doteď 
jenom velký monopol, kterému by slušel na ští-
tu slogan: Můžete se chovat, jak chcete, šetřit, 
nadávat, trucovat, ale my z vás ty prachy stejně 
vytlučeme, protože můžeme a vám stejně nic ji-
ného než platit nezbude.

Pavel Krontorád

Drogy se našemu městu nevyhýbají
Marihuana, pervitin a další drogy bohužel 
nejsou jen záležitostí velkých měst. Proto i 
v Novém Městě na Moravě působí Terénní 
program Kontaktního a poradenského cen-
tra Spektrum.  Na bližší informace jsme se 
zeptali koordinátora centra Josefa Soukala.

S kým Spektrum pracuje? 
Na jedné straně s těmi, co aktivně užívají ne-
legální návykové látky. Ale jsme tu také pro 
všechny, kteří se nějakým způsobem dosta-
nou do kontaktu s drogou a potřebují pora-
dit. I pro rodiče, kteří vidí, že se jejich dítě 
najednou začalo divně chovat, našli u něj ně-
jaký prášek a potřebují probrat těžkou situaci. 
S jakými drogami je možné se nejčastěji  na No-
voměstsku potkat? 
V okrese Žďár nad Sázavou se z rizikových 
drog nejvíce užívá pervitin. Jde o drogu, kte-
rá se často vyrábí z  běžně dostupných lá-
tek. Z drog s menším rizikem je velmi roz-
šířená marihuana a extáze. Uživateli jsou 

studenti základních a středních škol i šedesátníci. 
Pokud někdo užívá drogy, asi má problém o 
tom mluvit.
Souhlasím s tím, že užívání drog je velmi 
stigmatizující a lidé to tají. Proto striktně tr-
váme na našich principech práce. Základem 
důvěry je mlčenlivost. O našem klientovi se 
prostě s nikým jiným (mimo výjimečných si-
tuací daných zákonem) nebavíme. Dále může 
klient naše služby využívat zcela anonymně.
Které služby uživatelům drog nabízíte?
Klientům nejčastěji pomáháme s řešením by-
dlení, zaměstnáním, komunikací s úřady, pro-
blémy spojené s užíváním drog. Zajišťujeme 
testování na závažné infekční choroby. Dále 
je možné klienta kamkoliv doprovodit, pomo-
ci mu v krizi, předat potřebné informace, po-
moci s  léčbou, abstinencí. A to v situaci, kdy 
již nechce drogy brát a chce svůj život změnit.

- red-
Další informace na dané téma se dočtete 

v dubnovém Novoměstsku.

Vandal zničil dub 
Dub šarlatový, vysazený v prostoru mezi ulicemi 
Budovatelů a Masarykova, zničil neznámý vandal. 

„Škoda činí více než 5 tisíc korun, případ pře-
dáváme policii,” uvedl Bohumil Dostál z měst-
ského úřadu. Dub má zcela ulomenou korunu 
a na první pohled je jasné, že byl zlomen záměr-
ně. Vysazen byl při obnově zeleně v roce 2013.

Rada města Nové Město na Moravě

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace
Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě. 

Přihlášky podejte v termínu do 17. března 2014 na adresu: Město Nové Město na Moravě, odbor 
ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Podmínky konkurzního řízení včetně 

požadovaných příloh získáte na webových stránkách města a úřední desce města.  
Bližší informace podá odbor ŠKSV MěÚ na tel.: 566 598 420/421.

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
S bratry Křičkovými se setkáte v muzeu 

Slavnostní vernisáž, která se uskuteční ve 
čtvrtek 6. března 2014 od 16.00 hod. ve vesti-
bulu Horáckého muzea, odstartuje sérii akcí 

věnovaných Roku bratří Křičků. V Horác-
kém muzeu si připomeneme nejenom slavné 
bratry, hudebního skladatele Jaroslava (27. 
8. 1882  – 23. 1. 1969) a básníka Petra (4. 12. 
1884 – 25. 7. 1949), ale i jejich méně známou 
sestru Pavlu (14. 2. 1886 – 10. 7. 1972). K vi-
dění budou samozřejmě rodinné fotografie 
(včetně fotografií rodné školy v Kelči a Mar-
šovské rychty), knihy napsané Petrem Křič-
kou i jeho překlady známých literárních děl, 
výběr z not Jaroslava Křičky včetně proslu-

lého Bábinčina maršovského valčíku, veršo-
vaná přání sourozenců Křičkových mamince 
a mnoho dalších zajímavostí. Kromě toho bu-
dou vystavené svatební šaty milované bábin-
ky, pro kterou byl složen i onen slavný valčík.
Vernisáž uvede spisovatelka Věra Rudolfová, 
zazní básně Petra Křičky v přednesu prof. Jany 
Černé a hudba Jaroslava Křičky v podání žáků  
novoměstské ZUŠ. Výstava potrvá do 13. dubna.
Následovat bude 16. dubna Tančírna na téma:  
Jaroslav Křička a valčík.                                            -ste-

Březen v městské knihovně
Pracovnice městské knihovny si i letos připra-
vily pro návštěvníky a čtenáře řadu kulturních 
a vzdělávacích akcí. V souvislosti s připomenu-
tím významných životních jubileí bratrů Křič-
kových byl rok 2014 vyhlášen „Rokem bratří 
Křičků“. Při této příležitosti si budou moci vy-
zkoušet své znalosti čtenáři dospělého oddělení 
v kvízu, který nese název „Sourozenci Křičkovi 
a Nové Město na Moravě“. Nápovědou jím bude 
výstavka knih s touto tématikou ve studovně.
Naši malí dětští čtenáři si určitě rádi zasoutěží 
na dětském oddělení v malém literárním testí-
ku „Březen za kamna s knihou vlezem“. A ten, 
kdo rád kreslí? Ten si nenechá zajisté ujít vý-
tvarnou soutěž s názvem „Je tu snad někdo, kdo 
nezná Simpsonovi aneb Zkoušeli jste někdy 
tuhle žlutou rodinku namalovat?“. Simpsono-
vi na Vás budou čekat v čítárně. Mnoho zdaru!

Černobílý i barevný průřez hodně dávnou 
i blízkou historií městské knihovny uvidíte 
na výstavě, která bude instalována na chodbě 
u knihovny. Březnový program vzdělávacích 
akcí bude bohatý hlavně pro děti z mateřských 
a základních škol. Uskuteční se řada besed 
pro malé čtenáře, kde bychom jmenovali např. 

„Macourkoviny“ nebo „Co se děje u Žížaláků“, 
„Povídání o včelích medvídcích“ a v neposlední 

řadě si zahrajeme pohádku „Jak pejsek s kočič-
kou myli podlahu“. Budeme si ale také vyprávět 
o panu Josefu Ladovi - „Byl jen jeden Josífek“. 
Se staršími dětmi se ponoříme do dobrodruž-
ství, které prožívala Pipi Dlouhá punčocha 
a nebo se společně zatouláme do světa ba-
jek. Řadu napětí a tajemna zažijí s dobro-
družnou literaturou. Srdečně vás zveme. 

NKZ – Městská knihovna

Setkání s Jiřinou Šiklovou
5. března 2014 přislíbila návštěvu našeho města 
známá socioložka a publicistka, profesorka Jiřina 
Šiklová. Dopoledne bude hostem na Gymnáziu Vin-
cence Makovského, kde bude besedovat se studenty. 
V 17 hodin ji přivítáme v presbyterně evangelické-
ho kostela. Na toto setkání srdečně zveme občany 
města – příznivce Jiřiny Šiklové. Téma besedy paní 

profesorka neurčila, má představu vzájemného roz-
hovoru o aktuálních společenských a kulturních otáz-
kách naší historie, případně i událostí roku 1989, ale 
i naší současnosti. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Osobnost profesorky Jiřiny Šiklové je zárukou, 
že společně prožijeme nezapomenutelné chvíle.

Jana Černá

Zlatovláska ze smetiště

Kulturní dům připravil na březen opět jed-
no z dětských představení. Stejně jako ba-
revná stínohra Sávitrí je držitelem ceny Erik 
Českého střediska mezinárodní loutkařské 

unie Unima i loutková hra O Zlatovlásce 
z repertoáru Teátru Víti Marčíka. Charizma 
a alternativní divadelní tvorba „potulného ko-
medianta“ Vítězslava Marčíka se nedá nikam 
zaškatulkovat. Pro toto představení je typické 
mnoho záhadných hracích strojků, nepotřeb-
ných a nefungujících věcí. Smetišťovým úlovkem 
je i samotná loutka Zlatovlásky. Kouzlo těchto 
pokladů, dědictví a příběh, obohacený o draka, 
ještě více umocňují dobrodružství a vtáhnou do 
děje malé i velké. Představení se koná v neděli 9. 
března 2014 v 16 hodin, děti do 3 let mají vstup 
zdarma, pro všechny ostatní je jednotná cena 
80 Kč. Kapacita sálu je omezená na 100 míst. Je 
možné využít 20% slevu  na Novoměstskou kartu. 

-kuku-

Miloš Knor
Hvězda one-man show Na stojáka Miloš Knor 
vystoupí s výběrem toho nejlepšího v pondě-
lí 17. března 2014 v novoměstském kulturním 
domě. Ochotně pro vás odpověděl na pár otázek. 

Jste bavič už od malička?  
Ano. Už od narození. Nikdy nezapomenu 
na to, jak jsem bavil celou porodnici, když 
jsem při každém kojení vypadnul mámě 
z náručí na zem. Babičce jsem zase vypa-
dl z kočárku a vždy to byla velká legrace. 
Vždy vystupujete s kamennou tváří, působíte 
jako pesimista a nakonec rozesmějete publikum. 
Je to opravdu vaše povaha, nebo strategie jak 
ohromit publikum?  
Já s kamennou tváří nevystupuji. Já ji mám. To by 
vám potvrdila Evička - moje přítelkyně. Doma 
jsem totiž zábavný, jen když upadnu na schodech. 
Vaše povídka Poprvé tenkrát kolovala repub-
likou na internetu, až se stala legendární. 
V závěru jste slíbil pokračování, bude třeba 
s jiným písmenem? 
Pokračování bylo. Jmenuje se Podruhé. Existuje 
i Potřetí, ale to asi nikdy nikdo neuslyší. Zatím 
s tím nejsem spokojený a nechci být spojován 
pouze s jedním písmenem. S jiným písmenem 
pokračovat určitě nebudu. Já jiné ani neznám. 
Čerpáte inspiraci v běžném životě. Přichází 
sama dle prožitých věcí během dne, nebo plá-
nujete a pak ji hledáte na určitých místech? 
Inspirace je všude kolem. Vyprávět o věcech, 
které skoro všichni prožívají je asi nejlepší. 
Čím přijedete pobavit Nové Město na Moravě? 
Nové Město na Moravě uvidí OneKnorShow 
2. Tedy nejnovější výcuc těch nejlepších ske-
čů z představení KOMICI s.r.o. a Na stojáka. 

-kuku-

Informace z webu
O celkem 6,70 koruny na kubíku od no-
vého roku podražilo vodné a stočné v ob-
cích, které jsou zásobovány vodou pro-
střednictvím Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko. Rozhodlo o tom předsednictvo Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko na základě ana-
lýzy, kterou vodárenská společnost vypracovala.
Hlavními důvody zdražení má být meziroční ná-
růst DPH ze 14 na 15 procent a rovněž smlouvy 
SVAK Žďársko týkající se dodržení podmínek 
takzvaného finančního modelu. Ten predikuje vý-
voj ceny pro vodné a stočné a vývoj nájemného na 
základě finančních potřeb pro zajištění obnovy 
majetku vodovodů a kanalizací, které se vztahují 
k poskytování evropských dotací. Cena za vodné 
a stočné na rok 2013 tak respektuje podmínky 
pro příjem dotací z EU a zajišťuje možnost vyu-
žití této podpory ve prospěch rekonstrukcí a no-
vostaveb vodovodů a kanalizací – například pro 
rekonstrukci úpravny vody u přehrady v Mostiš-
tích, která je jedním z hlavních zdrojů pitné vody 
pro žďárský region. „K dalším vlivům s dopadem 
na cenu vodného a stočného je trvale se zvyšují-
cí cena surové vody a nárůsty cen energií, a to 
zvláště z pohledu poplatků za obnovitelné zdro-
je elektrické energie,“ uvedl Karel Fuchs, ředitel 
žďárské divize Vodárenské akciové společnosti.

(redakčně kráceno)

Městská knihovna 
pořádá 6. 3. 2014 

prodej vyřazených knih 
a časopisů v šatně KD

9.00 – 16.00 hod.
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Halová sezona: Rekordy novoměstských atletůDvě české medaile z mistrovství Evropy v biatlonu
Hned několik vynikajících výkonů předvedli na 
začátku letošního roku novoměstští atleti. Ti 
nezahálí a pravidelně se účastní halových závo-
dů. Na konci ledna se v Bratislavě konal meziná-
rodní halový mítink Elán, kde si osobní rekordy 
vytvořily Lucie Maršánová v běhu na 1500 m 
(4:40,43) a Kateřina Pulgretová v běhu na 800 
m (2:20,10). Za zmínku stojí i rychlé časy Ma-
těje Trávníčka (3:56,26) a Jiřího Šacla (3:58,18) 
v běhu na 1500 m. V dobrém světle se ukázala 
také všestranná Lenka Novotná. V běhu na 60 

m dosáhla času 8,13 a ve skoku do dálky si při-
psala výkon 512 cm. Velmi dobře vstoupil do se-
zony také mílař Petr Vitner, který si na tradičním 
halovém mítinku ve Vídni zaběhl halový osobní 
rekord. Časem 3:44,59 obsadil 2. místo. Za svůj 
výkon vděčí také vodiči Jiřímu Šaclovi. „Velká 
škoda, že nebyl vybrán pořadateli do prvního 
běhu, kde byla šance na ještě rychlejší čas. I tak 
je ale jeho výkon lepší než nominační na halovém 
ME 2015, které se bude konat v České republice. 
Jde jen o to udržet si stávající výkonnost,“ říká 

Petr Hubáček, trenér novoměstských atletů. Na 
začátku února se novoměstští atleti představili 
na závodech v Praze. 400 m zaběhla Lenka No-
votná časem 59,88. Zazářil také Karel Kulíšek, 
který na trati 1500 m zaběhl čas 4:30,12, čímž 
v současnosti vede českou žákovskou halovou 
tabulku. Část atletů také otestovala upravenou 
halu ve Stromovce. Lucie Maršánová se tu po-
stavila na start 3000 m. Trať zvládla vynikajícím 
časem 10:16,38. Krajská atletka roku Jitka Kube-
lová  předvedla v hodu koulí výkon 13,93 m. -mah-

V termínu od 27. 1. do 4. 2. se ve Vysočina 
Areně uskutečnilo Otevřené mistrovství Evro-
py v biatlonu. Závodilo se v kategoriích mužů, 
žen, juniorů a juniorek, kteří se utkali v ob-
vyklých disciplínách. Medaile se rozdělovaly 
ve sprintu, stíhacím a vytrvalostním závodě, 
štafetách. Čeští závodníci si z mistrovství od-
vezli dva cenné kovy, a to zásluhou juniora 

Adama Václavíka.  Ve sprintu nejdříve obsadil 
2. místo. Za vítězným Bělorusem Ramanem 
Jalijotnovem zaostal o 11,7 sekundy. Druhou 
medaili si připsal ve stíhacím závodě, který 
dokončil na 3. místě. Stejně jako ve sprintu 
se i ve stíhačce mohl opřít o kvalitní běžecký 
výkon.  I když musel na čtyři trestná kola, tak 
stačil udržet svůj náskok. „Byl jsem hodně 

nervózní, trvalo mi nějakou dobu, než jsem 
se rozjel. Chtěl jsem potvrdit svůj úspěch ze 
sprintu. Na střelbě se mi dařilo soustředit se a 
také držet rytmus,“ pochvaloval si Adam Vác-
lavík svůj životní výsledek. V závěrečných šta-
fetových závodech obsadila mužská čtveřice 9. 
místo a ženské kvarteto skončilo na 12. místě. 

-mah-

Basketbalisté hledají dřívější formu 
Novoměstští basketbalisté rozehráli jarní část 
oblastního přeboru. Zatímco na podzim se 
jim pod vysokými koši dařilo, letošní výkony 
zaostávají za očekáváním. Ze čtyř letos ode-
hraných zápasů totiž nevybojovali ani jednu 
výhru. Po 14 kolech mají na svém kontě 21 
bodů a v tabulce jim patří 7. místo.  V utkání 
s Havlíčkovým Brodem sice prohráli těsným 
rozdílem (61:67), ale v zápasech s Dobruškou, 

Náchodem a Českou Třebovou byly už roz-
díly ve skóre dvojciferné. Nejlepším střelcem 
týmu je s průměrem 20,5 bodu na zápas Ond-
řej Fiksa. Tím se řadí mezi 5 nejlepších střelců 
soutěže. Do konce sezony zbývá odehrát ještě 
6 utkání. Doma se naši basketbalisté střetnou 
s týmy Přelouče, Pardubic, Jičína a Nového 
Bydžova. Na cizí palubovce budou o body bo-
jovat v Heřmanově Městci a Skutči.           -mah-

Nové Město potvrdilo svoji pověst
Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže na Vy-
sočině jsou minulostí. V jejich průběhu se Nové 
Město opět ukázalo coby vzorný spolupořadatel. 
Na špičkově připravených tratích ve Vysočina 
Areně závodili nejlepší mladí sportovci z celé 
České republiky. Probíhaly tu závody v biatlo-
nu, běžeckém lyžování a lyžařském orientačním 
běhu. Mnohdy při jarních teplotách, přesto v bílé 
stopě. Pomyslnou štafetu spolu s olympijskou 
vlajkou převzal od Kraje Vysočina Plzeňský kraj. 
Ten chystá na příští rok Hry VII. letní olympiády 
dětí a mládeže. Nejúspěšnější výpravou letošní 
olympiády byli mladí sportovci Liberce, kteří 
získali 38 medailí, z toho 15 těch nejcenněj-
ších. Na druhém místě skončil Jihočeský kraj 
s 21 medailemi (11 zlatými). Bez zlata se museli 
obejít pouze zástupci Karlovarského kraje.  -mah-

Medailové pořadí 
(zlato – stříbro – bronz):

Liberecký kraj                      38     (15 - 13 - 10)
Jihočeský kraj                       23    (11 - 4 - 8)
Ústecký kraj                          13     (6 - 4 - 3)
Jihomoravský kraj            18     (5 - 5 - 8)
Královéhradecký kraj    13     (5 - 4 - 4)
Zlínský kraj                            13     (5 - 3 - 5)
Kraj Vysočina                       20     (4 - 9 - 7)
Pardubický kraj                  12      (4 - 7 - 1)
Středočeský kraj                10      (4 - 4 - 2)
Moravskoslezský kraj    16      (4 - 3 - 9)
Olomoucký kraj                  8        (2 - 4 - 2)
Plzeňský kraj                        7         (2 - 2 - 3)
Praha                                          5        (2 - 2 - 1)
Karlovarský kraj                 6        (0 - 2 - 4)

Lyžařský kurz ZŠ 
Leandra Čecha

Ve dnech 10. - 14. února uspořádala ZŠ ly-
žařský kurz 7. ročníků. Výuka probíhala 
jak na běžkách, tak na snowboardu. Vý-
cviku se zúčastnilo kolem 45 žáků. Každý 
z účastníků dostal pamětní diplom a slad-
kou odměnu. Od 17. - 21. února se usku-
tečnil zimní výcvik pro žáky Školního spor-
tovního klubu. Děkujeme vedení sjezdovky 
na Harusově kopci, dále vedení běžeckého 
areálu Vysočina Arena a MÚ za vytvoření 
podmínek ke sportovní výuce dětí z Nového 
Města a jeho okolí.     Mgr. Vlasta Holubová

Plavání pro těhotné
Pro nastávající maminky nabízí novoměstská 
nemocnice možnost navštívit kurz plavání pro 
těhotné. Kurz se koná každé úterý od 15.00 hod. 
a sraz je v 14.45 hod. u porodního sálu (první 
patro gynekologicko-porodnického pavilonu).  
Cena jedné návštěvy činí 70 Kč. Plavání probí-
há v bazénu rehabilitačního areálu nemocnice 
pod vedením a dozorem našich lékařů. Pro ome-
zenou kapacitu bazénu je nutné se předem ob-
jednat na telefonním čísle 566 683 327. Reha-
bilitační oddělení nemocnice dále nabízí všem 
zájemcům možnost objednat se na masáže, do 
vířivky či perličkové lázně. Nejen pro sportov-
ce pak tejpování a funkční diagnostiku.  -mah-

Fotbalisté v přípravě prozatím stoprocentní 
V plném proudu je příprava novoměstských fot-
balistů na jarní část sezony. Počasí jim sice nedo-
volilo absolvovat kondiční soustředění na lyžích 
v Rokytně, ale na jejich výkonech to není znát. 
Stejně jako výkony se piluje i sestava, která bude 
na jaře bojovat o co nejlepší umístění. Hostování 
v týmu totiž skončilo Tomáši Dvořáčkovi a Jaku-
bovi Anderlemu. Oba se již připravují ve svém 
mateřském klubu. „Tomáš Dvořáček se blýskl 
jediným a vítězným gólem v sousedním derby 
s Bystřicí. Zimní přípravu zahájil podobně jako 
Jakub Anderle v klubu MFK Chrudim, který 
nastupuje v České fotbalové lize,“ říká místo-
předseda klubu Roman Wolker.  Do přípravy Vr-
choviny se naopak vrací gólman Filip Michálek, 

který byl v minulých týdnech na zkouškách ve 
Žďáře. „Po dohodě se bude talentovaný brankář 
připravovat doma na Vrchovině,“ doplňuje Wol-
ker. S týmem se již připravuje také Lukáš Michal, 
který ve žďárském dresu hostoval. Příslibem 
jsou rovněž výkony možných posil.  Jsou jimi le-
vonohý universál Pavel Urban z Litomyšle a zá-
ložník Pavel Novotný ze Ždírce.  O slovo se však 
hlásí i další hráči ze širšího kádru. O současné tý-
mové pohodě nejvíce vypovídají výsledky z přá-
telských utkání. Vrchovina prozatím odehrála 
dva přáteláky. Připsala si z nich dvě výhry při 
skóre 10:3. V prvním utkání nedala šanci týmu 
SK Polička, který hraje Pardubický přebor. Vý-
hra poměrem 5:1 byla jednoznačnou záležitostí. 

Dvěma góly se blýskli Ondřej Šandera a Michal 
Šmída, poslední přidal Rostislav Sodomka. „Za-
čátek zápasu rozhodl o celém dění, v němž Vr-
chovina dala rychlé dvě branky,“ popisuje Wol-
ker. Naloženo dostal i druhý soupeř Vrchoviny. 
Tým z Chotěboře prohrál poměrem 5:2. Branky 
tentokrát stříleli Petr Follprecht, Kamil Skalník, 
Ondřej Šandera, Pavel Sodomka a Michal Šmí-
da. Nynější výkony jsou tak nejlepší reklamou 
pro další přípravná utkání. V nich se Vrchovina 
utká s Ústí nad Orlicí, Ždírcem nad Doubra-
vou, Pelhřimovem a Mohelnicí. Ostrý start čeká 
naše fotbalisty 23. března. Jarní sezonu zahájí 
prestižním utkáním s celkem z Velkého Meziříčí. 

-mah-   

Nejmladší fotbalisté ovládli první velký turnaj
Na konci ledna odehrály děti z fotbalové školičky 
(ročník 2007 a mladší) první velký turnaj v Bys-
třici nad Pernštejnem. Novoměstské fotbalové 
naděje se tu střetly s týmy ze Žďáru, Nedvědice 
a Velké Bíteše. V zápasech přitom ukázaly, že 
o budoucnost našeho fotbalu se strachovat ne-

musíme. Během zápasů poznaly pouze jednou 
hořkost porážky a zaslouženě postoupily do fi-
nále. V utkání o první místo předvedly bezchyb-
ný výkon a po výsledku 2:0 si připsaly celkové 
vítězství. „Děti projevily velkou chuť hrát fotbal, 
střílet branky, ale také postavit se do brány, za 

což jim patří velký dík. Rodičům děkujeme za 
podporu a skvělou atmosféru,“ poznamenal tre-
nér vítězného mužstva Marek Bobula. Za SFK 
Vrchovina nastoupili: Jan Pochop, Marek Tachir, 
Jakub Jelínek, Matěj Novotný, Denis Bukáček, 
Václav Švub, Šimon Nečas a Jakub Hájek.   -mah-

Florbalisté v plném zápřahu. Stále je o co hrát
Únor nabídl spoustu zajímavých florbalových 
výsledků. Muži „A“ postoupili z 2. místa 
do 1. amatérské florbalové ligy. Za sebou 
mají již 3 utkání, v nichž si připsali jednu 
výhru. Kolotoč zápasů je však na začátku, 
a tak se ještě budou moci porvat o lepší 
umístění v tabulce. O něco lépe se dařilo 
mužskému týmu „B“, který na turnaji 
v Letovicích získal 4 body. Body bral 
za remízu s Bořitovem a výhru nad Bo-
hunicemi. V tabulce mu prozatím patří 
4. místo, na vedoucí Blansko však ztrácí 
pouhé 3 body. Do konce základní části 
zbývají ještě 4 zápasy. Dvě důležité výhry 
vybojoval tým dorostu. Nejdříve porazil 
Adamov, poté prohrál gólem v závěru s 
Boskovicemi a nakonec v prestižním der-
by porazil Žďár. Zatímco o nejlepším postupují-

cím je již rozhodnuto, o 2. postupovém místě se 

rozhodne na konci března v Bystřici. Starším žá-

kům zbývají odehrát poslední 2 zápasy. V tabul-
ce jim sice patří 1. místo, dotírající Kun-
štát má však 2 utkání k dobru. Postup 
na finálový turnaj by ale starším žákům 
neměl uniknout. Jasno bude začátkem 
dubna, kdy se v Bystřici uskuteční závě-
rečný turnaj. Zde budou muset naši hráči 
ukázat své kvality. Svoji historicky 1. se-
zonu již zakončili elévové. Nejmladší naši 
hráči vybojovali z posledních 4 zápasů 2 
výhry a 1 remízu. Přesto jim postup do 
finále, který by si za své výkony zasloužili, 
o skóre unikl. Během sezony hráči udělali 
obrovský pokrok a dokázali, že je florbal 
baví a bavit bude. Navíc většina sestavy 
bude hrát v této věkové kategorii i příští 
rok. Do konce června sehrají několik přá-

telských zápasů.   Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Životní výkon Adély Boudíkové
Lyžařka Adéla Boudíková, startující za novo-
městský Sportovní klub, dosáhla životního 
výsledku. V závodě König Ludwig Lauf, spada-
jícím do série dálkových běhů Ski Classics, do-
běhla na 5. místě. Jejím dosavadním maximem 
bylo prozatím 8. místo. „Cítila jsem se poměrně 
dobře, tak jsem se snažila dostat dopředu. Po-
vedlo se mi vklínit ve vláčku před ostatní ženy. 
Jenže po příjezdu na louku, kde zbývaly už jen 
tři kilometry do cíle, jsem už bohužel nebyla 

schopna na nástupy soupeřek zareagovat,“ ko-
mentovala svůj závod sedmadvacetiletá lyžařka. 
Tu v blízké době čeká start na proslulém Vaso-
vě běhu, kterého se zúčastní podruhé v živo-
tě.  „Budu chtít dojet do cíle, ale budu se snažit 
bojovat i o dobrý výsledek. Z délky trati mám 
respekt a asi se nenechám vyhecovat tempem 
nejlepších závodnic. Bude také záležet, která 
z žen se odváží jet na lyžích bez stoupacího vos-
ku, a která namaže,“ představuje plány.    -mah-

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

14. 1.
20. 1.
22. 1. 
23. 1.
24. 1.
27. 1.
29. 1.

František Miko
Petr Strašil
 Jakub Janoušek
Elisabeth Kaštánková
Arnošt Lukáš
Tomáš Ondřejka
Vanesa Novotná

Josef Kopáček
František Zelený
Marie Janů
Josef Svítil
Ladislav Šiška
Miroslav Rolinek
Marie Jaitnerová
Marie Marečková
Vladislav Palát
Emil Kovář

 85
85
 85
87
75
85
80
75
85
87

Významná březnová výročí

27. 1. 
31. 1.

3. 2.
7. 2.

11. 2.
13. 2.

Josef Brůna (Nové Město,1942)
Miloslav Hejduk (Nové Město,1946)
Milada Baleková (Nové Město,1927)
Vlastimil Slonek (Nové Město,1924)
Marie Nečasová (Nová Ves,1919)
František Jaitner (Nové Město,1927)

manželství
25. 1. Izabel Dearditio, Matěj Marosz

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

www.horackagalerie.cz
otevřeno út - pá 9-12, 13-17, 

so 9 - 13, ne 14 - 18 hod.

Kino

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v No-
voměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč 
za inzerát. Máte-li zájem o zveřejnění za-
slaného inzerátu, prosíme o uhrazení této 
částky buď osobně v informačním centru 
na Vratislavově náměstí (Horácké muze-

um), nebo formou SMS:
1. Pokud je vaším operátorem Telefónica 
O2, zašlete na číslo 900 06 20 zprávu ve 
tvaru NKZ
2. Pokud je vaším operátorem Vodafone, 
nebo T-Mobile, zašlete na číslo 902 06 

zprávu ve tvaru  NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než 
je uvedeno v inzerátu, prosíme o uvedení 
čísla pod text inzerátu do závorky. Počet 
inzerátů = počet SMS. Děkujeme.                                              

-red-

7. 3.
8. 3.

12. 3.
16. 3.
21. 3.
22. 3.
27. 3.
29. 3.
31. 3.
31. 3.

Klub seniorů

Probíhající výstavy:
Stálá expozice: Proměny krajiny a tvaru (so-
chařství a malířství)
Vybraná výročí roku 2014 (do 27. 4. 2014)
Připomínka kulatých i půlkulatých výročí naro-
zení třinácti již nežijících výtvarníků, kteří mají 
vztah k regionu nebo jsou zastoupeni ve sbírkách 
HG. Letos můžete vidět například obrazy Čeňka 
Dobiáše, Věry Frömlové-Zezulákové, Františka 
Hradeckého, Růženy Magniové a sochy Josefa 
Mařatky, Václav Žaluda a dalších umělců.
Photographia Natura 2013 (do 27. 4. 2014)
Přes čtyřicet amatérských fotografů zachytilo v 
rámci letošního jubilejního 10. ročníku soutěže 
Photographia Natura 2013 přírodní poklady 
Českomoravské vrchoviny. Horácká galerie vy-
stavuje v arkádové chodbě přes sto soutěžních 
fotografií, na kterých můžete obdivovat pestrost 
a rozličnost vysočinské fauny a flóry, stejně tak i 
detaily a pohledy do krajiny v různých ročních 
obdobích.
Rok na vsi (do 20. 4. 2014)
Lidové zvyky na Horácku od zimy do léta zachy-
cuje 10 prostorových scén od přibyslavského 
učitele Rudolfa Ludmily (1872 – 1953). Výstava 
je doplněna o ilustrace výtvarnice, spisovatelky 
a folkloristky Kamily Skopové. Neobvyklou for-
mou tak můžete vidět masopustní veselí, vyná-
šení smrtky, velikonoční klepání, stavění máje, 
liturgický průvod a jiné.
Ondřej Michálek  - grafika (březen – duben 2014)
Známý grafik, kreslíř a pedagog Ondřej Michá-
lek vychází z dobově aktuálních tendencí, jako je 
návrat k figuře a pop-artová poetika. Jeho tvorba 
se odvíjí v cyklech grafických listů, vyznačujících 
se technickým novátorstvím a jemným humorem. 
Byl odměněn řadou cen za grafiku u nás i v zahra-
ničí.
Hana Exnarová - keramická plastika 
(do18. 5. 2014) Tvorba Hany Exnarové je typic-
ká keramickými reliéfy a stylizovanými objekty. 
Zajímavým prvkem při této stylizaci se stává po-
loprůsvitný skleněný detail, kterým nahrazuje ur-
čitou část svého díla. Zemitá tíha keramické hlíny 
pak díky sklu získává určitou lehkost, která díla 
ze dvou, na první pohled nesourodých, materiálů 
proměňuje v ladné objekty.

Zveme vás na akce:
čtvrtek 6. března 2014 v 18 hodin 
Jarní koncert – romantický klavír

čtvrtek 20. března 2014 v 17 hodin
Beseda s Kamilou Skopovou

Horácké galerie:
http://www.horackagalerie.cz/

Poděkování

Minibazar

Vzpomínka

Hledám daňového poradce pro pravidelné 
zpracování vratky DPH z Německa. Pouze zku-
šeného člověka. Jedná se o dlouhodobou spolu-
práci, tel.: 734 212 904.
Koupím rodinný dům v Novém Městě na Mo-
ravě, platím hotově, RK nejsem. Tel.: 731 859 
655.
Prodám větší množství knih (brožur) s čs. kri-
mi příběhy. I jednotlivě. Za 1 kus jen 10 Kč, tel.: 
739 297 225.
Prodám ždímačku Perla, téměř nová, málo po-
užívaná. Prodejní cena 1800 Kč, tel.: 737 464 
006.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Moravě, 
tel.: 777 055 656. 
Hledám dlouhodobý pronájem nezařízeného 
bytu 2+1, 3+1 nebo 3+kk v Novém Městě na 
Moravě. Tel.: 723 168 046
Pronajmu v nově zrekonstruovaném bytě 2+1 
v centru NM jeden zařízený pokoj s kuchyní 
a příslušenstvím, vše nové, nájem 4 tis. Kč/mě-
síc, tel.: 728 570 850.
Prodám starší počítač Windows XP a nové: 
monitor LCD ASUSTeK (š. 44 cm, v. 30 cm), 
klávesnici, myš. Vše za 2000 Kč, tel.: 606 839 
803 od 16 do 20 hod.
Prodám byt 3+1+ podkrovní místnost, garáž, 
sklep v OV, v čtyřbytovém domě v NMnM.V 
bytě jsou plastová okna, provedena rekon-

strukce vody. Vytápění-vlastní plynový kotel, 
tel.: 736 675 537. 
Prodám nové zadní blatníky (L,P) a nový 
přední rám na 4 světla, přední závěs motoru, 
drobné ND (stěrače, deflektor ofukování, po-
hon stěračů, přední světla), disky 41/2J-13 na 
Ladu- VAZ 2101, 3 zimní pneu 165/70 r13 
79t debica frigo na discích š120 (pneu pasuje 
i na disky VAZ), hloubka dezénu kolem 6 mm. 
Knihu "Osobní automobily VAZ - Konstrukce 
a technické ošetřování". Dále prodám 4 stře-
dové černé plastové pokličky, 2 přední světla, 
červenou přední krytku a bílé boční krytky smě-
rových světel na š120. Foto mohu poslat e-mai-
lem. Tel. : 732 909 372.
Koupím dům nebo chalupu na Novoměstsku, 
nejlépe Maršovice, Pohledec, Zubří, Olešná, 
Petrovice, Radňovice, nebo kolem rekreační 
oblasti Tři Studně, tel.: 604 734 355.
Koupím malotraktor VARI, TERA, TK i jiné. 
Mám zájem o lištovou nebo bubnovou sekačku 
MF 70, Tera/Vari atd. Děkuji za nabídku na tel.: 
731 487 850.
Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prostory 
v rodinném domě v Novém Městě na Moravě, 
Štursova ul. 487 (3 místnosti se samostatným 
vchodem, vhodné jako lékařská ordinace, ev. 
kanceláře). Jedná se o současnou zubní ordina-
ci MUDr. V. Dvořákové. Tel.: 728 685 788. 

Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Moravě, 
ulice Drobného za 8 tis. Kč včetně všech záloh, 
tel.: 604 231 229.  
Doučím anglický jazyk žáky a studenty. Levně, 
tel.: 720 243 863.
Prodám zděný středový byt 2+kk cca 46m2 se 
sklepem v OV, NMnM, Křenkova ul., nový vý-
tah. Po částečné rekonstrukci – WC, podlahy, 
kuchyň na míru, platová okna. Cena dohodou. 
Volný od srpna 2014. Tel.: 731 073 376.  
Prodám 2 ks dřevěných garnýží, dl. tyčí 220 + 
180 cm, barva světlé dřevo. Konzole + tyče, tel.: 
603 981 713.
Sběratel z NM koupí obrazy p. Mucha, p. Jíra, 
p. Jambor, krajinu po roce 1942, p. Blažíček, p. 
Lada, p.Lacina i jiné. Bronzové plastiky od p. 
Štursy, p. Makovského. Střelné a sečné zbraně 
2. světové války, zlaté mince. Čestné jednání, 
tel.: 777 757 500.  
Prodám byt 2+1 v NMnM ulice Masarykova, 
plastová okna, zděné jádro, zasklená lodžie, 
cena dohodou. Tel.: 608 724 448.  
Prodám chatu se zahrádkou na Svárově. Cena 
dohodou. Prosím zasílat SMS na tel.: +447 547 
450 583. Cena SMS je stejná jako v ČR.
Hledám pronájem bytu v Novém Městě na Mo-
ravě, tel.: 739 627 732.
Přijmeme do zahradnictví NM zahradníka / 
zahradnici. Tel.: 608 477 428.

3. 3. Masopustní merenda s harmonikou 
pana Dostála. Penzion Vrchovina  14-17 hod.
10. 3.  „Brusel známý i neznámý“ 
Přednáška Věry Staňkové.   KD  15 – 17 hod.
18. 3.  Zájezd do MD v Brně na hru „Jakub a 
jeho pán“.  Odjezd od KD v 16 hod. Přihlášky na 
akcích Klubu seniorů.
24. 3. Stůl plný dobrot s ukázkami zdobení ze-
leninou. Zdobení předvádí pan Mach. POZOR – 
Sál u hasičů ve Školní ulici.  15 – 17 hod.  

1. 3. 1844 narodil se v Novém Městě Josef Sadílek 
– čestný občan města, stavitel, starosta
170. výročí narození (zemřel 2. 3. 1935 v Novém 
Městě )            
12. 3. 1939 narodil se v Novém Městě Josef So-
kolíček, starosta v letech 2001 – 2006, 75. výročí 
narození (zemřel 15. 12. 2006 v Novém Městě) 
21. 3. 1909 narodil se v Novém Městě na Moravě 
Rudolf Puchýř, malíř, karikaturista, 105. výročí 
narození (zemřel 1. 10. 1987 v Brně) 
23. 3. 1959 zemřel  v Novém Městě Leoš Stehlík, 
lyžařský závodník, 55. výročí úmrtí (narodil se 5. 
10. 1906 v NMnM)

1. 3. - sobota ve 20 hodin    
Revival (ČR 2013, hudební komedie, 116 min, 
přístupný, 75 Kč) 
5. 3. – středa v 16.30 hodin  
Ušatá Cecílie (Česko, 63 min, přístupný, 30 Kč)
22. 3. – sobota ve 20 hodin   
Přijde letos Ježíšek?
(Česko / Slovensko / Mexiko, 2013, 100 min, 
přístupný, 75 kč)

V úterý  4. února navštívili studenti  novo-
městského gymnázia z maturitní  třídy 4.B 
denní stacionář Centrum Zdislava  a ne-
přišli s prázdnou. Podělili se o výtěžek ze 
svého stužkovacího plesu a darovali částku 
5.000 Kč k použití dle našeho uvážení.  Podle 
ohlasu uživatelů jsme se rozhodli, aby ten-
to finanční obnos  sloužil k zakoupení pře-
nosného tkalcovského stavu. Tohoto daru si 
velmi vážíme, děkujeme za zájem studentů 
o náš stacionář a přejeme všem klidné proplutí 
zkouškou dospělosti, která je v tomto roce čeká. 
Denní stacionář obdarovali koncem roku 
i mladí hasiči z Nového Města na Moravě. Děti 
mezi sebou vybraly peníze, zakoupily  drobné 
výtvarné potřeby. Jejich hlavní vedoucí, pan 
Štejdíř, spolu  s kolegy  přinesl dar do Centra 
Zdislava. Toto milé gesto mladých hasičů nás 
velice potěšilo a chtěli bychom jim touto cestou 
ještě jednou poděkovat a popřát mnoho úspě-
chů ve všech hasičských soutěžích i ve škole.

Rok za rokem ubíhá, 
čas prý rány hojí, 

vzpomínky na tebe 
však stále stejně bolí. 

Dne 24. února 2014 by 
se pan Karel Frank do-
žil 80 let. Vzpomeňte si 
prosím s námi. S lás-
kou vzpomíná rodina.

Děkuji zaměstnancům DPS za vzornou a trpěli-
vou péči o paní Miladu Balekovou.    

Děkuje přítelkyně Vlasta

Děkuji touto cestou lékařům a ošetřujícímu 
personálu odd. UP, JIP a oddělení neurologie 
v novoměstské nemocnici za pomoc a příklad-
nou péči po dobu mé hospitalizace. Kéž by v 
každé nemocnici byl tak pečlivý a trpělivý ošet-
řovatelský personál, který soucítí s nemocnými.          
Vděčná Alena Blahová, Nové Město na Moravě

Jsou chvíle, kdy nám 
moc chybíš. Dne 27. 
března vzpomeneme 
2. výročí úmrtí pana 
Miloše Gregora. Stále 
vzpomíná manželka a 
dcery s rodinami.

5. února 2014 uběhl 1. 
smutný rok od chvíle, 
co od nás navždy ode-
šel náš milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, 
pan František Žák.
9. února 2014 by se 
dožil 70 let. S láskou 
vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Stomagotolická pohotovost

1. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
2. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
8. 3. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, 566 522 442
9. 3. MUDr. Ondřej Bartoš, Dolní 22, Nové Ve-
selí, 566 667 236
15. 3. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, 
Velké Meziříčí, 566 524 203
16. 3. MDDr. Tomáš Ludin,  Poříčí 11, Velké 
Meziříčí, 566 522 442
22. 3. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000
23. 3. MUDr. Tomáš Kreisler,  Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 566 621 000
29. 3. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
30. 3. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

Poděkování

Jarní prázdniny v DDM

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Mo-
ravě se sídlem v kulturním domě připravuje 
pro děti zaměstnaných rodičů program na 
jarní prázdniny – všeobecný příměstský tábor 
ve dnech od 10. do 14. března 2014 od 9 do 
15 hodin. Program bude sestaven z her, tvo-
ření, cvičení, vycházek s pohybovými a rozu-
movými aktivitami v každém dni na jiné téma.

Děti budou potřebovat přezůvky, svačinu, pití 
a pohodlné oblečení dovnitř i ven. Rodiče 
mohou děti přihlásit přímo na internetových 
stránkách DDM nebo si vyzvednout přihláš-
ku v kanceláři. Cena za jeden den činí 120 Kč. 

Více informací najdete na  www.ddm.nmnm.cz
Pobytové tábory v Olešné o velkých prázdninách 
2014:
červenec
5. 7. – 12. 7. - Aerobic tábor-soustředění
19. 7  – 26. 7. - Street dance tábor
26. 7. – 2. 8. - Hvězdná brána
srpen
3. 8. - 8. 8. - Sportovní tábor
21. 8. - 23. 8. - Tábor na zkoušku - 
                                 Cesta za čínským drakem 

Podrobnosti o příměstských táborech se dozvíte 
v příštím čísle  Novoměstska.

Svaz tělesně postižených 
v Novém Městě na Moravě zve všechny členy 

na výroční členskou schůzi, která se bude 
konat ve čtvrtek 13. 3. ve 14 hodin v KD.

Český zahrádkářský svaz 
v Novém Městě na Moravě zve své členy na 

volební schůzi. Uskuteční se ve čtvrtek 27. 3. 
v 15:30 v předsálí KD. Účast nutná.
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Svah divokých holubů
Pamatuji si Holubku ještě jako holý kopec, který 
měl nahoře kolem vodojemu podivnou okrouhlou 
čepičku navršeného terénu. Věkem ztratila tvar 
a je promáčknutá dovnitř mělkou prohlubní. Sva-
hy kopce, hlavně směrem k jihu, si oblíbili divocí 
holubi hřivnáči. Jistě pro tu volnost povětří bez 
překážek i proto, že jim pole poskytovala dobrou 
obživu. Říká se, že severní strana je příznivá pro 
dýchací cesty. Doufejme, že to opravdu pociťují 

lidé zde žijící. Někdy holubi přilétali v hejnech, 
jindy i jednotlivě. Zde mohli krásně plachtit ve vě-
trném průvanu. Lidé, kteří tady vyrostli a sledovali 
běh přírody, si všimli, že chování holubů má něco 
společného s budoucími událostmi u lidí. Měli na 
to pořekadlo: „Holubi zas vyvádí kejkle, to bude 
určitě nějaká sláva!“ Když se jich slétlo jaksi víc 
a než sedli na zem, kroužili v kruzích. Bylo pak 
čekání na nějaké shromáždění nebo větší sešlost. 

Poněvadž mají holubi dobrou pověst, spojují se 
s mírem a láskou, je to pro město šťastné znamení. 
Častá přítomnost hejna holubů na tomto kopci ja-
koby předznamenala budoucí zástavbu této lokali-
ty a lidi přivedla k názvu Holubka. Později se tady 
navíc začaly pořádat výstavy holubích plemen. Ješ-
tě dnes se tu občas nese větrem šumění křídel ho-
lubího hejna a obyvatelům Holubky přináší štěstí. 

Jiří Hubáček

Holubka - větrná hůrka
Takto vnímali dříve pustý kopec mezi Novým 
Městem a Maršovicemi stavebníci rodinných 
domků. Nyní je znám obyvatelům především tím, 
že na něm byl ve třicátých letech postaven jeden 
z novoměstských vodojemů. Sem nejprve přité-
kala kvalitní pramenitá voda ze Studnic, později 
se ředila upravovanou vodou z potoku u Pohledce 
(nyní opět teče ze Studnic). Vedle vodojemu byl 
lom stavebního kamene, odkud se vozil kámen 
i na stavbu místního gymnázia. Po vytěženém 
lomu vzniklo jezírko, napájené pouze dešťovou 
vodou. Ze zvětralé ruly se těžil stavební písek, kte-
rý stavitel Nečas vozil na novoměstské stavby. Do 
začátku 20. století byl kopec bez zástavby a v zimě 
se zde dalo jezdit na lyžích. Silnice do Maršovic, 
která kopec ohraničuje, původně vedla k přejez-
du u zahradnictví. Louka pod novou a starou sil-
nicí se po 2. světové válce na čas stala skladištěm 
zbraní po německé armádě. Příležitosti obstarat 
si zde menší zbraně využilo mnoho místních, 
především chlapců. Louka i kopec byl dlouho 
nalezištěm zrezivělé munice. Co zbylo, a nebylo 
využitelné pro naši a ruskou armádu, bylo odve-
zeno do lesa za Rokytnem, místními narovnáno 
na hromady a neodborně pomocí trhavin odstře-
leno. Pod kopcem byla cihelna, která produkova-
la nekvalitní cihly. Po těžbě cihlářské hlíny vznikl 
rybníček, později nazývaný „Vlčkáč“ - po rodině 
Vlčkových, která od stavitele Nečase odkoupila 
rodinný dům u cihelny společně s pozemky na 
Holubce. Rybníček byl sice mělký, ale v zimě po-
užívaný pro bruslení, v létě na čvachtání a chytání 

kaprů pana Růžičky. K Vlčkově zemědělské used-
losti patřil třešňový sad, který v roce 1945 ruská 
armáda sklízela pomocí tanku tak, že vyhlédnutý 
strom skácela a obrala. V postavené stodole byl ve 
válce dočasně schován později zastřelený odbojář 
Hájek. Po převratu se v domě ukrýval Cyril Musil 

- partyzán, lyžař a odbojář, který byl za přecho-
vávání zbraní uvězněn v Ilavě na Slovensku. Na 
volné ploše směrem k Pohledci byla postavena 
tržnice na prasata, která sem byla uličkou hnána 
přímo z vagonů. Souběžně s nádražím (1905) 
vznikala ulice Pod Holubkou, nyní Nezvalova. 
Tato část města byla celkem nezajímavá, přesto 
i zde docházelo k zábavným situacím. Jednu pro
to popíši: Z rybníčku „Vlčkáč“ vytékala stružka, 

která tekla do příkopu po ulici Nezvalovu, a do ní 
bylo svedeno několik kanálů z rodinných domků. 
Parta mladíků seděla za příkopem na Velikonoční 
pondělí a unaveně pozorovala projíždějící auta. 
Z jednoho vystoupila světle oděná dáma a zeptala 
se na cestu do Sněžného. Potom s poděkováním 
pozpátku přecházela zpět k silnici, ale po zádech 
spadla do nepěkné příkopy. Jako hrouda bláta vy-
lezla ven a šla k autu. Nejlepší byla reakce řidiče, 
jehož obličej se měnil z překvapení do smíchu. 
Dáma poté vystřihla řidiči facku zablácenou ru-
kou a nasedla do auta. Taková atrakce škodolibě 
potěšila unavené hochy, a protože nebylo zvlášť 
teplo, odešli domů podělit se o historku. Od po-
loviny století byla Holubka zastavována rodin-
nými domky, ale dostaly se sem i nepříliš vkusné 
garáže, stavěné svépomocí. I když se bydlení na 
kopci označuje za bydlení na „větrné hůrce“, je 
odtud pohled na celé město. Václav Koudela

(Foto: 1. Shromaždiště vojenské techniky pod 
Holubkou v květnu 1945, 2. Pohled z Holubky). 

V  příštím čísle:
Brožkův kopec

a Bělisko

Než bylo postaveno staré sídliště 
a prodloužena Smetanova ulice, byla 
oficiální cesta k nádraží jediná a je 
hodně užívána dodnes. Na konci 
Masarykovy ulice u kříže se zaboči-
lo doleva a šlo se po chodníku podél 
Kadlecovy zahrady. Když zahrada 
končila, chodník pokračoval dál 
a byl stíněn bohatou zelení. Vlevo 
ho od silnice izolovaly vzrostlé keře 
pámelníku, mezi kterými rostly 
nízké javory s kulovitou korunou. 
I zprava, podél domu a plotu Kadleco-
vy pily, byly keře. Asi uprostřed zastíněné cesty 
vpravo stála mohyla. Postavena byla z velkých 
kamenů, nahoře zaoblena a vpředu na kamen-
né desce vyryto datum 28. X. 1918. Není tedy 
pochyb, při jaké historické události byla mo-
hyla odhalena. Chodili jsme kolem ní k nádraží 
a od nádraží až do doby, než se začala upravovat 
dnešní Křičkova ulice. Rozšíření vozovky mu-
sela ustoupit nejen zeleň, ale i mohyla. Naštěstí 
nebyla rozbita úplně, ale deska byla přemístěna 
na nízký podstavec u památné lípy u nádra-
ží. Postupně zarůstala popínavými rostlinami 
a vzhledem k dopravní frekventovanosti místa by 
brzy upadla v zapomnění. Po revoluci bylo radou 

rozhodnuto najít pro desku důstojnější místo. 
Svěřeného úkolu se ochotně ujal malíř a grafik 
Jiří Šebek. Pro památník zvolil prostor na tráv-
níku před hotelem Duo na Masarykově ulici 
a navrhl jednoduchý kamenný sloup, na který 
byla deska přenesena. Každoročně při vzpo
mínce vzniku republiky je sem, podobně jako 
k pomníku T. G. Masaryka a Pomníku padlým, 
položena delegací města kytice. Oficiální cesta 
k nádraží byla poněkud zdlouhavá, a tak si lidé 
vyhledali kratší, i když méně schůdné cestičky. 
Obyvatelé z Nivy měli v oblibě cestu tzv. Čim-
čarovou uličkou. Začínala na Malé ulici těsným 
průchodem mezi Puchýřovým a Kubíkovým 

domem a pokračovala mezi plo-
ty zahrad. Ještě dnes se mi při 
vzpomínce vybavuje vůně karbol-
ky, kterou majitelé zahrad pečlivě 
ošetřovali deskové ploty. Z uličky 
se vyšlo na louky, které sahaly až k 
trati. Pěšinkou v lukách se pokračo-
valo až k nádraží. Louky byly velmi 
vlhké, podél pěšinky byla stružka 
a při deštích byla hodně mokrá 
i pěšinka. Na loukách rostlo 
mnoho vlhkomilných rostlin. 
Na jaře zde bylo žluto krásný-

mi blatouchy, byly zde i sasanky, pomněnky 
a jiné jarní i letní květiny. Při výpravě na blatou-
chy jsem zde „utopila“ zánovní semišky, což 
v době přídělového hospodářství nebyla žádná 
legrace. Doma mě nepochválili. Louky byly 
postupně zastavěny sídlištěm, a když byly vy-
bourány i domy na Malé ulici, zanikla i poslední 
připomínka naší milé Čimčarovy uličky. Pro-
dloužená Smetanova ulice nám sice cestu k ná-
draží zkrátila, ale nemůže nahradit romantiku 
procházky mezi voňavými kvetoucími loukami. 

Jana Černá
(Foto: Horácká selská jízda se řadí 

u nádraží , 1925

Tyto končiny Nového Města byly svědkem novot, 
které i k nám začaly přicházet. Byla to doba „po-
střižin“, jak ji známe ze stejnojmenného filmu. 
Nejprve se Novoměšťákům zkrátila vzdálenost 
od ostatního světa. Stalo se to 23. červ-
na 1905, kdy byl slavnostně zahájen 
provoz na železniční trati Tišnov–Žďár. 
Místní železniční stanice dostala úřední 
název Nové Město na Jihlavsku, změ-
něný 1. května 1906 na Nové Město 
na Moravě. (Oficiální změna úředního 
názvu města z Nového Města na Nové 
Město na Moravě byla povolena až vý-
nosem Ministerstva vnitra z 1. května 
1911). První vlak v Novém Městě nikdo 
nevítal. Novoměstští se cítili poškozeni, 
že se jejich město na rozdíl od Žďáru a 
Bystřice nestalo jednou z hlavních sta-
nic tratě. Jaké by to bylo nádraží bez nádražní re-
staurace? Té se naše nádraží dočkalo v roce 1908, 
kdy byl zahájen provoz hotelu U Nádraží. Zde si 
mohli cestující zkrátit čekání. Dva roky nato se 
tu představila další novota. Dne 2. února 1910 
se v Novém Městě konaly první lyžařské závody 
a startovalo se odtud, od hotelu U Nádraží. Trať 
závodu byla 10 km dlouhá a vedla od nádraží 
přes Holubku, kolem Maršovic na Brožkův ko-
pec, na Harusák, Šibenici a přes Gregorův kopec 

na Kazmírák, kde byl cíl. Na trať vyjelo celkem 
20 závodníků. I když bylo teplo, osm stupňů nad 
nulou, byli závodníci na útrapy závodu důkladně 
připraveni, někteří měli dokonce dva svetry. Sníh 

byl mokrý a hostinský Gregor jim na startu radil: 
„Namažte si solí!“ Pozdějšímu vítězi závodu Ing. 

Karlu Mrkvičkovi hrozně smekaly lyže, a tak se 
na Holubku dopachtil jako poslední. Zato z kop-
ce mu lyže frčely, takže všechny své soupeře před-
jel. Závodník Adolf Slonek, pozdější výrobce lyží, 
přišel s inovací. Všichni závodníci totiž startovali 
s jednou holí, jen Adolf Slonek nad všemi vyzrál. 
Na maršovské silnici na něj čekal učeň s druhou 
hůlkou. Těžký zimník dal učňovi a takto odlehčen, 

odrážeje se dvěma holemi, předjel Ing. Mrkvičku, 
ale ne nadlouho. Neměl s dvěma holemi natré-
nováno, pletly se mu mezi nohy, a tak několikrát 
upadl. Toho využil Ing. Mrkvička a Slonka opět 

předjel. Také Ing. Mrkvička byl dobře 
připraven. Na kopci za Maršovicemi 
namazal lyže svíčkou a náskok zvyšo-
val. Ani jemu se ale nevyhnuly problé-
my, přetrhl se mu totiž prstní řemen 
vázání. Mrkvička ale závadu rychle 
opravil a pokračoval ve vítězné jízdě. 
Tehdy trať nebyla značena, jak jsme 
dnes zvyklí, ani nebyla najeta stopa. 
Na startu bylo jen oznámeno, přes kte-
ré body se má jet. Tak se stalo, že jeden 
závodník vynechal Harusák a dojel do 
cíle první. Ing. Mrkvička se ale bránil, 
že ho nikdo nepředjel a posléze se 

onen závodník přiznal, že si trať zkrátil. Tak se stal 
Ing. Karel Mrkvička vítězem prvních lyžařských 
závodů v Novém Městě na Moravě. Po tomto ví-
tězství byl vyslán na mezinárodní lyžařské závody 
do Vysokého nad Jizerou. Zde viděl poprvé kris-
tiánku a telemark, seznámil se tu s Bohumilem 
Hančem, kterého později novoměstský Sportov-
ní klub získal za instruktora lyžování. Tak začala 
v Novém Městě na Moravě éra lyžařských závodů.

Jaromír Černý

O novoměstských ulicích: oblast nádraží a Holubka
Kudy k nádraží?

Novoměstské postřižiny
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Dopis z Ameriky aneb Jiří Brady informuje

„Čestný občan našeho města, pan 
Jiří Brady z Toronta, mi zaslal do-
pis, ve kterém informoval přátele o 
rodinných událostech loňského roku 
a pokračování své činnosti na poli 
osvěty proti rasové nenávisti a násilí. 
Zmiňuje například uvedení filmu 
o Haně Brady v Bostonu a New Yorku 
od japonské režisérky Fumiko Išioky 

- objevitelky tragického válečného pří-
běhu Hany Brady. Dále spolupráci při  
publikování veršů Hanus Hachenburg, 
se kterou pan Brady jako dítě pobýval 
v koncentračním táboře Terezín. Úvodní 
slovo ke knize veršů napsala Madelaine 
Albrightová, bývalá ministryně USA českého 

původu, a básně použila i ve své poslední knize.
V souvislosti s loňskými 85. narozeninami se 

náš rodák zmiňuje také o svém ocenění 
dlouholeté  výchovy mládeže k toleranci 
v řadě zemí. K Ontarijskému řádu, Zá-
služnému řádu Spolkové republiky Ně-
mecko a Diamantové jubilejní medaili 
královny Alžběty mělo 28. října přibýt 
i vyznamenání z jeho rodné vlasti. Nový 
prezident ale nerespektoval schválení 
návrhů jmen parlamentním výborem 
a postupoval dle vlastního uvážení, což 
zvláště v případě pana Bradyho je proje-
vem neúcty k obětavému člověku, který 
i v kanadské emigraci prokazoval svůj 
vztah k rodné zemi a navzdory svému po-
kročilému věku ji každoročně navštěvuje.”

Zdena Chocholáčová

Benefice ProPomoc překvapila výší výtěžku
Benefičníh koncert ProPomoc, který vyprodal 
Dan Bárta a jeho Illustratosphere, byl velmi 
úspěšný nejen v návštěvnosti, ale i výší příspěv-
ků pro Pavla Brože z Nového Města na Moravě, 
pro něhož zrealizovali tuto benefici přátelé a 
rodina. Koncert navštívilo pět set lidí, kteří při-
spěli 130 000 Kč. K výtěžku se připojili i spon-
zoři částkou 40 000 Kč. Výše výtěžku z prodeje 
náramků s logem ProPomoc činila 30 000 Kč. 
Pavlovi byl na závěru koncertu předán šek ve 
výši 200 000 Kč, které použije na zakoupení 
motorového vozidla s úpravou řízení. Další 
Pavlův sen je pořídit si handbike, díky němuž 
by mohl  posilovat a rehabilitovat. Výše výtěžku 
bude navýšena o finance z prodeje občerstve-
ní a dalších upomínkových předmětů, které se 
prodávali na koncertu. O celkové výši bude-
me informovat veškeré zájemce na FB ProPo-
moc (https://www.facebook.com/Propomoc).
Výtěžek předčil všechna naše očekávání. „Je to 
úžasné a já moc děkuji všem, včetně Dana Bár-

ty a jeho Illustratosphere, kteří pro nás zahráli 
téměř zadarmo. Vážím si, že se našlo tolik lidí, 
kteří mi podali pomocnou ruku,” řekl Pavel Brož. 
Večerem provázel Martin Zach, který je 
sám upoután na invalidní vozík. „Jsem taky 
skokan, úraz se mi stal podobně jako Pav-
lovi. Jemu v bazénu, mně v rybníku,” vysvět-
lil Martin Zach, který si těžký úraz přivodil 
záhy poté, co získal titul Muž roku 2009.
Benefice se účastnila ředitelka České asociace pa-
raplegiků Alena Jančíková. Ta s sebou přivezla vý-
stavu, jež přibližuje laické veřejnosti příběhy lidí po 
poranění míchy. Tématem výstavy s názvem UMÍ-
ME SE POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY je život 
vozíčkářů, kteří se nenechali zlomit svým osudem. 

„Jsme na vozíku, ale nejsme „u ledu“! Nemůžeme 
chodit, ale umíme se o sebe postarat. Naše páteř 
je zlomená, ale my ne. I na vozíku můžeme stát 
na vlastních nohou,” vysvětlila Alena Jančíková, 
která získala devatenáctou Cenu Olgy Havlo-
vé za pomoc a práci pro lidi s poraněním míchy. 

Poděkování patří spolupracovníkům, spon-
zorům a všem, kteří přišli na koncert podpořit 
Pavla Brože, včetně Dana Bárty a jeho kole-
gů. „Díky skvělé spolupráci s Novým Městem, 
KD a  novoměstskými firmami byl koncert 
úspěšný a předčil naše očekávání,” uvedla 
Alice Brychtová. Více informací naleznete na: 

https://www.facebook.com/Propomoc

Krojovaná revolta, nesmrtelný kouzelník a živé náměstí

Po letošní lednové premiéře notoricky známé 
hry bratří Mrštíků Maryša se v Brněnském 

eníku objevila recenze, v níž se praví: „Od obě-
tavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti se v nové 
inscenaci HaDivadla až do úplného fyzického 
vyčerpání představuje brněnská Maryša 21. sto-
letí. Roztrhané punčochy, řev, sedlákův čagan 
zpřítomňující křehkost mocipána. A všichni ti 
apatičtí lidé kolem, kteří jen bezduše přihlížejí. 
A to i v okamžiku, kdy se Maryša stane vražed-
kyní.“ Novoměšťáci, radujte se, nemusíte se tr-
mácet až do Brna! Zlatým hřebem letošní Sbírky 
motýlů bude v sobotu 31. května v 19:00 v Kul-
turním domě právě Maryša z HaDivadla, v ti-
tulní roli se představí Žďáračka Erika Stárková. 
Pro děti by to ale byla trochu silná káva. Malým 
divákům přivážíme jinou perlu z aktuální nabíd-
ky předních českých souborů, a sice kus Poslední 
trik Georgese Mélièse divadla DRAK z Hradce 
Králové. Exkluzivně pro základní školy v pátek 

30. května dopoledne opět v KD se rozehraje 
pozoruhodný životní příběh průkopníka kine-
matografie, chystají se na vás triky, magie, iluze 
a fantazie s humorem, na jaký je i Zubatá krátká... 
A pozor, letošní Sbírka motýlů propluje městem 
se Dnem dětí v těsném závěsu. V neděli 1. červ-
na barevný rej pokračuje, DDM připravuje pro-
gram s názvem Nové Město na Moravě pro děti. 
Těšte se na odpoledne plné her, Voříškiádu, na-
fukovací atrakce a hudební vystoupení. Zapojí 
se kdekdo: na náměstí uvidíte hasiče hasit (snad 
ne opravdový...) požár, policisté předvedou vý-
cvik psů a dorazí i zdravotníci se sanitkou. Pro 
malé zákazníky budou navíc otevřeny obchody 
(např. Knihkupectví Trojan chystá speciální 
nabídku dětských knih) s tvořivými dílnami.   

Zdenka Sokolíčková
Autorem snímku je Jakub Jíra.

Penzion Vrchovina

• školení
• oslavy
• podnikové večírky
• svatby

• venkovní terasy
• petangové hřiště
• ruské kuželky
• dětská trampolína

Ubytování | Restaurace | Bowling

Bělisko 389, 592 31 Nové Město na Moravě  |  www.enpeka.cz/penzion  |  email.: penzion.vrchovina@enpeka.cz  |  tel.: 566 616 579 Bělisko 389, 592 31 Nové Město na Moravě  |  www.enpeka.cz/penzion  |  email.: penzion.vrchovina@enpeka.cz  |  tel.: 566 616 579 Bělisko 389, 592 31 Nové Město na Moravě  |  www.enpeka.cz/penzion  |  email.: penzion.vrchovina@enpeka.cz  |  tel.: 566 616 579 Bělisko 389, 592 31 Nové Město na Moravě  |  www.enpeka.cz/penzion  |  email.: penzion.vrchovina@enpeka.cz  |  tel.: 566 616 579 
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 15. 3. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

Pro

 733 679 932
Lenka MAD I OVÁ

lenka.madericova@re-max.cz

Váš realitní maklé  pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde celý život bydlím

le

Vá
Zn

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Yeti Outdoor: 5,1–8,0 l/100 km, 132–189 g/km

Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší disciplínou městský ruch, oceníte 
nejen dokonalý přehled z vozu a současně kompaktnost tohoto SUV, ale do vašeho stylu zapadne 
nová verze Yeti i elegantním designem s exteriérovými prvky v laku. Pokud radši posouváte 
své hranice ve skutečné divočině, vyberte si za parťáka robustní verzi Yeti Outdoor speciálně 
vybaveným podvozkem na nezpevněné povrchy s pohonem 4×4. Domluvte si testovací jízdu 
u svého autorizovaného dealera a navíc si můžete zahrát originální ŠKODA Carling.

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti Outdoor.

OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!
OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!

ŠKODA Finance od ŠkoFINu 
ŠKODA Pojištění

Generální 
partner 
Českého 

olympijského 
týmu  

2011 – 2014

AUTO ... s.r.o. 
Havlíčkova 847 
583 01 Chotěboř 
Tel.: 605 298 109 
www.auto-auto.cz

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Tel.: 566 630 303 
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

List1

Stránka 1

březen výstava Sourozenci Křičkovi a Nové Město na Moravě městská knihovna
březen výstava Malá procházka historií městské knihovny městská knihovna
březen výstava Horácká galerie
březen výstava Rok na vsi; Hana Exnarová; Ondřej Michálek Horácká galerie
do 2.3. výstava Fotografie Jana Slováka Horácké muzeum

do 16.3. výstava Horácké muzeum
3.3.    9:00 pro děti Mateřské centrum Lístek – kulinářská dílna Dům dětí a mládeže
3.3.  14:00 ostatní Masopustní merenda s harmonikou pana Dostála Penzion Vrchovina
5.3.  17:00 ostatní Beseda s Jiřinou Šiklovou evangelický kostel
6.3.    8:30 pro děti Dům dětí a mládeže
6.3.    9:30 ostatní kulturní dům
6.3.  16:00 vernisáž Výstava o sourozencích Křičkových Horácké muzeum
6.3.  18:00 koncert Rok české hudby: Jarní koncert Horácká galerie
7.3.    9:30 sport TJ středisko
8.3.  10:00 sport kuželna

8.3.  16:30 sport TJ středisko
9.3.    9:30 sport TJ středisko
9.3.  16:00 pro děti O Zlatovlásce – loutkové divadlo kulturní dům
10. - 14.3. pro děti Dům dětí a mládeže

10.3.  15:00 vzdělání Brusel známý a neznámý – přednáška Věry Staňkové kulturní dům
14.3.  17:00 sport kuželna
15.3.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
15.3.  13:00 sport kuželna
17.3.    9:00 pro děti Dům dětí a mládeže
17.3.  19:00 ostatní Show jednoho baviče – Miloš Knor kulturní dům
18.3.  17:00 dílna Workshop bicí – Dalibor Mráz kulturní dům
19.3.  19:00 tanec kulturní dům
20.3.  16:00 vernisáž Přírůstky Horáckého muzea Horácké muzeum
20.3.  17:00 koncert Koncert sólistů aula gymnázia
20.3.  17:00 vzdělání Beseda s Kamilou Skopovou Horácká galerie
22.3.    8:00 sport tělocvična gymnázia
22.3.    9:00 trh kulturní dům
22.3.  10:00 sport kuželna
22.3.  18:00 kino Expediční kamera – filmový festival kulturní dům
23.3.    8:30 sport tělocvična gymnázia
24.3.    9:00 pro děti Mateřské centrum Lístek – otevřená herna Dům dětí a mládeže
26.3.    9:30 ostatní Bellitex – prodejní akce kulturní dům
28.3.  17:00 sport Kuželky muži B: TJ NMnM – Třebíč D kuželna
29.3.  13:00 sport Kuželky ženy B: TJ NMnM – Otrokovice kuželna
29.3.  20:00 koncert Šatlava kulturní dům
31.3.    9:00 pro děti Mateřské centrum Lístek – cvičení se zvířátky Dům dětí a mládeže

Vybraná výročí 2014; Photographia Natura 2013

Martin Jelínek – Dřevokraj

Trdlohrátky (4 – 18 měs.), (18 – 36 měs. v 10:00)
Second hand

Basketbal: TJ NMnM – Sokol Pardubice
Kuželky muži A: TJ NMnM – Slavonice

Basketbal: TJ NMnM – Jičín
Basketbal: TJ NMnM – Nový Bydžov

Jarní prázdniny pro děti v Dédéemku (9:00 – 15:00)

Kuželky muži B: TJ NMnM – Setoraz

Kuželky ženy B: TJ NMnM – Vyškov
Mateřské centrum Lístek – Logohrátky

Tančírna /salsa, slowfox/

Zimní liga Novoměstska – turnaj v kopané /starší dorost/
Fler trh neboli trh 1000 originálů
Kuželky muži A: TJ NMnM – PSJ Jihlava B

Zimní liga Novoměstska – turnaj v kopané /mladší dorost/

EXPEDIČNÍ KAMERA
16 . 3. 2014 / 17h / Kulturní dům

vstupné 
90/70 Kč


