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Hospodaření města za uplynulý rok skončilo 
přebytkem. Vedení radnice tak nadále naplňuje 
svůj cíl, kterým je zlepšit stav městské kasy. Za-
tímco v letech 2009 a 2010 činily schodky více 
než 30 milionů korun, čísla za poslední tři roky 
jsou podstatně příznivější. Nejenže město po-
stupně snižovalo schodek rozpočtu, výsledek 
hospodaření za loňský rok dokonce překonal od-
hady. Poprvé od roku 2008 jsme dosáhli výraz-
ného přebytku hospodaření. Ten činí takřka 30 
milionů korun. Stalo se tak díky kombinaci pozi-
tivního vývoje na straně příjmů i výdajů. Změny 
v rozpočtovém určení daní pomohly vyrovnat 
propad daňových příjmů z roku 2010. Městu 
se dařilo výrazně navýšit i mimořádné příjmy. 
K výraznému snížení naopak v posledních le-
tech došlo u provozních výdajů na činnost města 
a jeho příspěvkových organizací. Dobrého vý-
sledku se podařilo dosáhnout navzdory tomu, 
že město v minulém roce zaznamenalo některé 
mimořádně vysoké výdaje. Vedle příspěvku 
na MS v biatlonu to byla například přestavba 
Centra Zdislava, výstavba školní družiny, výtah 
v penzionu pro seniory nebo rekonstrukce Tyr-
šovy ulice. „Podařilo se nám získat na řadu akcí 
dotace od EU i od státu a kraje.  Zároveň jsme 
dost ušetřili díky férovým a otevřeným soutěžím. 

pokračování na straně 5
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Premiér Bohuslav Sobotka 
navštívil Nové Město

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zavítal 31. 
března na Vysočinu. Jeho pracovní cesta zahrno-
vala také návštěvu Nového Města. V jejím rámci 
podpořil myšlenku vzniku jednoho ze šesti národ-
ních olympijských center, které by mělo v našem 
městě vzniknout. „Jedno z nových olympijských 
center, které se připravují v koncepci Ministerstva 
školství, by mělo být umístěno v Novém Městě na 
Moravě. Z velké části by mělo být zaměřeno na 
úspěšné zimní sporty,“ oznámil Bohuslav Sobot-
ka. Premiér dále ocenil úspěch novoměstských 
organizátorů při pořádání MS v biatlonu 2013. 

Při prohlídce Vysočina Areny zároveň podpořil 
plán na pořádání MS v horských kolech a přislíbil, 
že Nové Město navštíví při některém z nejbliž-
ších sportovních mítinků. Dagmar Zvěřinová, 
starostka Žďáru nad Sázavou, a novoměstský 
starosta Michal Šmarda pak předsedu vlády se-
známili s plánem na stavbu cyklostezky mezi obě-
ma městy. Bohuslav Sobotka vyzdvihl spolupráci 
žďárské a novoměstské radnice, která umožní 
připravit projekty prospěšné celému kraji. Více 
se o plánech olympijského centra dočtete na str. 5. 

-mah-

Městské lázně: Stavba začíná

Po mnoha letech přešlapování, hádek a odkladů 
začnou konečně v polovině května v blízkosti 
teplárny na ulici Hornická práce na výstavbě 
Městských lázní. Realizaci této zakázky bude 
provádět sdružení firem PKS stavby a.s., Žďár 
nad Sázavou a IMOS Brno, a.s. Stavební prá-
ce zde po předání a zařízení staveniště začnou 
zbouráním původní haly na skladování uhlí 
a následným prováděním hrubé stavby. Takto 
rozsáhlá stavba přímo uprostřed města se sa-
mozřejmě dotkne i pohodlí lidí, kteří bydlí pře-
devším na Masarykově, Hornické a Budovatelů. 

„Největší zátěž na obyvatele okolních domů lze 
očekávat v prvních měsících stavby. Slíbili jsme 
starostovi města, že dopady a zátěž na okolí 
zmírníme, a zároveň jsme se dohodli, že budeme 

v pravidelném kontaktu s veřejností a budeme 
odpovědně řešit její náměty,“ řekl ředitel spo-
lečnosti PKS stavby a.s. Jaroslav Kladiva.  Ome-
zení míst pro parkování bude řešeno rozšířením 
stávajících parkovacích míst na ulici Hornická 
a možností parkování za budovou kina, kde ten-
to prostor bude navíc monitorován kamerovým 
systémem. Před zahájením stavebních prací 
bude vybudována protihluková stěna směrem 
k ulici Budovatelů. Průjezd vozidel stavby měs-
tem bude organizován tak, aby nezhoršoval 
dopravní situaci ve městě víc, než je nezbytně 
nutné. Hlavní nápor aut by se měl vyhnout ča-
sům, kdy je na Masarykově ulici už tak velký 
provoz. Je jasné, že není možné vyřešit všech-
ny problémy a předejít všem nepříjemnostem. 
Pokud však bude dobře fungovat spolupráce 
mezi městem, dodavatelem stavby a veřejností, 
tak by se mělo podařit negativní dopady ales-
poň omezit. Pro případ jakýchkoli dotazů, stíž-
ností a připomínek je kontaktní osobou města 
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic 
a správy majetku (tel. 566 598 350, 724 984 
857, e-mail: dana.wurzelova@meu.nmnm.cz).
 -mah-
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Téma: Kulturní život v našem městě
V Novém Městě rozhodně neplatí, že za kulturou 
je potřeba jet do větších měst. Jen za poslední tři 
roky mohli diváci navštívit téměř 50 divadelních 
představení, stejný počet pořadů pro děti, více 
než 250 výstav a koncertů, 36 trhů a jarmarků, 30 
besed a téměř 200 ostatních akcí.  I díky široké 
nabídce prošlo za toto období kulturním domem 
dvacet tisíc návštěvníků. Dalších téměř padesát 
tisíc navštívilo Horácké muzeum, které loni svoji 
nabídku rozšířilo o Strašidelné podzemí a druhý 
výstavní prostor ve vestibulu budovy. A to nepočí-
táme návštěvníky Horácké galerie a akcí, které se 
konají na náměstí, ve školách a kavárnách. Svoji 
tradici mají také slavnosti Nova Civitas s boha-
tým kulturním programem, multikulturní Sbírka 
motýlů, Novoměstské slavnosti medu. V loňském 

roce měly velký úspěch i Svatováclavské slavnosti, 
ze kterých by se, stejně jako z Nova Civitas, měla 
stát tradice. Novinkou byl Fler trh, nabízející vý-
robky od umělců-amatérů a od všech, kteří mají 
šikovné ruce a dovedou vyrobit něco pro radost. 
Také on si velmi rychle našel místo mezi novo-
městskými akcemi. A nesmíme zapomínat ani na 
sochy, plastiky a pamětní desky, které zdobí Nové 
Město. Možná už je ani nevnímáme, bezesporu 
ale tvoří jedinečný ráz města a řada turistů přijíž-
dí právě kvůli nim. Naposledy se podařilo zviditel-
nit bustu básníka Jana Karníka, která byla z are-
álu nemocnice přesunuta před spisovatelův dům. 
Město nezapomíná ani na významné osobnosti. 
Právě letošní rok byl vyhlášen Rokem Křičků, pří-
ští by měl být věnován sochaři Janu Štursovi.  -svj-

Peníze nemocnici 

Mgr. Jana Černá, členka kulturní komise města
Jako pamětnici mě mrzí, že zanikly amatérské soubory - pěvecký sbor 
Smetana a divadelní soubor. Přesto se zde děje mnoho zajímavého. KD 
zve k vystoupením profesionální divadelní a hudební tělesa. Kvalitní 
koncerty pořádá i Horácká galerie. Slunohraní se stává krásnou tradi-
cí. Nemohu opomenout ani školy a jejich vystoupení při slavnostech 
pořádaných městem. Aktivní je Klub důchodců, církve a Okrašlovací 
spolek. Obecně řečeno, kde není škarohlíd a nemá potřebu všechno 
kritizovat, nemůže v našem městě kulturně strádat.

MVDr. Jan Sedlařík, důchodce, kapelník Veselé sedmy
Osobně spokojený jsem, mám tři kapely. Vlastní kulturu ale město 
nemá. Kdyby tady nebyla ZUŠ, neděje se zde nic. Teď mluvím o ama-
térské tvorbě. Není to vina ani vedení města, ani kulturního domu, ale 
občanů. Když jsem se sem přistěhoval v roce 1972,  byl zde divadelní 
kroužek, tři kapely, školy a školky měly pěvecké soubory. Kultura tady 
byla dobrá. Lidé by si měli uvědomit, že je třeba dělat místní kulturu, a 
také ji svojí účastí podpořit. Myslím, že lidé tady schopní jsou, jen se 
musí najít někdo, kdo se o to bude starat. 

MgA. Markéta Popelová, učitelka na MD
S kulturním děním v Novém Městě jsem spokojena náramně – čím 
dál tím spokojenější. Nabídka je pestrá a lákavá. Myslím, že ze spektra 
koncertů, divadel, výstav, projekcí, přednášek, tančíren a dalších akcí 
si vybere každý, co mu milo. Navíc je kultura v Novém Městě otevřena 
i lidem, kteří  mají chuť se aktivně podílet na tom, co se v jejich městě 
děje. 

Hodnotí vedoucí 
odboru školství

ANKETA: Jste spokojeni s kulturním 
životem v Novém Městě?

Veronika Teplá: Naučili jsme se pracovat společně

Kino končí, film žije dál. 
Promítat se bude v kulturním domě 
Promítání filmů v Novém Městě dozná změn. 
Nově se budou filmy promítat v kulturním domě, 
který nahradí chátrající prostory budovy kina. O 
budoucnosti kinematografie v našem městě roz-
hodli na svém posledním zasedání zastupitelé. 
Filmy tu tak budou nadále žít s námi. „Nechtěli 
jsme, aby město přišlo o promítání filmů. Před-
ložili jsme zastupitelům dva komplexní projek-
ty, jak zajistit budoucnost této služby v našem 
městě,“ vysvětlil způsob, jakým město rozhodlo, 
jeho místostarosta Pavel Štorek. Drtivá většina 
zastupitelů se pak přiklonila k návrhu na změnu 
a přesun promítání do budovy kulturního domu. 
Prostředky, které by bylo třeba vložit do obnovy 
a modernizace stávajícího kina, se totiž šplhají 
do horentních výšek. Miliony je v současné době 
třeba investovat jinam a vyjít vstříc současným 
přáním. Přesun promítání do kulturního domu 
představuje nejen ekonomičtější řešení, ale 
nabídne divákům i nevšední zážitek. „Chceme 
sestavit hlediště tak, aby prostředí v sále vždy 
odpovídalo aktuálnímu představení. Chceme 
divákům připravit lehátka a slunečníky, pokud 
budeme promítat nějaký letní film. Seženeme 

i karosérii auta a dáme tam sedačky. Atmosféra 
by měla být uvolněnější a přátelštější,“ předsta-
vila projekt ředitelka Novoměstských kulturních 
zařízení Veronika Teplá. Promítání bude navíc 
žánrově laděno. „Půjde nejen o film, ale také o ku-
lisu, v rámci které se bude promítat,“ pozname-
nala Veronika Teplá. Tímto chtějí tvůrci projektu 
nahradit fakt, že se v kulturním domě nebudou 
promítat premiérové filmy. Na druhou stranu lidé 
ušetří na vstupném, nebude již třeba podřizovat 
se cenové politice distributorů. Zatímco v původ-
ních prostorech by musely nastoupit zednické 
čety, do kulturního domu stačí zakoupit základ-
ní vybavení. Promítat se může začít takřka hned. 

„Vyřeší to okamžité pokračování promítání filmů,“ 
ocenil místostarosta Stanislav Marek. O tom, co 
bude v budově starého kina, už zřejmě rozhodne 
nové zastupitelstvo. Bude se pro ni muset najít 
nové uplatnění. Jednou z možností je její využití 
pro potřebu základní umělecké školy. Ale rekon-
strukce bude znamenat náklady v řádech desítek 
milionů korun. Pokud by měly být investovány, 
tak za podpory evropského dotačního programu. 

-mah-
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JUDr. Libor Černý (Nový směr)
Všichni, kteří zajišťují kulturu ve městě, si vzá-
jemně sedli a mezi sebou spolupracují. Škoda, 
že se do chodu města více nezapojují exteriéry 
Horácké galérie. 
                                                 (21 hlasů, průměr 4,10)
Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD) 
Měli bychom zachránit kino - jde jen o to, v jaké 
podobě. Kultura ve městě ožila. Líbí se mi nové 
pojetí akcí. Více by se však mělo myslet i na zá-
jmy seniorů.    
                                                 (15 hlasů, průměr 3,47)
MVDr. Dan Sokolíček (ODS)
Udělám vše pro to, aby památkově chráněný 
měšťanský dům čp. 119 lákal k návštěvám i ze 
širokého okolí. Po restaurování interiéru bude 
otevřen široké veřejnosti.
                                                    (15 hlasů, průměr 2,67)

Aréna zastupitelů

S ředitelkou Novoměstských kulturních za-
řízení Veronikou Teplou pokračuje seriál 
rozhovorů s pracovníky, kteří stojí v čele pří-
spěvkových organizací našeho města. Ten-
tokrát na téma kultury a vše, co s ní souvisí. 

Pojem kultura je široký. To stejné platí o 
Vaší pracovní činnosti. Co Vás v tuto chvíli 

nejvíce zaměstnává? 
V nejbližší době nás bude nejvíce zaměstnávat 
nový projekt, a to kino v kulturním domě. Beru 
to jako velkou výzvu a odpovědnost. Doufám, 
že nové filmové projekty budou lidi bavit. To 
souvisí s celkovým bohatým programem NKZ. 
Ve srovnání s rokem 2011 máme o 79% více 
akcí, a to se stejným rozpočtem a ve stejném 

počtu lidí.  Snažíme se vytvořit pestrý program 
tak, aby si v něm každá věková skupina něco 
našla.  Úspěšně se nám rozjely Tančírny, které 
budeme na žádost návštěvníků obohacovat 
o tematické taneční večery. Fler trhy začínají být 
známy i mimo kraj a návštěvnost dětských di-
vadel se za poslední 3 roky zvedla čtyřnásobně.

pokračování na straně 4

Veřejný internet 

Možná  si v dřívějších letech někteří novoměstští 
občané posteskli, že sportu a sportování se v na-
šem městě věnuje více pozornosti i finančních 
prostředků, a to  na úkor kultury. Troufám si 
tvrdit, že se mnohé změnilo. Nabídka kulturních 
akcí je nejen velmi rozmanitá, ale i velmi počet-
ná a je velmi dobře, že se organizátoři snaží své 
akce vzájemně koordinovat tak, aby nedocházelo 
k nahromadění několika programů do jedno-
ho dne. Za nesmírně důležité považuji zejména 
programy, které jsou směřovány k dětem. Ředi-
telé škol velice dobře hodnotí kulturní nabídky 
Horácká galerie, městské knihovny, Horáckého 
muzea a  dalších institucí. Učí tak děti pravidelně 
navštěvovat kulturní programy a současně si vy-
chovávají budoucí návštěvníky. Jsem velmi ráda, 
že se daří zvát  občany města na připravované 
akce nejen  tradičním způsobem v Novoměstsku 
a městským rozhlasem, ale i prostřednictvím 
propagačních ploch a webových stránek, což 
vítá zejména mladší generace. Ocenit je  třeba  
i finanční podporu ze strany města. Ať už se 
jedná o každoroční vyhlášení programu grantů 
a příspěvků  pro nejrůznější kulturní seskupení 
a počiny nebo o Program regenerace městské 
památkové zóny, jehož prostřednictvím se daří 
postupně opravovat památkové objekty a nemo-
vitosti v MPZ i ostatní památky na Novoměstsku.

Mgr. Alena Lukášová

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí 
finančního příspěvku novoměstské nemoc-
nici. Peníze budou použity na pořízení nové 
laparoskopické věže, která nahradí zastaralý 
model. Cena tohoto přístroje se pohybuje oko-
lo 2 milionů korun. Město přispěje částkou 
ve výši 150 tisíc. Za poslední 4 roky se celko-
vá částka, kterou město podpořilo nemocni-
ci, vyšplhala do výše 600 tisíc korun.   -mah-

Opravy ZŠ
Opravy I. ZŠ opět pokročí. Připravuje se projekt 
třetí etapy oprav elektroinstalace. Náklady na 
akci činí 150 tisíc korun. Dále se počítá se zatep-
lením školní jídelny a výměnou oken. Investovat 
se bude také do II. ZŠ. Tam plánují zateplit tělo-
cvičnu a propojit budovu školy s jídelnou. -mah-

V dubnu byl v našem městě spuštěn volně pří-
stupný internet. Wifi signálem jsou pokryta ve-
řejná prostranství. Připojit se je možné pomocí 
bodu „wifinmnm“. Signál je možné zachytit 
i doma. Jeho síla však za zdmi domácností klesá. 
Volně přístupný internet byl zaveden především 
pro krátkodobou práci s mobilními zařízeními 
v terénu. Nikoliv pro celodenní komfortní použí-
vání doma či stahování objemných dat. V rámci 
využívání veřejného internetu jsou zvýhodněni 
držitelé Novoměstské karty. Využívat mohou 
rychlejšího přístupu k veřejnému internetu. -mah-

Sportovní hala: Projekt připraven

Přípravy projektu multifunkční sportovní haly 
v prostoru současného tělovýchovného střediska 
jde do finále. V tuto chvíli je již vydáno stavební 
povolení a zpracovává se podrobný prováděcí pro-
jekt. Město zároveň prověřuje možnosti získání 
potřebných peněz z národních nebo evropských 
zdrojů. Na stavbu haly se bylo potřeba připravit 
i zajištěním prostor pro ty, kteří využívali sou-
časné prostory chátrajícího střediska. V minu-
lém roce proto byly z hygienicky nevyhovujících 
prostor přestěhovány školní družiny. Nové třídy 
vznikly v budově II. ZŠ a v prvním patře Komerční 
banky, v těsném sousedství I. ZŠ na náměstí. Děti 
tak mají nové pěkné třídy přímo u školy a jídelny, 
což usnadnilo provoz družin. Hygienická výjimka 
již pomalu končí i oblíbené MŠ Tyršova. O jejím 
zrušení bylo rozhodnuto před mnoha lety, ale 
tento krok byl několikrát odložen. Původně se po-

čítalo s tím, že zrušené třídy nebudou nahrazeny 
a děti využijí možnosti dojíždět do školek v Pohledci 
a Slavkovicích. Nakonec se však podařilo pro-
sadit projekt výstavby nových tříd na Drobného 
a získat na něj dotaci z prostředků Evropské unie. 
Tři nové třídy mateřské školky by měly být otevře-
ny již v září. Postaráno tak bude o všechny sou-
časné uživatele tělovýchovného střediska. Zbývá 
již jen zajistit peníze a „stará tělocvična“ může 
být nahrazena novou, moderní a multifunkční 
halou. Na přípravě jejich dispozic spolupraco-
vali zástupci škol i tělovýchovných organizací, 
a měla by tak být plně využitelná. „Pokud sežene-
me dotaci, můžeme stavět příští rok. Z vlastních 
peněz bychom mohli halu stavět nejdříve v roce 
2017,“ odhaduje finanční možnosti města staros-
ta Michal Šmarda. Odhad celkových nákladů na 
stavbu haly přesahuje 50 milionů korun.  -mah-

Město podpořilo 
Radka Jaroše  
Město, coby dobrý parťák, podpořilo horolezce 
Radka Jaroše, kterého čeká expedice K2 v Pákis-
tánu. K2 je poslední ze 14 osmitisícových vrcho-
lů, která schází k tomu, aby se Radek Jaroš stal 
teprve 14. člověkem na světě, který sleze všechny 
osmitisícovky bez použití kyslíkových přístrojů. 
Na svoji cestu se Radek vypraví v červnu, kdy 
jej čeká aklimatizační výstup na Huascarán 
v Peru. Následovat bude expedice K2 v Pákistá-
nu, která by měla být ukončena v srpnu. -mah-

Nový typ autobusu
Po úpravách v jízdních řádech přichází Měst-
ská autobusová doprava s další novinkou. Uli-
cemi projíždí nový typ autobusu. Jde o nízko-
podlažní autobus, určený pro malé městské 
provozy. Nový společník má šestnáct míst k sezení 
a jednadvacet míst na stání a co je hlavní, je bez-
bariérový. „Má sníženou hranu nástupu. Do 
zadní části, kde je výklopná plošina, mohou 
bez problémů nastupovat i vozíčkáři,“ říká zá-
stupce společnost ZDAR Lukáš Německý. Po 
dvou měsících město společně s dopravcem 
opět vyhodnotí obsazenost jednotlivých linek 
a zkušenosti s novým typem vozidla.    -mah-
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Olympijské centrum. Šance, jaká tu dlouho nebylaVeronika Teplá: Naučili jsme se pracovat společně
Kulturou se člověk 
baví, ale také vzdě-
lává. Platí to i pro 
naše město?
Jsem ráda, že se roz-
jely i programy pro 
školy v Horáckém 
muzeu, že ve Stra-
šidelném podzemí 
zábavnou formou 
zprostředkováváme 
místní pověsti. Pod-

zemí nám minulý rok na vstupném vydělalo 61 
tisíc. Naše knihovna je považována za jednu 
z nejlepších v regionu, a to z hlediska počtu 
knih a pestrosti programu pro veřejnost i školy. 
Během týdne pořádá knihovna až 9 besed pro 
školy. Všechny tyto věci můžeme dělat i proto, 

že nemusíme řešit velké stavební úpravy kul-
turního domu, za to vděčíme předešlému vede-
ní. Máme opravený a vybavený kulturní dům.
Provedla jste rozsáhlé změny. 
Funguje vše, jak má? 
Myslím že ano, ale vždy je ještě co dohánět. 
Otevřeli jsme kulturní dům místním spol-
kům, neziskovým sdružením a organizacím. 
Využití kulturního domu se za 3 roky zvedlo 
o 283 %. Některé změny, na které bylo ze za-
čátku rozpačitě nahlíženo, se časem ukázaly 
být úspěšné a máme na ně pozitivní ohlasy. 
Jde hlavně o spojení IC a Horáckého muzea 
a přesun DDM do kulturního domu. Současně 
jsme se více naučili pracovat společně, důka-
zem toho jsou např. Mikulášské čertohrátky. 
Co v kulturní oblasti v Novém Městě chybí? 
Jsou to peníze? 

Peníze to nejsou. Byla bych však ráda za jedno-
ho člověka navíc pro kulturní dům. Mně osobně 
chybí ochotnické divadlo. Pokud by někdo měl 
chuť hrát a hlavně vést ochotníky, ať se neostý-
chá a kontaktuje mě. Takovým snem je mít v 
Novém Městě i ochotnické loutkové divadlo.
Co chystáte do budoucna? 
Stavebně nás čeká v nejbližší době rekonstrukce 
centrálního osvětlení velkého sálu a na konci roku 
bychom rádi získali dotaci a vybudovali zasou-
vací stupňovité hlediště a opravili podlahu. Vel-
ké množství práce nás čeká i v muzeu. Kolegyně 
již teď připravují úpravu stálých expozic, opravu 
a zpřístupnění podkroví, bezbariérový přístup 
a vybudování sociálního zázemí pro návštěv-
níky. Finance bychom rádi získali z dotačních 
programů. Zároveň budeme intenzivně hledat 
místo pro důstojný depozitář muzea.   -mah-

pokračování ze str. 3

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky v No-
vém Města s sebou přinesla jedno stěžejní téma. 
Premiér tu podpořil myšlenku vzniku jednoho 
ze šesti olympijských center. Projekt připravu-
je Český olympijský výbor a měl by být součástí 
celkové koncepce rozvoje sportu v České re-
publice. Nové Město by se tak mohlo stát líhní 
talentů v lyžování, biatlonu a cyklistice. Koncep-
ce těchto center je nyní dokončována na Minis-
terstvu školství, takže se předpokládá, že bude 
letos předložena a schválena. V rámci příprav je 
zmiňována také možnost, že by se u nás zřízené 
centrum věnovalo i výchově rychlobruslařů. Ti 
by trénovali na nově vybudované rychlobrus-
lařské dráze. To by znamenalo navýšení počá-
tečních nákladů v řádech stovek milionů korun. 

„Že se o Novém Městě jedná coby o jednom 

z olympijských center, je podle mého názoru 
obrovský úspěch. Pomůže to nejenom Vysoči-
na Areně, aby byla využívána, ale také místním 
podnikatelům a základním a středním školám,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. Ve 
městě by tak trénovali mladí sportovci z celé 
republiky, kteří by tu také chodili do školy a vy-
užívali všech ostatních služeb. Myšlenka vzniku 
olympijského centra má tak podporu nejen u 
sportovních funkcionářů. „Myšlenku zřízení 
olympijského centra plně podporuji. Přispělo by 
k dalšímu rozvoji sportovních aktivit. Došlo by k 
logickému rozšíření funkčnosti Vysočina Areny, 
k možnostem realizace dalších projektů a velmi 
by to pomohlo i atraktivnosti novoměstského 
školství. Zejména pro novoměstské gymnázium, 
které sportem žije a má ve svých řadách v sou-

časné době deset reprezentantů, by to znamena-
lo posílení pozic a rozšíření možností,“ pozna-
menává jeho ředitel Jiří Maděra. Zřízení centra 
by navíc pro město neznamenalo takřka žádnou 
finanční zátěž. „Vybudování centra je rozhod-
nutí státu. Drtivou část nákladů by tak měl nést 
státní rozpočet z kapitoly podpory sportu,“ do-
plňuje Šmarda.  Město může nabídnout vybu-
dovanou sportovní infrastrukturu, zasíťované 
pozemky. Pokud stát dá centru zelenou, bude 
řada na zastupitelstvu města. „Byla by chyba, 
kdyby se k tomuto projektu město otočilo zády. 
Jde o největší šanci, jakou Nové Město z hledis-
ka rozvoje sportu kdy v historii mělo. A nejde 
jen o samotné Nové Město a okolí, vybudování 
olympijského centra ve Vysočina Areně by mělo 
význam pro celý kraj,“ uzavírá starosta.   -mah-

Volby do Evropského parlamentu proběh-
nou ve dnech 23. a 24. května 2014, a to v 
pátek 23.května od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 24. května od 8 do 14 hodin.  Současně 
upozorňujeme, že ve volebních okrscích 
č. 1, 2, 6 a 9 došlo ke změnám. Pečlivě si 
prosím pročtěte níže uvedené informace.

Volební okrsek č. 1 - volební místnost v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68:
ulice Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlacho-
vická, Žďárská (č.p. 61, 70, 71, 72, 74, 86, 309,714, 
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 990).
Volební okrsek č. 2 – volební místnost v budo-
vě městského úřadu, Vratislavovo náměstí 97 
(bývalé IC): ulice Blažíčkova, Brněnská, Horní 
dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského náměs-
tí, Nečasova, Němcova, Německého, Palackého 
náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novo-
veskou silnicí, Vratislavovo náměstí, Žďárská 
(č.p.  35, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 
57, 68, 80, 84, 85, 89, 95, 332) .
Volební okrsek č. 3 – volební místnost v přízemí 
hlavní budovy I. ZŠ, Vratislavovo náměstí 124:
ulice Budovatelů, Hornická, Masarykova.
Volební okrsek č. 4 – volební místnost v 1. patře 
KD, Tyršova 1001 (velký přednáškový sál): ulice 
Bělisko (č.e. 236), Bezručova ( č.p. 985), Čap-
kova, Hájkova, Karníkova (č.p. 981, 982, 1131, 

1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 
1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1157, 
1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1172, 1174, 
1176, 1178), Luční, Maršovská, Mrštíkova, Ná-
dražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolke-
rova (č.p. 1075, 1090, 1133, 1203, 1205, 1207, 
1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1220, 
1221, 1222, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 
1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1237, 1241, 
1242, 1244, 1246, 1248) .
Volební okrsek č. 5 – volební místnost v 1. pa-
tře KD, Tyršova 1001 (čítárna knihovny): ulice 
Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 161, 173, 
182, 188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy.
Volební okrsek č. 6 – volební místnost v přízemí 
II. ZŠ, Leandra Čecha 860 (místnost č. 7):
Bělisko (č.p. 453, 454, 455, 456, 624, 749, 
1388, 1389), Borová, Dukelská, Jedlová, Le-
andra Čecha, Lesní, Makovského, Modří-
nová, Nad Městem (č.p. 1600, 1601, 1603, 
1605, 1609, 1613, 1619, 1622, 1623, 1625), 
Na Výsluní, Polní, Radnická, Smrková, Spor-
tovní, Šimkova, Školní, Štursova, U Ja-
tek, Veslařská, Zahradní, Žďárská (č.p. 83) .
Volební okrsek č. 7  - volební místnost v 1. pa-
tře KD, Tyršova 1001 (malý přednáškový sál): 
Křenkova, Malá ( č.p. 153, 156, 157, 158, 159, 
181, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747), Mon-

seova, Tyršova.
Volební okrsek č. 8 – volební místnost v budově 
ZŠ Pohledec č.p. 43: MČ Pohledec.
Volební okrsek č. 9 – volební místnost v obec-
ním domě Maršovice, Maršovice 80: ulice Bez-
ručova ( č.p. 966, 983, 986, 987, 988, 989, 991, 
992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 1127), Kar-
níkova (č.p. 984, 1118), Nad Městem (č.p. 1608, 
1611), Wolkerova (č.p. 1116, 1117, 1236, 1238, 
1239, 1240, 1243, 1245, 1250), Maršovice.
Volební okrsek č. 10 – volební místnost v obec-
ním domě Rokytno č.p. 49: MČ Rokytno a MČ 
Studnice.
Volební okrsek č. 11 – volební místnost v hasič-
ské zbrojnici, Jiříkovice 62: MČ Jiříkovice.
Volební okrsek 12 – volební místnost KD Slav-
kovice č.p. 79: MČ Slavkovice.
Volební okrsek 13 – volební místnost obecního 
domu Hlinné č.p. 46: MČ Hlinné.
Volební okrsek 14 – volební místnost v KD Pet-
rovice č.p. 71: MČ Petrovice.
Volební okrsek 15 – volební místnost v hasič-
ské zbrojnici, Olešná 81: MČ Olešná.
      
Podrobné informace k volbám do Evropského 
parlamentu jsou zveřejněny na úřední desce 
městského úřadu a na webových stránkách měs-
ta.                                                            

  Městský úřad

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského 
parlamentu ve dnech 23. a 24. května 2014

Nové Město nabízí dva obecní byty na prodej
1. Byt na Hornické ulici č.p. 970 o velikosti 
87,01m². Prohlídka se uskuteční 7. května od 16 
do 16.30 hod. Minimální kupní cena: 550 000 Kč.
Dražba: veřejné výběrové řízení na určení pořadí z 
řad zájemců 14. května v 15.30 v zasedací místnos-
ti č.p. 97 na Vratislavově náměstí (naproti MěÚ).

2. Byt na Tyršově ulici č.p. 726 o velikosti 53, 98 m²
Prohlídka se uskuteční 7. května od 15 do 15.30 
hod. Minimální kupní cena: 420 000 Kč. Dražba: 
veřejné výběrové řízení na určení pořadí z řad 
zájemců 14. května v 15.30, v zasedací místnosti 
č.p. 97 na Vratislavově náměstí (naproti MěÚ).

Další informace a podmínky pro účast na 
dražbách najdete na internetových stránkách 
města www.nmnm.cz. Dále na úřední desce 
městského úřadu či v realitní kanceláři Pa-
mex u Ing. Josefa Mičky, tel.:  777 163 399. 

-mah, svj-

Anketa: Olympijské centrum 
v Nové Městě. Ano či ne?
V Novém Městě by mělo vzniknout centrum olym-
pijské přípravy. Vyrůstat by tu měly naděje lyžo-
vání, biatlonu, cyklistiky, případně i rychlobrus-
lení. Souhlasíte s jeho zřízením v našem městě? 

• Souhlasím. Pomůže to rozvoji Nového Města.
• Souhlasím, ale bez rychlobruslařské dráhy. Ta je 
zbytečná.

• Nesouhlasím. Státní podpora sportu v Novém 
Městě je dostatečná. 

Hlasujte na webových stránkách http://noviny.
nmnm.cz/, z jedné IP adresy můžete hlasovat jen 
jednou. Někde se vám proto mohlo stát, že na po-
čítači už někdo hlasoval a váš hlas už nebylo mož-
né zadat do systému. Nabízíme vám proto i mož-
nost osobního, papírového hlasování v městské 
knihovně. Diskutovat o tomto tématu můžete i na 
www.vas-nazor.cz. O výsledcích hlasování bude-
me informovat v jednom z příštích vydání.   -mah-

Hospodaření města: 
Přebytek přes 30 milionů
Ceny většiny prací byly vysoutěženy o 20-30 % 
levněji než v minulosti,“ vysvětluje lepší výsled-
ky starosta Michal Šmarda a zároveň dodává, že 
k rozpočtové disciplíně přispívá i transparent-
ní hospodaření města. To zahrnuje tzv. klikací 
rozpočet, transparentní účty, on-line zveřejňo-
vané informace o veřejných zakázkách a veřej-
né smlouvy. Nabízí se tak otázka, zda se nám 
i letos podaří hospodařit v černých číslech? Pří-
lišný optimismus novoměstský starosta Michal 

Šmarda mírní. V letošním roce je v rozpočtu 
plánován velký objem investic, které budou 
z velké části financovány z městské kasy. Za 
všechny uvádíme stavbu bazénu, rekonstruk-
ci Komenského a Vratislavova náměstí nebo 
výstavbu nových tříd mateřské školky. „Výše 
schodku hospodaření je ve velké míře závislá 
na tom, jak budeme hospodařit a zda se nám 
podaří získat dodatečné příjmy,“ říká starosta.  

-mah-

pokračování ze str. 1

Hospodaření v letech 2009 - 2013 
(v tis. Kč)

„Je dobré, že výsledek hospodaření loňského 
roku skončil přebytkem. Město bude v násle-
dujících letech potřebovat značné finanční 
zdroje a teprve blízká budoucnost ukáže, jak 
je dobrým hospodářem.“                     

Ing.  Ilona Komínková, 
předsedkyně finančního výboru  

Příjmy: 235 799 719         

Výdaje: 205 062 395          

Přebytek: 30 709 681        

Hospodaření roku 2013 v Kč
0

-30 000

30 000

Prodej areálu 
zahradnictví 

Areál zahradnictví v poslední době dosti chátral 
a část pozemků ležela ladem. Kritika zaznívala i 
kvůli směně části pozemku za pozemky pod ko-
munikacemi u Koupaliště a Nad Městem. Převlá-
dl názor, že prodej areálu bude pro město výhod-
nější. Město však nechce zahradnictví prodat za 
jakoukoli cenu. Minimální podání proto stano-
vilo na 5 milionů korun. Při prodeji bude postu-
povat standardním způsobem. Prodej se usku-
teční na základě veřejného výběrového řízení na 
určení pořadí z řad zájemců. Výběrového řízení 
se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří složí 
jistinu. Výběrové řízení končí podáním nejvyšší 
nabídky.  Veřejné výběrové řízení se uskuteční 
v č. p. 97 (naproti MěÚ- bývalé IC) v Novém Měs-
tě v termínu 4. 6. 2014 v 15:45 hod. O schválení 
prodeje vítěznému zájemci následně rozhodne 
zastupitelstvo města. Doplňující informace 
o případných závazcích, nájemním vztahu apod. 
budou podány na MěÚ Nové Město, odboru in-
vestic a správy majetku města. Informace podá 
Radek Fila (tel. 723 190 997), se kterým je možné 
také dohodnout prohlídku nabízených nemovi-
tostí. Podmínky prodeje nemovitosti budou zve-
řejněny na úřední desce Městského úřadu Nové 
Město a na internetových stránkách města. -mah-

Další zpravodaj
Červnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku 15. května 2014. Do distribuce se 
dostane nejpozději 1. června. Své příspěvky a in-
zerci zasílejte na internetovou adresu zpravodaj@
nmnm.cz nebo je můžete nechat v kanceláři kul-
turního domu, Informačním centru na Vratisla-
vově náměstí nebo v městské knihovně. Případné 
dotazy směřujte na telefon redakce 566 598 751. 

Běžné výdaje: 134 207 350

Velké opravy: 15 574 991

Investice: 55 280 0552009 2010

2011 2012

2013
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Názory zastupitelů města 
Počínaje tímto vydáním je do obsahu Novo-
městska zařazena anketa, v níž se vyjadřují 
zastupitelé města. Její zařazení, stejně jako 
znění otázek, souvisí s blížícím se termí-
nem obecních voleb. Po čtyřech letech opět 

půjdou občané našeho města volit členy za-
stupitelstva. Nastal tak čas na zhodnocení 
práce za uplynulé období. Prostřednictvím 
2 otázek se ptáme na to, co se v Novém Měs-
to povedlo, a co si naopak zaslouží největší 

kritiku. Představení názorů jednotlivých 
zastupitelů vychází z jejich abecedního po-
řadí. Názory dalších zastupitelů budou zve-
řejněny v červnovém a červencovém vydání. 

-mah-

1. Co se v tomto volebním období udělalo dobrého v Novém Městě?
2. Co si podle Vás zaslouží největší kritiku?

Lubomír Buchta (Nový Směr) 

1. Projekt Dyje II a Centrum Zdislava
V tomto volebním období se toho událo poměrně dost, a proto se nedá vyjmenovat vše. Opravilo se Centrum Zdislava, vznikly nové 
chodníky a staré se opravují. Vybudovala se nová parkovací místa a další se ještě plánují. Velmi dobře se podařila organizace MS v biat-
lonu v roce 2013. Vynikající odezvu mají již tradiční farmářské trhy. Úspěšně se zrealizoval projekt Dyje II, a to konkrétně vybudování 
kanalizace v obci Maršovice a Pohledec.

2. Městské lázně a městská doprava
Největší kritiku u mě vzbuzuje výstavba Městských lázní. Město se výstavbou lázní zbaví všech finančních rezerv a ještě se zadluží 

minimálně na další volební období. Všichni víme, že provoz bazénu je vždy ztrátový a každý rok na něj budeme muset doplácet. V tomto případě se mělo 
počkat na dotační program, kde se mohly ušetřit nemalé peníze. Velké rozpaky u mě způsobuje MAD. Její využití je zatím minimální a zaráží mě, že se 
nepřipojily místní části, pro které by MAD byla největším přínosem.

Ptáme se:

Věra Buchtová (Komunistická strana Čech a Moravy) 

1. Co se podařilo dobrého
Po letech málo dělání, dohadování a vedení žabomyších válek, touze hlavně po osobních úspěších považuji za největší úspěch tohoto 
volebního období skutečnost, že se podařilo nalézt cestu ke komunikaci radnice a občanů města. Jde hlavně o diskuzi o problémech a 
otázkách, které nám všem usnadňují a zlepšují život. Myslím tím nejenom formu Hovorů s občany na zasedáních Zastupitelstva města, 
kam ostatně najde cestu jenom málo občanů, ale diskuzi přímo v částech města, kde se daný problém řeší - zeleň, parkování, diskuzi 
na stránkách Novoměstska...

2. Ke kritice...
Tak jako považuji za dobrý společný dialog radnice s občany města, tak na druhé straně se domnívám, že vázne komunikace ve vztahu vedení města s od-
bory MěÚ. Přestože vím, že jsou problémy řešeny v tzv. kolečku a na poradách, konečný výsledek ne vždy působí srozumitelně a jednoznačně, a to myslím 
že nejenom pro mne. Zde se určitě otevírá nesnadná cesta ke zlepšení, protože přesná informovanost a případné dohody více lidí bývají obvykle složité.

MUDr. Jindřich Hauk (TOP 09) 

1. Rozum, otevřenost a spolupráce
Omezily se zbytečné výdaje, město hospodaří otevřeně a úsporně. V Novém Městě je spousta nových staveb a opravených ulic. Za-
stupitelé se nehádají, ale věcně diskutují a naslouchají si. Cením si dostavby Centra Zdislava, nových prostor pro školní družiny i 
racionálního přístupu města k přípravě MS v biatlonu, které vzbuzovalo velké emoce. A nakonec i stavba tolik rozporuplného bazénu 
je připravena mnohem rozumněji než velkolepé sny, které jí předcházely.

Petr Hubáček (TOP 09)

1. Sport
Vyjádřím se zejména z pohledu fungování sportovních aktivit, to znamená oblasti, ve které se celý život angažuji. Těší mě, že se podaři-
lo nastavit spravedlivou formu podpory pro všechny zainteresované organizace, které v této činnosti pracují. Za klad považuji dotažení 
zahájení výstavby bazénu, pro který většina obyvatel hlasovala. Také příprava výstavby sportovní haly je pozitivem. Fantastický je jistě 
vybudovaný areál Vysočina Areny, kde se město smysluplně zapojilo do spolupráce. 

2. Kritika 
Negativním počinem je podle mě zbavení se atraktivní budovy na náměstí, kde je lékárna. Tuto stavbu si město mělo ponechat. Mrzí mě 

také, že se mi nepodařilo prosadit instalaci bezpečnostní kamery za kulturním domem. 

MUDr. Zdeněk Kadlec (Nový Směr)

1. Kladné hodnocení
Za pozitivní považuji to, že byly stanoveny priority pro toto volební období, a to bazén, sportovní hala, přístavba MŠ a dopravní termi-
nál. Sportovní hala je projekčně připravena se záměrem pro ni získat dotační peníze. Jsem spokojen, že došlo k částečnému odlesnění 
okolí Tří křížů, a jsem přesvědčen, že jedině úplné odlesnění naplní původní historický záměr vytvořit dominantu, která by byla vidět 
i z okolí. Finanční podpora MS v biatlonu, využívání dotací z EU, rozšiřování parkovišť a podpora sportu patří též k dobrým počinům 
zastupitelstva.

2. Kritika
Bohužel nedochází ke snížení nezaměstnanosti, chybí průmyslová zóna, kterou bychom nabízeli investorům. Vytvoření nových pracovních míst je tak 
v nedohlednu. Během 10 let došlo k úbytku obyvatel. Zhoršila se dostupnost zdravotní péče po 15. hod. pro naše občany a celý region, chybí někteří 
specialisté a občané jsou nuceni dojíždět do okolních nemocnic. Lidé se obávají o ztrátu zaměstnání, což přináší nespokojenost. Jako bývalý ředitel naší 
nemocnice nejsem s jejím současným stavem spokojen a její perspektivy mě nenaplňují optimismem.

JUDr. Libor  Černý (Nový Směr)

1. Přestali jsme plánovat a snít, začali jsme stavět a opravovat
Velké věci se skládají z těch malých. Proměna našeho města je prostě vidět. Přitom stačila pouze změna priorit, úprava výdajové části 
rozpočtu, prodej nepotřebného majetku, pár personálních změn a jasný cíl. Proč to nešlo dřív? Nevím. Snad prokletí města. Intriky 
kdo s kým. Hry na koalici a opozici. Chybějící selský rozum. Posun vidím v myšlení a názorech lidí. Jsou více kritičtí, ale začínají věřit 
lidem, kteří pracují a je za nimi práce vidět, než těm, co slibují, o práci mluví, problémy uměle vytvářejí a neustále mění názor dle toho, 
s kým sedí.

2. Kdo neumí spravovat vlastní majetek, nechť nespravuje cizí
Systémové nastavení chodu úřadu se stále nedaří. Vše neskutečně dlouho trvá. Sám jsem zvyklý ráno zadat úkol a už v průběhu dne sledovat jeho plnění. 
Nejpozději ráno mám minimálně návrh řešení na stole. Pro město škoda, že se nám alespoň na jedno volební období nepodařilo do vedení města prosadit 
vítěze minulých voleb MUDr. Zdeňka Kadlece se zkušenostmi řídit a vést lidi, tyto úkolovat, kontrolovat, motivovat, odměňovat i vést k odpovědnosti. 
Pokud požaduji znalosti, dovednosti či odbornost u druhých, stejné nároky bych měl mít i sám na sebe.

MUDr. Jaromír Chroustovský (Nový Směr)

1. Kladné hodnocení
Rozhodně bych kladně hodnotil rozhodnutí o vybudování bazénu a následně sportovní haly. Rovněž vítám přestavbu sídliště pod 
nemocnicí v modernějším stylu.

2. Kritika 
Nejsem přesvědčen o funkčnosti systému MAD, která je na rozměry našeho města až moc ambiciózním projektem. MAD v našem 
městě nebude využívána, a tudíž je pro město zbytečným výdajem.

MUDr. Jindřich Hauk (TOP 09) 

2. Více pochopení a odvahy
Nepodařilo se prosadit výstavbu nového domu pro seniory. Snaha o nalézání absolutní shody bohužel způsobila to, že vedení města někdy přistoupilo na 
velmi špatné kompromisy. Úspěchem bylo například schválení zákazu hazardu ve městě. Úspěch však byl znehodnocen tím, že absolutní zákaz začne 
platit až příští rok a do té doby provozovatelé hazardu jistě vymyslí způsob, jak se zákazu vyhnout. Více šlo udělat i pro vstřícnější vystupování městských 
úředníků. Dosud se nepodařilo získat dotace na výstavbu sportovní haly, což je velká chyba.

Mgr. Ladislava Kachlíková (Česká strana sociálně demokratická) 

1. Udělalo se hodně práce 
Poslední čtyři roky jsou lemovány spoustou odvedené práce. Za vše uvedu rekonstrukci Centra Zdislava, opravy místních základních 
škol a MŠ, proměnu nádraží ČD, lepší chodníky, zvýšení počtu parkovacích míst, investici do sportovního areálu, zahájení výstavby 
bazénu, revitalizaci zeleně, zavedení autobusové dopravy, investice v místních částech. V Olešné, kde jsem předsedkyní osadního 
výboru, došlo k rekonstrukci vodovodu a osvětlení, výstavbě chodníku, otevření obchodu, k tomu se chystá dlouho odkládaná oprava 
tzv. Bobrovské a mnoho dalšího.

2. Více peněz na místní komunikace 
Je samozřejmé, že ne všichni občané s probíhajícími změnami souhlasí. Kritizovat je navíc jednoduché. Jako zastupitelka a předsedkyně osadního výboru 
jsem poznala, že největším problémem je stanovení priorit. Zvlášť pokud jste omezeni finančními prostředky, které stát obcím poskytuje. Kriticky lze po-
hlížet na současný stav autobusového nádraží, potíže s budováním kanalizací v místních částech a na zdevastované místní komunikace. Těmito problémy 
by se ale měla zabývat příslušná ministerstva a přidělit obcím dostatek financí k jejich řešení.

Názory zastupitelů města najdete také v následujících dvou vydáních Novoměstska. 
V červnovém čísle odpoví na otázky: Ing. Ilona Komínková, Josef Košík, Ing. Tomáš Krejčí, 

Ing. František Laštovička, Bc. Jaroslav Lempera, Mgr. Jiří Maděra, Soňa Macháčková, Stanislav Marek.
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
120 let  novoměstského gymnázia
Před 120 lety byla v Novém Městě na Moravě 
zřízena c.k. vyšší zemská reální škola. V regionu 
Vysočina se tak současné gymnázium řadí ke 
středním školám s nejdelší tradicí. Patří k nepo-
stradatelným vzdělávacím institucím ve městě 
a svojí nabídkou sportovního a informačního za-
měření vzdělávacích oborů (včetně  všeobecného)  
umožňuje profilaci vzdělávání i v rámci regionu.
Oslavy 120. výročí založení střední školy připad-
nou na letošní září. Rádi bychom připomněli tradi-

ci školy a zároveň představili její současnost. Proto 
se v programu objeví např. vystoupení věnované 
absolventu školy P. Křičkovi, jehož významné ži-
votní výročí bude připomenuto i prostřednictvím 
dalších novoměstských kulturních akcí. Návštěv-
níci oslav budou ale rovněž moci zhlédnout kul-
turní vystoupení a prezentace současných aktivit 
školy v podání  studentů a pedagogů gymnázia. 
Program se bude konat v budově gymnázia 
a za příznivého počasí rovněž ve školní zahra-

dě (ev. v KD). Těšit se tedy můžete na pódiová 
vystoupení, občerstvení a posezení v zahradě 
i setkání v budově školy, která osloví  svojí at-
mosférou a překvapí moderním vybavením. 
Aktualizované informace o všem, co s oslavami 
souvisí, najdete na webu školy www.gynome.
cz  pod odkazem 120 let gymnázia. S absolventy 
i příznivci novoměstského gymnázia se tedy bu-
deme těšit v sobotu 20. září 2014 na shledanou.

Mgr. E. Řádková

SOŠ – uplynulý měsíc se vydařil

ZŠ Slavkovice spolupracuje s Rakouskem a Slovenskem

Po úspěšném ukončení projektu Comenius Re-
gio se tento školní rok  škola ve Slavkovicích 
zapojila do nového dvouletého projektu Part-
nerství škol Comenius, vyhlášeném Národní 
agenturou pro evropské vzdělávací programy. 
Našimi partnery se staly Základní škola Gun-
skirchen v Rakousku a Základní škola při zdra-
votnickém zařízení v Bratislavě na Slovensku. 
Název našeho společného projektu je „Unsere 
Heimat“ (Náš domov). V říjnu 2013 došlo v 
naší škole k první schůzce koordinátorů part-
nerských škol. Společně jsme vytvořili plán ak-
tivit a úkolů pro jednotlivé školy. Po vzájemném 
představení formou prezentace jsme se pustili 
do plnění dalšího bodu  projektu s názvem Vá-
noce. Každá škola popsala, jak tyto nejhezčí dny 

v roce slaví, co připravuje a jaké jsou typické vá-
noční zvyky. Začali jsme pracovat také na Knize 
přátelství, kterou budeme psát celé dva roky. V 
rámci projektu Comenius 2013-2015 se usku-
tečnila i první zahraniční návštěva. V dubnu 
do Slavkovic přijeli učitelé ze Slovenska a děti 
měly možnost poznat, jak se na Slovensku sla-
ví Velikonoce. Pod vedením slovenských učitelů 
vyráběly kraslice, pohlednice, zajíčky a ovečky 
technikami, které pro nás byly dosud neznámé. 
Nechyběly soutěže ve znalostech jazyků – spo-
lečně jsme poznávali, která slova máme se Slová-
ky společná, a která jsou rozdílná. Ve dnech, kdy 
se vám dostává do ruky květnové Novoměstsko, 
odjíždí naše škola poznat partnerskou školu do 
Rakouska. Učitelé z Gunskirchenu pro nás při-
pravili pestrý program. O své zážitky se s vámi 
podělíme na webových stránkách Novoměstska.   

Za žáky a učitele Jana Láchová, 
ZŠ Slavkovice

O tom, že se naši žáci ve světě 
se neztratí, přesvědčili svými 
výkony na několika nedávno 
proběhlých soutěžích. Ve 

Vysokém nad Jizerou v soutěži Opravář-juni-
or 2014 obsadili 1. místo, v jednotlivcích pak 
Pavel Henych 1. místo, Petr Bartoš 3. místo a 
Daniel Straka 5. místo. V instalatérské soutě-
ži, pořádané Cechem instalatérů v Olomouci, 
Antonín Jinek a Josef Pokorný obsadili krásné 
2. místo. V lesnické soutěži, pořádané Českou 
lesnickou společností, družstvo Mirka Knetti-
ga, Jana Vencálka a Jana Chmelíka získalo 1. 

místo a postoupilo do regionálního kola v Pís-
ku. Velkého úspěchu dosáhli v neposlední řadě 
i studenti 1. ročníku - Standa Stodůlka, Radek 
Olbrich, Josef Mudruňka a Zdeněk Dický, a to 
v soutěži středních škol Prezentiáda, kde poko-
řili všechna  družstva v kraji a postoupili do kola 
mezinárodního. V Brně na Masarykově univer-
zitě  se utká 15 družstev z celé ČR a Slovenska. 
Druhé družstvo - Vraťa Dlouhý, Jakub Singer 
a Nikol Horníčková skončilo na pěkném 4. místě.
Všem výše uvedeným děkujeme za vynikající re-
prezentaci naší školy a do dalších kol držíme pěsti. 

Ing. Jitka Zelená

Hlasujte pro děti z MŠ
Děti z MŠ Tyršova se zapojily do celorepubliko-
vého projektu Zpíváme s jeřabinou. Podpořit je 
můžete svými hlasy až do 5. května, a to třemi 
způsoby:

1. Na hlavní stránce projektu Zpíváme s jeřabi-
nou http://pisnickyzjerabiny.webnode.cz/.

2. Hlasováním na youtube – formou palce na-
horu http://pisnickyzjerabiny.webnode.cz/tan-

cujeme-s-jerabinou/.

3. Podpořit klip na sociální síti Facebook – fan 
stránka Písničky z jeřabiny https://www.face-
book.com/pages/P%C3%ADsni%C4%8Dky-
-z-je%C5%99abiny/528357857272383?ref=hl.

Jaroslava Bílá, MŠ Tyršova, - red-

Duhové tábory v zahraničí
2. - 16. 8. 2014 letní tábor pro děti od 10 let 
v Německu - oblast Durynského lesa, ubytování 
v Domě mezinárodních přátel přírody, program 
klasicky táborový, není nutné umět německy, 
budou tam i další české děti a vedoucí, ale lze 
se tak němčině i trochu přiučit, cena 3 900 Kč.

16. - 24. 8. 2014 letní tábor na Slovensku - 
Malá Fatra, program poznávací a turistický, 
určeno dětem a mládeži od 12 let, komfort-
ní ubytování v horské chatě, cena 4 500 Kč
Přihlášky si lze vyžádat na e-mailové adrese svc-
duha@gmail.com.                             Marie Mertlíková

Ocenění radnice

Zástupci radnice obdrželi cenu Ministerstva 
vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 
za rok 2013 v kategorii Organizace zvyšující 
kvalitu veřejné služby - za aplikaci modelu CAF 
realizovaného v rámci projektu Zvyšování kva-
lity, efektivity, výkonnosti a transparentnosti 
klíčových procesů a služeb MěÚ Nové Město 
na Moravě.  Mgr. Petr Hanych, tajemník MěÚ

Stop zlodějům jízdních kol. 
Městská policie je nově eviduje

Městská policie se zapojila do projektu Cent-
rálního registru jízdních kol. Projekt, jenž nese 
zkrácený název CEREK, slouží jako prevence 
proti krádežím jízdních kol. Stěžejní je přitom 
evidence jízdních kol, kterou bude moci měst-
ská police využívat. Snadno si tak ověří, kdo 
je majitelem jízdního kola, či zda kolo není 
odcizené.  Evidence budou moci využívat také 
občané města a zaevidovat si tu svůj bicykl. 
Informovat se je možné v prodejnách jízdních 
kol. Někteří prodejci kolo zaregistrují přímo 

při prodeji. Pokud tomu tak nebude, je možné 
k registraci kola využít formulář na stránkách 

www.cerek.cz. „Kdo nemá nebo nepoužívá in-
ternet, může své kolo zaregistrovat na služeb-
ně městské policie,“ říká šéf novoměstských 
strážníků Jiří Hradil.  K registraci je potřeba 

znát výrobní číslo rámu kola a uhradit po-
platek 50 Kč na 5 let. V případě, že dojde ke 
krádeži kola, bude tato skutečnost obsažena 

v registru. Tím pádem se strážníkům zjedno-
duší práce a zvýší se pravděpodobnost nálezu 
odcizeného kola. V současné době obsahuje 
registr více než 6000 jízdních kol. Do centrální-
ho registru jízdních kol se již zapojilo více než 
50 městských policií v rámci České republiky.

-mah-

Ocenění v soutěži Česká inovace patří MEDINu
Patní hřeb C-NAIL 
firmy MEDIN uspěl v 
soutěži Česká inovace 
v kategorii Inovativní 
firma. Ocenění bylo 
uděleno 14. března. 
Řešení pro osteosynté-
zu patní kosti C-NAIL 
bylo vyvinuto firmou 

MEDIN ve spolupráci s traumatologickým pra-
covištěm Pardubické krajské nemocnice a úrazo-
vým oddělením Univerzitní kliniky Carl Gustav 
Carus v Drážďanech. Jedná se o nové řešení fixa-
ce zlomeniny patní kosti pomocí hřebu a šroubů, 
které zajišťují stabilitu. Řešení je jedinečné díky 
miniinvaznímu zavádění, které představuje mini-

mální zásah do organizmu a nižší riziko infekce 
ve srovnání s ostatními operačními technikami. 
Celkem se do soutěže přihlásilo 127 inovačních 
projektů z nejrůznějších sfér průmyslu, obchodu, 
vědy nebo státní správy. Finalisty v pěti katego-
riích vybírala více než stočlenná porota složená 
z odborníků  firemní sféry, vládních institucí, apli-
kovaného výzkumu či akademických a vědeckých 
institucí. Cílem soutěže je pomoci zajímavým ná-
padům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory 
propojit, a spoluvytvářet tak inovativní prostředí 
v Česku. „Je to pro nás velká čest, uznání firmy 
MEDIN, a.s., a zejména práce vývojářů firmy. 
Poděkování za výsledek patří i spolupracujícím 
lékařům z nemocnice v Pardubicích a univerzity 
v Drážďanech. Věříme, že nám ocenění pomůže 

v propagaci našich produktů. Zároveň nás za-
vazuje k další práci na inovativních projektech. 
Doufáme, že by mohly být stejně úspěšné. Přeje-
me si, aby výrobek získal prestiž i na zahraničních 
trzích,“ řekl technický ředitel firmy MEDIN, a.s., 
Ing. Luboš Žilka.    Petra Šmakalová, MEDIN a.s.

Náhradní svoz odpadu 1. a 8. května a stálá změna
Obyvatelé, kterých se týká čtvrteční svoz po-
pelnic, musí o státních svátcích 1. a 8. května 
počítat se změnou. V tyto dny nebudou popel-
nice vyváženy, náhradními termíny svozu jsou 
pátky 2. a 9. května. 

Změna se týká těchto ulic a obcí:
2. května bude proveden náhradní svoz pro: 
ul. Brněnská, Hájkova, Jánská, Komenského 
náměstí, Křičkova, Luční, Malá, Maršovská 
(uhelné sklady), Masarykova, Nádražní, Ne-
zvalova, Soškova, Vratislavovo náměstí a dále 
pro autobusové nádraží, směr Nová Ves, Hlin-
né, Hodiškov, Řečice a Radešín. 

9. května bude proveden náhradní svoz pro: 
ul. Brněnská, Jánská, Masarykova, Komen-
ského náměstí, Křičkova, Malá, Soškova, Vra-
tislavovo náměstí a pro autobusové nádraží, 
směr Nová Ves, RT Kování, Penzion Vrchovi-

na, Daňkovice, Krásné, Kovo Líšná, Líšná, Lí-
šenský Dvůr, Řízení letového provozu, Selský 
dvůr, Sněžné, Vříšť a VUT Vříšť.

Podle obecně závazné vyhlášky města č. 
4/2012 je vlastník svozové nádoby  povinen  
zajistit přistavení sběrných nádob ve večer-
ních hodinách předchozího dne nebo v ran-
ních hodinách svozového dne (nejpozději do 
5,00 hod.). 

TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě dále 
oznamují, že svoz komunálního odpadu bude 
od 5. května změněn ve vyznačených lokali-
tách a vyvážen v jiném termínu následovně:

Úterý - obec Tři Studně, rekreační středisko 
hotel U Loubů, Penzion Horácko, Hotel Hor-
ník, Penzion Sykovec, Pegas, Yukon, chaty 
MěÚ RS Na Mýtince, Hotel Pavla Vysočina, 

Dům UM Praha sezona, obec Vlachovice, 
ul.Vlachovická, Hotel SKI, Nádražní, Luční, 
Hájkova, Nezvalova, uhelné sklady – Maršov-
ská, Olešná.
Středa - Radešínská Svratka, Hodiškov, Ra-
dešín, Řečice, Hlinné, ul. Hornická.

Čtvrtek - Masarykova, Komenského nám., 
Vratislavovo nám., směr Nová Ves, Jánská, 
Brněnská, autobusové nádraží, Soškova, 
Křičkova, Malá, R.T Kování, Penzion Vrcho-
vina, Sněžné, Krásné, Daňkovice, Selský dvůr, 
Řízení let.systému, Líšná, Líšenský Dvůr, 
Kovo Líšná, Vříšť.

Svoz v ostatních lokalitách Nového Města na 
Moravě, jeho místních částech a ostatních 
obcích ve svozové oblasti TS služeb s.r.o. 
Nové Město na Moravě zůstává beze změny.

TS, - red-

Program DDM - Lístek
5. května - batikování hedvábných šátků
12. května - otevřená herna
19. května - cesta za pokladem
26. května - logohrátky
7., 15., 22., 29. května - trdlohrátky

Podrobný program Mateřského centra Lístek najdete 
na webových stránkách: http://ddm.nmnm.cz/
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
V Maršovicích uspořádali jarní výlov

„Napustíme doma plnou vanu vody a budou 
v ní plavat,“ veselili se o víkendu malí kluci 
z Maršovic. Jejich radostné očekávání roz-
hodně nebylo neopodstatněné, neboť kyblíčky, 

které drželi v rukou, byly plné drobných rybi-
ček. Kluci se, stejně jako ostatní zvědavci, při-
šli podívat na poněkud netradiční jarní výlov.
Ačkoliv máme vypouštění rybníků a od-
chyt šupináčů spojený spíše s časem před-
vánočním, někdy nás rybáři dokonale pře-
kvapí. Stejně jako v Maršovicích, kde se 
rybník zvaný Knězovec lovil znovu. Poprvé 
vloni před Vánocemi a letos na začátku dubna.

„Přebíráme. Co se neprodalo na podzim, musí 
se prodat na jaře. Dávali jsme novou nása-
du, a tak všichni dravci musí z vody pryč,“ 
vysvětlil Stanislav Ondráček, člen míst-
ních dobrovolných hasičů, kteří mají rybník 
pronajatý a dlouhodobě jej obhospodařují.

Z vody byli vytaženi sumci, štiky i kapři. Největ-
šímu obdivu se samozřejmě těšili macatí sumci. 

„Největší sumec, kterého jsme vylovili, měřil oko-
lo devadesáti centimetrů a byl už pomalu dost 
starý na to, aby začal chodit do školy,“ usmívá 
se další z maršovických rybářů František Růža.
Namísto větších ryb přišla do rybníku nová 
násada. Malé rybky se nyní mohou prohá-
nět pod hladinou poměrně v klidu, protože 
další výlov Knězovec hned tak nečeká. „Vy-
pouštět ho budeme až za dva roky. Před Vá-
nocemi budeme zásobovat rybami z dalšího 
rybníku, o který se staráme, tentokrát to bude 
Dolní rybník,“ potvrdil Stanislav Ondráček.  

-hzk-

Než hasiči posbírali železný šrot, někdo jim část ukradl
Získávání financí na činnost nejrůznějších 
spolků je běh na dlouhou trať, který dá všem 
dost zabrat. Členové Sboru dobrovolných 
hasičů v Rokytně si vypomáhají 
například sběrem železného šrotu.
Dalo by se říct, že je to v podstatě pří-
spěvek jednotlivých domácností na 
činnost SDH, protože železo, které 
lidé hasičům nachystají, jim dávají na-
prosto dobrovolně a zdarma. „Železný 
šrot sbírají rokytenští hasiči již něko-
lik let. Je pravda, že dříve měli místní 
občané zásoby větší a každoročně se 
podařilo nashromáždit několik tun 
šrotu. Poslední tři, čtyři roky jsou zá-
soby o něco menší. Nicméně i tak jsme 
vděčni za každé kilo šrotu, jelikož se 
jedná o jeden z mála příjmů sboru,“ 
potvrdil velitel SDH Libor Přibyl.  
I na první pohled jednoduchá akce 
s sebou přináší několik úskalí. „Vždy 
trochu bojujeme s účastí na těchto akcích, 
protože zájem o aktivní činnost nemají zda-
leka všichni členové sboru a členská základ-

na není nějak velká. Zatím se však podařilo 
dát dohromady alespoň šest až osm lidí, kteří 
projdou obec a naloží předem připravené hro-

mádky u jednotlivých domácností,“ vysvět-
lil další z rokytenských hasičů Jakub Nečas.
To ale není vše, co úsilí některých jednotliv-

ců dokáže dokonale zhatit. „V poslední době 
narážíme na další problém. Občané musí vše 
nachystat na poslední chvíli, protože pokud to 

někdo připraví ve větším před-
stihu, šrot neskončí v rukou 
hasičů, ale u velice aktivních 
nepřizpůsobivých občanů, kteří 
zvládnou alespoň něco odvézt 
ještě před svozem hasičů. Ne-
jinak tomu bylo i letos, naštěstí 
zmizela připravená hromada 
jen u jednoho domu,“ povzdech-
li si členové SDH Rokytno. 
Nakonec se ale pokaždé po-
daří nějaký šrot dovézt k ha-
sičárně a následně také pro-
dat. Vydělané peníze se ale 
v pokladně spolku dlouho ne-
ohřejí. „Část obnosu věnuje-
me na uspořádání Dětského 
dne, kde dáváme dětem růz-

né ceny a mají zdarma i občerstvení. Pokud 
něco zbyde, pořídíme nějakou vycházkovou 
uniformu či jinou výstroj,“ dodal Přibyl.  -hzk-

V Rokytně zatahovali sítě
S jarními výlovy se na Novoměstsku letos 
doslova roztrhl pytel. Poté, co byli vyta-
háni šupináči z maršovického Knězov-
ce, přišel na řadu i rokytenský Návesník. 
Tato vodní plocha je dlouhodobě pro-
najímána, v současné době ji má v dr-
žení chalupář Oldřich Tatíček. „Musí-
me rybník slovit a trochu probrat rybí 
osádku. Pokud to pytláci nevychytali, měl 
by tady být amur, štika, candát, bílá ryba, 
lín a další,“ vysvětlil nájemce jarní výlov. 
Pro tuto akci se rybník nevypustil, jak bývá zvy-
kem při podzimních výlovech, ale pouze tro-
chu upustil. Pozvaní rybáři se pokusili hned 
několikrát zatáhnout sítě, ale příliš mnoho 
šupináčů se jim do nich nehrnulo. Jedinou ra-

dost jim udělali kapr a štika. V sítích nakonec 
skončila hlavně spousta drobných rybiček, 
které čekala cesta do nedalekého Sykovce. 
Rybáři, kteří se opravdu snažili a do výlovu 
vsadili i vlastní zdraví, neboť dubnová voda 
byla opravdu studená, se netajili zklamáním. 
Zato přihlížející byli více než spokojeni. Posil-
něni čajem s rumem na zahřátí postávali oko-
lo rybníku a radili, kibicovali a popichovali.
Přestože výlov nedopadl tak, jak by si ná-
jemce rybníku přál, na své ryby rozhodně 
nezanevřel. „Pro mě to znamená hlavně 
radost. Jsem rád, že se to líbí i všem ostat-
ním. Lidé se tu zastavují, obdivují krásu 
leknínů, krmí ryby. Není to ale vždy tak 
idylické, jak by se na první pohled mohlo 

zdát. O rybník a ryby je potřeba se starat. 
Přikrmovat a hlídat i rybí zdraví, aby jim 
nehrozila třeba plíseň. A pokud se něco sta-
ne, tak je okamžitě přeléčit, což není zrovna 
levná záležitost,“ řekl Oldřich Tatíček.  -hzk-

Světová bikerská elita znovu zamíří do Nového Města
Ve Vysočina Areně 
se letos po čtvrté 
představí nejlep-
ší světoví cyklisté 
v rámci Světového 
poháru horských 

kol. Závody se uskuteční v termínu od 23. do 25. 
května a chybět na nich nebude ani kompletní 
česká špička v čele s olympijským vítězem Jarosla-
vem Kulhavým, Ondřejem Cinkem, Terezou Hu-
říkovou, Honzou Škarnitzlem. Zajímavostí bude 
účast i historicky nejlepší české bikerky Kateřiny 
Nash, která loni ukončila mezinárodní kariéru. 

„Pro Nash je však Nové Město srdcovou záležitos-
tí, a tak se zde postaví na start i letos po ukončení 
kariéry,“ říká člen organizačního týmu Jan Skřič-
ka. Program závodů začíná již v pátek odpoledne 
atraktivními vyřazovacími souboji v nové atrak-
tivní disciplíně Světového poháru MTB Sprint 
(XC Eliminator). V sobotu jsou do programu rov-
něž zařazeny závody pro veřejnost v Maratonu na 
53 km a noční závod na 40' + 1 kolo na nových 
biatlonových tratích přímo ve Vysočina Areně.  
Páteční a sobotní program ve Vysočina Areně 
je přitom pro všechny zdarma. Pokud s sebou 
berete děti, tak i pro ty je po celý víkend připra-

ven bohatý program, jenž začíná v pátek Dnem 
singletracku a vyvrcholí v neděli dětskými závody. 
Po celý víkend bude pro děti v areálu Vysočina Are-
ny připraven dětský park, jehož součástí je i dětská 
biková školka. Světový pohár v Novém Městě byl 
třikrát za sebou zvolen nejlepším závodem celého 
seriálu. Odborná cyklistická veřejnost oceňuje 
skvělé zázemí, atraktivní trať, kvalitu TV přenosu, 
ale především fantastické diváky, kteří sportovně 
fandí nejen českým, ale i zahraničním závodní-
kům, čímž vytváří nezapomenutelnou atmosféru. 
Veškeré další informace najdete na webových 
stránkách závodu www.mtbworldcup.cz.   -skr-

Pátek, 23. května
15:00 Den singletracku (možnost projetí si je-
dinečných stezek pro horská kola)
17:00 Světový pohár Cross-country Sprint - Fi-
nále muži / ženy 

Sobota, 24. května
9:00 Start BIRELL BIKE VYSOČINA Mara-
tonu na 53 km (závod pro veřejnost)

11:00 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Juniorky
13:00 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Junioři
15:00 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Ženy U23
19:30 Slavnostní ceremoniál
20:00 Bike party: DJ's + TOI TOI MTB Night 
Race (noční závod pro veřejnost)

Neděle, 25. května
9:00 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Muži U23
10:00 MTB závod pro děti 
11:00 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Ženy Elite
13:15 Světový pohár Cross-country Olympic - 
Muži Elite

Přijďte si užít sportovní zážitek!

Program závodů ve Vysočina Areně

Den singletracku ve Vysočina Areně
Využijte jedinečnou možnost vyzkoušet si nové 
specializované stezky pro horská kola (tzv. sin-
gletracky), jejichž síť se buduje v novoměstském 
lese Ochoza s centrem ve Vysočina Areně. V pátek 
23. května od 14 hod., u příležitosti konání Světo-
vého poháru horských kol, se stezky přechodně 
otevřou na jeden den pro veřejnost. Pro návštěvní-
ky je připraven bohatý doprovodný program, jehož 
součástí bude autogramiáda českých reprezentan-

tů v MTB a který vyvrcholí finálovými vyřazova-
cími souboji Světového poháru ve sprintu. Děti 
si tu mohou vyzkoušet nové modely kol, projet se 
na dovednostní dráze. Přichystán bude také zá-
bavní koutek s atrakcemi včetně kulturního pro-
gramu. Vstup do areálu je po celý den zdarma. Po 
skončení akce budou následně singletracky znovu 
uzavřeny až do 6. září. V tento den bude oficiálně 
zahájen provoz Cyklo Areny Vysočina.      -skr- 

Cyklistické závody pro děti
Od dubna do září budou mít děti od 6 do 16 
let možnost změřit své síly v deseti cyklistic-
kých závodech. Konají se napříč republikou 
a do Nového Města dorazí 16. srpna.  Pořa-
datelé slibují sérii závodů na profesionálně 
připravených tratích s různými zábavnými 
nástrahami a překážkami. Závodit se bude 

v jedenácti věkových kategoriích. Zkrátka 
nepřijdou ani ti nejmenší, kteří mohou v prů-
běhu závodů využít dětský koutek se skáka-
cím hradem, trampolíny nebo se zúčastnit 
soutěže v jízdě na odrážedlech. Zaregistrovat 
se můžete na  adrese: http://bikeclinic-cup.
cz/prihlaska-na-bikeclinic-cup.html.   -svj-

Závody MTBO
Od 14. do 15. června se ve Svratouchu uskuteční 
Český pohár orientačních závodů na horských 
kolech. Při té příležitosti zve SK Orientační 
sporty všechny na adrenalinový zážitek. V rámci 
poháru se bude konat závod pro veřejnost. Jez-
dit se bude po cestách, cestičkách a pěšinách, 
zpevněných i zablácených, každý jak bude chtít. 
Důležité je v co nejrychlejším čase orazit všech-
ny kontroly. Mapu a čip obdrží účastníci na 
startu závodu. Organizátoři závodu vzkazují: 

„Rádi vás uvidíme a rádi vám ještě před startem 
se vším poradíme.“ A pokud nemáte odvahu, 
přijďte alespoň podpořit ty nejlepší.   -kam-

Více sportovních zpráv na:
noviny.nmnm.cz

Program Dne singletracku:

14:00  Otevření vybraných kilometrů stezek 
veřejnosti včetně tzv. babytrailu – stezky cíleně 
zbudované pro děti 
15:00  Autogramiáda českých reprezentantů 
horských kol 
16:00 Nešišlej! - hudební vystoupení pro děti 
17:00  Start finálových jízd Světového poháru 
horských kol ve Sprintu 2014.
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Bravo! Novoměstští atleti ovládli MČR
Novoměstští atleti pokračují ve fantastických 
výkonech. Na českém šampionátu v přespol-
ním běhu, který na konci března hostila Bělá 
nad Radbuzou, se stali nejúspěšnějším oddílem 
v republice. Domů si přivezli dva tituly a dvě 
stříbra. Klobouk dolů! Zlato potřetí za sebou 
vybojoval v běhu mílařů Petr Vitner. Jeho tempu 
nestačil nikdo ze startovního pole. Vitner pora-
zil na 4km trati v čase 12:22 o tři vteřiny Davida 
Kučeru ze Slovanu Liberec.  „Nebylo to snadné 
vítězství. Špatně jsem odstartoval, ocitl se příliš 
vzadu, musel jsem pak hodně lidí obíhat, což na 

úzké trati s mnoha zatáčkami nebylo snadné a 
vzalo mi to hodně sil. Navíc David můj nástup 
zachytil, takže to byl souboj až na stadion,“ řekl 
po závodě Vitner. Stejně cenný kov si ze šam-
pionátu přivezl také Karel Kulíšek. Mazáckým 
výkonem si doběhl pro vítězství mezi staršími 
žáky. Dalším úchvatným závodem byl běh vytr-
valců na 10 km. Na vítězství přitom pomýšleli 
Milan Kocourek, halový rekordman na 1500 m 
Jakub Holuša, Lukáš Kourek či Jiří Homoláč. 
Útok na sedmý titul nakonec vyšel Kocourkovi, 
který postupně setřásl všechny své pronásle-

dovatele. Hned za ním však do cíle doběhnul 
novoměstský závodník Lukáš Kourek, který 
si připsal cenné 2. místo. Stříbrná medaile se 
leskla také na hrudi Terezy Čechové, která na-
stoupila v závodě dorostenek.  Výborně si vedli 
i další novoměstští běžci. Matěj Trávníček má 
páté místo mezi mílaři, osmý byl Jiří Kabrda 
v mladších žácích, Kateřina Pulgretová skon-
čila devátá v žákyních. „Znovu se potvrdilo, že 
v tomto poměrně malém atletickém klubu pra-
cujeme velice kvalitně, “ řekl po úspěšném vy-
stoupení svých svěřenců trenér Petr Hubáček.

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Studenti novoměstského gymnázia ve světovém finále
Ve dnech 30. 3. – 4. 4. se šest studentů našeho 
gymnázia zúčastnilo MS středních škol 
v přespolním běhu. Závod, ve kterém 
bojovali jako lvi Martin Klouda, Jan 
Pekař, Vojtěch Seifert, Martin Žák, Mi-
chal Starý a Evžen Raus, se konal ve 
starobylém městečku Tiberias v Izraeli. 
V jeho průběhu si mladí sportovci mohli 
poměřit své běžecké umění s vrstevníky 
z dalších 18 zemí. Na těžké a prachem 
zvířené trati bojovali jako jeden tým ze 
všech sil, ale vzdálenost 5040 m zane-
chala v cíli na výrazu tváře některých 
členů českého chlapeckého týmu jen 
únavu a zklamání. Jistě pomýšleli výše 
než na 16. místo. Ne vždy se ale vše vy-
daří podle představ. Světová mistrovství 
pořádaná Mezinárodní federací škol-
ních sportů ISF má za cíl nejen sportovní zá-
polení, ale také otevírá oči mladým lidem, aby 

měli možnost pochopit a porozumět, v čem se 

jejich země liší a co je zejména spojuje. Nová 
přátelství, bez rozdílu národnosti a vyznání, 

zájem komunikovat v cizím jazyce a především 
nadšení a radost z pohybu a sportování 
jsou příklady zkušeností, které hoši při-
dali do své životní sbírky. Gymnazisté 
vzorně reprezentovali svoji školu, město 
i kraj, a to nejen na tzv. Večeru národů, 
kdy každá výprava prezentovala svoji 
zemi drobnými suvenýry, tancem nebo 
slovem. Nelze opomenout ani běh Šta-
fety přátelství, kde vytvořené týmy ne-
zastupovaly jednu zemi, nýbrž každé 
družstvo štafety bylo přehlídkou národů 
bez hranic. Rádi bychom tímto upřím-
ně poděkovali všem našim sponzorům, 
a to především Kraji Vysočina, Nové-
mu Městu na Moravě a Asociaci škol-
ních sportů. Bez nich by tato velkolepá 
sportovní událost středních škol nemě-

la v kategorii chlapců českého zástupce.  
Mgr. Monika Marshallová

Talentem roku Karolína Špinarová
Žákyně 5. třídy Karolína Špinarová se stala 
Talentem roku 2014 v běhu na lyžích. Člence 
školního sportovního klubu Leandra Čecha ná-
leží prestižní ocenění v kategorii mladších žá-
kyň. V celkovém hodnocení získala plný počet 
bodů a po zásluze se může pyšnit tímto titulem.  
Novou sezonu rozjela na Dětské olympiádě 
dětí a mládeže, kterou pořádal Kraj Vysočina. 
V jejím rámci vybojovala bronzovou medaili na 

2 km klasicky. V závodě štafet si pak společně 
s Martou Slonkovou a Anetou Trávníčkovou 
doběhla pro stříbro. Dalším úspěchem novo-
městské lyžařky bylo 2. místo v Českomorav-
ském poháru se ztrátou 1 bodu na prvenství. 
Největšího úspěchu dosáhla Špinarová v Jab-
lonci nad Nisou, kde se 8. – 9. března konalo 
finále „ Hledáme nové talenty v běhu na lyžích 
pro rok 2014“. V jeho průběhu nastoupila ke 

dvěma závodům, v nichž nenašla konkurenci. 
Zaslouženě si tak odvezla dvě 1. místa. V dob-
rých výkonech pokračuje Karolína nadále. 
V letní sezoně se totiž věnuje atletice, byť jsou 
jejími hlavními sporty biatlon a lyžování. Vyni-
ká tu také díky vedení Míši Buchtové a Miloše 
Buchty. Karolíně Špinarové přejeme i v příští 
sezoně mnoho krásných sportovních zážitků! 

Školní sportovní klub Leandra Čecha

Úspěšná výprava squashistů do Žďáru
Dne 22. března se ve žďárském sportovním cen-
tru konal squashový turnaj pro děti a mládež. 
Zúčastnili se jej také hráči z místního squasho-
vého oddílu, spadajícího pod DDM. Hrálo se ve 
dvou věkových kategoriích: do 13 let a do 17 let, 
přičemž obě kategorie byly rozděleny na chlapce 
a dívky. V chlapecké kategorii do 13 let se repre-
zentanti Nového Města umístili na 2. místě (Jan 
Dufek) a 3. místě (Lukáš Krejčí).  Ve stejné vě-
kové kategorii dívek stanuly naše závodnice na 
všech vítězných stupních. Na 3. místě se umístila 

Tereza Ševčíková, 2. místo vybojovala Daniela 
Vodičková a celou kategorii ovládla Nikola Havlí-
ková. Ve skupině chlapců do 17 let se na 3. mís-
tě umístil Adam Machovec a vítězem se stal Jan 
Kamenský. V dívčí kategorii do 17 let zvítězila 
Kateřina Ševčíková. Všichni, kteří „vystoupali na 
bednu“, byli po zásluze odměněni. Všem výher-
cům srdečně blahopřejeme. Výsledky místního 
oddílu svědčí za vše, trenéři si je nemohou vy-
nachválit a doufají, že ještě pár turnajů přetrvají. 

Filip Sváček

Padesát let tenisu v Novém Městě 
Tenisový oddíl TJ Nové Město na Moravě slaví 
v letošním roce 50 let činnosti. Za tuto dobu se 
oddíl, který měl v prvním roce své činnosti v roce 
1964 šest členů, jeden tenisový dvorec a žádné 
soutěžní ambice, vypracoval na oddíl, který má 
64 členů, 3 dobře udržované dvorce, klubovnu a 
šatny se sociálním zázemím. V soutěžích druž-
stev máme dvě družstva dospělých v Krajské 
soutěži II. třídy a v okresním přeboru, jedno 
družstvo mladšího žactva v Krajské soutěži III. 
třídy a družstvo nejmladších v Krajské soutěži 
minitenistů. V soutěžích jednotlivců organizu-
jeme turnaje dospělých a mládeže, které mají 
velkou tradici. Letos to bude již XXXII. ročník 

turnaje mužů. Z pověření Okresního tenisového 
svazu každý rok organizujeme okresní přebo-
ry jednotlivců, na kterých jsou naši hráči vždy 
velmi úspěšní. Staráme se o výchovu mládeže 
tím, že pravidelně organizujeme výcvik mini 
a baby tenisu pro děti od 4 do 8 let a tenisovou 
školu pro děti od 8 do 14 let.  Letošní sezona 
začala jako každý rok úklidem a přípravou 
dvorců. V současné době probíhají tréninky 
družstev na soutěže, které budou zahájeny 1. 
5. 2014 a probíhat budou do 30. 6.  Oslavy 50 
let se budou konat koncem srpna na teniso-
vých dvorcích a v klubovně tenisového oddílu. 

Ing. Ivo Fiala, výbor TO

Program na novoměstských 
dvorcích v roce 2014: 

Jednotlivci:
12. - 13. 7. Oblastní turnaj dorostenců 
26. - 27. 7. XXXII. ročník turnaje mužů 
Družstva: 
mini žactvo 17. 5. TC Brno B, 7. 6. Sokol 
Letovice 
mladší žactvo 8. 5. ŽLTC Brno B, 25. 5. TK 
Kunštát, 5. 6. Velen Boskovice 
dospělí 1. 5. Mosilana Brno, 10. 5. HTK Třebíč 
B, 14. 6.  Sokol Chudčice

Stolní tenisté zakončili sezonu 2013-2014

Stolní tenisté TJ Nové Město na Moravě úspěšně 
ukončili sezonu. Oddíl, jehož členská základna 
čítá 13 hráčů, opět posunul svou výkonností lať-
ku výše. Za „A“ tým, který nastupuje v okresním 
přeboru I. třídy, hraje 7 tenistů. Zbylá šestice hrá-
čů tvoří kostru „B“ týmu, který si více než dobře 

vedl v okresním přeboru V. třídy. Loňskou sezonu 
je tak možné považovat za vydařenou. První tým 
se v celkovém hodnocení 10 mužstev umístil se 
ziskem 34 bodů na 6. místě. Tahounem „A“ týmu 
je dlouhodobě Dušan Mazel, který v loňské sezo-
ně dosáhl úspěšnosti 87,1%, přičemž vyhrál 54 
zápasů ze 62. Dalšími hráči týmu jsou Vít Kron-
torád, Jan Jiříček, Petr Kupka, Eduard Mazel, 
Tomáš Nečas a Martin Bárta. Druhý tým se po 
roční odmlce vrátil do okresního přeboru V. třídy. 
V konkurenci 10 mužstev vybojoval 2. postupové 
místo. Z 18 utkání bylo 14 vítězných. Ceněná je 
především výhra v posledním utkání s týmem 
Orel Bystřice nad Pernštejnem, která rozhodla 
o našem postupu. Velkým přínosem pro tým byl 
loňský „draft“ bývalých hráčů z týmu Orel Nové 

Město. Byli jimi především Miroslav Gaži a Jiří 
Kula, kteří svými výkony přispěli k výbornému 
výsledku. Velkou oporou pro mužstvo byl také 
František Martaus, který odehrál nejvíc zápa-
sů.  Dalšími hráči „B“ týmu byli Pavel Vinkler 
a Stanislav Lukeš. V příští sezoně plánujeme 
omladit členskou základnu a připravujeme 
nábor nových talentů stolního tenisu. Půjde 
o mladší žáky a žákyně ve věku 7-12 let.  Trénink 
a výuka stolního tenisu nových talentů bude 
probíhat každý pátek pod dozorem hráčů zá-
kladního kádru. Další informace týkající se ná-
boru se zájemci dozví od Pavla Dvořáka. Využít 
můžete telefonní kontakt 603 288 412 či emai-
lovou adresu elektroservis.pavel@seznam.cz.

 Pavel Vinkler, oddíl stolního tenisu TJ NMnM

Fotbalisté navázali na podzimní výkony
Fotbalisté Vrchoviny mají za sebou úspěšný vstup 
do jarní části sezony. Do uzávěrky tohoto vydání 
odehráli 4 utkání, v nichž si připsali 7 bodů. Plný 
počet brali při výhrách nad Rosicemi a Bystrcí, o 
body se v okresním derby podělili s Velkým Me-
ziříčím, prohru si připsali při domácím utkání 
s Líšní. „Chtěli jsme poctivě bránit a odvážně 
hrát dopředu. Ve druhé minutě jsme si ovšem dali 
vlastní branku, což předznačilo smolný průběh 
celého utkání,“ říká novoměstský trenér Marek 
Štukhejl. Výsledek 0:3 mluví za vše.  „Děkuji fa-
nouškům, kteří po zápase vyjádřili hráčům pod-

poru. Toho bychom se jen tak někde nedočkali,“ 
doplňuje trenér. Chuť si naši hráči spravili na hři-
šti druhého týmu soutěže – Rosic. Exligovému 
mužstvu uštědřili první domácí porážku. „Byl to 
z naší strany heroický výkon,“ poznamenává ve-
doucí mužstva Pavel Bajer. Zásluhu na tom měl 
především brankář Jan Vítek, který vychytal de-
sátou nulu v sezoně a vévodí divizním gólmanům. 
V dalším utkání, které se hrálo před domácím 
publikem, nastoupili novoměstští fotbalisté proti 
Bystrci. Místy opatrný zápas rozhodnul 2 branka-
mi dorostenec Lubor Trojánek. „Po zápase s Líšní 

jsme měli domácímu publiku co vracet. Hrálo se 
především okolo šestnáctek, mezihra vázla,“ po-
psal průběh utkání Štukhejl. Kaňkou na zápasu 
bylo zranění golmana Vítka, který se při posled-
ním výkopu skolil k zemi. Po 21. kole patřilo Vr-
chovině 5. místo v tabulce divize D. Svoji formu 
budou chtít fotbalisté potvrdit v následujících 
zápasech. Postupně se utkají s Vyškovem, Sta-
rou Říší, v květnu je pak čeká šlágr s Bystřicí nad 
Pernštejnem, po němž budou následovat zápasy 
s Tasovicemi, Hodonínem, Polnou a Bohunicemi.     
  -mah-

Tři týmy ve finále Orelské florbalové ligy
Letošní bilance našich oddílů v OFL dopadla nad 
očekávání. Do finálového turnaje postupují týmy 
mladších i starších žáků, které doplní muži „B“. 
Jediným smutným týmem mohou být dorostenci. 
Postup jim unikl v rozhodujícím zápase s Kuřimí.  
Mladší žáci odehráli poslední turnaj s vědomím 
jistoty postupu. Výhrami 7:6 nad Adamovem a 
6:3 nad Boskovicemi potvrdili svoji formu, kte-
rá by měla gradovat ve finále, jež se uskuteční 
26. dubna v Poličce. Poslední zápasy sehráli 
také dorostenci, kteří remizovali se Žďárem 1:1 

a poté přehráli 7:1 Adamov. Rozhodující zápas 
s Kuřimí bohužel skončil prohrou 1:2. Soupeř ne-
kompromisně trestal naše chyby a my svoje šance 
spalovali. Postup byl blízko, výhře se však musí jít 
více naproti. Spokojenější tak budou starší žáci, 
kteří 5. dubna sice nezvládli porazit Vyškov „A“ 
a prohráli s jeho týmem 2:3, ale výhrou 15:0 nad 
Vyškovem „B“ postoupili do finále z 3. místa. To 
se uskuteční během prvního květnového víkendu 
v Dolních Bojanovicích. Do finálových bojů se 
probojovali také muži „B“. Na domácím turnaji 

nejdříve rozstříleli Žďár 10:4 a následně po ur-
putném boji zdolali Boskovice 6:3. Finále muži 
odehrají v termínu 24. - 25. května v Blansku. 
Většinu zápasů mají již za sebou muži „A“. Ve své 
pravděpodobně poslední sezoně v AFL, od příští 
chtějí muži hrát ČFbU – Ligu Vysočiny, by rádi 
získali jeden z pohárů za první místo. Na posled-
ních dvou turnajích vyhráli 5 ze 6 zápasů a v neú-
plné tabulce jsou aktuálně  na výborném 1. místě. 
Držte nám pěsti, abychom na AFL i všech finálo-
vých turnajích OFL uspěli!   Mgr. Tomáš Mrázek
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Na malou čtvrť nás bylo hodně dětí. Jako by 
to nestačilo, k dětem ze Šanghaje bylo nutno 
připočítat děti z Hušmorku, Běliska i z brněn-
ských rodin, které pravidelně trávily prázdniny 
v Novém Městě. To už byl pořádný nápor na 
okolí, zvláště když jsme se organizovaly samy. 
Naším hřištěm byly rybníky Cihleňák a Líbalák 
i říčka Bobrůvka. V létě byly rybníky obleženy 
koupajícími se, v zimě bruslícími lidmi. V olších 
kolem říčky bylo možné stavět bunkry anebo 
obytná hnízda v korunách stromů. V době výlo-
vů se to kolem rybníků hemžilo mládeží, která 
si mohla odlovit okouny a raky. Sportovní hry 
se odehrávaly na ulicích, ale hlavně na louce 
pana Brambory, v místech, kde je dnes sídliště. 
Na této louce jsme si postavili volejbalové hři-
ště. Kůly k upevnění sítě jsme pořídili tak, že 
jsme ukradli májku, která byla výzdobou oslav 
svátku 1. máje. Na síť jsme se složili a koupili 
ji. Na louce za kolejemi jsme hráli baseball ve 
verzi českého „pasáka“ nebo „špačka“ a na poli, 
kde je dnes zahradnictví, jsme pouštěli draky 

a modely letadel. Vždy po sklizení jsme zde pásli 
kozy. Trénovali jsme všechny olympijské sporty 
včetně skoku o tyči, samozřejmě přes ploty do 
cizích zahrádek. V roce 1952, nadšeni Olympij-
skými hrami v Helsinkách, jsme pořádali místní 
olympiádu. Ceny vyrobil Fanda Beneš ze zbytku 
hlazených kamenů v místním kamenictví. Nale-
pil na ně obrázky našich úspěšných sportovců a 
pak se soutěžilo ve všech atletických disciplínách 
včetně maratonu. Louka za kolejemi byla zvlášť 
důležitá, byl zde sklad střeliva a tanků německé 
armády, to byl zdroj našich střeleckých pokusů. 
Tanky jsme prolézali, co šlo, to jsme z nich od-
montovali. Ke hrám jsme využívali i zářez želez-
nice, Zahradníkovu mez, Skalníkův sad, Háječek 
i jeho přilehlé meze - to byl terén pro lyžování a 
sáňkování. Hlavní zábavou pro lyžaře bylo sta-
vění sněhových skokanských můstků a skoky 
na lyžích. Zmíním se o můstku postaveném na 
Zahradníkově mezi. Akce přilákala skupinu di-
váků, lyžařů z Brna, kteří se divili a hlasitě nám 
aplaudovali. Mez byla příliš prudká. Skokan, kte-

rý přeskočil buben, dopadl až dolů pod mez. Při-
pomínalo to spíš kaskadérský čin, ale pro diváky 
pěkná podívaná. Sněhové skokanské můstky byly 
prvním stupněm růstu skokana. Platilo, kdo zvlá-
dl takový můstek, postoupil na opravdový můstek 
na Borovince. Pak se postupovalo na Šibenici a 
odtud byla cesta na Škrobárnu. Tento postup byl 
přerušen v roce 1956, kdy vichřice zlikvidovala 
všechny tři opravdové můstky. Ve výčtu všech 
aktivit mládeže naší čtvrti je nutné vzpomenout 
jednu epizodu z mnohých „knoflíkových válek“ 
mezi znepřátelenými čtvrtěmi. Využit byl výkop 
pro kanalizaci vedený od kolejí po ulici Výhledy. 
Byl to ideální zákop, do kterého jsme my,  Šan-
ghajáci, zalehli. Proti nám postupovali Nádražáci 
a Hejkaláci v rojnici s praporčíkem. Boj zpravidla 
končil spotřebováním kamenů, které jsme po 
sobě házeli, úrazem nebo nás někdo rozehnal. 
To nám však nebránilo, abychom se pak v míru 
sešli na Borovince nebo v okolí Kadlecovy pily 

při jiných aktivitách. Byli jsme označováni za da-
rebáky, ale více by se k nám hodilo pojmenování 

„aktivní nepokojná mládež“. Museli jsme doma 
a v malých hospodářstvích také hodně pomáhat, 
úkoly jsme dostávali vždy ráno napsané od rodičů 
na lístečkách a až potom zbyl čas na naše „lotro-
vinky“. S odstupem doby oceňujeme, že dospělí 
nám mnoho prohřešků tolerovali a nepožadovali 
nikdy náhrady za případnou škodu. Měli nás rádi. 

František Skalník, Ivan Hlaváček

O novoměstských ulicích: Staré sídliště a Šanghaj
Život mladých „Šanghajáků“ z období let 1938 – 1945

Budování s uranem 
Rozvoj uranového průmyslu v 50. až 80. letech 
minulého století výrazně ovlivnil podobu naše-
ho města. Od roku 1956 se Nové Město stalo 
trvale jedním ze středisek uranového průzkumu, 
jehož provozní a administrativní místnosti byly 
zpočátku roztroušeny po celém městě. Od roku 
1961 začal závod užívat novou administrativní 
budovu na Mírové ulici (dnešní RACOM). Ve 
stejné lokalitě – tedy nedaleko vlakového nádra-
ží na dnešních ulicích Mírová a Drobného – se 
od roku 1959 začalo budovat první novoměst-
ské sídliště. Pro své zaměstnance tu nechaly 
postavit 16 třípodlažních dvojdomů s 216 byty 
tehdejší Jáchymovské doly. Součástí sídliště se 

stala první novoměstská samoobsluha. V po-
lovině 60. let získalo sídliště novou „atrakci“. 
Naproti samoobsluze byl instalován vyřazený 
bojový letoun MiG 15. Po dvě desítky let sloužil 
především dětem jako prolézačka a podnikavým 
kutilům jako zdroj dílů a součástek. Stavební 
činnost uranových dolů pokračovala dál. Ná-
sledovala výstavba bytových domů, včetně tří 
věžových na Tyršově a Křenkově ulici, posléze 
na ulicích Hornická a Budovatelů. Stavby re-
alizovala novoměstská provozovna Základny 
rozvoje uranového průmyslu (ZRUP). Ve měs-
tě postavil ZRUP nejen několik sídlišť, ale také 
řadu veřejných staveb, jakými byly MŠ a jesle 

na Drobného ulici, budova II. ZŠ, obchodní 
dům na Komenského náměstí, porodnicko-gy-
nekologický pavilón,  přístavba dětského oddě-
lení v nemocnici a kulturní dům. Vít Křesadlo

foto: Jaroslav Beneš

Šikovní lidé ze Šanghaje

Proč název Šanghaj? Přesně nevím, ale snad 
podle přístavního města v Číně, neboť to byla 
výstavba rodinných domků i dvojdomků da-
leko od středu města, na skalnatém podloží 
a jediná cesta vedla z ulice Malé, která je dnes z 
velké části zbourána. Mezi Malou ulicí a Šan-
ghají vedla k vlakovému nádraží Bramborova 
a Lorencova louka. Jediné auto na Šanghaji měl 
pan Matulka, který pracoval jako autodopravce. 
Na vlak se tak chodilo po kolejích. Později byla 
zbudována propojovací silnička vedle železniční 
tratě, kde byl ponechán pruh louky pro Šangha-
jáky ke kosení trávy a na bělení prádla. Na místě 

dnešního zahradnictví bylo pole majitele hospody 
Musil. Otec sem chodil pomáhat kosit obilí a mat-
ka stavěla panáky, otep byla svázána povřísly. My 
tam pak o prázdninách pásli husy a sbírali klásky, 
před sluncem jsme si stavěli stany z dek. Ač jsme 
si hráli na vojáky přímo ve stráních u železniční 
tratě a z trávy si vyráběli bomby, neštěstí se tu 
nikdy nestalo. Pod železniční tratí vedl potok od 
Knězovského rybníka z Maršovic, který byl na 
jaře lemován blatouchy a pomněnkami (dnes je 
zredukovaný a je tam dřevařský závod). Na jaře 
u potoka kvetly šeříky. Dnes jsou už rodinné dom-
ky i dvojdomky vystavěny do poschodí, ale dříve 
často v domcích bydleli i nájemníci, aby bylo na 
splácení úvěrů. V době války na ulici Horní bylo 
ubytováno ruské velení. Na louce za železniční 
tratí potom zůstalo plno vozů, a tak se stalo, že 
tam pan Vašík našel osu a velké kolo od vozu 
a postavil nám kolotoč. Pan Litochleb pro nás, 
díky svému zaměstnání, udělal ze starých tele-
fonních dřevěných sloupů houpačku. V každém 
domku bylo několik dětí, a tak se vymýšlely hry. 
Na Bramborově louce byla budka a kolem plno 
mazké hlíny, z níž jsme vyráběli různé figurky 
a hoši tanky, které se tam nechávaly do rána vy-
schnout. Louka sloužila ke hře na schovávanou. 

Hoši si také na louce vybudovali volejbalové hři-
ště a hráli zápasy proti Hejkalákům. Jednoho dne 
jim někdo síť odcizil. Začali tak sbírat provázky a 
paní Litochlebová, která necovala, jim zhotovila 
síť novou. Dříve se koupalo v Cihelském rybní-
ce, v zimě se tam bruslilo na kličkových bruslích 
upevněných na komisňáky, které sloužily i k ly-
žování. Později nám je pan Liedermann provrtal 
a měli jsme je už jen napevno na bruslích. Ty se 
pak dědily po sourozencích. Hole nám vyrobil 
otec ze dřeva. První lyže jsme měli po chlapcích 
ředitele Tulise. Maminka nám pletla svetry, ru-
kavice, ponožky a podkolenky. Každou neděli 
v zimě byly kolem kolejí vyšlapány tratě, jak od 
vlaku proudilo plno lyžařů přes Brožkův kopec 
k lesu Ochoza. U Cihelňáku bydlela rodina Cí-
chova, dodnes žijící pan Jan Cícha byl mezi prv-
ními sdruženáři v Novém Městě. Na ulici Horní 
se přiženil Antonín Chroust, český reprezentant 
ve skocích na lyžích, oba později pracovali v ná-
rodním podniku Sport. V naší čtvrti tedy nebyd-
leli jen zruční lidé, ale žili zde i nadaní sportovci.

Marie Holíková, rozená Ondráčková
(pozn. red.: úspěšná reprezentantka v sokolov-

ském závodu branné zdatnosti, který byl před-

chůdcem dnešního biatlonu)

V  příštím čísle:
Korsika

Představení naší části uvedu malým příběhem, 
který se opravdu stal. Od nádraží přicházel po 
louce muž, hledal osobu, která bydlela v části 
Nového Města, ale nebyl si jistý názvem té části. 
Zastavil se u chlapce, co byl nablízku, a nejistě se 
zeptal: „Já hledám čtvrť, která se jmenuje nějak 
podobně jako Havaj, ale nejsem si jistý, jsem tu 
dobře?“ Odpověď zněla: „No tady Havaj nejni, 
ale je zde třeba Korsika. Tady jste na Šanghaji.“ 

„Ano, ano, už jsem si vzpomněl, tady jsem správ-
ně,“ odpověděl spokojeně muž. A my čtenáři si 
můžeme připomenout něco z historie naší čtvr-
ti. Naše čtvrť je malá a mladá, nejsou zde grunty 
třistaleté. Vyrostla na pozemcích Jana Procházky 
v letech 1935 – 1938, kdy byla ukončena první 
etapa výstavby, a dostala název Výhledy. Staveb-
níky byli dělníci pracující u místních podnikatelů, 
zemědělští dělníci a drobní živnostníci. Výstavba 
odpovídala možnostem lidí, jednalo se o malé ro-
dinné domky i o levné dvojdomky s dřevěnými ve-
randami. Tehdejší způsob života vyžadoval, aby 
u každého domku byla kůlna jako hospodářská 
budova s kozím chlívkem, králíkárnou, kurní-
kem pro slepice, husy a kačeny. Obyvatelé měli 
vlastní nebo propachtovaná políčka či honky. 
Drobným hospodařením a chovem zvířat si zajiš-
ťovali živobytí. Čtvrť vznikla na půdorysu tří sle-
pých ulic, s výstavbou domků po obou stranách 

ulice. Výjimku tvořila ulice Horní, kde výstavba 
byla pouze na jedné straně, druhá strana byla 
v ochranné zóně železnice. Ulice končily u plotů 
soukromých pozemků a u Cíchova sadu. Dolní 
ulice se dnes jmenuje Výhledy, prostřední Míro-
vá a horní ulice je Horní i dnes. Zrodila se nová 
čtvrť, bylo nutno ji i pokřtít. Způsob života odpo-
vídal dělnické kolonii, kde muž se živil řemeslem 
a žena domácností a hospodařením. Vzorů bylo 
dost, stačilo jí doplnit jméno. To jsme dostali po 
dělnické kolonii Šanghaj, která se nacházela v 
Brně mezi Královým Polem a Obřanami. Nové, 
malé a mladé čtvrti však sudičky nepřály, poslaly 
nás, obyvatele, do válečné i revoluční doby. Mla-
dá čtvrť se rozvíjela, rostla, v každém domku při-
byly děti. Druhá etapa začala koncem padesátých 
let. Vznikaly nové pracovní příležitosti v podniku 
Chirana, začala výstavba Žďasu, ale hlavně došlo 
k průzkumu a posléze k těžbě uranové rudy. Nová 
výstavba se dotkla i naší čtvrti a dala jí novou 
podobu. V šedesátých letech byly na sadu pana 
Cíchy postaveny nové rodinné domy, rozšířeny 
ulice, propojeny ulice Mírová a Výhledy, položeny 
inženýrské sítě a neprašné povrchy silnic. Mladá 
generace dorostla a potřebovala byty. Začal se 
měnit i vzhled rodinných domů. Původní dvoj-
domky se propojily, zvedly se do prvních pater. 
Dnes tak připomínají řadovou výstavbu. Jen pa

mětníci odhadnou, kde kdysi stály a kdo je vlast-
nil. Vytratil se i vzhled kolonie, změnil se způsob 
života, přibyla nová  - mladá generace, která dnes 
neví, že bydlí ve čtvrti, která nesla jméno Šanghaj, 
a my staří jsme hrdě nosili jméno „Šanghajáci“. 

František Skalník, Ivan Hlaváček

Výhledy – Šanghaj

Více fotografií naleznete na:
fotogalerie.nmnm.cz

zdroj: František Zobač
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

 3. 3. 
18. 3.
 8. 4. 

Filip Mikolášek
Matěj Svoboda
Milan Bittner

Zdeněk Spurný
 Jarmila Brychtová
 Žofie Zdražilová 
 Blažena Elblová 
 Helena Vrtělová
Marie Blažková
Jarmila Německá
Božena Valentová
Marie Havlíčková
Ing. Miroslav Janeček
MUDr. Karel Daněk, CSc.
František Krejčí
Růžena Špinarová

75
80
87
86
89

 80
92
75

 80
80
86
90
89

Významná květnová výročí

27. 3. 
16. 4.

Ing. Luděk Šabacký (Nové Město, 1950)
Stanislav Brodina (Nové Město, 1932)

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.

3. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
9. 5.

11. 5.
14. 5.
18. 5.
20. 5.
22. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.

Klub seniorů

Stálá expozice: Z díla Jana Štursy, Z tvorby V. 
Makovského, Krajinářská expozice (Blažíček, 
Jambor, Hanych, Kopáček, Lacina aj.), Sochařo-
vy sny Jiřího Vašicy.

Probíhající výstavy:
Ondřej Michálek  - Tisky – příběhy 
(do 18. 5. 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 za-
hraničí. Jen pro zajímavost, jedna z vystavených 
grafik s názvem Znaky získala cenu Grafika roku 
2013 v kategorii malé formáty do velikosti A4. 
Hana Exnarová - keramická plastika 
(do 18. 5. 2014)
Tvorba Hany Exnarové je typická keramickými 
reliéfy a stylizovanými objekty. Zajímavým prv-
kem při této stylizaci se stává poloprůsvitný skle-
něný detail, kterým nahrazuje určitou 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 vernisáže: 
pátek 16. května 2014 v 18 hodin
Padesát let Horácké galerie 
úterý 20. května 2014 v 17 hodin
Malíř a grafik Karel Němec (1879 – 1960) 

Akce: 
pátek 16. května 2014 v 18 hodin
Galerijní noc
úterý 20. května 2014 v 17:30 hodin
Akordeonový recitál Jitky Baštové
Horácká galerie a ZUŠ Jana Štursy vás srdečně 
zvou na absolventský koncert Jitky Baštové ze 
třídy doc. Borise Lenka na VŠMU v Bratislavě. 
V rámci hodinového programu zazní skladby 
A. Sallinena, M. Murta, L. Chuťkové, L. Pihlaja-
maa, O. Schmidta a dalších. Vstupné dobrovolné.

Těšíme se na vás. 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 

na FB: horackagalerie.nmnm

Poděkování

Vzpomínka

5. 5. Beseda s novinářkou Helenou Zelenou – 
Křížovou
Sál u hasičů ve Školní ulici     15 - 17 hod.

15. 5. Výlet do Polné          
Odjezd od KD v 8.30 hod. Cena – člen Klubu   
150 Kč, host 200 Kč. V ceně je vstupné do na-
vštívených objektů. Přihlášky na akcích Klubu 
seniorů.

19. 5.  Setkání v arboretu
15 – 17 hod.

27. 5. Okresní  setkání seniorů -  KD Žďár nad 
Sázavou 
Hodina bude oznámena dodatečně. 
Akce pouze pro přihlášené členy Svazu důchodců.

29. 5. Návštěva představení „Psáno do písku“
Monodrama o Laďce Kozderkové, hraje Klára 
Štěpánková. Sál ZUŠ - Monseova ul. Začátek 
v 19.30. Sraz pro společnou návštěvu v 19.15 
před budovou.               

9. 5. 1959 zemřel v Brně Stanislav Sochor, ar-
chitekt, pracovník památkové péče,  55. výro-
čí úmrtí (narodil se 5. 5. 1882 v Hodiškově)
28. 5. 1979 zemřel v Novém Městě Mirko Tulis, 
technik-stavař, lyžařský funkcionář, 35. výročí 
úmrtí (narodil se 24. 1. 1921 v Novém Městě)
30. 5. 1999 zemřel v Novém Městě na Moravě 
Josef Batelka, evangelický farář, 15. výročí úmrtí                       
(narodil se 27. 7. 1919 ve Veselí nad Lužnicí)

Dne 3. května 2014 
by se naše drahá 
maminka, paní 

Eliška Messenská 
dožila 87 let. 

Vzpomínají děcka Kvě-
ta a Miloš. Prosíme, 
vzpomeňte si s námi.

Stomagotolická pohotovost
1. 5. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
3. 5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Byst-
řice nad Pernštejnem, 566 688 235
4. 5. MUDr. Věra Dvořáková, Štursova 487, 
Nové Město na Moravě, 566 615 436
8. 5. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 
566 575 210
10. 5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
11. 5. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 
404, Svratka, 608 069 430
17. 5. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131
18. 5. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 
1, Velké Meziříčí, 603 206 336
24. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777 
25. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
31. 5. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo náměs-
tí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901

Minibazar

Sběratel z NM koupí obrazy Mucha, Jíra, Jam-
bor, krajinu po roce 1942, Blažíček, Lada,  Lacina 
i jiné. Bronzové plastiky od  Štursy,  Makovského. 
Střelné a sečné zbraně 2. světové války, zlaté min-
ce. Čestné jednání. Tel.: 777 757 500. 
Přijmeme do zahradnictví NM zahradníka/za-
hradnici. Tel.: 608 477 428.
Přenechám jednohrob i s náhrobkem na katolic-
kém hřbitově. Tel.: 778 406 494.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Tel.: 720 243 863.
Hledám pronájem bytu 2+1, 2+kk nebo větší 
1+1. S výtahem. Tel.: 606 507 830.
Prodám pěkný byt 4+kk (3+1) v lokalitě u ná-
draží, 1. patro. Byt má vyměněná okna, 2 sklepy, 
dům ve velmi dobrém stavu, s vlastní plynovou 
kotelnou, nová střecha, zateplení, izolace. RK ne-
volat. Tel.: 724 771 581. 
Prodám stavební pozemek v Novém Městě na 
Moravě, klidná lokalita, příjezdová cesta, inže-
nýrské sítě, bez RK. Tel.: 606 078 611.
Pronajmu RD v obci Lísek, interiér RD zrekon-
struován, nová plastová okna, vytápění na tuhá 
paliva nebo plynový kotel. Cena dohodou. Tel.: 
724 149 258.
Prodám přípojný dvoukolový vozík za zahradní 
traktor 10 Cube Trailer Dump Cart LDT 1002GY. 
Ocelové tažné zařízení, podvozek a korba, odní-
matelná zadní část, nosnost 350 kg. Nepoužitý v 
originálním balení. Dále elektrickou  teleskopic-
kou pilu Florabest FHE 550 A1 - do výše 4 m bez 
žebříku na dřeviny do tloušťky 26cm a originál 
Fiat  ALU kola  7 J x 17 na osobní auto Fiat Stilo. 
Tel.: 724 173 083. 
Hledám kolegy do RK na zajímavou práci. Tel.: 
776 033 633.
Koupím starou rohovou kuchyňskou lavici, ty-

pickou pro panelákové byty za minulého režimu 
– s úložným prostorem, potah koženka, ideálně 
červená. Tel.: 775 646 769.
Koupím pozemek v NMnM a blízkém okolí  +- 
300 m² vhodný pro klidnou zahradu, nebo zahra-
du s chatkou - voda a elektřina jako velké plus, ale 
klidně i bez. Nabídněte – zdaranda@seznam.cz. 
Tel.: 728 059 846 (stačí sms se stručným popisem, 
ozvu se). 
Doučím vaše dítě český jazyk, správně vyslovovat 
hlásky, procvičím učivo s dyslektickými a dys-
grafickými dětmi. Jsem učitelka na MD, logoped, 
mám vystudovanou speciální pedagogiku, státni-
ce ze specifických poruch učení. Tel.: 734 446 901.
Prodám obývací stěnu, psací stůl, manželskou 
postel, soupravu keramického nádobí. Dobrý 
stav, levně. Tel.:  603 868 880.
Pronajmu pěkný byt 2+1 na ulici Žďárská, dva 
balkony, zeleň. Tel.: 775 025 891.
Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě, ulice Drob-
ného. Tel.: 725 815 162. 
Přenechám za odvoz staré pálené cihly, odha-
dem 1000 ks. Tel.: 777 727 446. 
Koupím prostorný byt 3+1 nebo 4+1 (4+kk) v 
NMnM s balkonem, alespoň po částečné rekon-
strukci. Může být i s garáží. Nejlépe v blízkosti 
centra. RK nevolat.  Tel.: 737  832 552.
Pronajmeme od 1.8.2014 nebytové prostory 
v rodinném domě v NMnM, Štursova ul. 487 (3 
místnosti se samostatným vchodem, vhodné jako 
lékařská ordinace, ev. kanceláře). Jedná se o sou-
časnou zubní ordinaci MUDr. V.Dvořákové. Tel.: 
728 685 788.
Prodám byt 2+1 v NMnM, ul. Masarykova, plas-
tová okna, zděné jádro, zasklená lodžie. Cena do-
hodou. Tel.: 608 724 448.
Pronajmu byt 2+1 v os. vlastnictví v Novém Měs-
tě na Moravě. Tel.: 732 560 745.
Za naložení a odvoz přenechám cca 90 m³ ornič-
ní a podorniční zeminy. Tel.: 737 312 362.
Prodám pro Fiat Stilo tažné zařízení typ R 30 a 
střešní nosič. Tel.:  724 173 083. 
Do dobrých rukou daruji štěně křížence, střední 

velikosti, hladkosrsté, stáří 6 týdnů. Odběr mož-
ný začátkem května. Po telefonické domluvě mož-
no vidět. Tel.: 737 710 314.
Prodám špaletová okna levně. 2 X 209 x 145, 1 x 
134 x 130, 1 x 130 x 209, 2 x 130 x 179. Tel.: 604 
633 304.
Koupím malotraktor domácí nebo tovární výroby, 
sestavu VARI / TERA SYSTEM, sekačku MF 70 
/ VARI / TERA i s příslušenstvím. Odvoz si zajis-
tím. Platba v hotovosti. Děkuji za nabídku na tel. 
731487850 nebo na e-mail fousacek@centrum.cz. 
Hledáme domácí církev (Sk2:44), která byla ko-
lem roku 2000 v Novém Městě. Sestry asi praco-
valy v nemocnici, jedna snad jménem Berenika. 
Mk10:29-30 Prosíme o kontakt jirka693@gmail.
com.
Prodám zahradu s chatkou a skleníkem směr Tři 
kříže, č. parcely 2483/5, voda, elektřina, 400m² 
za 200 tis. Kč. Tel.: 720 204 059, možnost koupě 
sousední za 120 tis. Kč.
Prodám suchá prkna třičtvrtky 3–5 m dlouhá, 
18–25 cm široká cca 2m³. Cena 6500 Kč. Prkna 2 
m dlouhá – půlcoulky, 8-10 cm široká, cca 1,5m³. 
Cena 4000 Kč, tel.: 733 164 149.
Prodám auto Š 120 L, motoricky dobrý stav s 
doklady, daň zaplacena. RV 1980, vhodné pro ve-
terána  nebo na ND. Zahrádka nová, auto celkem 
zachovalé, nějaké ND, nejraději prodej ihned. 
Cena levně, tel.: 566 662 311. Volat po 19. hod.

Pronajmu nezařízený byt po celkové rekonstruk-
ci (nová koupelna a kuch. linka) 1+1, 40m², v 
centru NMnM. Přízemí, sklep, orientace JZ. Jen 
dlouhodobě, kauce nutná.

Prodám přívěsný vozík na malých kolech. Nos-
nost 3 q (metráky). Cena 2000 Kč, tel.: 602 462 
267.
Prodám horské kolo zn. DEMA, vel. 24". Velmi 
zachovalé, pořizovací cena 5000 Kč, nyní 2500 
Kč. Tel.: 737 765 493.

Prodám 4 ks nových letních pneu zn. Debica 
passion Z, kus za 700 Kč, rozměr 165/70R-13. 
Tel.: 602 462 267.

Městská policie informuje

Ve večerních hodinách dne 18. 3. řešili strážníci 
oznámení od občanky  NMnM,  že na jejím vyhra-
zeném parkovišti stojí neoprávněně cizí vozidlo 
a ona zde nemůže zaparkovat. Hlídce na mís-
tě  nezbylo nic jiného než  přivolat odtahovou 
službu a vozidlo nechat odtáhnout. Celá věc 
byla následně,  po předání vozidla majiteli, vy-
řízena uložením blokové pokuty. Nepozornost 
řidiče stála nemalou finanční hotovost. Dne 
28. 3. v 02:30 hod. bylo strážníkům oznáme-
no, že z  bytu v panelovém domě na ul. Tyršo-
va vychází kouřový zápach. Strážníci se ihned 
dostavili na místo, kde zjistili, že jeden z obyva-
telů tohoto domu si připravoval pozdní večeři 
a nedopatřením usnul.  Vše se  následně vyře-
šilo vyvětráním bytu. Naštěstí k žádné škodě 
nedošlo. Dne 28. 3. vyjížděli strážníci ke třem 
případům s podezřením na podomní prodej  

v Novém Městě na Moravě a jeho místních 
částech, kdy bylo oznámeno, že se zde  po-
hybují osoby, které nabízí změnu dodavatele 
elektrické energie. Strážníkům se podařilo 
osoby ustanovit a vzhledem k tomu, že je tato 
činnost nařízením obce zakázána, byla celá 
záležitost postoupena příslušnému správní-
mu orgánu k projednání. V brzkých ranních 
hodinách dne 30. 3. řešili strážníci rušení 
nočního klidu na ul. Křenkova, kde se skupin-
ka čtyř mladých osob bavila hrou na dětském 
hřišti. Strážníci osoby vyzvali,  aby přestaly 
rušit noční klid, což ihned učinily. Celá zá-
ležitost tak byla vyřešena pouze domluvou 
a nebyla nutnost použít přísnější sankci. Dne 
31. 3. při  provádění  hlídkové činnosti na ul. 
Žďárská strážníci  kontrolovali řidiče, který 
se dopustil dopravního přestupku. Vzhledem 

k tomu, že u sebe neměl žádný doklad, a ne-
mohl tak prokázat svoji totožnost,  byla požá-
dána o součinnost PČR. Následnou kontrolou 
v evidenci řidičů bylo zjištěno, že má zákaz 
řízení. Pro podezření ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí byla věc 
předána PČR k dalšímu opatření. Dne 5. 4. ve 
večerních hodinách na Vrat. náměstí  prová-
děli strážníci asistenci hlídce PČR při zákro-
ku proti podnapilému řidiči, který byl pro své 
chování nakonec umístěn do Protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě. Dne 10. 4.2014 
strážníci na žádost HZS Jihlava asistovali 
při otevírání bytu, který si jeho majitelé ne-
dopatřením přivřeli a v němž zůstaly životně 
důležité léky. Otevření proběhlo bez závad a 
k žádné škody na zdraví ani majetku nedošlo. 

 Jiří Hradil, velitel MP

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v No-
voměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč 
za inzerát. Bližší informace najdete na 
webových stránkách novin.                     -red-

Rád bych poděkoval sdružení Srdíčkáři, za-
stoupené manželi Vávrovými z Borů, a hu-
dební skupině ACCORD za vybavení  čekár-
ny naší odborné ambulance.  Nový dětský 
nábytek a hračky tam velmi  zpříjemňují  pobyt 
malým pacientům i jejich rodičům. Děkujeme!

Martin Chalupský, Dětské oddělení 
Nemocnice Nové Město na Moravě

Dne 29. 6. 2014 
by se dožil 90 let 

pan Oldřich Krejčí.

Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu prosím ti-
chou vzpomínku. S 
láskou a vděčností 
vzpomíná manželka a 
dcera s rodinou.

Pozvánka

Datum: pátek 30. května 2014 od 17 hod.
Místo:  POZOR  ZMĚNA  -  Penzion Vrchovina 
v Novém Městě na Moravě
Dobrou náladu a peníze nezapomeňte doma!

Za organizátory:    Helena Žáková 
a Ludmila Vedrová

PRAVIDELNÉ  SETKÁNÍ  SPOLUŽÁKŮ  
ROČNÍK  1938 Jarní chovatelská výstava

ZO ČSCH Nové Město na Moravě pořádá ve 
dnech 3. - 4. května v chovatelském areálu za 
nádražím ČD výstavu drobného zvířectva a 
exotického ptactva. Součástí výstavy je okres-
ní expozice chovných samců králíků. Otevře-
no: sobota 8 - 17 hod., neděle 8 - 15 hod.  -red-

manželství
Marie Skalníková, Marek Vala12. 4.
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Přednáška zahájila sezonu

Strašidelné podzemí zahájilo v polovině dubna 
svoji druhou sezonu. Při této příležitosti se v 
Horáckém muzeu konala přednáška archeo-
loga PhDr. Ludvíka Belcrediho, který hovořil 
o archelogických výzkumech hradu Skály u 
Jimramova, kde byl mimo jiné nalezen prsten 
Elišky ze Skal. Právě jí je věnováno jedno ze 
zastavení ve Strašidelném podzemí. O akci byl 
velký zájem, svědčí o tom nejen zaplněný sál v 
prvním patře muzea, ale i příchod řady účast-
níků desítky minut před zahájením přednášky. 

Zajímavé povídání bylo doplněno promítáním, 
na závěr besedy měli lidé možnost zeptat se 
PhDr. Belcrediho na to, co je zajímá. Pro zá-
jemce o tyto informace a o historii jsou v IC na 
Vratislavově náměstí v prodeji dvě publikace. 
První má název Hrad Skály aneb o prstenu paní 
Elišky s podtitulem Historie a archelogický vý-
zkum hradu. Sedmdesátistránková publikace 
je doplněna zajímavými fotografiemi a nákresy. 
Druhá kniha se věnuje rodu PhDr. Belcredi-
ho a má název 1000 let rodu Belcredi.   -svj-

První 3D film v Novém Městě
Speleolog a režisér Marek Audy přijede v  so-
botu 17. května v 19 hod. do novoměstského 
kulturního domu, aby nás skrze 3D pořady, 
metodou stereoskopie, seznámil se světovými 
podzemními unikáty. Jde o doplňkový program 
k festivalu Expediční kamera, který proběhl 
v Novém Městě v březnu. V první části si pro-
hlédneme výběr nejlepších fotografií meziná-
rodního týmu podzemních fotografů z 18 zemí 
světa. Druhá část nese název Dobývání Punkvy 
a jde o soubor precizně a ručně kolorovaných 
stereofotografií, které před 100 lety při obje-
vování Macochy zaznamenal prof. Karel Ab-
solon. Na závěr je připravena projekce 18min. 
dokumentu výše zmíněného režiséra s názvem 

Domino – hra v podkroví Ztraceného světa. 
„Domino je v Latinské Americe stejně oblíbe-

ná hospodská hra jako u nás mariáš. Základní 
myšlenka filmu hledá analogii mezi přikládá-
ním hracích kamenů a vědeckým poznáním 
neprobádaného Ztraceného světa stolových 
hor Guayánské vysočiny. Do míst, která jsou 
zachycena ve filmu, jsem se z celé naší plane-
ty dostal zatím jen já s Ríšou Boudou, který 
je spoluautorem filmu. Nikdo jiný tam dosud 
nebyl,“ vysvětluje režisér Marek Audy unikát-
nost filmu. Speciální brýle si nosit nemusíte, 
budou vám zapůjčeny na místě. Po  skončení 
3D show bude následovat beseda s autorem. 

-kuku-

Rej čarodějnic
30. dubna se čarodějnice slétnou i do Nového 
Města. Sraz je v 18 hodin u kašny na Vratisla-
vově náměstí. Kouzlo promění vodu v mlžný 
opar. Všechny přítomné čarodějnice a malí 
čarodějové si budou moci zkusit namíchat svůj 
vlastní lektvar. S úderem 19. hodiny se vydají 
za zvuků bubnů a pod vedením černokněžníka 
a jeho pomocnic na Tři kříže. Cestou účastní-
ky čeká let na košťatech, překonání obří pavu-
činy a zkouška odvahy. Za statečnost budou 
na konci cesty odměněni špekáčkem, který 
si budou moci opéct v jednom z čarodějných 
kotlů. Akce bude zakončena – poprvé v historii 

– hromadným vypuštěním speciálních svítících 
lampionů. S sebou masku a pár kouzel. Pro-
gram pro vás připravuje DDM, Horácké mu-
zeum, městská knihovna a kulturní dům. -svj- 

Tata Bojs zahájili novou éru v kulturním domě
V Novém Městě začíná nová éra, jedna z nej-
lepších kapel v zemi zde měla svoji premiéru a 
setkala se s domáckým přijetím. Druhý dubno-
vý pátek zažil novoměstský kulturní dům vel-
kolepý koncert Tata Bojs, a stal se tak vrcholem 
letošního roku. Čtveřice hudebníků předstoupila 
před několik nedočkavých fanoušků prakticky 
s úderem 22. hodiny. Mardoša, kytarista a jeden 
ze zakladatelů skupiny, si v tomto momentu mož-
ná vzpomněl na své začátky i třeba koncert v roce 
1989 v nedalekém Žďáře, kam jej ještě přivezl 
jeho táta.  Naštěstí se situace záhy změnila a bě-

hem prvních zahraných tónů se sál zaplnil nad-
šeným obecenstvem. Koncert každou zahranou 
písničkou získával na obrátkách a bylo vidět, že 
si jej užívají i samotní hudebníci. Kdo přišel kvůli 
písni Tanečnice, měl smůlu, stejně tak nezaznělo 
ani několik skladeb, které s kapelou zpívá Klára 
Nemramová. Kluci zahráli většinu repertoáru ze 
svého loňského výběrového alba. Přestože o sobě 
hrdě prohlašují, že jsou z pražské Hanspaulky, 
jejich skromnost byla cítit na míle daleko. Mi-
lým překvapením se stalo pro mnohé zjištění, že 
klávesista Jiří Hradil bydlí „přes kopec“ na Ka-

dově.  Zpěvák a bubeník Milan Cais zase během 
zpěvu zcela přirozeně seskočil rovnou do pub-
lika. A všichni čtyři si po skončení koncertu rádi 
přišli popovídat a vyfotit se s fanoušky. Chválu 
na vydařenou akci a na akusticky vyladěný sál 
pěla i mladá předkapela VEES, která jej na svých 
stránkách dokonce označila za klenot Vysočiny.  
A ačkoliv by si pořadatelé za svoji skvěle odvede-
nou práci zasloužili ještě více přítomných diváků, 
koncert byl parádním zážitkem, který bychom 
si jednou do roka v Novém Městě zasloužili. 

-kuku-

Den dětí 2014
Program: 

13.00 Střelecký klub - prostor bývalého Svazar-
mu -  soutěž ve střelbě se vzduchovkou

Další aktivity se uskuteční 
na Vratislavově náměstí:

14.00  Voříškiáda - promenáda soutěžních psů, 
ukázka výcviku psů, agility
15.30 Lyžařská soutěž se Sportenem 
17.00 vystoupení kapely Myš Maš 
18.00 vystoupení kapely Pískomil se vrací
Po celé odpoledne jízda v kočáře po náměstí.

Akci pořádá DDM ve spolupráci s Novým Měs-
tem. Podrobnější informace v příštím čísle No-
voměstska.

Pozvánka
Divadelní spolek z Rozsoch uvede18.  května v 18 
hodin v novoměstské kulturním domě hru Mra-
zík. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. Výtěžek 
podpoří sociální služby Portimo, o.p.s., více in-
formací na www.portimo.cz, www.rozsochy.cz.

Více kulturních zpráv na: noviny.nmnm.cz

Noci muzeí, galerií a kostelů v Novém Městě na Moravě

Ve městě zazpívá Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Začátkem června se v Novém Městě uskuteční 
koncert jednoho z nejlepších amatérských pě-
veckých těles české sborové scény. Pěvecký sbor 
Masarykovy univerzity je soubor, který existuje 
téměř deset let a v jeho řadách stojí téměř šede-
sát členů, převážně studentů univerzity brněn-
ské metropole. Ačkoliv je sbor velmi mladý, do-
kázal se pod vedením sbormistra Michala Vajdy 
vypracovat až na stabilní místo mezi vrcholnými 
českými a moravskými pěveckými sbory. Unie 

českých pěveckých sborů jej jako jediného dva-
krát obdařila cenou „Sbor roku“,  a to v letech 
2007 a 2010. Sbor je také velmi úspěšný na tu-
zemských i mezinárodních festivalech, odkud 
si odnáší i ceny absolutních vítězství – Grand 
Prix. Velmi cenná je pro sbor spolupráce nejen 
s ostatními tělesy a orchestry, mezi mnohými 
Filharmonický orchestr Brno či Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín, ale také s některými 
interprety mimo klasický sborový repertoár, 
například s americkou metalovou skupinou 
Manowar. V loňském roce byl sbor také sou-
částí turné Beauty and the Beat, které pořádala 
zpěvačka Tarja Turunen a bubeník Mike Terra-
na. Repertoár sboru je velmi široký. Kdo přijde 
na koncert do evangelického kostela začátkem 
června, uslyší skladby, jejichž vznik se datuje od 
12. století až do současnosti, duchovního i svět-
ského charakteru, lidové i umělé. Můžete se těšit 

na skladby autorů českých (Dvořák, Eben, Řez-
níček, Lukáš), ale i zahraničních (Rossini, Čaj-
kovskij, Hassler). Rádi bychom vás touto cestou 
pozvali na chystaný koncert, kde Pěvecký sbor 
Masarykovy univerzity nabídne posluchačům 
silný a kvalitní kulturní zážitek. Sbor obvykle v 
menších městech jako je to naše nekoncertuje, a 
proto si tuto zkušenost nenechte ujít. Koncert se 
koná v neděli 8.6. v 18:00 v evangelickém kostele. 

Simona Sváčková, Pavlína Wurzelová

Fotokurz 
pro začátečníky

Lektor:   Jan Truksa, 5. 5. a 7. 5. 
od 17.00 KD Nové Město na Mo-
ravě, cena kurzu 690 Kč. 

Přihlášky: daniel.simek@nmnm.cz, 
veronika.tepla@nmnm.cz.

Fenomén nočních muzejních a galerijních 
prohlídek je již deset let oblíbenou a atraktivní 
prezentací kulturního dědictví v České republi-
ce. Horácká galerie i Horácké muzeum se opět 
po roce připojují k jubilejnímu ročníku Festi-
valu muzejních nocí 2014. Spolupráce těchto 
dvou institucí funguje již padesát let a není 
tajemstvím, že díky muzeu a jeho spolku byla 
v Novém Městě v roce 1964 Horácká galerie 
založena. V obou institucích proto můžete 16. 
května zažít řadu skvělých kulturních zážitků. 
Pozadu nezůstane ani evagelický kostel, ale po-
zor – Noc kostelů se koná o týden později, 23. 
května. Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické v Novém Městě na Moravě slibuje bohatý 
program pro všechny generace. Hlavním téma-
tem letošní noci kostelů je verš z knihy Gene-
sis: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddě-
lovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů 
a let“. A co tedy jednotlivé instituce nabízejí?

Horácké muzeum (16. 5.): V 16 hodin jsou 
děti do muzea zvány na představení Honza 
a drak Divadla Jana Hrubce. V 16.30 násle-
duje kreativní dílna a v 17 hodin autorské 
čtení Heleny Zelené Křížové z knihy Pověsti 
z Horácka.  Následují noční prohlídky muzea 
a Strašidelného podzemí, a to až do 22 hodin. 

Horácká galerie (16. 5.): V 18 hodin vernisáž 
výstavy Padesát let Horácké galerie. Dále je 
na programu divadlo s názvem Inu, nevid-
no pevninu - hravá inscenace o hranici mezi 
světem reality a světem příběhů, hraná dvěma 
herci. Těšit se můžete i na Galerijní noc.turno - 
poetický trojkoncert (klarinet, fagot, klavír) 
v podání Michala Kříže, Víta Procházky a Dany 
Drápelové. Hudební skladby Vivaldiho, Mo-
zarta, Beethovena, Glinky a Milhauda budou 
v  průběhu koncertu prokládány četbou poetic-
ké poezie s tematikou večera a noci. U příleži-

tosti výročí připravila HG pro své návštěvníky 
atraktivní otevření nové expozice – zámeckou 
komnatu s restaurovaným původním mobiliá-
řem. Historické portréty bývalých majitelů připo-
menou slavnou minulost novoměstského zámku.

Evangelický kostel (23. 5.): Od 18 hodin 
výtvarná a rukodělná dílna (v presbyterně), 
v 19 hodin varhanní vystoupení žáků ZUŠ Jana 
Štursy pod vedením Lukáše Bartoše, doplněné 
čtením ze sborových kronik. Od 20 do 20.30 
hodin bude možné si prohlédnout věž kostela, 
připravené panely a stánky.  Ve 20.30 následuje 
komponovaný koncert Vocatus Ecumenicus 
a Žesťový kvintet ze Žďáru nad Sázavou, ne-
tradiční, ale velmi zajímavé spojení dvou žánrů. 
Pokud nestihnete první prohlídku věže, další 
možnost budete mít ve 22 hodin. Ve 22.15 bude 
zahájeno  promítání filmu „Milujte své nepřá-
tele“.  Film vypráví příběh o protestantsky ori-
entovaném kazateli, který se za války i po válce 
staral o zubožené české, německé i židovské 
děti. Za to jej památník obětí a hrdinů holokaus-
tu v Izraeli prohlásil Spravedlivým mezi národy. 
Noc kostelů bude zakončena ve 23.30 půlnoční 
bohoslužbou při svíčkách.   -kuku-, -svj-, -ph-
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Žďár nad Sázavou

Váš kandidát pro volby 

do Evropského parlamentu 

23. – 24. května 2014

RADIM TECHNIK
RadimTechnik@email.cz

ZA JISTOTU PRÁCE PRO MLADÉ, 

MATKY S DĚTMI A LIDI NAD 50 LET

VYDEJME SE SPOLEČNOU CESTOU

Pro

 733 679 932
Lenka MAD I OVÁ

lenka.madericova@re-max.czl

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

Vyhotovím odhad vaší nemovitosti pro d dická a jiná ízení

NOVA REKLAMNI PRILEŽITOST! 
EKOLOGICKE PAPÍROVÉ TAŠKY 

V NÁKLADU 50 000 KS!
www.taskyvysocina.cz

´ ´ ´
´
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TRADIČNÍ 

PRVOMÁJOVÉ

U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU PRÁCE

1. května od 13.00 hod.
na Vratislavovo náměstí 
v Novém Městě na Moravě

Senátorka Dagmar Zvěřinová 
a starosta Nového Města na Moravě 
Michal Šmarda Vás zvou

• k poslechu zahraje dechová hudba 
J. Sedlaříka

• vystoupení mažoretek
• skákací hrad

ODPOLEDNE

HLEDÁ
CÍLEVĚDOMÉ A SCHOPNÉ KOLEGY
DO JEDNÉ ZE SVÝCH POBOČEK  
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ.

Znalosti v oblasti financí výhodou.

Životopisy prosím zasílejte na:

Nejrychleji rostoucí finančně-poradenská firma v ČR
Fincentrum a.s., pořadatel prestižních akcí

Banka roku a Investice roku.

www.fincentrum.com

Oblastní ředitelství
Jiří Houska
oblastní ředitel

Masarykova 1494 (1.patro ), Nové Město na Moravě
e-mail: jiri.houska@fincentrum.com

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ 
NOVOMĚSTSKA JE 15. 5. 

e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz 

tel.: 602 740 881

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

LAST MOMENT
S FABIA TOUR
LAST MOMENT
S FABIA TOUR

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý 
komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna či centrální zamykání. A díky prodloužené 
záruce si ho můžete bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 
189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku last moment 
s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

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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květen výstava Vážná hudba českých skladatelů městská knihovna
  do 18.5. výstava Horácká galerie

2.5.    8:00 trh Jarní trh Vratislavovo náměstí
2.5.  21:00 koncert
5.5.  15:00 beseda Beseda s novinářkou Helenou Zelenou Křížovou sál hasičská stanice
6.5.  16:00 vernisáž Horácké muzeum
7.5.  16:00 vernisáž Z kosmu do mikrokosmu, výstava prací žáků ZUŠ Horácké muzeum
7.5.  17:00 sport SFK Vrchovina – Sokol Tasovice fotbalový stadion
7.5.  19:00 tanec Tančírna /waltz, samba/ kulturní dům

koncert kulturní dům
10.5.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
11.5.  16:30 sport SFK Vrchovina – RSM Hodonín fotbalový stadion

15.5.  17:00 koncert Závěrečný koncert ZUŠ Jana Štursy kulturní dům
16.5.  16:00 ostatní Muzejní a galerijní noc
16.5.  18:00 vernisáž Padesát let Horácké galerie Horácká galerie
17.5.  19:00 film Expediční kamera: Podzemní mystéria, 3D projekce kulturní dům

divadlo Mrazík, Ochotnický divadelní spolek z Rozsoch kulturní dům
19.5.  15:00 vzdělání Setkání v arboretu arboretum
20.5.  17:00 vernisáž Malíř a grafik Karel Němec (1879 – 1960) Horácká galerie
20.5.  17:30 koncert Horácká galerie
21.5.  19:00 koncert Jaroslav Samson Lenk & Radim Zenkl kulturní dům
23.5.    9:30 sport
23.5.  14:00 sport
23.5.  17:00 ostatní Noc kostelů evangelický kostel
24.5.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
24.5.    9:00 sport
25.5.    9:00 sport
25.5.  16:30 sport fotbalový stadion
28.5.  17:00 tanec V oblacích..., taneční vystoupení ZUŠ kulturní dům
1.6.    14:00 pro děti Dětský den Vratislavovo náměstí

O. Michálek: Tisky - příběhy; Keram. plastika H. Exnarové

Frankenstein (Míra Boudník, Radim Píbil) bar Ballas

Otevírání mlejnku 

8.5.  19:00 University of Nottingham Wind Orchestra z Anglie

Hor.muzeum a galerie

18.5.  18:00

Akordeonový recitál Jitky Baštové

MTB Světový pohár: cross-country sprint Vysočina Arena
Den singeltracku Vysočina Arena

MTB Světový pohár: maraton, cross-country Olympic Vysočina Arena
MTB Světový pohár: cross-country Olympic Vysočina Arena
SFK Vrchovina – TJ Tatran Bohunice

čtvrtek 29. 5

9:00 a 10:15 ZUŠ Monseova
Velká hasičská pohádka, 35 Kč

11:00 KD
Horáková, Gottwald, 100 Kč

16:00 ZUŠ Monseova
Odpoledne s divadlem

19:30 KD
Psáno do písku, 90 Kč

pořádá Lysina lenina 
za pomoci NKZ a ZUŠ J. Štursy

pátek 30. 5.

11:00 KD
Poslední trik G. Mélièse, 40 Kč

17:00 KD a Vratislavovo nám.
průvod a festivalová slavnost 

18:30 KD
CINKnutý kabaret, 30 Kč

19:30 penzion U Pasáčka
koncert Leninova pleš a Cirkus Cermaque

22:00 Vratislavovo nám. 
fireshow 

sobota 31. 5.

10:30 ZUŠ Monseova
O medvídkovi Meďouškovi, 40 Kč

16:00 KD
Cink?, 50 Kč

19:00 KD
Maryša, 240 Kč (200 Kč předprodej)
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Divadelní festival Sbírka motýlů 2014: 
Člověče, po(us)měj se

pro děti
pro dospělé
pro všechny!


