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Slavnosti Nova Civitas odstartují 
projekt Nové Město bez bariér

Po roce opět přichází do našeho města slav-
nost Nova Civitas, která se letos uskuteční 20. 
a 21. června. Stejně jako v uplynulých letech při-
pravili organizátoři k 721. výročí vydání listiny 
s první zmínkou o Novém Městě pestrý program. 

„Každý rok se scházíme na náměstí, abychom 
společně oslavili svátek našeho města. Jsem moc 
rád, že se našich městských slavností účastní čím 
dál více lidí, že se daří připravit bohatý program,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. 
V programu si vybere opravdu každý. Ať jde o ře-
meslný jarmark, farmářský trh, přehlídku koncer-
tů, ale také novoměstských neziskových organiza-
cí, spolků a sdružení. „Společně děláme hezké věci 
a zároveň odstraňujeme bariéry,“ líčí ředitelka No-
voměstských kulturních zařízení Veronika Teplá. 
Právě myšlenka odstraňování překážek bude 
ústředním motivem akce, která bude zahájena na 
městských slavnostech. Jde o projekt Nové Měs-
to bez bariér, který bude odstartován koncertem 

skupiny The Tap Tap, jenž bude jedním z vrcholů 
dvoudenního programu. Koncert se koná v sobo-
tu 21. června od 18.00 na Vratislavově náměstí. 
Nejen tělesně postižení studenti a absolventi škol 
pražského Jedličkova ústavu podpoří nosnou 
myšlenku. Součástí akce bude například výsta-
va kresleného humoru o zdravotně postižených. 

„Nové Město chce být městem pro všechny, s čímž 
se pojí naše snahy odstraňovat překážky v životě 
a pro život. Ať už jde o podporu sociálních slu-
žeb, opravy chodníků, budování bezbariérových 
vstupů či město bez automatů a drog,“ vysvětlu-
je nosnou myšlenku starosta. Akce Nové Město 
bez bariér bude probíhat po celé léto a zakonče-
na bude otevřením singletracků, které obsahují 
i trasu pro rodiny a tělesné postižené. Podrobný 
program novoměstských slavností a seriálu Nové 
Město bez bariér bude zveřejněn 16. června, kdy 
bude vydáno speciální vydání novin Nova Civitas. 

-mah-
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Ve Vysočina Areně se letos počtvrté představili 
nejlepší světoví cyklisté v rámci Světového po-
háru horských kol. Závody se uskutečnily od 
23. do 25. května. Vedle cyklistů zvučných jmen 
bojovalo také samotné Nové Město. Na diplo-
matickém poli horských kol se totiž schyluje 
k dramatickému souboji. O pořádání MS v roce 
2016 se uchází dvojice rivalů - Albstadt a Nové 
Město. Zatímco německé město spoléhá na sil-
ný lobbing, Nové Město spoléhá na jedinečnost 
svých závodů. 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 za-
hraničním závodníkům, čímž vytváří nezapo-
menutelnou atmosféru. „Řekl bych, že máme 
devadesátiprocentní jistotu toho, že pořadatel-
ství dostaneme. Za poslední roky jsme si udělali 
u světové cyklistické federace velmi dobrou vi-
zitku, takže jsem přesvědčen, že naši kandidatu-
ru přivítala s povděkem,“ říká šéf organizačního 
týmu Světového poháru MTB v Novém Městě 
Ján Svorada. Finální verdikt přijde až po květno-
vém závodu Světového poháru, který je pomy-
slnou generálkou na světový šampionát.   -mah

Termín k možnému připomínkování skon-
čil. Lidé mohli své připomínky adresovat do 2. 
května. Do této doby obdrželi pracovníci MěÚ 
mnoho připomínek, které se týkaly cca 50 lokalit 
v Novém Městě a místních částech. Nejvíce 
připomínek směřovalo ke garážím umístěným 
v údolí říčky Bobrůvky a navrhované komunika-
ci podél železniční trati v lokalitě Brožkův kopec. 

„Obdržené připomínky občanů a požadavky bude 
město dále vyhodnocovat. V mnoha případech 
bude nutno vést s dotčenými stranami dohado-
vací řízení, popřípadě řešit rozpory,“ říká novo-
městský místostarosta Stanislav Marek.  Jednání 
si dle všeho vyžádají delší dobu. „S ohledem na 
navrženou koncepci dopravy, která předpokládá 

přeložky silnic II. třídy, bude nutné vše posoudit 
z hlediska vlivu na životní prostředí,“ doplňu-
je Marek. Již nyní je však jisté, že město bude 
v otázce stávajících garáží prosazovat takové 
úpravy územního plánu, aby vlastníci garáží ne-
byli dotčeni na svých právech. Rovněž v otázce 
komunikace na Brožkově kopci bude s projek-
tantem hledáno takové řešení, které vyloučí na-
vrhovanou komunikaci. „Ke změnám týkajícím 
se garáží a Brožkova kopce přišly desítky připo-
mínek. Nic nebrání tomu, abychom jim vyhověli,“ 
dodává starosta Nového Města Michal Šmarda. 
O dalším postupu při pořizování nového územ-
ního plánu bude veřejnost průběžně informována. 
 -mah-
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Téma: Zastupitelstvo města
Letos v říjnu se budou konat volby do zastupi-
telstva města. V komunálních volbách si občané 
zvolí 23 zastupitelů. Vyberou novou radu města, 
starostu a místostarosty. Zastupitelé především 
odpovídají za dodržování plánu rozvoje města 
a za hospodaření s městským majetkem. Obec-
ní samospráva rozhoduje například o opravě 
chodníků, otevření mateřské školky, má možnost 
poskytnout pronájem obecních prostor, zajiš-
ťuje osvětlení, dopravu do dalších obcí, zřizuje 
hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní 
život ve městě tím, že spolupracuje se spolky, 
pořádá výstavy, plesy, podporuje místní sportov-
ce. Funkce zastupitele ani radního není funkcí 
uvolněnou, a je tak vykonávána ve volném čase, 
po práci. Každý radní i zastupitel přesto musí 

ke své funkci přistupovat odpovědně a věnovat 
jí dostatek času a pozornosti. Za svá rozhodnutí 
ručí zastupitelé veškerým svým majetkem a za 
nesprávné, případně nehospodárné kroky jsou 
i trestně odpovědni. Zastupitelstvo si zřizuje 
výbory, které mu poskytují potřebné informace. 
Jde o finanční výbor, který kontroluje hospoda-
ření s majetkem a finančními prostředky města, 
a dále pak kontrolní výbor, který má na starost 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady. 
Záležitostmi jednotlivých místních částí se pak 
zabývají takzvané osadní výbory. Rada města 
se prozatím sešla více než 80krát. Jsou to právě 
radní, kteří předkládají svá doporučení k jed-
nání zastupitelům. Práce radního je tak časově 
mnohem náročnější než práce zastupitele.  -mah-

Opravy chodníků

Mgr. Tomáš Mrázek, florbalový trenér 

V komunálních volbách věřím lidem, které znám a vím, jaký mají 
charakter. Spoustu kandidátů ale neznám a informace zjišťuji od 
přátel, jenž se v komunální politice více angažují. S mým narůstají-
cím zájmem o dění v našem městě se při volbách budu také rozhodo-
vat podle dosažených cílů v posledním volebním období.

Alena Čadková, majitelka fotoatelieru

V malém městě je třeba si vybírat osobnosti, ne strany. Volit ty, kteří 
něco dokázali a máme k nim důvěru. Určitě je dobré vybrat lidi, které 
můžeme sledovat v jejich profesním životě.

Václav Kučera, důchodce

Při volbě komunálního politika u mě hraje prim jeho osobní znalost, 
jeho dosavadní výsledky práce v oblasti komunální politiky, odbor-
ná kvalifikace, vzdělání a hlavně patriotismus pro oblast, pro město, 
který zaručuje nadřazenost zájmů města nad zájmy osobními.

Hodnotí právničkaANKETA: Podle čeho se rozhodujete, 
když volíte v komunálních volbách?

A. Sobotková: Zájem o kroužky stoupá

Nové kamery v ulicích 
V ulicích města přibyly nové kamery. Dvě z nich 
jsou nainstalovány na ul. Tyršova, z nichž jed-
na monitoruje dění na křižovatce ulic Tyršova 

– Monseova a druhá je umístěna na přístavbě 
základní školy. Další kamera snímá dění u Pe-
nny Marketu. V dohledné době bude zakoupeno 
také úložiště, pomocí kterého bude možné pře-
hrávat záznamy pořízené kamerami. Dopad-
nout výtržníky bude tím pádem snazší. „Kamery 
jsou nedílnou součástí prevence kriminality 

a zároveň jsou účinným nástrojem v boji proti 
kriminalitě. V mnoha případech pomohly stráž-
níkům při objasňování přestupků a trestných 
činů,“ říká velitel novoměstských strážníků Jiří 
Hradil. Město nyní hlídá 25 kamer a další jsou 
umístěny v budovách, jejichž vlastníkem je 
město. Jde například o KD či polikliniku. Nové 
kamery byly pořízeny za finanční podpory Kra-
je Vysočina. Zbylou část peněz doplatilo město.   
  -mah-

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

JUDr. Libor Černý (Nový směr)
Je dobře, že ručení celým svým majetkem ukon-
čilo slepou poslušnost uvnitř politických stran 
a v koalicích. Už to není ONI, ale JÁ, a to s veš-
kerou odpovědností.
                                                  (19 hlasů, průměr: 4,26 z 5)
MVDr. Dan Sokolíček (ODS)
Přál bych si častější výměny racionálních názo-
rů a větší aktivitu zastupitelů na jednáních za-
stupitelstva. Konstruktivní dialog napomáhá 
uváženějším rozhodnutím.  
                                           (15 hlasů, průměr: 3,80 z 5)
Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD) 
Jednáme věcně a efektivně. Odlišné názory jsou 
brány vážně, skončilo zbytečné válcování opozi-
ce. Byl bych rád, kdyby na jednání přišlo s námě-
ty více občanů.         
                                         (14 hlasů, průměr: 4,57 z 5)

Aréna zastupitelů

S ředitelkou Domu dětí a mládeže Alenou So-
botkou pokračuje seriál rozhovorů s pracovníky, 
kteří stojí v čele příspěvkových organizaci našeho 
města. Tentokrát na téma práce s dětmi a mládeží 
v našem městě. 

Dům dětí a mládeže má za sebou několik změn, 
sídlí na nové adrese. Prospěly změny k lepšímu?

Dnes, téměř po dvou letech fungování Domu 
dětí a mládeže v nových prostorách, mohu říci, 
že po počátečních obavách je nám zde dobře. 
Máme nové možnosti k pořádání soutěží pro 
školy a akcí pro veřejnost. Kroužky probíhají 
téměř po celé budově. Využíváme přednáš-
kové sály, gobelínový salonek a herecké šatny. 

pokračování na straně 4

Uzavření MěÚ Zastupitelstvo města (ZM) je nejvyšším orgánem 
města. Výkon povinností vyplývajících z funkce 
člena ZM se považuje za výkon veřejné funk-
ce. V jednotlivých věcech nerozhoduje člen ZM 
sám, ale podílí se svým hlasováním na rozhodo-
vání. Mezi práva člena ZM patří zejména právo 
předkládat návrhy na projednání, vznášet dotazy, 
připomínky a podněty na radu a její jednotlivé 
členy, na předsedy výborů, na statutární orgány 
právnických osob, jejichž zakladatelem město je, 
a na vedoucí příspěvkových organizací a organi-
začních složek města. Dále pak může požadovat 
od zaměstnanců MěÚ, jakož i od zaměstnanců 
právnických osob, které obec zřídila, informace 
ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce za-
stupitele. Mezi základní povinnosti zastupitelů 
pak patří povinnost zúčastňovat se zasedání ZM, 
zasedání jiných orgánů města, je-li jejich členem, 
a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží. Důleži-
tou povinností je obhajoba zájmů občanů města, 
jednání a vystupování, které neohrožuje vážnost 
jeho funkce. Zastupitel vykonává svůj mandát 
osobně a v souladu se svým slibem a není přitom 
vázán žádnými příkazy. Jeho činnost podléhá 
kontrole z několika směrů. Prvním je kontrola ze 
strany občanů, dále je to možnost kontroly pro-
střednictvím tzv. institutu „střetu zájmů“. Každý 
zastupitel, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by 
jeho podíl na projednávání a rozhodování určité 
záležitosti v orgánech města mohl znamenat vý-
hodu nebo škodu pro něj samotného nebo jinou 
stranu s ním spřízněnou, je povinen sdělit tuto 
skutečnost před zahájením jednání orgánu města, 
který má danou záležitost projednávat. V nepo-
slední řadě je činnost člena ZM vystavena i mož-
nosti trestního stíhání, neboť jej nechrání žádný 
institut imunity. Z výše uvedeného vyplývá, že při 
své práci by měl zastupitel postupovat s péčí řád-
ného hospodáře. Tuto povinnost po něm vyžaduje 
i nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014, 
který zvyšuje míru odpovědnosti člena voleného 
kolektivního orgánu. Členovi ZM též nově ukládá 
povinnost k náhradě škody, kterou způsobil poru-
šením povinnosti při výkonu funkce, a to v rozsahu 
vlastního majetku. Nová zpřísněná právní úprava 
tak přináší pro zastupitele odpovědnost, které se 
nelze zprostit a současně povinnost nést důsled-
ky svého rozhodování.  Mgr. Zuzana Koudelová

Více než 2 miliony korun půjde letos na opravy 
chodníků ve městě. Rekonstruovat se budou pěší 
cesty na Mírové a Karníkově ulici, dále u gym-
názia a v parku na Vratislavově náměstí.   -mah-

Ředitelem zůstává  
Jan Krakovič 
Do funkce ředitele Základní školy L. Čecha 
v Novém Městě byl Radou města NMnM jme-
nován dosavadní ředitel Jan Krakovič. Sta-
lo se tak na základě výsledků konkurzního 
řízení, v rámci kterého Krakovič představil 
koncepci budoucího vývoje školy. Zahrnova-
la mimo jiné alternativní formy vzdělávání, 
rozvoj školního sportovního klubu a zkvalit-
ňování odborné způsobilosti učitelů.   -mah-

Příspěvek 
na nový vůz 

Ve dnech 5. a 6. června (čtvrtek a pátek) bude 
Městský úřad v Novém Městě z provozních důvo-
dů uzavřen. Lidé si budou moci vyřídit potřebné 
záležitosti buď den předtím, nebo až v pondělí 9. 
června, kdy bude úřad otevřen v obvyklých hodi-
nách.                                                                                    -mah-

Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí 
příspěvku Novoměstským sociálním službám. 
Výše příspěvku činí 250 tis. Kč. Ten bude použit 
ke koupi osobního automobilu. „Nový vůz bude 
využíván především na dopravu uživatelů za do-
provodu pečovatelky k lékaři, dále pak pomůže 
při vyřizování jejich soukromých záležitostí na 
úřadech. Automobil bude částečně využíván 
také pro dovoz obědů,“ přibližuje ředitelka NSS 
Hana Janů. Město tím pokračuje v podpoře so-
ciálních služeb. V uplynulém roce byl za měst-
ské peníze vybudován lůžkový výtah. Ve výčtu 
podpory nelze opomenout ani chod zrekonstru-
ovaného a rozšířeného Centra Zdislava. -mah-

Lék na nedostatek místa na Tyršově. 
Parkování za poplatek

Ve městě se rozšíří placené parkovací zóny. Nově 
bude zpoplatněno parkování na Tyršově, v úse-
ku od ulice Školní po Křenkovu. Od 1. července 
se tu bude platit za podélná stání před KD i před 
bytovými domy. Město se k tomuto kroku roz-
hodlo na základě připomínek občanů, z nichž si 
mnozí stěžovali, že v těchto místech není možné 
zaparkovat. Zavedení drobného poplatku by 
mělo přinést zlepšení. Stejná situace byla dříve 
na náměstí, kde lidé na delší dobu odstavili vo-
zidla, a zabírali tak místo těm, kteří potřebovali 

krátkodobě zaparkovat. Následné zpoplatnění 
parkovného přispělo k tomu, že tu lidé parkují 
jen po dobu nezbytně nutnou. Navíc se nepotvr-
dily obavy, že se bude parkovné zdražovat. Ceny 
při zemi se budou držet také v případě parková-
ní na Tyršově. Za 1. započatou hodinu se bude 
platit 5 Kč, za každou další započatou hodinu je 
sazba 10 Kč. Zaplatit je možné i 2 až 4 Kč. Doba 
parkování se zde pohybuje od hodnoty vhozené 
mince. To znamená, že za 2 Kč zaparkuji na 20 
minut a tak dále. Platit za parkovné se tu bude 
každý den v týdnu v době od 8 do 22  hodin.  Vedle 
Tyršovy ulice a Vratislavova náměstí je ve městě 
zpoplatněno parkování také na Palackého ná-
městí a na Masarykově ulici. Nově je časově ome-
zeno parkování pod nemocnicí na Žďárské ulici. 
Současně se zaváděním těchto regulací se staví 
nové nebo se rozšiřují stávající parkovací plo-
chy. Lidé tak budou mít na výběr, zda chtějí pla-
tit parkovné nebo odstavit své auto o kousek dál. 

-mah- 

Anketa: Zpoplatnění parkování
Město rozšiřuje zóny placeného parkování. Nově 
bude zpoplatněno stání před kulturním do-
mem. Zamezí se tím, aby tu byla dlouhodobě 
odstavena auta. Parkovací místa musí plnit svůj 
účel. Jde o kompromis, který bude stát řidiče pár 
drobných? Nebo zpoplatněné parkování způsobí 
lidem zbytečné problémy? Souhlasíte s rozšiřo-
váním zón placeného parkování v centru města?

•Souhlasím. Zóny placeného parkování v centru 
města pomáhají tomu, aby tam bylo možné za-
parkovat. 

•Souhlasím. Poblíž těchto míst by však měla být 

nová parkovací místa zdarma. 
•Nesouhlasím. Otravuje to lidi. Kdo přijede pozdě-
ji, ať si zaparkuje dál.  

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-

Změna jízdního 
řádu MAD
Na základě získaných poznatků a vyhodnoce-
ní statistiky počtu přepravovaných osob Rada 
města NMnM schválila změnu jízdního řádu 
MAD. Změna se týká vypuštění ranního spoje s 
odjezdem od nemocnice v 6:10 hod. a spoje s od-
jezdem z dopravního terminálu v 6:25 hod. a pro-
vozu MAD jen v pracovní dny od 4:58 do 16:49 
hod. Nový jízdní řád začne platit od 30. června 
a bude zveřejněn v příštím čísle Novoměstska. 

-mah-

Dvakrát měř, jednou řež
Toto přísloví se potvrdilo při vyměřování par-
kovacích míst na Komenského náměstí. Chy-
by stavbyvedoucího při přenášení výšek jsme 
bohužel objevili pozdě, což vedlo k opravám i 
částečně zadlážděných parkovacích míst. Ná-
klady spojené s uvedením díla do souladu s 
projektovou dokumentací hradí plně naše 

firmy. Omlouváme se veřejnosti za všechny 
vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. 

Za SPH stavby s.r.o.   Ing. arch. Petr Horáček     
jednatel společnosti 

Za STAREDO s.r.o.      Ing. Zdeněk Kutra              
jednatel společnosti
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K pořádku napomáhá "Lepší místo"Alena Sobotková: Zájem o naše kroužky stoupá
V hudebně našli 
zázemí začínající 
bubeníci i kapela, ve 
velkém sále tančí 
děti i mládež. Kera-
mická dílna je plně 
vytížena. Upravili 
jsme jednu z míst-
ností pro Mateřské 
centrum Lístek. Spo-
lupracujeme s NKZ, 
což se projevuje 

na společných akcích, jakými jsou Mikuláš-
ské čertohrátky nebo Čarodějnice. Posunuli 
jsme se k centru města, děti k nám mají blíž, 
obměnil se pedagogický tým. Těší mě, že se 
nám v letošním roce přihlásilo o sto dětí více.
Co v současnosti Dům dětí a mládeže nabízí?
Kromě tradičních sportovních, tvořivých, hu-
debních, výpočetních a ostatních kroužků 

nabízíme nové speciality: kouzelnou vařečku, 
agility a tanec se psem, orientační sporty, per-
cuse a lezectví. Nadále pořádáme příměstské 
tábory a pobytové tábory v Táborové základně 
Olešná a samozřejmě soutěže i jednorázové 
akce. Z úspěšných akcí bych ráda jmenovala 
Koloběžkiádu, Andělský jarmark, Valentýn-
skou diskotéku pro děti či Oldies party. Připo-
menutí určitě zaslouží i celoroční program v 
Olešné, který připravujeme pro děti a rodiče.
Které aktivity v současnosti baví děti nejvíce?
Tuto otázku bych nejraději položila dětem, aby 
samy řekly, co je nejvíc baví. Když se děti na naše 
kroužky těší, je to pro nás velké uznání. Nejvyšší 
počet přihlášených dětí máme stále v kerami-
ce. Samozřejmě je nezbytné, aby se naše práce 
neustále zkvalitňovala. Nyní naši externisté 
absolvují školení pro pedagogy volného času.
Lze činnosti nadále rozvíjet, či navíc nemáte 
lidi, peníze, případně zájem není takový, jaký 

byste si představovala?
Díky naší radnici a zastupitelům, kteří nás v čin-
nosti podporují, můžeme pracovat téměř podle 
našich představ. Do budoucna bych uvítala fi-
nanční prostředky z kraje na pedagogickou čin-
nost. Při pořádání nejrůznějších aktivit nám chy-
bí spolupracovníci z řad mládeže, a proto jsme 
se zapojili do vzdělávacího programu pro mladé 
lidi – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.
Co plánujete do budoucna?
Chceme být aktivním střediskem volného 
času pro děti školní i předškolní, jejich rodiče, 
teenagery, ale i seniory. Jsme otevřeni multi-
kulturnímu prostředí. V novém školním roce 
chceme otevřít kroužek ruské konverzace, ta-
neční kroužek pro nejmenší a ve spolupráci se 
ZŠ Leandra Čecha jógu. Setkáme-li se mezi 
mladými lidmi se zájmem, rozjedeme i další no-
vinku – Informační centrum pro mládež (ICM). 

-mah-

pokračování ze str. 3

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

V dubnu začali Novoměšťáci využívat aplikaci 
Lepsimisto.cz. Jde o pomocníka, prostřednic-
tvím kterého lidé upozorňují na aktuální nedu-
hy ve městě. Stačí k tomu málo. Vyfotit proble-
matické místo a jako tip na zlepšení umístit na 
www.lepsimisto.cz. „Podněty jsou různorodé. 
Každý upozorňuje na ten problém, který tlačí 
právě jeho. Maminky na nedostatky na dětských 
hřištích, starší lidé na neopravený chodník či 
poničenou lavičku,“ říká novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Dle všeho se aplikace v našem 
městě chytla. Nové tipy přibývají prakticky kaž-
dý den. Výhodou Lepšího místa je i to, že vedle 
samotného upozornění na všelijaké nešvary 

mohou lidé sledovat, za jak dlouho se ten či 
onen problém vyřeší. Po všímavých občanech se 
práce ujímají úředníci. „Myslím, že se můžeme 
pochlubit, že už jsme 14 podnětů od občanů do-
táhli do konce a na dalších 9 pracujeme. Ne vždy 
se ale podněty týkají majetku města. V takovém 
případě předáváme tip k řešení majiteli,“ popi-
suje úřednice Pavlína Miholová. Podle Miholové 
mají již úředníci vypracovaný systém, který vede 
k rychlému řešení problémů. Nejsnadnější pou-
žití aplikace Lepší místo nabízí stažení aplikace 
do mobilního telefonu.  „Aplikace je dostupná 
v AppStore pro zařízení Apple a v Google play 
pro přístroje využívající systému Android. Vy-

užít je však možné i klasický počítač a webové 
rozhraní,“ popisuje možná řešení vedoucí IT 
MěÚ Zbyněk Grepl. Podle vedení města by se 
z aplikace mohl stát efektivní nástroj komunika-
ce s občany. „Podněty mohou lidé rovněž komen-
tovat, sdílet či společně vymýšlet různé návrhy 
řešení,“ vyjmenovává možnosti, které se lidem 
nabízejí, starosta Šmarda. Ten zároveň velmi 
oceňuje, že se lidé zajímají o problémy města 
a stav životního prostředí. S aplikací se již sezna-
mují také strážníci městské policie, kteří by měli 
při svých obchůzkách zaznamenávat například 
opakované přestupky proti veřejnému pořádku. 

-mah-

Svatební obřad nově také na Horním Dvoře
V našem městě přibylo další místo pro konání sva-
tebních obřadů. Své ano si mohou novomanželské 
dvojice nově říci v hotelu Horní Dvůr. Výběr se 
tak rozšířil na 8 míst. Hlavní obřadní místnost se 
nachází v gobelínovém salónku kulturního domu, 
dalšími místy, kde se mohou konat občanské sňat-
ky, jsou prostory bývalého informačního centra, 
budova MěÚ, Horácké muzeum a arboretum. Vzít 
se mohou snoubenci také v měšťanském domě 
a v Penzionu U Pasáčka. V roce 2013 se nejvíce 
svateb uskutečnilo v domě čp. 97, kde bylo dříve 
informační centrum. Druhým nejčastějším mís-
tem je obřadní síň v kulturním domě. V Novém 

Městě však chybí dominanta, kterou se může 
pyšnit například Žďár nad Sázavou, jehož zámek 
přitahuje novomanžele jako magnet. Město se tím 
pádem snaží rozšířit nabídku míst, kde je možné 

uzavřít manželství. Pokud si snoubenci z nabídky 
určených míst pro obřady nevyberou, existuje ještě 

možnost uzavřít sňatek na jiném vhodném místě. 
S tím je však spojeno vyřízení povolení a zaplacení 
poplatku ve výši 1 000 Kč. Na základě dřívějších 
zkušeností je za vhodné místo pro konání obřadů 
považována Horácká galerie. „Termín a čas obřa-
du je vždy nutné domluvit jak u matrikářek, tak 
přímo s pracovníky konkrétního zařízení,“ říká 
matrikářka Jana Bartošová. Sňatky církevní se v 
územním obvodu zdejšího matričního úřadu nej-
častěji uskutečnily v katolickém a evangelickém 
kostele, dále pak ve svatostáncích v Olešné a Slav-
kovicích a v kostele ve Fryšavě pod Žákovou horou. 

-mah-

Počty sňatků:

2013 – 60 sňatků (34 občanských, 26 církevních)
2012 – 46 sňatků (34 občanských, 12 církevních)
2011 – 60 sňatků (37 občanských, 23 církevních)

Děláme lepší město. Lidé pomocí aplikace www.lepsimisto.cz upozornili například na odhozené použité stříkačky u Harusova kopce, které odstranili 
městští strážníci. Stejně tak upozornili na pobořený obrubník na Vratislavově náměstí, který opravili pracovníci TS. 

Stavba Městských lázní
Stavba Městských lázní ovlivní zejména život 
občanů na ulicích Masarykova, Budovatelů a 
Hornická. Ti proto budou ve svých poštovních 
schránkách po dobu výstavby pravidelně nalé-

zat Stavební noviny, ve kterých se dozví potřeb-
né informace, jaká omezení je čekají. Stavební 
noviny naleznete též na webu www.noviny.
nmnm.cz.                                                                      -mah-

Peníze na obnovu památek
Příspěvek ve výši čtyři sta tisíc korun získalo naše 
město od Ministerstva kultury. Peníze budou 
použity na obnovu některých nemovitostí v pa-
mátkové zóně. 

„Město každo-
ročně čerpá do-
tace z prostřed-
ků ministerstva 
určených na 
objekty, které 
jsou v městské 
p a m á t k o v é 
zóně a které 
jsou prohláše-
ny za nemovité 
kulturní památ-
ky. Ve 2. kole je možné žádat i o finanční prostřed-
ky na nepamátky, které jsou ve vlastnictví města 
a které se také nacházejí v památkové zóně,“ říká 
novoměstský místostarosta Pavel Štorek. Letos 
budou peníze, pro jejichž čerpání je potřebná 
finanční spoluúčast, využity na opravu 3 objek-
tů. Město zrekonstruuje kašnu na Vratislavově 
náměstí, a to včetně sochy Vratislava. Opravy fa-
sády a dalších prací se dočká měšťanský dům č.p. 

119 na Vratislavově náměstí. Dotace bude využita 
hned na několik věcí. Kromě opravy venkovních 
fasád i na zrestaurování původních dřevěných 

dveří a podlah. 
Obnova sever-
ní štítové zdi v 
hospodářském 
stavení a oprava 
krovů, podlah 
a stropů čeká 
také měšťanský 
dům č.p. 133 na 
K o m e n s k é h o 
náměstí. Opra-
vovat se letos 
měla také dlažba 

a schody u kostela svaté Kunhuty. Římskokato-
lická farnost nakonec od svého požadavku od-
stoupila. Práce tu proběhnou až příští rok.  Pra-
covat by se naopak mohlo na budově Komerční 
banky. Žádost na opravu a nátěr fasády, oken a 
vstupních dveří postoupila do 2. kola. „O tom, 
zda-li bude tato dotace přiznána, se dozvíme na 
konci července letošního roku,“ uzavírá Štorek.  

-mah-

Obce ušetří za 
energii
Nové Město společně s ostatními obcemi v regionu 
ušetří za energie. Stane se tak díky společnému ná-
kupu energií na burze. Nákupem dodávek na letoš-
ní a příští rok zapojené obce ušetří proti stávajícím 
cenám 1 100 000 Kč. „Nové Město jako přirozené 
centrum regionu umožnilo, aby i obce s několika 
málo odběrnými místy mohly na burze dosáhnout 
snížení ceny,“ uvedl novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Vedle Nového Města se do společného ná-
kupu zapojily obce Bobrůvka, Daňkovice, Fryšava 
pod Žákovou horou, Javorek, Kadov, Křižánky, 
Líšná, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří a měs-
tys Bobrová a jejich organizace. Nákup se odehrál 
začátkem března a snížil průměrnou cenu silové 
elektřiny proti stávajícím cenám o čtvrtinu, cenu 
zemního plynu pak o více než pětinu. Novoměst-
ská radnice byla podle starosty jedním z prvních 
měst, které už v roce 2011 zvolily tuto efektivní 
a administrativně nenáročnou formu nákupu. 

„Už v prvním roce jsme na dodávkách elektřiny 
a zemního plynu ušetřili jeden milion korun. Po-
rovnáme-li ceny před prvním nákupem s cenami 
pro nadcházející období, zaplatí město za silovou 
elektřinu o 35 % méně,“ uzavřel starosta. -mah-

Více informací 
z města:

noviny.nmnm.cz

Výsledky ankety: Lidé v Novém Městě centrum chtějí
V minulém vydání nás zajímal váš názor, zda 
byste uvítali vznik centra olympijské přípravy 
v Novém Městě. Ptali jsme se, zda souhlasíte 
s jeho zřízením, a to včetně možné výstavby 
rychlobruslařské dráhy. Výsledek? Lidé, kteří 
hlasovali prostřednictvím internetu, ve většině 
případů souhlasí se zřízením olympijského cent-
ra, které pomůže rozvoji města. Stejného názoru 

byla také většina těch, kteří využili osobního, pa-
pírového hlasování v městské knihovně. -mah-

Elektronické hlasování: 
Souhlasím. Pomůže to rozvoji Nového Města. 
(61%)
Nesouhlasím. Státní podpora sportu v Novém 
Městě je dostatečná. (23%)

Souhlasím, ale bez rychlobruslařské dráhy. Ta je 
zbytečná. (16%)
Papírové hlasování: 
Souhlasím. Pomůže to rozvoji města. (68%)
Nesouhlasím. Podpora sportu v Novém Městě je 
dostatečná. (14%)
Souhlasím, ale bez rychlobruslařské dráhy. Ta je 
zbytečná. (18%)

Olympijské centrum: Náklady ponese stát
Drtivá většina účastníků ankety podporuje vznik 
centra olympijských nadějí v Novém Městě na 
Moravě. Pokud by v Novém Městě vzniklo jedno 
ze šesti národních center, stali bychom se středis-
kem, ve kterém budou trénovat mladí sportovci z 
celé republiky. Je to myšlenka, která má v Novém 
Městě podporu, mimo jiné i díky mnohaleté lyžař-
ské tradici. Menší část příznivců sportu však má 
obavy z toho, zda má smysl budovat i zázemí pro 
rychlobruslení. Ti upozorňují na vysoké náklady a 
nedostatečnou masovost tohoto sportu. Proti vzni-
ku centra v jakékoli podobě je přibližně každý pátý 

účastník ankety. Odpůrci, kteří svůj názor vyjádřili 
na www.vas-nazor.cz, mají většinou obavu z příliš 
vysokých nákladů a ničení přírody v okolí Vysočina 
Areny a v lese Ochoza.  Na stranu většiny Novo-
měšťáků, kteří v olympijském centru vidí šanci na 
rozvoj města, se přidává i starosta Michal Šmarda.  

„Pomůže to nejenom Vysočina Areně a rozvoji spor-
tu, ale také místním podnikatelům a základním a 
středním školám.“ O budoucnosti rychlobruslení 
starosta spekulovat nechce. Podle něj je to spíše 
otázka pro Český olympijský výbor a Ministerstvo 
školství. „Stát musí přijmout komplexní koncepci 

rozvoje sportu, která bude platit desítky let. V jejím 
rámci pak musí zajistit nejen peníze na potřebné 
investice, ale především na budoucí provoz olym-
pijských center,“ objasňuje  budoucí vývoj novo-
městský starosta.  Zřízení centra by tak pro město 
nepředstavovalo finanční zátěž. Peníze, které by to 
mělo Nové Město stát, byly už z větší části investo-
vány. Jde o vybudovanou sportovní infrastrukturu, 
zasíťované pozemky.  Výsledky ankety naznačily, že 
stát se investice v Novém Městě na Moravě nemusí 
bát. Novoměšťáci zde mladé sportovce a budoucí 
olympioniky chtějí a dokáží se o ně postarat. -mah-
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Názory zastupitelů města 
V návaznosti na květnové vydání pokračujeme 
v tomto vydání Novoměstska anketou, v níž se 
vyjadřují zastupitelé města. Její zařazení, stejně 
jako znění otázek, souvisí s blížícím se termínem 
obecních voleb. Po čtyřech letech opět půjdou 

občané našeho města volit členy zastupitelstva. 
Nastal tak čas na zhodnocení práce za uplynulé 
období. Prostřednictvím 2 otázek se ptáme na 
to, co se v Novém Městě povedlo, a co si naopak 
zaslouží největší kritiku. Názory jednotlivých 

zastupitelů vychází z jejich abecedního pořa-
dí. Rozsah každé odpovědi byl přitom omezen 
maximálním možným počtem použitých znaků. 
Názory dalších zastupitelů budou zveřejněny v 
červencovém vydání, čímž se anketa uzavře. -mah-

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

Ing. Ilona Komínková (Občanská demokratická strana)

1. Stále se něco děje... 
Líbí se mi činnost NKZ. Nabízí široký výběr kulturních programů, stále přichází s novými nápady a myslím, že si každý vybere svůj 
oblíbený kulturní žánr. Podařilo se dodržet slíbenou podporu MS v biatlonu, kdy finance byly zcela účelně a konkrétně vynakládány. 
Město přispělo k vybudování Vysočina Arény a ke zdárnému konání MS v roce 2013. Oceňuji spolupráci s místními částmi, které za 
poslední roky také rozkvetly, a staly se tak pěknou částí Nového Města.

2. Málo se využívá...
MAD  působí spíše rozpaky, než aby byla plně využívanou službou. Myšlenka je dobrá, ale pro město naší velikosti zřejmě příliš am-

biciózní. Nejsem spokojena s parkováním a s dopravní situací u kulturního domu a u II. ZŠ. Zvláště v ranních a odpoledních hodinách, kdy vozí rodiče 
děti do školy a do kroužků, nebo když probíhá kulturní akce v KD. Je to zde mnohdy nebezpečné. O úspěších a neúspěších se těžko píše jen pár řádků. 
Osobně si myslím, že je důležitější hledět do budoucnosti a plánovat a z případných neúspěchů se poučit.

Ptáme se:

Josef Košík (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce) 

1. Stavby, opravy, spolupráce
V tomto volebním období se mnoho podařilo jednak v samotném Novém Městě, ale také v místních částech. Dlouho odkládané opravy 
obecního majetku se díky spravedlivějšímu nastavení toku finančních prostředků do vesnic postupně realizují, i když ne takovým tem-
pem, jak bychom si přáli. Jako předseda Osadního výboru Slavkovic si nejvíce cením generální opravy krajské silnice Mělkovice – Pet-
rovice, protínající naši obec. Všem, kteří se o tento počin jakkoli zasloužili, patří velký dík. Drobné údržbové práce na venkově zajištují 
dobrovolníci za symbolickou odměnu. Velký dík i jim!

2. Složité vyřizování staveb i dotací
Přes značné úspěchy se nám některé věci dosud nedaří. Kromě Pohledce a Maršovic chybí na MČ kanalizace. Vše je ale závislé na dotacích a rozumném 
nastavení příslušných zákonů. Zmíním také zamýšlené zateplení a výměnu oken v MŠ ve Slavkovicích, kde se nám několikrát nepodařilo dotaci získat. 
Osobně mi také vadí čím dál větší administrativa při žádostech malých organizací o příspěvky na činnost s dětmi, kdy žádost i obhajování využití příspěv-
ku je vzhledem k malým částkám nepřiměřeně složitá a demotivující. Pozitiva však převládají.

Ing. František Laštovička (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

1. Kladné hodnocení 
Podařilo se upravit chodníky a komunikace tak, aby byly bezpečnější (Brněnská ulice, točna autobusů u nemocnice, stezka kolem 
Kazmíráku, komunikace kolem Ochozy). Ve spolupráci s TS, s využitím dotací byl realizován svoz bioodpadů a modernizace recyklač-
ního dvora. Investiční akce realizované v místních částech města vyplývají ze skutečných potřeb samotných obcí. Jako člověka, který 
se valnou část života pohybuje mezi sportovci, mě těší úspěch pořadatelství MS v biatlonu, příprava výstavby haly a upravené okolí 
Koupaliště.

Bc. Jaroslav Lempera (Česká strana sociálně demokratická)

1. Čisté, přívětivé a otevřené město 
Jsem rád, že se podařilo zlepšit hospodaření města významným omezením výdajů a zároveň dokázat, že nepodřizujeme vše jen pe-
nězům, o čemž svědčí zákaz hazardu. Nelze vydělávat na neštěstí jiných. Nové Město ožilo, je čisté a upravené, lépe vypadá městská 
zeleň, opravují se chodníky a veřejná prostranství. Výrazněji se pokračuje v podpoře sportu a kultury. Je zajištěn dostatek míst ve škol-
kách, což není běžné v jiných městech. Vedení města neválcuje opozici a naslouchá lidem, jednání zastupitelstva jsou konstruktivní.

2. Drahé pozemky a vysoká nezaměstnanost
Bohužel se nepodařilo vyřešit nedostatek míst v domě pro seniory a zajistit jim dostupnější služby. Nové Město ani místní části ne-

nabízí dostatek stavebních parcel, není konkurence v nabídce pozemků, což vede ke zbytečně vysokým cenám. Přestože se zlepšují přechody pro chodce, 
bylo by potřeba udělat ještě víc pro bezpečnost na silnicích. MAD čeká snížení počtu spojů, ale o jejím rozsahu bude rozhodnuto na základě probíhající-
ho zkušebního provozu. Radnice by mohla více pomáhat nezaměstnaným, mimo jiné i větším využitím veřejně prospěšných prací.

Soňa Macháčková (Česká strana sociálně demokratická)

1. Kladné hodnocení
V tomto volebním období se podařilo vybudovat mnoho dobrého pro naše město. Začala výstavba bazénu, o který se vedly boje dlouhé 
roky, dále byla zavedena MAD, proběhla rekonstrukce Centra Zdislava, vlakového nádraží, přibyla nová parkovací místa, nové chod-
níky, došlo k revitalizaci zeleně. K tomu je připravena výstavba sportovní haly, probíhá rekonstrukce MŠ atd. Nelze vyjmenovat vše.

2. Kritika
Především nezaměstnanost. Jako zaměstnanci naší nemocnice mně není lhostejná její současná finanční situace. Pro nedostatek 
finančních prostředků není možná rekonstrukce gynekologických ambulancí a dětského oddělení, které to opravdu potřebují. Z řad 

občanů slyším kritiku na MAD. Vím, že není jednoduché zavděčit se všem občanům, ale věřím, že vzájemnou komunikací se najde vždy správné řešení 
daného problému.

Ing. Tomáš Krejčí (Česká strana sociálně demokratická)

1. Šance pro Pohledec i další obce
Pohledec má kanalizaci, a tím šanci na rozvoj. To je pro naši obec to nejdůležitější. Potřebujeme, aby se u nás mohlo stavět, aby mladí 
nemuseli odcházet pryč. Podařilo se pro ně zachovat místní školku i školu. Pro celé město je pak důležité, že se podařilo zastavit hrozi-
vé propady v hospodaření a dát městské finance do pořádku. Oceňuji i zlepšení nabídky kulturního domu, muzea, knihovny a Domu 
dětí a mládeže. Každý si musel všimnout nového nádraží, opravených komunikací, přechodů, nově budované školky a mnoha dalších 
užitečných staveb ve městě.

2. Slušní lidé se bojí
I u nás v Pohledci už máme zkušenost s tím, že nás stát neumí ochránit před gaunery, kteří porušují zákon. Slušný člověk je často bezmocný a ne-
najde pomoc u orgánů, které by pomáhat měly. V Pohledci je třeba opravit některé komunikace, ale to je problém i v dalších místních částech. Trápí  
mne, že se nepodařilo zajistit dostatečné prostory pro ZUŠ, a nevíme, jaká bude budoucnost budovy kina. Lépe by mohly být využity některé chátrající 
průmyslové areály. Zastupitelem jsem teprve krátce, ale už teď mám chuť změnit řadu věcí.

Mgr. Jiří Maděra (Česká strana sociálně demokratická)

1. Rozum a pokora místo intrik a planých slibů
Nové Město léta trpělo kvůli intrikám a prosazování osobních zájmů na úkor města a jeho občanů. To skončilo a poslední čtyři roky 
jsou ve znamení hledání kompromisů, schopnosti udělat ústupek v zájmu celku a vůle ke spolupráci. Díky tomu se daří čerpat dotace, 
budovat nové stavby a zlepšovat hospodaření města. Podařilo se zavést spravedlivý systém financování sportu a zajistit peníze na 
významné sportovní akce. To vše je možné díky tomu, že skončila doba megalomanských snů a nesmyslných plánů. Dnešní městské 
projekty jsou rozumné a přiměřené.

2. Více jistoty a bezpečí 
Nedaří se vytvářet nové pracovní příležitosti. Stále není jisté, zda nedojde k omezení rozsahu zdravotní péče v nemocnici. Přestože se zlepšila práce měst-
ské policie, tak jen ta na zajištění bezpečnosti nestačí. V různých částech města se nacházejí použité stříkačky a nedaří se omezit obavy z nekontrolované-
ho zneužívání sociálního bydlení. Přibývá krádeží, vloupání a myslím, že se obecně zhoršuje bezpečnostní situace ve městě. Vím, že město s tím samo nic 
neudělá, ale může tlačit na policii, aby se například zvýšil počet policistů v ulicích.

Ing. František Laštovička (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

2. Kritika 
Je třeba pokračovat v investicích vedoucích k dalšímu zvýšení bezpečnosti na komunikacích města a v místních částech. Jde o řešení dopravy na Bělisku, 
vybudování stezky od kruhového objezdu směrem na Petrovice a vyřešení nového přístupu k hotelu Horní Dvůr. Přestože je projekt MAD mnohými kri-
tizován, věřím, že se podaří najít cestu, jak MAD dostat i do místních částí. Město i sami občané investují do svého majetku. Je zarážející, jak se někteří 
občané k cizímu majetku chovají. Proto musíme hledat další cesty, jak se takovému chování více bránit.

Stanislav Marek (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce)

1. Životní prostředí, sociální oblast, školství a sport
Dokončení projektu Dyje II, s tím spjaté vybudování kanalizace na ulicích Vlachovická, Malá a v městských částech Maršovice, Po-
hledec, odbahnění rybníků Trnka, Křivka, Němec, rybníků v Pohledci a Maršovicích. Rozšíření Centra Zdislava, lůžkový výtah v DPS, 
nový komunitní plán, na jehož tvorbě se velkou měrou podílel J. Brůna. Rekonstrukce MŠ na ulici Drobného, elektroinstalace I. ZŠ, 
zateplení školní jídelny, nové prostory pro školní družinu. Zachování MŠ a ZŠ v Pohledci a Slavkovicích. Ve vazbě na MS v biatlonu 
byl vybudován dopravní terminál, cyklostezky, došlo k opravě železničních přejezdů. Toto je jen část akcí, ne všechny však musí být 
vnímány občany pozitivně.

                                          2. Stále je co zlepšovat
Ne vždy se podařilo vybrat nejlepšího zhotovitele, dodavatele nebo projektanta na připravované záměry města. V některých případech to úředníkům hod-
ně komplikovalo život. Za to, že to zvládli, jim patří poděkování. Ne vždy je ten nejlevnější zároveň tím nejlepším. Tvorba nového územního plánu zrovna 
nepatřila mezi nejlepší rozhodnutí zastupitelstva města. Zatím se nepodařilo získat dotace na odkanalizování dalších místních částí a město si nemůže 
dovolit tak nákladné projekty financovat z vlastních zdrojů.

Názory zastupitelů najdete také v červencovém vydání, čímž bude anketa uzavřena. 
Odpovídat na otázky budou: Zdeňka Marková, PaedDr. Milan Pavlík, MVDr. Dan Sokolíček, Michal Šmarda, 

Ing. Pavel Štorek, Mgr. Helena Šustrová, Helena Zelená Křížová.
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Základní umělecká škola vyhlašuje talentové zkoušky

Přípravná umělecká výchova: 
pro děti od 5 let (propojení všech oborů, ulice 
Monseova) 
Obor hudební:
přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
studium hry na klavír, klávesy, akordeon, hous-
le, kytaru, dechové nástroje dřevěné (zobcovou 
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon), decho-

vé nástroje žesťové (trubku, tenory, tubu apod.), 
bicí nástroje, sólový zpěv – pro děti od 7 let
Obor taneční:
přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
základy moderního výrazového tance, kla-
sického a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
přípravná výtvarná výchova -  pro děti od 6 let

základy dovedností a znalostí v kresbě, 
malbě, grafice, keramice, prostorové, ob-
jektové a akční tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
přípravná literárně dramatická výchova -  pro 
děti od 6 let, základy dramatické a slovesné tvor-
by - pro děti od 7 let

Eva Mošnerová, ředitelka ZUŠ Jana Štursy

Pohádkové bytosti už zase pobíhaly po lese

SOŠ oznamuje
4. 6. ve 14.30 je další termín testování počí-
tačové gramotnosti ECDL. Zájemci získají 
bližší informace na webových stránkách 
školy www.sos-nmor.cz.

11. 6. se uskuteční tradiční zkoušky z mys-
livosti. Více na tel.: 566 615 120.

Slavkovičtí školáci v Gunskirchenu 23. - 25. dubna

Dlouho to vypadalo, že počasí nedovolí dětem 
z MŠ Tyršova otevřít jarní přírodu, ale v pondě-
lí 29. 4. se to konečně povedlo! A jak se taková 
příroda po zimním spánku otevírá? Ne úplně 
jednoduše. Je sice jasné, že k odemčení dveří 
jarní přírody je třeba mít ten správný klíč, ale 
kde ho najít? To se musí děti vydat se svými ro-
diči, babičkami či dědečky do lesa. Tam podle 
speciálních pohádkových značek hledat lesní by-
tosti. Poté doufat, že si za splnění prapodivných 
úkolů  vyslouží jako odměnu náležitý klíč. A pak 
jen vytrvat, překonat nástrahy bludiček, studán-
kových víl, mochomůrkových Pindruší, vodníků, 

hejkalů a dorazit do cíle. Zvládli to všichni, nikdo 
nezabloudil, nikdo neskončil ve vodníkově hrníč-
ku, a proto mohla jarní víla předat dětem krásný 
zlatý klíč, kterým bránu jarní přírody slavnostně 
otevřely. Po takovém napínavém putování pře-
padl všechny hlad, naštěstí ne loupežník! No 
a nad ním děti hravě vyzrály díky sponzorskému 
daru jednoho z tatínků, pana Klimeše, a naplnily 
bříška šunkovou pizzou. I na rodinné příslušníky 
zbylo, a tak se hodovalo, pilo a jedlo pod širou 
oblohou. No a tak nějak by ta pohádka mohla 
skončit, co říkáte? Děkujeme učitelkám, všem 
pracovnicím MŠ Tyršova, ale také jejich rodin-

ným příslušníkům za bezvadně připravenou akci.  
Za všechny rodiče Mgr. Petra Svobodová

Pozemky k prodeji
Město nabízí k odprodeji stavební pozemky 
v katastru Slavkovic, a to  formou  výběrové-
ho řízení na určení pořadí. Výběrové řízení 
proběhne 4. června v 16.30 hod. v č.p. 97 (bý-
valé IC). Bližší informace najdete na úřední 
desce a webových stránkách města. Lze si 
je také vyžádat na odboru  investic a správy 
majetku MěÚ, tel. 566 598 351/355.     -svj-

Nálezy nevybuchlé munice na Vysočině
V Kraji Vysočina stále dochází k nálezům nevy-
buchlé munice. Od začátku letošního roku do 
začátku května vyjížděli policejní pyrotechnici 
v našem kraji již k osmadvaceti nálezům mu-
nice. Je to o šestnáct více výjezdů než za stejné 
období v loňském roce. Munice pochází zejmé-
na z období druhé světové války. Výjimečné 
však nejsou ani nálezy munice z období první 
světové války nebo z meziválečného období. Ne-
bezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že 
není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační 
mechanismy. Některé mohou být vlivem času 
naprosto nefunkční, jiné se časem stanou ma-

ximálně citlivými na vnější podněty. Při jakéko-
liv neodborné manipulaci s municí může dojít 
k její aktivaci. Pokud kdekoli – ať již při výko-
pových pracích, při úklidu ve starých objektech 
nebo na procházce v lese – naleznete podezřelé 
předměty a budete mít byť jen stín podezře-
ní, že by se mohlo jednat o munici či její sou-
části, dodržujte důsledně následující pokyny:

1. přerušte veškeré práce
2. s předmětem v žádném případě nemanipuluj-
te a vůbec se ho nedotýkejte
3. okamžitě přivolejte Policii ČR

4. podle možností a okolností do příjezdu poli-
cie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná 
osoba.
Neobávejte se nález munice ohlásit. Činíte tak 
v dobré víře a ve snaze zabránit škodám na živo-
tech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný py-
rotechnik na místě zkonstatoval, že se o munici 
nejedná, nebude vám nic vyčítat. Je lépe, pokud 
policisté vyjedou stokrát kvůli prověření před-
mětu připomínajícího munici, než aby vyjížděli 
až následně k ohledání místa činu po výbuchu.
 nprap. Martin Dušek, Krajské 

ředitelství policie kraje Vysočina

Dům U Salvatora prochází 
rekonstrukcí

Základní umělecká škola Jana Štursy v Novém 
Městě na Moravě oznamuje zájemcům o studi-
um ve věku 5 až 18 let, že se talentové zkoušky 

pro školní rok 2014/2015 do všech oborů  konají 
v úterý 3. června 2014 od 14 do 17 hodin (ná-
hradní termín je 11. 6. 2014)  v obou budovách 

školy. Obor hudební a taneční – budova na Vra-
tislavově náměstí 121, obor výtvarný a literárně 
dramatický – budova na Monseově ulici 351.

Nabídka pro školní rok 2014/2015

Nový ARIS zaujal 
Jako třetáci – ekonomové 
jsme se zapojili do další-
ho pokračování fiktivní 
firmy. Naše firma se jme-

nuje ARIS a zabývá se prodejem domácích 
mazlíčků, krmiv a ostatních chovatelských 
potřeb. Zúčastnili  jsme se dvou veletrhů fik-
tivních firem v Brně a v Boskovicích, kde se 
nám velmi dařilo. V Brně jsme získali cenu 

CEFIF za předvedený výkon v obchodová-
ní. Abychom na veletrzích zaujali, vzali jsme 
s sebou zvířecí miláčky, připravili a natoči-
li i vlastní reklamní spot (zdroj FIF). Naše 
fiktivní firma spolu s dopravními obory 
bude ve dnech 4. a 5. června od 8 do 11 ho-
din pořádat v aule školy prezentační akci pro 
žáky základních škol, spojenou s testy, kvízy.  

Ing. Jitka Zelená

Ve středu 23. 4. ráno jsme se my, slavkovičtí 
školáci, vydali na dlouhou cestu. Odjížděli jsme 
na návštěvu partnerské školy v Gunskirchenu 
do Rakouska. Po milém přivítání jsme si pro-
hlédli ve škole některé třídy, tělocvičnu, bazén a 

školní dvůr. Po večeři na nás čekal další bod pro-
gramu - večerní prohlídka historického centra 
města Wels. Dva zbrojnoši v dobovém oblečení 
nás vedli úzkými uličkami mezi domy, do dvorů, 
věže, zahrad, muzea, k řece a vše prokládali po-
věstmi a zajímavými ukázkami. Ve čtvrtek jsme 
se žáky 3. třídy ( naše partnerská třída) společ-
ně vytvořili dřevěnou pyramidu, do ní nanosili 
hlínu a do hlíny zasadili brambory. Symbolicky 
jsme tak vyslovili přání, aby naše spolupráce 
nezůstala jen v začátku (u klíčků). Před obědem 
jsme na školním hřišti soutěžili ve štafetách  
smíšených družstev. Odpoledne jsme vyjeli do 
města Linec na kopec Postlingberg. V jeskyni 
nás dračí expres provezl tajemným podzemím, 
plným trpaslíků, zvířátek a pohádkových po-
stav. Zaujala nás zmenšenina náměstí Lince 

z 19. století. Čtvrteční odpoledne jsme zakon-
čili návštěvou ZOO Shmiding. V pátek ráno 
jsme společně s rakouskými kamarády tvořili 
pohlednice s obrázkem a  adresou, které jsme 
pak na školním hřišti poslali na Balóncích přá-
telství do světa. Všichni jsme si přáli, aby nám 
nálezce odepsal… Poslední aktivitou bylo spo-
lečné vaření oběda ve školní kuchyni. Pochut-
nali jsme si na vlastnoručně usmaženém řízku 
s brambory, salátu a také na sladkém dezertu 

– štrúdlu. Po obědě už nastal čas rozloučení s ka-
marády a náš odjezd domů. Chtěli bychom po-
děkovat panu řidiči Jiřímu Ťupovi za jeho bez-
pečnou jízdu autobusem a trpělivost s námi. 

Školáci ze ZŠ Slavkovice
Více se dočtete na webových stránkách: 

noviny.nmnm.cz

Zahradnictví hledá nového majitele
Město nabízí k prodeji areál zahradnictví za mi-
nimální cenu 5 milionů Kč. Prodej se uskuteční 
na základě veřejného výběrového řízení na ur-
čení pořadí z řad zájemců. Podmínkou účasti 
je složení jistiny. Výběrové řízení se uskuteční 
v č. p. 97 (bývalé IC) v Novém Městě  4. června 
v 15.45 hod. O schválení prodeje vítěznému zá-
jemci následně rozhodne zastupitelstvo města. 

Doplňující informace o případných závazcích, 
nájemním vztahu apod. budou podány na MěÚ 
Nové Město, odboru investic a správy majetku 
města. Informace podá Radek Fila (tel. 723 190 
997), se kterým je možno dohodnout prohlídku 
nabízených nemovitostí. Podmínky prodeje ne-
movitosti jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ 
a na webových stránkách města.   -mah-, -svj-

Dva výstavní sály pro stálé expozice obrazů 
a soch, prostor pro koncerty a divadla. To vše 
vznikne v domě č.p. 119, který v dražbě v loňském 
roce koupil MVDr. Dan Sokolíček. První patro 
budovy v současné době prochází rekonstruk-

cí. „Restaurují se původní dveře, omítky, odstra-
něny budou vestavby z 50. let minulého století,“ 
upřesnil majitel. Své první návštěvníky by nové 
výstavní prostory měly přivítat příští rok. O rok 
později  je naplánováno otevření zrekonstruo-
vané půdy, která by poskytla dostatečný prostor 
například pro ochotnické divadlo nebo koncerty 
vážné hudby. Svůj prostor by měli dostat i mladí 
výtvarníci, kteří by každý měsíc mohli prezento-
vat svoji tvorbu v jedné z místností budovy. V pří-
zemí domu zůstane i nadále lékárna a prodejna 
knih. Rekonstrukce historického domu č.p. 119 
je financována kromě soukromých zdrojů také z 
Programu regenerace městské památkové zóny.  

-svj- 

Na jaře bylo na dvorku Horáckého muzea roz-
šířeno zastřešení mlejnku z Víru, který návštěv-
níky těší již 20. rokem. Šindelová střecha nyní 

zakrývá i mlýnské kolo, které umístěním na 
dešti a sněhu velmi trpělo. Celkem se na nové 
zastřešení spotřebovalo 6 m² šindelů. Zároveň 
byl vyměněn vantrok, dřevěné koryto přivádě-
jící vodu na mlýnské kolo. To následně svým 
pohybe+m rozhýbe dřevěné figurky mlejnku. 
V minulosti se výrobou vantroků zabývali tesa-
ři zvaní sekerníci, pro Horácké muzeum van-
trok vyrobili šikovní truhláři z Olešné. Nádrž 
nově zdobí vodní rostliny a živé ryby. Více in-
formací a další fotografie najdete na straně 11. 

-svj-

Mlejnek z Víru na dvorku muzea má nové zastřešení

Aktualizace údajů
Ověřte si prosím správnost svých údajů na webu 
info.nmnm.cz. V případě změn adresy, provozní 
doby nebo spojení kontaktujte novoměstské IC na 
čísle 566 598 750 nebo mailem ic@nmnm.cz.  Zá-
roveň prosíme ty, kteří nejsou v databázi uvedeni 
a chtějí, aby se o nich vědělo, aby nám své údaje 
zaslali. Informace jsou určeny nejen pro návštěv-
níky infocentra, kterých je ročně 25 tisíc, ale lze si 
je  vyhledat i přes internet na výše uvedené adrese. 

-svj-

Městská policie pořádá v letošním roce čtyři 
kurzy výcviku psů. Konají se na cvičišti Kynolo-
gického klubu na ulici Vlachovická, a to 22. 5., 
26. 6., 25. 9. a 23. 10. Začátek je vždy v 17 hodin. 
Případné otázky vám zodpoví strážníci městské 
policie na telefonních číslech 566 598 440 nebo 
602 555 156.
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Hasiči spustí sirénu mobilem
Nový bezdrátový rozhlas, který se podařilo 
v místních částech vybudovat za pomoci dotač-
ního titulu z Evropské unie, nebyl tak úplně bez 
chyb. Na základě požadavků předsedů osadních 
výborů se přistoupilo k nápravě. „Servisní tech-
nik dodavatelské firmy navštívil všechny místní 
části včetně Nového Města a pokusil se opravit 
závady,“ potvrdil místostarosta Nového Města 
na Moravě Stanislav Marek. S největším problé-
mem se potýkali ve Studnicích, kde není vlastní 
rozhlasové zařízení. Jestliže chtěl předseda osad-
ního výboru informovat místní obyvatele, musel 
zajet do nedalekého Rokytna a hlásit odtamtud. 

„I s tím si servisní technik poradil. Došlo k před-
nastavení kódu, a tím je umožněno hlášení po-
mocí mobilního telefonu,“ vysvětlil Stanislav 
Marek. V praxi to vypadá tak, že když pověřená 
osoba vytočí dané číslo, spojí se s operátorem a 
ten mu umožní spustit rozhlasové zařízení. „Už 
jsem to zkoušel, spojení přes operátora trvá asi 
tři čtvrtě minuty. Je to trochu jiné než klasické 
hlášení. Nezačíná se hudbou, ale okamžitě se 
spustí samotné hlášení. Je výborné, že se může 
hlásit odkudkoliv, můžu místním podat aktuální 
informace třeba z Nového Města,“ pochvaloval 
si novou službu předseda Osadního výboru ve 

Studnicích Josef Kocanda. Kód byl přednasta-
ven ve všech místních částech, a tak nic nebrání 
tomu, aby podobně mohli hlásit všichni předse-
dové osadních výborů. A nejen oni.„Domlouvali 
jsme se, že by to mohli využívat také velitelé 
hasičů. Mnohdy je zdlouhavé, než někdo v pří-
padě požáru nebo jiného ohrožení doběhne do 
hasičárny a spustí sirénu. A někde třeba ani 
sirénu nemají. Tímto způsobem by velitelé ha-
sičů mohli spustit sirénu na dálku a prakticky 
okamžitě pomocí mobilního telefonu,“ popsal 
další možnost využití rozhlasu Stanislav Marek.   

-hzk-

750 let Slavkovic
Obec Slavkovice si vás dovoluje pozvat na výro-
čí 750 let od svého založení. Hlavní program se 
uskuteční v sobotu 21. června. Od 10 hod. bude 
otevřena škola s výstavou historie školy a obce, ve 
13 hod. bude slavnostně na škole odhalena pamět-
ní deska učiteli Josefu Koněrzovi. Od 15.30 hod. 
vystoupí žáci místní MŠ a ZŠ v kulturním domě. 
Večer se uskuteční taneční výlet se skupinou 4Sý-
korky a návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet 
si let balónem. V neděli oslavy zakončí mše svatá 
za rodáky a občany Slavkovic, a to v 10.30 hod. 
v kostele Božího milosrdenství. Mgr. Pavel Peňáz

V Jiříkovicích mají novou atrakci

Nejen pro radost místních dětí, ale také pro 
návštěvníky Jiříkovic byly v obci rozmístěny 
dřevěné sochy. „V loňském roce jsme se domlu-
vili s panem Palečkem, který je strašně šikovný 

a často dělá věci ze dřeva, že nám v obci umístí pár 
svých výrobků. Jsme rádi, že tu máme něco nové-
ho a pěkného,“ vysvětlila předsedkyně místního 
osadního výboru Ilona Komínková. U silnice 
lze potkat ještěra a zajíce, rybník střeží prasátko, 
had zase kulturní dům. „Dětem se to hrozně líbí 
a máme v obci alespoň nějakou změnu,“ netajila 
se nadšením Ilona Komínková. Autor všech dře-
věných artefaktů Zdeněk Paleček se do Jiříkovic 
přiženil a přistěhoval z Hamrů. „Někdo je lenoch, 
jiný chce něco dělat. Já jsem začal vyřezávat 
něco pro děti,“ řekl. A když děti něco zničí? „To 
nevadí, vždyť jsem to dělal pro ně. Maximálně 
mohou zlomit zajícovi uši, pak ho budou mít 
jednouchého,“ usmál se Zdeněk Paleček.    -hzk- Pohledec zve

Přijďte 14. června ve 14 hodin podpořit soutěž 
v hasičském fotbale v areálu požární nádrže v 
Pohledci. Vstupné je dobrovolné, po skončení 
soutěže bude následovat taneční zábava se sku-
pinou Metaxa.

Slet čarodějnic
30. dubna se konal v Petrovicích slet malých 
i velkých čarodějnic. Slétly se u místního KD, kde 
probíhal večer plný soutěží a odměn nejen pro 
čarodějnice. I ostatní děti se mohly zúčastnit lovu 
pavouka, vrhu koštětem nebo hledání pokladu, 
který byl pod hadí ochranou. Za soumraku byla 
místními hochy  postavena májka. Opékání buřtů 
zpříjemnila hra na kytaru a zpěv. Celé dění mohla 
pozorně sledovat i čarodějnice vyrobená ze slámy, 
která jako jediná okusila žár ohně. I přes šlehají-
cí plameny jí úsměv z tváře nezmizel.    V. Lukeš

Požární útok v Maršovicích

Letošní klání dobrovolných hasičů v požárním 
útoku hostil zrekonstruovaný areál v Maršovi-
cích. „Měli jsme tentokrát v podstatě nadstopro-
centní účast, protože se nejen zúčastnilo všech 
sedmnáct sborů našeho okrsku, ale dokonce 
přijeli i dobrovolní hasiči ze žďárských strojíren 
Žďas,“ řekl Jiří Mrkos, velitel novoměstského 
okrsku. Osmnáct družstev mužů a šest družstev 
žen zápolilo v požárním útoku, štafetě a závodu 
jednotlivců. Ne vždy a ne všem se jednotlivé dis-

ciplíny povedly. Občas se štěstí poněkud unavilo 
a precizně natrénovaná akce skončila nezdarem. 

„Trénovat můžeme, jak chceme, ale i tak se může 
něco pokazit. Na útoku nám spadl koš a byli 
jsme diskvalifikováni. A na štafetě se nám roz-
pojily hadice, takže zase problém,“ postěžoval 
si velitel družstva Sboru dobrovolných hasičů 
Studnice Josef Kocanda. „Letošní ročník okrs-
kové soutěže měl velmi dobrou úroveň. Je vidět, 
že hasiči na Novoměstsku dobře fungují. Také 
bych chtěl ocenit areál v Maršovicích, maršovič-
tí hasiči si hodně práce udělali svépomocí a areál 
splňuje veškeré podmínky pro podobné soutě-
že,“ pochválil soutěž i místo konání místosta-
rosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. 
A jak to dopadlo? Mezi muži byli nejlepší členo-
vé SDH Maršovice, za nimi se umístilo Hlinné 
a třetí příčku obsadilo Rokytno. Z žen byly opět 
nejúspěšnější domácí. Stříbro patřilo hasič-
kám z Rokytna a bronz byl odvezen do Zubří. 

-hzk-

Aktuální informace najdete na:
noviny.nmnm.cz

Čarodějnice 2014 - poprvé společně

30. dubna v šest hodin večer se začaly na Vrati-
slavově náměstí za hutného zvuku bubnů slétat 
čarodějnice a čarodějové všech kategorií. A ča-
rovalo se. I ti nejmenší samostatně míchali kou-
zelné lektvary z prapodivných ingrediencí - žížal, 
červíků a příšerně kyselých rybiček. Poháry za-
šuměly, když jsme do nich přidali pravý písek ze 
Sahary. Ten, kdo vypil všechno až do dna, mohl 
přejít k vyrábění létajícího koštěte, krmení ježi-
baby knedlíky nebo k vybarvování obrázku. V 
čarodějném design studiu byl každý zájemce o 
originální dekor náležitě vyzdoben. V 19 hodin 
nám hlasy bubnů oznámily, že nastal čas formo-
vání průvodu. Mnozí z projíždějících i přihlíže-

jících se podivovali nad nezvykle vyhlížejícím 
průvodem, který čítal 250 lidí. Průvod zamířil 
ke Třem křížům. Po cestě všichni museli projít 
obří pavučinou, upletenou přes celou silnici. Na 
to, aby nikdo nepodváděl, dohlížela čarodějnice, 
šikovně usazena ve větvích stromu. Někomu se 
dokonce po cestě podařilo proletět i na koštěti. 
Pod lesem na návštěvníky čekalo točené pivečko 
a na děti v maskách buřtíky. Když nastal správný 
čas, hlasy bubnů všechny svolaly ke společnému 
vyvolávání čarodějnice z lesa. Ještě že tu bylo to-
lik dětí. Díky síle davu a kouzelnému „abraka da-
braka“ se strašlivá zelená čarodějnice brzy uká-
zala. Jen odměn měla málo. Vězte, není zvyklá 

na tolik dětí v lese najednou. No a potom jsme 
ji zase zahnali. Po setmění nastalo hromadné vy-
pouštění lampiónů. Pravda, dalo nám to trochu 
práce a nefoukal ten nejpříznivější vítr, ale nako-
nec se přece jen zadařilo zamávat jim na cestu 
do vesmíru. První společná akce se vyvedla. Pro 
děti i dospělé ji připravil Dům dětí a mládeže, 
kulturní dům, knihovna a muzeum. Děkujeme 
všem, kteří s námi spolupracovali: manželům 
Dostálovým z papírnictví, bubeníkům Jirky 
Ježe, Lee Pivkové, Hance Mrázové, panu Bu-
řvalovi z Horního dvora a všem ostatním.Hlavní 
poděkování za námět, podporu a financování 
celé akce patří novoměstské radnici.   -lm-, -red-

Vodník má nové kamarády Novinky v IC
Informační centrum rozšířilo nabídku suvenýrů 
a informačních materiálů pro návštěvníky i obyva-
tele města. Nově jsou v prodeji tři druhy magnetek 
s motivy města i Strašidelného podzemí a různoba-
revné svíčky s obrázkem náměstí a katolického kos-
tela. V nabídce zůstává keramika, modrotisk, dřevě-
né hračky, trička se sportovním motivem, turistické 
známky a vizitky, čokolády s fotografiemi města 
a okolí. Celkem můžete v nabídce IC najít přes 400 
položek. Z informačních materiálů jsou nově k dis-
pozici pexesa a pohledy ze Strašidelného podzemí 
a leták k novým stezkám pro pěší v Ochoze. Infor-
mační centrum sídlí na Vratislavově náměstí 114, 
otevřeno je každý den od 9 do 16 hodin (o víken-
dech s přestávkou od 12.15 do 13 hod.). O prázdi-
nách je otevírací doba prodloužena do 17 hodin. 

-svj-

Seznamte se s farmáři
Farmářské trhy jsou v Novém Městě na Mora-
vě oblíbenou akcí. Zájem o výrobky a výpěstky 
soukromých zemědělců stále roste. Rozhodli 
jsme se proto postupně vám představit ty, kteří 
na novoměstský farmářský trh jezdí. Nejdříve 
jsme se podívali na kozí farmu v Olešence. Na 
novoměstský farmářský trh rodina Dvorských 
z Olešenky přijíždí již druhým rokem. Nabí-
zí kozí sýry, žervé, syrovátku, zakysaný nápoj 
z kozího mléka a nejnověji také malinový dezert 
z kozího tvarohu. Vypravili jsme se podívat pří-
mo na farmu. A musíme přiznat, že se nám vů-
bec nechtělo odjíždět zpátky. Na statku vládne 

pohoda, klid, zvířata jsou neuvěřitelně zvědavá 
a důvěřivá. Ve stájích úžasný pořádek. Je vidět, 
že pro rodinu Dvorských je chov koz srdeční 
záležitostí a kozy jsou doslova členy rodiny. Fo-
tografie ze statku najdete na našich webových 
stránkách hm.nmnm.cz. Část z nich jsme poří-
dili my, část nám poskytla paní Dvorská, protože 
v den, kdy jsme se bez ohlášení na farmu vydali, 
nebylo bohužel hezké počasí a kozy odpočívaly 
v teple a suchu ve stáji. Pokud vás zajímá chov 
koz či historie statku rodiny Dvorských, můžete 
se podívat také na stránky www.kozidvorek.cz. 

-red-

Termíny farmářských trhů 
a doprovodný program

Karas obecný a karas zlatý se nově zabydlují v ná-
drži na dvorku Horáckého muzea. Věříme, že se  
budou dětem, které se přijdou podívat na mlejnek 

z Víru, líbit. Největší radost z nich má už teď vod-
ník, kterému budou celou sezonu dělat společnost. 

-svj-

7. 6.
21. 6. 

5. 7.   
19. 7. 

2. 8.   

16. 8. 
30. 8. 
13 . 9.
27. 9. 

11. 10.

hrají ZUŠáci (dechovka), potisk tašek
Nova Civitas, workshop patchwork
hraje, zpívá a workshop vede Divadlo Líšeň

hraje Tataband, workshop výroba náušnic

hraje Bystřická kapela, workshop 
vlnění a plstění
hraje a workshop vede Divadlo ToTeM
Slavnosti medu/včelí workshop
Den otevřených dveří památek
Svatováclavské slavnosti
hraje Zuberská šestka, houbový workshop
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Studenti novoměstského gymnázia úspěšní
Den 11. květen nebyl jenom Dnem matek, ale 
také úspěšným dnem pro štafetu 7 chlapců a 
3 dívek z novoměstského gymnázia. Po vítěz-
ství v krajském kole se v 9 hodin postavili na 
start Juniorského maratonu spolu s dalšími 29 
družstvy středních škol, které přijely poměřit 
svoje síly z celé republiky. Toto republikové fi-
nále probíhalo v rámci 20. ročníku prestižního 
závodu Volkswagen Maratonu Praha a dalo by 
se charakterizovat jako napínavé i velmi neoče-

kávané. Již od startu se naši studenti usadili na 
vedoucí pozici a zdálo se, že o jejich vítězství 
není pochyb. Jedinečnou atmosféru umocňo-
valo bouřlivé povzbuzování nadšených divá-
ků, kteří podél trati povzbuzovali maratonské 
běžce z celého světa i všechny účastníky mara-
tonského běhu. Bohužel v závěrečném strhu-
jícím finiši doběhli ve stejném čase jako jejich 
vrstevníci z Jablonce nad Nisou, a tak musela 
rozhodovat cílová fotografie. Druhé místo bylo 

možná pro některé členy týmu zklamáním, ale 
trvalo snad jen do chvíle, kdy přebírali medaile 
z rukou ministra školství pana Marcela Chlád-
ka. Nádherný závod i výkon. Gratulujeme a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy Michalu 
Starému, Jeronýmu Kamenickému, Jiřímu 
Šaclovi, Honzovi Burianovi, Martinu Žákovi, 
Evženu Rausovi, Dominiku Lorencovi, Haně 
Homolkové, Lucii Chodilové a Martině Vališové. 

Mgr. Monika Marshallová

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Beseda Martiny Sáblíkové

Martina Sáblíková, olympijská vítězka ze Soči 
a absolventka novoměstského gymnázia, si na-
šla čas ve svém náročném programu a koncem 
dubna navštívila se svým trenérem Petrem No-
vákem a třemi dalšími rychlobruslařkami naši 

školu. Setkání, které se uskutečnilo v aule gym-
názia, začalo záznamem vítězného závodu na 5 
km v Soči. Následně se naplno rozjela beseda. 
Dotazy studentů se týkaly tréninku, možnosti 
účasti Martiny na LOH v cyklistickém dresu, kte-
rou zcela nevyloučila, a v neposlední řadě stavby 
víceúčelové zimní haly, o jejíž výstavbě se uva-
žuje v Novém Městě v blízkosti Vysočina Areny. 
O svých plánech do budoucna prozradily něco 
i nástupkyně naší olympijské vítězky, které jsou 
teprve na začátku své kariéry. Martina se stala 
patronkou sportovních tříd našeho gymnázia, 
což je pro naši školu velká čest. Přejeme Martině 
Sáblíkové mnoho sportovních úspěchů v dalších 
letech a doufáme, že se k nám bude ráda vracet. 

Mgr. Dagmar Kadlecová

Vrchovina sahá 
po rekordu
Novoměstští fotbalisté zažívají snovou sezonu. 
S výjimkou prohry derby v Bystřici poslední do-
bou jen vítězí. Po zápase s naším týmem zažívala 
zklamání i vedoucí mužstva Vyškova a Rosic. Ne 
náhodou tak mohou naši fotbalisté v blízké době 
pokořit rekord z roku 2012. Tehdy získali 46 
bodů. Nyní mají na svém kontě o 2 body méně, 
odehráno však mají pouze 25 zápasů. „Náš tým 
se postupně učí přijímat roli favorita a jsme stráž-
ci toho dobrého, co se na Vrchovině urodilo. Ne-
myslím toliko talentů - hráčů, ale naše atributy, 
které vedou k úspěchům. To si musíme neustále 
opakovat a vážit si toho, že máme něco jiného než 
ostatní. Je to jednota, co nás zdobí, a z ní vše plyne 
tak nějak přirozeně,“ říká trenér novoměstských 
fotbalistů Marek Štukhejl. Dobrou zprávou je 
i zlepšující se zdravotní stav brankáře Filipa Mi-
chálka, jenž se v zápase s Pelhřimovem těžce zra-
nil. V souboji utrpěl dvojitou zlomeninu spodní 
čelisti. Jeho operace proběhla bez komplikací 
a brankář se již léčí v domácím prostředí. -mah-

Poděkování
florbalistům
Vítězství týmů či radost těch, které i díky 
nim florbal baví, je určitě velikou odměnou 
pro trenéry a lidi, kteří jim pomáhají. Ale ur-
čitě budu mluvit i za všechny rodiče, že si 
této jejich práce taky hodně ceníme a váží-
me. Mrázi, Čuhy, Pepo a všichni ostatní díky!

Nábor do oddílu 
moderní gymnastiky

Oddíl moderní gymnastiky hledá nové člen-
ky. Děvčata, která se chtějí věnovat tomuto 
ryze dívčímu sportu, mohou přijít v pondělí 
9. června do tělocvičny ZŠ L. Čecha (u atle-
tického stadionu). Nábor se uskuteční v době 
od 15.30 do 16.30 hod. Náboru se mohou zú-
častnit děvčata narozena v roce 2009 a starší. 
Zájemkyně si s sebou vezmou tričko, legíny, 
ponožky.                                                                  -zdr-

Pozvánka do Doubravníku 
V sobotu 14. června se uskuteční 7. ročník dál-
kového pochodu a cyklojízdy „Kolem Doubrav-
níku pěšky i s kolem“. Pro pěší turisty bude 
připraveno pět tras o délce 9, 15, 27, 39 a 50 km. 
Nejkratší trasa povede z Doubravníku do Sejřku 
a přes Rakoví a Maňovou zpět do Doubravníku. 
Patnáctka vede přes Prudkou, Borač, Kaly a Ma-
ňovou, sedmadvacítka přes Borač, Předklášteří, 
Dolní Loučky a Kaly, devětatřicítka do Dolních 
Louček jako předcházející trasa, ale bude po-
kračovat na Šafránkův mlýn a přes Drahonín a 
Sejřek. Ti, kdo se vydají na nejdelší trasu, půjdou 
přes Skorotice, Křížovice do Štěpánovic a další 
cesta je společná s devětatřicítkou. Pro cyklisty 
budou připraveny dvě trasy -  36 a 65 km. Pove-
dou přes Tišnov, Drásov, Železné a Lomnici, na 

delší trase si přidají cestu z Drásova přes Unín, 
Žernovník a Všechovice do Železného. Start na 
2 nejdelší pěší trasy je od 6.00 do 8.30 hod., na 
další pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci 
vycházet nebo vyjíždět od 8.00 do 10.15 hod. Na 
nejkratší trasu je možno vyjít do 14.15 hod. Star-
tovné činí 20 Kč. Děti do 15 let a členové Klubu 
českých turistů zaplatí polovinu. Každý, kdo 
dojede nebo dojde do cíle do 18 hod. a úspěš-
ně absolvuje celou zvolenou trasu (na trasách 
budou kontroly), obdrží diplom. Pochod byl 
i pro letošní rok zařazen do seriálu akcí meziná-
rodního sdružení Internacionaler Volkssport-
verband, do desítky vybraných akcí IVV v ČR 
a do významných akcí Klubu českých turistů. 

-ok-

Letenka do Curychu 
Diskařka Jitka Kubelová se kvalifikovala na 
atletické ME. Šampionát se bude v srpnových 
dnech konat v Curychu. Členka atletického od-
dílu si svoji účast vybojovala hodem dlouhým 
58,38 m při závodech na stadionu v Edenu. 
Splnila tak A limit českého atletického svazu 
a zajistila si letenku mezi evropskou špičku. „Li-
mit přehodila o 38 cm a zároveň vylepšila svůj 

dosavadní nejlepší výkon. Potvrdila tak, že se 
jí na slávistickém stadionu daří. Na stejném 
místě vybojovala svoji první mistrovskou me-
daili,“ říká trenér novoměstských atletů Petr 
Hubáček st. A jak svůj rekordní hod hodno-
tí samotná závodnice? „Moc všem děkuji za 
důvěru a podporu,“ poznamenává skromně. 

-mah-

Florbalové naděje mistry Orelské florbalové ligy

Novoměstský florbal slaví největší úspěch ve své 
historii. Mladší i starší žáci se stali mistry Orel-
ské florbalové ligy. Zatímco mladší žáci uspěli 
na finálovém turnaji v Poličce, starší žáci zazářili 
v květnovém finále v Dolních Bojanovicích. Vrať-
me se však k mladším nadějím, jejichž turnaje 
se zúčastnilo 8 týmů z různých koutů naší vlasti. 

Týmy se rozlosovaly do dvou skupin, ve kterých 
se utkal každý s každým.  Náš tým nejprve ztratil 
proti Boskovicím 1:5, zbylé zápasy však odehrál 
výrazně lépe a porazil Dolní Bojanovice a Kněž-
dub. Ve druhé skupině byl suverénní Uherský 
Brod. Ve čtvrtfinále jsme jednoznačně porazili 
Domanín. V semifinále se proti nám postavil 
Uherský Brod, který jsme po urputném boji doká-
zali porazit fotbalovým výsledkem 1:0. Ve finále 
proti Boskovicím se přelévalo skóre ze strany na 
stranu a naštěstí se zastavilo ve správnou chvíli a 
my mohli slavit vítězství 4:3! Mladší žáci tak vy-
hráli finálový turnaj poprvé v historii a prokázali 
svoji sílu. Nejlepší gólmankou turnaje byla vyhlá-
šena Michaela Malinová z našeho oddílu. Starší 
žáci cestovali na své květnové finále do Dolních 
Bojanovic. Starším žákům se ve skupině příliš ne-
dařilo a vyhráli pouze s Moutnicemi v poměru 3:1. 
Porážku si připsali s týmy z Kunštátu a Dolními 

Bojanovicemi. Čtvrtfinálový souboj s Nivnicí byl 
kontumován v náš prospěch 5:0, soupeř se totiž 
provinil proti pravidlům. V semifinále jsme opět 
narazili na Bojanovice. Tentokrát však byla naše 
obranná hra výborná a soupeř v závěru jen kos-
meticky upravil skóre na 3:1. Ve finále jsme hráli 
s Kunštátem, který nás letos již třikrát porazil. 
V tom nejdůležitějším zápase jsme ale byli hla-
dovější po úspěchu a slavili jsme výhru 5:4. Jako 
bonus byl Lukáš Kučera oceněn nejlepším obrán-
cem turnaje. Oběma kategoriím ze srdce gratuluji. 
Hráči ukázali, jak se bojuje o vítězství, a nikdy si 
nepřipouštěli, že by byl zápas ztracený. Týmy uká-
zaly kolektivní pojetí hry, koncentraci a odhodlání. 
Veřejnost bude moci získané poháry zhlédnout 
na oslavách Nova Civitas. K tomu budou připra-
veny různé soutěže a zájemci se dozví bližší infor-
mace o možnostech přihlásit se do našeho oddílu. 

Mgr. Tomáš Mrázek

Medailové žně novoměstských střelců

Kroužek orientačních sportů

Novoměstský střelecký klub zakončil sezonu 
vzduchových zbraní na Mistrovství republiky 
AVZO 2014 v Hanušovicích. Na mistrovství re-
prezentovala naše město 14členná výprava, jež 
se netajila velkými ambicemi. Výsledky nezmařily 
ani technické problémy se zbraněmi, které ještě 
v posledním přípravném týdnu napravovali tre-
néři střeleckého klubu doslova na koleni. Nová 
vzduchová puška pořízená z prostředků grantu, 
který v letošním roce poskytlo naše město, byla 
svěřena nejlepší dorostence klubu Michaele Mar-
kové, jež se odvděčila vystříleným mistrovským 
titulem. Stejně pevné nervy a jistou ruku měl i 
pistolář Josef Pohanka mezi juniory a puškař On-

dřej Pazourek mezi staršími žáky. Oba se mohou 
pyšnit titulem mistra ČR AVZO. V dobrém světle 
se ukázal také náš nejzkušenější člen - puškař Jiří 
Materna. V mužské kategorii střelců vybojoval 
stříbrnou medaili. Není snadné zklidnit třesoucí 
se ruce pod přísnými zraky rozhodčích, soupeřů 
a diváků. Kdo chce být na stupních vítězů a prožít 
si svoji chvilku slávy, musí hned několikrát zasáh-
nout střed terče o velikosti špendlíkové hlavičky. 
Bravurně to zvládla Leona Librová, která si z 
Hanušovic odvezla bronzovou medaili v kate-
gorii mladších žákyň. Že střelba není doménou 
jen silného pohlaví, dokázaly i další dvě členky 
novoměstského klubu. Marie Dufková vystřílela 

vzduchovou pistolí v kategorii žen 3. místo a Ma-
rie Hlaváčková získala i přes technické problémy 
4. místo. Novoměstský klub se nemůže svým 
zázemím a technickým vybavením srovnávat 
s většími a bohatšími kluby, nemá však nouzi 
o mladé, nadějné střelce. Svědčí o tom i další kva-
litní výsledky, kterými jsou 4. místo Jana Dufka
 a 6. místo Filipa Lukeše mezi mladšími žáky, dále 
pak 6. místo Petra Dufka v kategorii starších 
žáků a 5. příčka dorostenky Martiny Měcháčkové. 
Všem se sluší poděkovat za kvalitní reprezentaci 
a šíření dobrého jména Nového Města na Moravě 
a popřát orlí zrak do dalších střeleckých závodů. 

-MD-

Všimli jste si ve městě lampiónů? Nemyslím 
těch do lampionového průvodu, ale pro orien-

tační sporty. Mají bílo-oranžovou barvu, vedle 
nich jsou zavěšeny kleštičky a většinou visí na 
plotě, stromě, keři či lavičce. Takto začínající 
orientační sportovci hledají podle mapy kont-
roly v terénu a kleštičkami do průkazky potvrdí 
její nalezení. Prvním rokem je v našem městě 
otevřený kroužek Orientační sporty při DDM 
Klubíčko. Ve spolupráci se Sportovním klubem 
Orientační sporty Nové Město na Moravě trénu-
jeme s dětmi orientaci v přírodě, přes zimu roz-
víjíme pohybovou zdatnost v tělocvičně a pra-
cujeme s mapou při různých hrách.  Odměnou 
nám je skupina 20 spokojených dětí, ale také 
úspěchy na závodech. 7. května jsme se zúčast-

nili krajského kola přeboru škol v orientačním 
běhu ve Velkém Meziříčí, kde jsme vybojovali 
dvě zlaté medaile. V kategorii starších dětí ji zís-
kal Jakub Dvořáček (II. ZŠ) a v kategorii mlad-
ších žáků Šimon Mareček (Gymnázium V. M.). 
Bronzovou medaili vybojovala Martina Vališová 
v kategorii studenti (Gymnázium V. M.), na  4. 
místě se umístili Ema Marečková (II . ZŠ) a Je-
roným Kamenický (Gymnázium V. M.). Mladší 
žáci z II. ZŠ ve složení Adam Červinka, Ema 
Marečková, Táňa Slámová, Jakub a Tomáš Dvo-
řáčkovi vybojovali 3. místo v soutěži družstev. 

Jana Dvořáčková, 
vedoucí kroužku Orientační sporty při DDM

Český pohár MTBO 
V termínu 14. - 15. června se ve Svratouchu 
uskuteční Český pohár orientačních závodů 
na horských kolech. Půjde o 7. a 8. závod se-
riálu. Po oba dny jsou připraveny také závody 

pro veřejnost, a to  jak na krátké, tak i dlouhé 
tratě. Jezdit se bude po cestách, cestičkách a 
pěšinách, zpevněných i zablácených, každý jak 
bude chtít. Důležité je v co nejrychlejším čase 

orazit všechny kontroly. Mapu a čip obdrží 
účastníci na startu závodu. Všechny potřeb-
né informace najdete na webových stránkách 
SK OK: http://osn-cz.eu/mtbo-2014/. -mah-



Korsika byla městská část Nového Města na Mo-
ravě, oddělená od hlavní zástavby dvěma potoky. 
Hlavní přístupová cesta vedla ze Žďárské ulice 
směrem do lesa Ochozy. Na začátku této cesty 
stojí za zmínku Jarošova pila. Ta byla poháněna 
vodním kolem a sloužila k výrobě řeziva drob-
ným zemědělcům a majitelům lesa v okolí. Dnes 
ji připomíná dřevěná stavba za firmou Svobstav. 
Souběžně s cestou na Korsiku vedl vodní náhon 
na pilu, napájený z potoků tekoucích z Ochozy 
a rybníka Klečkovce. Z Ochozy tekl potok nad ces-
tou okolo jatek a spojoval se s druhým potokem 
v Jarošově rybníčku,  vybudovaném jako záso-
bárna vody pro náhon k pile pod hrází Klečkovce 
(u kaštanu). V místech za dnešní zastávkou měst-
ské dopravy se cesta dělila. Hlavní pokračovala 
rovně po mostě přes náhon a další most směrem 
k Ochoze. Vpravo odbočovala cesta kolem náho-
nu směrem k Ráčkovu mlýnu a horní části Korsiky. 
Z ní odbočovala další cesta do Koruny. Z Ráčkova 
mlýna už pamatujeme jen klenuté sklepení, které 
nám dětem poskytovalo zázemí k různým hrám 
a k opékání ulovených pstruhů. Korsiku jsme 
v tu dobu rozdělovali na horní a dolní. V horní se 

nacházelo několik rodinných domů vystavěných 
na stráni za Ráčkovým mlýnem před 2. světovou 
válkou. Cesta k horní Korsice vedla přes potok 
hlubokým úvozem, který byl v zimních měsících 
zavátý sněhem a znemožňoval přístup povozů. 

Po válce byl postaven nový betonový most a za 
ním odbočovala nová ulice Dukelská. Vpravo 
na ni navazovala ulice Veslařská. Obě umožni-
ly výstavbu nových rodinných domů. Původní 
historická část Korsiky se nacházela u cesty 
k Ochoze a říkali jsme jí dolní Korsika. Za 
mostem přes potok byla po levé straně stará 
zemědělská usedlost čp. 77, kterou v roce 1904 
zakoupil náš dědeček Karel s babičkou Josefou. 
Přistěhovali se z Daňkovic se svými šesti dětmi, 
další tři se jim narodily již na chalupě v Novém 
Městě. Jedním z devíti dětí byl také náš tatínek 
Karel (*1899), který po smrti dědečka v roce 
1934 na chalupě dále se svou rodinou hospodařil 
a provozoval povoznictví, především přepravu 
zboží z dráhy do obchodů u Brádů, Skuteckých 
a dalších. Přímo v chalupě zvané katovna jsme se 

také oba narodili (Alena – 1934, Karel – 1935) 
a prožili svoje dětství a mládí. Dnes na místě na-
šeho domu stojí vila Štorkových. Nedaleko domu, 
v místě dnešní mateřské školy, byl rybníček 
Švanďáček. V hrázi rybníčka, po které se chodi-
lo cestičkou na Žďárskou ulici, hnízdili ledňáčci, 
kteří měli ve zdejším potoku, plném drobných 
rybek, bohatý zdroj obživy. Potoky obtékající náš 
dům nebyly regulované, a tak jsme často zažívali 
povodeň. Největší v roce 1952, kdy po silné bouř-
ce přetékaly hráze rybníků Cihelňák a Klečkovec. 
Voda tehdy protékala ve výši cca 30 cm naší cha-
lupou a zatopila studni s pitnou vodou. Zatopeny 
byly louky kolem potoka i Žďárská ulice pod ne-
mocnicí až k Jarošům. Za náhonem na pilu, pod 
hrází Jarošova rybníčka, byly sádky místních 
rybářů. Jejich součástí byla zděná budova, ve 
které se nacházela pstruží líheň. Ta sloužila ke 
každoročnímu doplňování potoků pstruží nása-
dou. Přes louku za katovnou byla městská jatka 

– v hovorové mluvě šlachta. Zde si místní řezníci 
poráželi dobytek, který pak po rozřezání odváželi 

do svých krámů. Za zmínku stojí pan Hloušek, 
který měl řeznictví pod gymnáziem a k přepravě 
masa používal psí spřežení s malým vozíkem. Na 
jatka se přiváděl dobytek pěšky. Uvnitř budovy se 
přivázal za hlavu pomocí dvou silných provazů k 
ocelovým kroužkům zabudovaným k betonové 
podlaze. Porážku prováděl vždy nejsilnější pří-
tomný řezník úderem mohutné, speciálně zašpi-
čatělé palice. Několikrát se stalo, že býci ucítili při 
přivádění krev a nechtěli vstoupit do budovy. Po-
tom jim dávali na hlavu pytel namočený do vody 
v potoce. Za jatkami stál upravený, krytý náklad-
ní železniční vagon, ve kterém bydlela rodina Dol-
níčkova. S jejich třemi dětmi jsme se kamarádili, 
byli to naši vrstevníci. Příbytek rodiny byl vždy 
čistý a uklizený. Po válce se rodina odstěhovala 
do Chomutova. Po pravé straně cesty stála za po-

tokem Gregorova stodola, hospodářská budova 
a obytná budova pro dvě rodiny. Tyto stavby byly 
v 50. letech přeměněny na strojně traktorovou 
stanici. Po zbourání této části Korsiky zde byly 
postaveny tři rodinné domy. Poslední stavbou 
dolní Korsiky bylo hospodářské stavení pana 
Líbala. Dům těsně pod hrází rybníka zvané-
ho Líbalák tam stojí dodnes. Tento rybník měl 
směrem od cesty k Ochoze pozvolné písčité dno 
a byl hojně využíván ke koupání. Ve večerních 
hodinách jej využívali někteří sedláci k plave-
ní koní. Zajímavostí Líbalova domu bylo také 
využití vodního spádu k výrobě elektrické ener-
gie pomocí malé vodní turbíny s generátorem. 
Rybník je dnes vypuštěn a bahno na jeho dně 
znehodnoceno dřívější průmyslovou výrobou 
blízkého podniku Chirana. Na Korsiku vzpo-
mínáme rádi, byl to konec města s překrásnou 
okolní přírodou a nesčetnými zážitky proži-
tými v této samostatné okrajové části města. 

Alena Albrechtová a Karel Švanda
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O novoměstských ulicích: Korsika

Vzpomínky na dětství a mládí prožité na Korsice
Ráčkův mlýn
Dům čp. 78 býval mlýnem u rybníka Klečkovce, 
na němž provozoval mlynářskou živnost Josef 
Ráček. Ráček byl do jisté míry podivínem. Za-
řízení mlýna měl velmi zastaralé a mlýn sám se 
nacházel ve zchátralém stavu. Proto byl také zá-
kazníky málo vyhledáván. Ti dávali semlíti obilí 
do slušnějších mlýnů. V Ráčkově mlýně se mlelo 
obyčejně jen z nouze a na počkání, jak se říkalo, 
anebo ve válečných letech načerno, bez úředního 
povolení. Zde bylo nejmenší nebezpečí kontrol, 
které ve válce po mlýnech chodily. Ráček míval 
časté spory s místním velkostatkem – majitelem 
rybníka, se kterým se často soudil. Mezi jinými 
vedl také s velkostatkem spor, který se projedná-
val u Krajského soudu v Jihlavě, v němž uplat-
ňoval náhradu za led, který se v zimě na rybníce 
tvořil a jejž v té době dobývali řezníci a hostinští. 
Ráček uváděl doslovně v žalobě, že led nikoliv 
z vody rybářské, nýbrž z vody mlynářské tvo-
řen bývá. Snad měl do jisté míry i pravdu, neboť 
k mletí používal horní vodu, na kterou měl dle 
vodního práva nárok, a led se tvořil vlastně z této 
vody. Bohužel však toto jeho stanovisko u soudu 
neobstálo. Stěžoval si jednou také městské radě 
na Sportovní klub, že bez jeho souhlasu natáhl 
nad jeho loukou telefonní drát k chatě na Ha-
rusovci. Snad prý že mu ten drát stíní. Ovšem 
městská rada měla z toho jen legraci. Nakonec 

se rozhodl nabídnout svůj mlýn Státnímu památ-
kovému úřadu jako starožitnost. Podal v této věci 
velmi obšírnou žádost, dosti vtipně sestavenou. 
Ovšem památkový úřad neměl o mlýn zájem. Rá-
ček se rád chlubíval, že je ze šlechtického rodu, 
a také u vchodu do mlýna si vysázel z bílého kře-
mene šlechtický erb. Ve své žádosti o převzetí 
mlýna do památkové péče také uváděl, že je po-
tomkem slavného mlynářského rodu Ráčků z Ra-
čic. Po smrti Josefa Ráčka koupil mlýn, vlastně již 
skoro jen jeho zbořeniště, místní velkostatek, kte-

rý dal to, co z bývalého mlýna ještě zbylo, v červnu 
1935 zbořit, a tak mlýn zanikl. Dlužno připome-
nout, že jeho nejstarší dcera Anna byla na Kono-
pišti komornou u rodiny rakouského následníka 
trůnu arcivévody Františka Ferdinanda, zavraž-
děného i s manželkou v roce 1914 v Sarajevě. 

Karel Smejkal

(pozn. red.: Poslední památkou na Ráčkův mlýn 
jsou dva mlýnské kameny, kterými je podložen 

mlejnek z Víru na dvoře Horáckého muzea.) 

V  příštím čísle:
nemocnice 

a pod zastávkou

Část města zvanou Korsika dnes tvoří tři ulice – 
Dukelská, U Jatek a Veslařská. Pravidelná zástav-
ba tu začala pomalu vznikat až od 20. let minulého 
století. O sto let dříve bychom kráčeli k Ochoze po 
cestě vinoucí se podél potoka mezi loukami a poli 
a jen tu a tam bychom narazili na stavení. Jako 
první by nás upoutal svým klapotem mlýn, jehož 
kolo roztáčely vody rybníka Klečkovce. Když zde 
ovšem roku 1570 koupil Vávra Štrafa stoupy od 
Jana Řešítka a přestavěl je na mlýn, jmenoval se 
rybník Sadový. Současné jméno rybníka je pa-
mátkou na mlynáře Jana Klečku, který zde hospo-
dařil počátkem 17. století. Byl na dlouhou řadu let 
posledním svobodným mlynářem na tomto mlý-
ně. Mlýn od Klečky koupila vrchnost a pak tu byli 
mlynáři pouze v nájmu. Rybník je ovšem znám 
i jako Ráčkovec, podle posledního mlynáře Josefa 
Ráčka. Naproti mlýnu stávalo obydlí novoměst-
ského kata. Ačkoli město přišlo o pravomoc sou-
dit hrdelní zločiny již v roce 1729, domu se říkalo 

katovna až do jeho zboření. Příhodnější bylo po-
jmenování rasovna, protože mistři ostrého meče 
nemívali v péči jen odsouzence, ale odstraňovali 
i pošlá či nemocná zvířata. Po roce 1729 už měs-
to nepotřebovalo kata, ale stačil mu jen ras – an-
toušek. Kousek odtud, také po levé straně cesty 
k Ochoze, vyrostla v roce 1896 budova městských 
jatek. Do té doby si provozovali řezníci jatky sami, 
a to v místech, kde se dnes kříží ulice Radniční 
a Tyršova. Spěcháme po cestě dál a necháváme za 
sebou pach mrtvých zvířat v naději, že narazíme 
na klidnější kout. Pazderna, stojící tentokrát po 
pravé straně cesty, by jím snad mohla být. Toto 
stavení, sloužící k sušení a zpracování lnu, však 
nebylo nadarmo postaveno o samotě za městem. 
Při sušení lnu totiž často docházelo k požárům. 
A nezměnilo se na tom nic ani poté, co pazder-
nu, patřící k domu čp. 14, koupil v roce 1859 
Karel Gregor, obchodník a majitel domu čp. 10. 
Gregor nechal pazdernu přestavět na tírnu lnu, 
nebezpečí ohně však zažehnáno nebylo. V únoru 
1899 zde vypukl památný požár, při kterém zahy-
nuly dvě dělnice. Gregorova tírna byla nazývána 
Korsika a dala jméno celé čtvrti. Naši pouť po 
korsických samotách zakončíme opět u rybníka. 
Pod jeho hrází stojí dosud dům čp. 76, který bý-
val kdysi mlýnem. Nám již známý Vávra Štrafa 
zde v roce 1579 koupil stoupy od Jana Holárka 
a někdy poté byl postaven malý mlýn (mlýnec). 
V něm se poměrně často střídali mlynáři, až ho 
v roce 1605 koupil Zikmund Zich. V držení jeho 
rodu zůstal dům čp. 76 až do roku 1835. Ale mlýn 
tu tak dlouho neklapal, zanikl během třicetileté 
války a již nikdy nebyl obnoven. Poslední mly-
náře dosud připomíná jméno rybníka – Zichův. 

Dnes je znám i jako Líbalák. V roce 1896 totiž 
dům získal František Líbal, pocházející z Jiříko-
vic. František Líbal nechal v roce 1930 dům pře-
stavět do současné podoby a jeho syn Jaroslav se 
po válce pokusil znovu využít vodní sílu. U domu 
se opět po dlouhých letech objevilo vodní kolo, 
které bylo napojeno na zařízení vyrábějící elek-
trickou energii. Trpělo však nedostatkem vody 
a brzy po napojení na rozvodnou síť bylo zruše-
no. Samo kolo tu vydrželo ještě o několik let déle.

Vít Křesadlo

Od samoty k samotě, od rybníka k rybníku

Pilnice Jarošovy pily, 
v pozadí katovna. 

Neregulované potoky u katovny.

Uprostřed sádky u Jarošova rybníčku, za nimi katovna, vpravo městské jatky. 

Hokejisté na Klečkovci 
a novostavby na Veslařské ulici. 

Stodoly patřící k bývalé 
Gregorově tírně. 
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

15. 4. 
23. 4.
25. 4. 

6. 5.
15. 5.

Ema Ela Nováková
Jan Šustr
 Ondřej Kotovic
Jiří Kozár
Lukáš Ondráček

Jaroslav Belatka
Blanka Krupicová 
Růžena Harvánková
Anežka Vykutilová
Josef Andrlík
Anna Kuderová
Věra Řehulková
Antonie Dostálová 

88
85
94
 87
86

 80
80
90

Významná červnová výročí

28. 4. 
29. 4.
30. 4.

1. 5.
5. 5.
6. 5.

12. 5.

Marie Košíková (Nové Město, 1941) 
Ladislav Fuksa (Slavkovice, 1932)
Emil Staněk (Nové Město, 1927)
František Mičík (Olešná, 1942)
Josef Kratochvíla (Nové Město, 1936)
Vlasta Hudečková (Petrovice, 1926)
Marie Kociánová (Nové Město, 1939)

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.

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

11. 6.
13. 6.
15. 6.
15. 6.
15. 6.

Klub seniorů

Stálá expozice: Z díla Jana Štursy, Z tvorby V. 
Makovského, Krajinářská expozice (O. Blažíček, 
J. Jambor, R. Hanych, P. Kopáček, B. Lacina aj.), 
Jiří Vašica – Sochařovy sny, zámecký kabinet

Probíhající výstavy:
Padesát let Horácké galerie 
(do 31. 8. 2014) 
Výběr ze sbírkového fondu Horácké galerie, kte-
rý se podařilo nashromáždit během padesáti 
let existence této instituce nákupy od autorů, 
soukromých sběratelů a darů. Na výstavě tak 
budou zastoupena nejen díla známých uměl-
ců Vysočiny, ale i umělecká tvorba současníků.
Malíř a grafik Karel Němec /1879 – 1960/ 
(do 7. 9. 2014) 
Výstava ke 135. výročí narození novoměstského 
malíře a grafika Karla Němce nabídne průřez Něm-
covou tvorbou od kreseb přes grafické práce, vy-
dané knihy s autorskými texty až po návrhy sgrafit.

Zveme vás na vernisáže: 
úterý 10. června 2014 v 17 hodin 
Pocta Tamaře Diviškové / Sdružení keramiků 
Brno 
Výstava keramiky, věnovaná člence Sdružení 
keramiků Brno paní Tamaře Diviškové k jejímu 
kulatému životnímu jubileu.

Koncerty:
úterý 10. června 2014 v 17:30 hodin 
Rok bratří Křičků: Trio Martinů
Horácká galerie a město Nové Město na Moravě 
si vás dovolují pozvat na koncert uspořádaný v 
rámci Roku bratří Křičků. V rámci koncertu bude 
mít premiéru i jedna ze skladeb Jaroslava Křičky.

čtvrtek 19. června 2014 v 18 hodin 
Rok české hudby: Letní koncert 
Druhý z cyklu koncertů k Roku české hudby, 
připraveno ve spolupráci s Hudební fakultou 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
Účinkují: posluchači kateder zpěvu a klavírní 
interpretace HF JAMU - Eliška Ouředníčková 
(zpěv), Valerie Kuchinskaya (Bělorusko - zpěv), 
Zuzana Bouřilová (klavír), Richard Pohl (klavír).

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

na FB: horackagalerie.nmnm

Vzpomínka

3. 6. 1864 zemřel v Praze František Šír, akade-
mický malíř a litograf, 150. výročí úmrtí (na-
rodil se 4. 2. 1804 v Novém Městě na Moravě)
15. 6. 1949 zemřel v Praze ThDr. Josef Křenek, 
evangelický teolog, synodní senior, 65. výročí úmr-
tí (narodil se 13. 1. 1885 Kundratice u Rozsoch) 
23. 6. 1939 zemřel v Novém Městě Antonín Má-
lek, učitel, ředitel I. ZŠ, 75. výročí úmrtí (narodil 
se 10. 8. 1876 Bačov u Boskovic)

2. června uplyne 20 
let od chvíle, kdy nás 
opustila naše drahá 
maminka a babička, 

paní Vincencie Sobot-
ková z Nového Města 

na Moravě. 

Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. Syn 
Zdeněk a snacha Olga 
s rodinami

Stomagotolická pohotovost

1. 6. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Vel-
ká Bíteš, 566 533 129
7. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
8. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
14. 6. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 
223, Velká Bíteš, 566 533 092
15. 6. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332
21. 6. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232
22. 6. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
28. 6. MDDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo 
náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
29. 6. MUDr. Kateřina Škorpíková, Student-
ská 7, Žďár nad Sázavou, 566 690 123

Minibazar

Městská policie informuje

Dne 11. 4. řešili strážníci na ul. Budovatelů dva 
případy neoprávněného stání vozidel na vyhra-
zeném parkovišti. Jelikož se jednalo o vozidla, 
pro  která nebyla tato místa vyhrazena, byl stráž-
níky nařízen jejich odtah. Dne 21. 4. v odpoled-
ních hodinách byl za pomoci kamerového sys-
tému odhalen mladík, který se na Vratislavově 
náměstí dopouštěl protiprávního jednání. Rych-
lým zásahem strážníků byl na místě přistižen 
a  celá věc následně vyřešena  blokovou  poku-
tou. Dne 22. 4. bylo na služebnu MP oznámeno 
občanem z NMnM, že došlo k odcizení jeho 
jízdního kola, které nechal odstavené a nezajiš-
těné u jedné z prodejen na Vratislavově náměstí. 

Než se vrátil z prodejny, kolo bylo pryč. Celá věc 
byla předána PČR k dalšímu opatření. Městská 
policie tímto apeluje na všechny občany,  aby si 
na svůj majetek dávali větší pozor a řádně si ho  
zajistili tak, aby pachateli co nejvíce ztížili jeho 
možné odcizení. 23. 4. bylo prostřednictvím 
PČR oznámeno, že v prodejně Penny Market 
byla přistižena osoba při krádeži drobného zboží. 
Strážníci po provedení nezbytných úkonů celou 
věc vyřešili na místě uložením blokové pokuty. 
O den později řešili strážníci poškození dveří  
kanceláře recepce hotelové ubytovny na ul. Ma-
sarykova. Došlo k násilnému vniknutí do tohoto 
objektu. Místo strážníci  zajistili do příjezdu hlíd-

ky  PČR, která si věc převzala. Dne 1. 5. byl stráž-
níky odchycen pes, který se volně pohyboval na 
Vratislavově náměstí. Vzhledem k tomu, že se 
přes veškerou snahu  nepodařilo zjistit majitele, 
byl umístěn do útulku ve Žďáru na Sázavou. 3. 5. 
bylo v ranních hodinách  oznámeno na služebnu 
MP, že došlo k vloupání do šaten a kanceláře na 
fotbalovém stadionu. O této události byla ihned 
vyrozuměna PČR, která si věc na místě převza-
la. Ve dnech 6. 5. a 11. 5. řešili strážníci krádeže 
zboží v prodejně Penny Market. V obou přípa-
dech se jednalo o pachatele, kteří nebyli v mi-
nulosti za  krádeže trestáni.  Strážníci tak věc 
vyřešili na místě pokutou.  Jiří Hradil, velitel MP

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v 
Novoměstsku je zpoplatněna částkou 
20 Kč za inzerát. Máte-li zájem o zve-
řejnění zaslaného inzerátu, prosíme o 
uhrazení této částky buď osboně v Infor-
mačním centru na Vratislavově náměstí 

(Horácké muzeum) nebo formou SMS. 

1. Pokud je vaším operátorem Telefónica O2, 
zašlete na číslo 900 06 20 zprávu ve tvaru 
NKZ 
2. Pokud je vaším operátorem Vodafone 

nebo T-Mobile, zašlete na číslo 902 06 zprá-
vu ve tvaru NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než 
je uvedeno v inzerátu, prosíme o uvedení 
čísla pod text inzerátu do závorky.  Počet 
inzerátů = počet SMS.                                -red-

Odešel, ale zůstal v 
srdcích těch, kteří ho 

měli rádi.

Dne 9. června uplyne 
15 let, co nás navždy 
opustil pan Karel Špi-
nar z Nového Města 
na Moravě. S láskou 
vzpomíná manželka a 
dcery s rodinami.

Pozvánka

Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených upozorňuje na změnu 
času odjezdu autobusu, který zajišťuje zájezd do 
brněnského planetária 5. června. Odjíždět se 
bude již v 6 hodin od nádraží a v 6.10 od kultur-
ního domu.

manželství

Kristýna Němcová, Jiří Šimek
Daniela Gregorová, Martin Novotný
Klára Nováková, Martin Kunc
Šárka Křížová, Pavel Čonka
Jarmila Krausová, Martin Pospíchal

26. 4.
3. 5.

10. 5.
17. 5.
17. 5.

2. 6. Přednáška Marie Scheibové na téma
„Diskriminace a týrání seniorů“

KD      15 – 17 hod. 

9. 6. Vycházka do Maršovic
Sraz ve 14 hod. u viaduktu na Bělisku.
14 -  17 hod.
20. a 21. 6. Účast na slavnosti NOVA CIVITAS 
individuálně dle programu

30. 6. Táborák
Ohniště za DPS      15 – 17 hod.       

4. května uplynul rok, co zemřel táta a děda, pan 
Josef Zelený. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.                                                               
Marta a Zdeňka

Hledám pronájem bytu 2+1, 2+kk nebo větší 
1+1. S výtahem. Tel.: 606 507 830.
Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prostory 
v rodinném domě v Novém Městě na Moravě, 
Štursova ul. 487 (3 místnosti se samostatným 
vchodem, vhodné jako lékařská ordinace, ev. 
kanceláře). Jedná se o současnou zubní ordinaci 
MUDr. V. Dvořákové. Tel.: 728 685 788.
Prodám byt 2+1 v NMnM, ulice Masarykova, 
plastová okna, zděné jádro, zasklená lodžie. Cena 
dohodou, tel.: 608 724 448.
Prodám horské kolo zn. DEMA, vel. 24". Velmi 
zachovalé, pořizovací cena 5000 Kč, nyní 2500 
Kč. Tel.: 737 765 493.
Prodám vnitřní dveře z 1/3 prosklené, bílé. Cena 
400 Kč, tel.: 608 439 558.
Vyměním slunný městský byt 2+kk, dobře situ-
ovaný v klidném domě, za větší (3+1, 4+1), tel.: 
603 487 920.
Pronajmu byt 2+1 s balkonem v os. vlast. po cel-
kové rekonstrukci na ulici Pavlovova – zděné já-
dro, nová plastová okna. Srpen – září 2014. Tel.: 
603 251 432

Nabízím k prodeji velké množství oblečení na 
kluka a holku od narození do cca 2,5 roku, veli-
kosti 56 – 98 (zn. Next, Cherokee). Dále chůvič-
ku, 2x peřinky včetně ložního povlečení, postýlku 
s matrací. Foto mohu poslat e-mailem. Tel.: 720 
231 124.
Prodám byt 2+1 s komorou v OV, 63 m² v Novém 
Městě. Cena 897 tis. Kč, tel.: 773 498 424.
Prodám 4 ks letních pneumatik, téměř nové, roz-
měr 165/65-R15. Cena 700 Kč/ks. Tel.: 702 335 
771.
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě, tel.: 602 957 
774.
Pronajmu nebo prodám byt 2+1/+komora/
Nové Město na Moravě, Ždárská,byt je po kom-
pletní rekonstrukci, plastová okna, zděné jádro, 
nová kuchyň, podlahy, dveře. Tel.: 777 616 825. 
Pronajmu byt 1+1 v ZR, po rekonstrukci. Volný 
od 1. 6., kauce nutná. Tel.: 737 624 452.
Daruji uleželý hnůj. Tel.: 566 616 629, volejte 
prosím po 18. hodině.
Mladí manželé koupí rodinný dům v Novém 
Městě na Moravě. Slušné jednání, tel.: 731 859 

655.
Prodám zahradu v osobním vlastnictví s chatkou 
v Novém Městě na Moravě. Tel.: 705 215 243.
Koupím byt v Novém Městě, 3+1 nebo 4+1, tel.: 
604 302 749.
Pronajmu nezařízený byt po celkové rekonstruk-
ci (nová koupelna a kuch. linka) 1+1, 40 m², v 
centru NMnM. Přízemí, sklep, orientace JZ. Jen 
dlouhodobě, kauce nutná. Tel.: 605 408 352.
Prodám zahradu s chatkou a skleníkem směr Tři 
kříže č.p. 2483/5, voda, elektřina, 400 m² za 200 
tis. Kč s možností přikoupení sousední identické 
zahrady č.p. 2483/7 za 120 tis. Kč. Tel.: 720 204 
059 od 17 hod. nebo sms.
Hledám pronájem menšího bytu 1+1, 2+kk nebo 
2+1, tel.: 731 891 099.
Koupím 6 ks použitých tabulí z pozinkovaného 
vlnitého plechu. 2m x cca 90 cm.  Dále plechovou 
bíle smaltovanou vanu 140x70cm (hl.40 cm), mi-
nimálně používanou. Tel.: 605 250 493.
Pronajmu zařízený byt 1+1 v Brně (Poříčí), nej-
lépe studentům. Volný od srpna (září) 2014. Tel.: 
604 685 442.

Další zpravodaj

Červencové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku 15. června 2014. Do distribuce se 
dostane nejpozději 30. 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. 

Navštivte mlejnek z Víru na dvorku Horáckého 
muzea, v provozu je každou půlhodinu od 9 do 
16 hodin. O prázdninách od 9 do 17 hodin. Stejná 
provozní doba platí i pro Strašidelné podzemí.

Maloval krajinu Novoměstska
12. června uplyne 85 let od narození pedagoga 
a výtvarníka Milana Kotláře. Jako učitel působil 
na novoměstských školách. Ve své tvorbě vychá-
zel z realistického přístupu v malbě, kresbě, gra-
fice. Byl krajinářem, tvůrcem zátiší. Krajinu ma-
loval ve všech ročních obdobích, nejraději však 
v předjaří, na jaře a v létě. Používal techniku ole-
je, pastelu. Barevná škála, kterou používal, byla 
charakteristická jemnými tóny a odstíny.  Mnoho 
námětů čerpal z okolí Nového Města, Milov, Od-
rance, Samotína, Blatin a dalších míst. Od roku 
1969 byl členem výtvarného kroužku při Kultur-

ním domě v Novém Městě, se kterým často vy-
stavoval. Mnoho kolektivních výstav absolvoval 
v Uherském Brodě při Uherskobrodských dnech 
J. A. Komenského. Z každého jeho obrazu jsme 
mohli cítit citový vztah malíře k domovině. Pro 
Kotlářovu tvorbu nejlépe platí slova pohledec-
kého rodáka a malíře Josefa Jambora: „Maloval 
jsem tak, jak jsem cítil a viděl.“   Mgr. Josef Pavlík
Vzpomínka na novoměstského učitele a výtvarníka 

Milana Kotláře byla redakčně upravena 
a zkrácena. Plné znění si můžete přečíst 

na noviny.nmnm.cz. 

Květinový den
Prevence plicní rakoviny a výchova k neku-
řáctví byly letošním tématem Českého dne 
proti rakovině. Jsme vděčni proto všem, kteří 
koupí žlutého kvítku přispěli k získání finanč-
ních prostředků určených nejen na nádorovou 
prevenci, ale i na výzkum a vybavení onkolo-
gických pracovišť. Děkujeme dobrovolníkům 
a vedení novoměstského gymnázia za spolu-
práci studentů, kteří řady dobrovolníků vydatně 
posílili. Společně se podařilo získat 11 423 Kč. 

Onkologický klub Návrat 
Nové Město na Moravě
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Letošní Slunohraní přinese flétnu i swingové housle

V Novém Městě nastane Lijavec

Na začátku července se už popáté setkají v No-
vém Městě na Moravě hudebníci z celé republiky, 
aby společně absolvovali pět dní s hudbou a získa-
li nové zkušenosti od úžasných lektorů. Jako kaž-
dý rok chystají pořadatelé pro obyvatele Nového 

Města na Moravě a okolí sérii tří koncertů na ná-
dvoří Horácké galerie a netrpělivě očekávají zdej-
ší milé a pro hudbu nadšené publikum. Koncerty 
začnou ve středu 2. 7. ve 22 hod., a to netradič-
ně nočním koncertem. Do Nového Města zavítá 

„klenot“ loňského závěrečného koncertu, mladič-
ká flétnistka Michaela Koudelková.  Vloni se před-
stavila s orchestrem v jedné skladbě, nyní jí bude 
patřit celý večer. Spolu s cembalistkou Monikou 
Šujanovou připravily komorní procházku staletí-
mi. Ve čtvrtek 3. 7. se nádvořím rozezvučí rytmic-
ká hudba a zpěv swingové a westernové trojice 
Rawdy Rascals. Muzikanti této pražské kapely 
nasbírali své zkušenosti v mnoha zemích světa 
a věřte, že swingové housle Jiřího Králíka vás 
rytmicky dostanou. V pátek 4. 7. vás Slunohraní 
opět pozve na tradiční závěrečný koncert. Janáč-

kovo kvarteto tentokrát uvidíte hrát v pětičlenné 
sestavě. Přední český houslista a violista Bohu-
slav Matoušek jej posílí svojí violou a kvarteto se 
promění ve smyčcový kvintet. Ve druhé části veče-
ra vás čeká Letní orchestr, složený z usměvavých 
účastníků kurzu pod vedením dirigenta Richar-
da Kružíka. Také jeho program ozdobí na závěr 
Houslový koncert a-moll J. S. Bacha v podání Bo-
huslava Matouška. Vstupenky si můžete rezervo-
vat na www.slunohrani.cz, k vyzvednutí i k prode-
ji budou vždy hodinu před začátkem koncertu. Po 
celou dobu Slunohraní (1. - 4. 7.) jste srdečně zvá-
ni do malé informační kavárny před branou Ho-
rácké galerie. Novoměstské Slunohraní se koná 
za podpory Nového Města na Moravě, čestnými 
partnery jsou Horácká galerie a ZUŠ Jana Štursy. 

-NS-

Dětský den 1. června aneb Nové Město dětem

Bělisko
13.00 Střelecký klub - Bělisko - soutěž ve střel-
bě se vzduchovkou

náměstí
14.00  Odpoledne s vašimi psími mazlíčky - 
ukázka výcviku služebního psa - agility 

15.00  Lyžařská soutěž se Sportenem  - pro 
všechny účastníky - s sebou chrániče na kolena

16.00  Myš Maš -  kapela

17.30  Pískomil se vrací - kapela
Slovem bude doprovázet Michaela Mráčková

Doprovodné aktivity:
Po celé odpoledne jízda po náměstí v kočáře 
taženém koňmi z Jezdeckého klubu Kundra-

tice u Křižanova.

Výstava hasičské techniky, ukázka záchranné 
techniky

Graffity workshop s Portimem

Vstup do Horáckého muzea zdarma

Besip - ověření znalostí pravidel formou testů, 
simulace alkoholu v krvi

VZP - měření tlaku, procenta tělesného tuku, 
informace o příspěvcích a výhodách pojištěn-
ců

Junák, svaz skautů a skautek - vědomostní a 
sportovní soutěže
Orel - florbalová  soutěž

Výroba záložek - knihkupectví Trojan 

Ozdobné vyřezávání do jablíček - p. Mach, p. 
Bulvová

Slalomová dráha s koloběžkami s Cyklo - 
Sport Šlechta

V případě špatného počasí bude akce přesu-
nuta do kulturního domu. 
Akci pořádá DDM Nové Město pod záštitou 
starosty Michala Šmardy. Spolupracující or-
ganizace a podnikatelé: Orel, EZOP, Portimo, 
Junák - svaz skautů a skautek Nové Město 
na Moravě, Sbor dobrovolných hasičů  Nové 
Město na Moravě, městská policie, VZP, Be-
sip, Horácké muzeum, Cyklo -Sport Šlechta, 
ATEVET, Knihkupectví Trojan, Ovoce-zele-
nina Slovák a další.

Program

Zajímavé informace čekají na děti i mimo školu
Předškolní i školní děti se mohou dozvědět 
mnoho zajímavého i mimo školní lavice. V 
Novém Městě je široká nabídka vzdělávacích 
doprovodných programů, připravována hned 
ve třech institucích. Tyto programy probíhají 
v městské knihovně již od jejího vzniku, více 
než deset let se konají v Horácké galerii a letos 
nově se přidalo i Horácké muzeum. Nejrozsáh-
lejší nabídku pro děti od mateřských školek až 
po střední školy má městská knihovna. Není se 
čemu divit, knihy skrývají nepřeberné množství 
zajímavostí, a tak se nejmenší děti seznamují 
s pohádkami skrze úkoly a hádanky, zvyky nebo 
se dozvědí, jak vzniká knížka. Starší děti si bě-

hem besedy povídají o vzniku písma, prvních 
knihovnách nebo pracují s on-line katalogem. 
Na přání pedagoga si studenti mohou také po-
vídat o konkrétních spisovatelích a vybraných 
knihách. Besedy pro školní skupiny jsou zdar-
ma. Z pestré nabídky je nutné předem si vybrat 
a besedu objednat, protože v knihovně se konají 
i tři za den. Na stejnou cílovou skupinu jsou za-
měřeny i kulturně vzdělávací programy Horácké 
galerie. Ty jsou připravovány v návaznosti na 
aktuální výstavy nebo stálé expozice. V červnu 
se tak nejmenší děti mohou vydat třeba na svoji 
první návštěvu galerie. Dozvědí se, co je galerie, 
obraz, socha. Starší děti mají programy zamě-

řeny na portrét, figurální malbu a krajinomalbu. 
Od konce května je pro 2. stupeň ZŠ a SŠ určen 
program Od grafiky ke sgrafitu, kde se studenti 
seznámí s tvorbou Karla Němce. V Horáckém 
muzeu je možné během celého roku a po před-
chozí domluvě absolvovat komentované pro-
hlídky. Letos byl navíc připraven program pro 
žáky ZŠ v rámci výstavy Martina Jelínka Dřevo-
kraj, na kterém si děti prohlédly výstavu a dře-
věné exponáty, tvořivá část programu proběhla 
ve školní třídě z první republiky. Další programy, 
např. výstava věnovaná přírodním zahradám, 
výtvarná dílna k výstavě animovaného večer-
níčku Krysáci, se chystají už na podzim.    -kuku-

„Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elek-
trický proud, střídavý, střídavý, silný elektrický 
proud…“. Slova známé písně s názvem Elektric-
ký valčík zazní v kulturním domě v pondělí 16. 
června 2014 v rámci divadelní hry Lijavec. Jde 
v  pořadí o deváté zrestaurované dramatické dílo 
českého génia Járy Cimrmana. Premiéra proběh-
la před neuvěřitelnými dvaatřiceti lety v praž-

ském Braníku a nyní ji uvidíte v novoměstském 
KD. Hra s opravdovým deštěm sice nese klasic-
ké prvky cimrmanovské zábavy, ovšem v průbě-
hu se divák dočká proměny a poodhalí kousek ze 
života Járy Cimrmana. Vstupenky je možné za-
koupit za 360 Kč na IC, nebo za 380 Kč na mís-
tě. Držitelé Novoměstské karty mají 20% slevu. 

-kuku-

Jan Svoboda a Radek Jaroš v muzeu
Horácké muzeum chystá na červen dvě nové 
výstavy. 19. června v 17 hodin se můžete těšit 
na vernisáž výstavy Jana Svobody z Radňovic, 
který se představí nejen jako malíř, ale vystaví 
také své sochařské, řezbářské a další kutilské vý-
tvory. Na vernisáži zahraje akordeonový soubor 
Arnie´s harmony. V průběhu výstavy plánujeme 
workshop s panem Svobodou, při kterém bude 
malovat přímo v prostorách muzea. V pátek 
27. června v 16 hodin se ve vestibulu Horácké-

ho muzea uskuteční vernisáž výstavy fotografií, 
suvenýrů a horolezecké výbavy z cest známého 
cestovatele a dobyvatele osmitisícových vrcholů 
Radka Jaroše z Nového Města na Moravě. Od 
13 do 17 hodin bude při příležitosti vernisáže 
na náměstí před muzeem umístěna nafukovací 
horolezecká stěna pro děti. Na dvorku muzea si 
potom budete moci vyzkoušet techniky lezení 
s místními horolezci. Obě výstavy můžete na-
vštívit po celou letní sezonu až do 31. srpna.   -ah-

Druhá společná noc muzea a galerie
V pátek 16. května se v Novém Městě na Mora-
vě konala již posedmé Muzejní a galerijní noc. 
Program začal v 16 hodin loutkovým předsta-
vením divadla Jana Hrubce s názvem Honza 
a drak. Příběh to byl napínavý, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo, Honza porazil draka 
a oženil se s princeznou. Děti si mohly vyrobit 
svůj kouzelný lektvar. Poté následovalo čtení 
paní Heleny Zelené Křížové z její knihy pověs-
tí z Horácka, kterou vydala na konci minulého 
roku. Nakonec se děti vydaly na netradiční pro-
hlídku Strašidelného podzemí, osvětleného jen 
svíčkami a lampičkami. Program pokračoval 
v Horácké galerii, kde byla zahájena výstava 

Padesát let Horácké galerie. Velkým lákadlem 
se stala nově otevřená expozice v zámecké 
komnatě, kde návštěvníci mohli zhlédnout 
13 původních zámeckých portrétů šlechticů, 
šlechtičen a představených Nadačního ústavu 
Panny Marie Školské. Z doprovodného pro-
gramu diváky oslovilo pohybové umění dua 
slovenských herců Divadla Faux Pas. Celá 
noc v galerii se nesla ve velmi klidném a poe-
tickém duchu, což podpořil i koncert s názvem 
Galerijní Noc..turno, kde skladby hrané tro-
jicí hudebníků z JAMU Brno byly proloženy 
recitací Anny Hubáčkové z Nového Města.  

-HM-, -HG-

Taneční 2014
Kulturní dům Nové Město na Mor. pořádá Kurz 
společenského chování a tance pro začátečníky 
pod vedením Vlasty Buryanové z taneční školy 
Starlet Brno. Zahájení kurzu je ve čtvrtek 11. září 
v 16 hodin. Kurzovné: 1200 Kč. Studenti místních 
středních škol se mohou přihlásit na svých ško-
lách, ostatní na tel. čísle 566 598 700 nebo mai-
lem na adrese: ludmila.neumanova@nmnm.cz.

Otvírání studánek
Folklorní soubory Kamínek, Sněženka a děti 
ze ZŠ Křižánky svým vystoupením zpestří slav-
nostní Otvírání studánek na Třech Studních. 
Slavnost, pořádaná Společností Vítězslavy Kap-
rálové a obcí Tři Studně, se koná 31. května ve 
14 hodin v lesním areálu u studánek Barborka 
a Vitulka.                                                                              -svj-

Upozornění pro návštěvníky 
městské knihovny

Od 30. června do 13. července bude městská 
knihovna UZAVŘENA. 

Od 14. července následuje prázdninový pro-
voz: středa 9-11 a 12.30-18 hod., pátek 9-11
a 12.30-17 hod. Ostatní dny bude zavřeno.

Zahradní slavnost v parku u evangelického kostela

Během neděle 15. června ožije park evangelic-
kého kostela Zahradní slavností. Srdečně vás 
zveme na odpoledne prožité v krásném parku. 

Pochutnáte si na vybraných dobrotách, lahod-
ných kávách rozmanitých příchutí a osvěžujících  
letních nápojích. Kromě toho bude pro všechny 
hravé, děti a dospělé,  připraven tvořivý i spor-
tovní program. Trénovat můžete začít na sou-
těžní trojboj rodinných týmů. V 17 hod. uvede 
nové loutkové představní soubor Divadlo z půdy. 
Letošní titul zní dobrodružně - Kašpárek mezi 
divochy. Tuto slavnost chystáme hlavně proto, 
abychom si užili společné setkání. Zároveň by-
chom chtěli akcí podpořit obnovu dětského hřiště 
v zahradě u kostela. Nápadité dřevěné hřiště tu 
stojí již několik let. Ačkoliv je v centru, je zároveň 

ve velmi klidném místě. I proto se stalo oblíbe-
ným místem setkávání rodičů s malými dětmi, 
ale i ti větší jej hodně využívají. Plnému provozu 
odpovídá to, že mnoho herních prvků je již po-
ničených a je třeba je opravit nebo nahradit no-
vými. Výtěžek z kavárny, trojboje a divadla bude 
použit právě na rekonstrukci. Nezní to skvěle? 
Mlsáním, sportováním a kulturním zážitkem 
podpoříte užitečnou věc. Srdečně vás všechny 
zveme od 14 hod. do zahrady evangelického kos-
tela. Program se bude konat za každého počasí. 

Daniela Šimková, 
Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě

Více kulturních 
zpráv na:

noviny.nmnm.cz
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www.zookramek.cz

Každý týden pro vás aktualizujeme akèní nabídku 
na našich webových stránkách. Z ní vybíráme:

sušené vepøové ucho 1 ks - jen 19,- Kè

sušená vepøová støívka 100 g - jen 29,- Kè

sušená vepøová játra 100 g - jen 25,- Kè

sušené vepøové plíce 100 g - jen 19,- Kè

sušená vepøová zaouška 100 g - jen 25,- Kè

sušený hovìzí penis 12 cm - jen 19 Kè

sušené kuøecí maso volné 100 g - jen 59,- Kè

sušené maso kuøe a kachna 1 ks - jen 7,- Kè

DEN Í U NÁSDÌT

Pátek 30. kvìtna 2014

Nakup  za 50 korun
házej kostkami  a vyhrávej!! 
- sladkosti, dobroty pro tebe i tvého zvíøecího kamaráda
  - propisky, voòavé sáèky, tašky, klíèenky, pøívìšky, trièka..
  

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ 
NOVOMĚSTSKA JE 15. 6. 

e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz 

tel.: 602 740 881

Poděkování: Spolek rodičů při ZŠ N.M.n.M., L. Čecha 860
a Sdružení rodičů a přátel ZŠ Pohledec děkují všem rodičům

a spoluobčanům za podpisy pod petici na potvrzení
Mgr. Jana Krakoviče ve funkci ředitele naší školy. 

Petici podepsalo 502 občanů. Bližší informace naleznete
na webu  http://www.zs2.nmnm.cz/spolek-rodicu/aktuality  

      Děkujeme za Vaši podporu.      

MALO A VELKOOBCHOD
S ELEKTROMATERIÁLEM A SVÍTIDLY
* poradenské místo v oblasti služeb energo (změna sazby, změna dodavatele energií,...)
* realizace a poradenství ve výstavbě fotovoltaických elektráren
* tepelná čerpadla - výpočty úspor, montáž, servis, poradna
* projektování - NN, VN
* elektromontáže

ZAME servisní, s.r.o.
ZAME servisní, s.r.o.

Palackého nám. 33
592 31 Nové Město na Moravě

IČ:  241 55 969
obchod@zame.cz

gsm: + 420 728 577 511

Po - Pá: 8:00 - 16:00, So 8:00 - 11:00
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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

Stop igeliťákům! www.taskyvysocina.cz



Kalendář akcí: červen 2014
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM
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Stránka 1

červen výstava Indiáni z družiny; Indiáni a jejich kultura městská knihovna
červen výstava Malíř a grafik Karel Němec; Padesát let Horácké galerie Horácká galerie

do 15. 6. výstava Z kosmu do mikrokosmu, výstava prací žáků ZUŠ Horácké muzeum
1.6.   10:00 pro děti Den dětí Penzion U Pasáčka
1.6.   14:00 pro děti Den dětí 2014 Vratislavovo náměstí
1.6.   14:00 pro děti Dětský den Penzion Vrchovina
2.6.   15:00 vzdělání Diskriminace a týrání seniorů, přednáší M. Scheibová kulturní dům
3.6.   16:00 vzdělání Horácké muzeum
4.6.   19:00 tanec kulturní dům
5.6.     9:30 ostatní kulturní dům

6.6.   15:00 ostatní
7.6.     8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

7.6.     9:00 trh Bleší trh kulturní dům
8.6.   16:30 sport SFK Vrchovina - ČSK Uherský Brod fotbalový stadion
8.6.   18:00 koncert Sbor Masarykovy univerzity evangelický kostel
9.6.   13:00 sport Školní liga - skok daleký z místa atletický stadion

9.6.   14:00 ostatní Klub seniorů - vycházka do Maršovic

10.6.   17:00 vernisáž Horácká galerie
10.6.   17:30 koncert Rok bratří Křičků: Trio Martinů Horácká galerie
13.6.    9:30 ostatní kulturní dům

14. - 15.6. sport MTBO 7. a 8. závod Českého poháru a veřejný závod Svratouch
15.6.   14:00 pro děti Zahradní slavnost; 17:00 Divadlo z půdy Evangelický kostel
16.6.   19:00 divadlo Divadlo Járy Cimrmana: Lijavec kulturní dům
19.6.    7:30 pro děti Indiánský den městská knihovna

19.6.   17:00 vernisáž Jan Svoboda - obrazy, objekty Horácké muzeum
19.6.   18:00 koncert Rok české hudby: Letní koncert Horácká galerie

20. - 21.6. ostatní Vratislavovo náměstí
21. - 22.6. ostatní 750. let od založení obce Slavkovice Slavkovice

27.6.   16:00 vernisáž Výstava Radka Jaroše Horácké muzeum

Beseda ke knize O železářství na Novoměstsku
Tančírna /salsa, bachata/
Second hand Etcimex

Oslavy 45. výročí založení ZŠ Leandra Čecha ZŠ Leandra Čecha

viadukt na Bělisku

Pocta Tamaře Diviškové - Sdružení keramiků Brno

Belitex

Nova Civitas

Divadlo Járy Cimrmana Lijavec
16. 6. / 19:00   Kulturní dům Nové Město na Moravě

Hrají: správcová: Jan Hraběta / Bořivoj Penc / Marek Šimon, vrchní inspektor: Zdeněk Svěrák, Formánek: Petr 
Brukner / Jaroslav Weigel, Pihrt: Miloň Čepelka / Genadij Rumlena, mlynář: Marek Šimon / Václav Kotek

Cena v předprodeji v IC 360 Kč, na místě 380 Kč.

Letní kino - malá scéna   dvorek Horáckého muzea

Postřižiny - čt. 5. 6.   Jasmíniny slzy - st 11. 6.   Martin a Venuše - st 18. 6.   Rivalové - st 25. 6. 
Občerstvení zajištěno v Caffé Stone

                                                                Bližší informace na nkz.nmnm.cz


