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Orel plánuje stavbu 
sportovního areálu

Město má zájem o koupi budovy 
VZP. Jedná se o ceně 
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Skládá se tým 
Městských lázní

Zastupitelé města řekli ano odkupu budovy 
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pokud 
by město nemovitost získalo, ZUŠ Jana Štursy 
by se stěhovala do nových prostor. Její dvě sou-
časná sídla na Vratislavově náměstí a Monseově 
ulici již kapacitně nestačí, k  tomu se nabalují 
další problémy. „Umělecká škola nemá dosta-
tečně velkou a odhlučněnou zkušebnu pro de-
chový orchestr a také dnes už jede na hygienické 
výjimky. Zejména budova na náměstí je stará 
a nevyhovující,“ popsal starosta Nového Města 
Michal Šmarda. Zlepšovat je co v  oddělení bi-
cích nástrojů nebo v případě tanečního kroužku. 

„Taneční sál je pro výuku malý, jsme omezeni 

prostorem, tudíž musíme brát také menší počet 
žáků, což je pro nás neekonomické,“ řekla ře-
ditelka ZUŠ Jana Štursy Eva Mošnerová. V bu-
dově VZP, kde by ZUŠ našla dostatečné zázemí, 
funguje nyní kontaktní pracoviště. Další prosto-
ry zůstávají nevyužity. Pojišťovna tak zvažuje 
prodej. „Nechceme nějak narušit uspokojivé 
vyřešení celé záležitosti. VZP však dostojí své 
povinnosti nakládat s  majetkem s  péčí řádné-
ho hospodáře,“ poznamenal mluvčí pojišťovny 
Oldřich Tichý. Město je za budovu ochotno za-
platit 15 milionů korun. Právě cena je důvodem, 
proč dohoda zatím nebyla uzavřena. „Představa 
VZP o ceně je o něco vyšší, než je představa měs-
ta. Nejhorší by bylo, kdyby tato budova zůstala 
prázdná a chátrala,“ vyjádřil se Michal Šmarda. 
Více než 15 milionů ale město dát nechce. Počí-
tá s tím, že bude třeba investovat do stavebních 
úprav. Ať už se jedná o vybudování sociálního 
zařízení či zkušebny a koncertního sálu. Měs-
to má už pro tyto účely vypracovanou studii. 
Pokud by se městu podařilo s  vedením VZP 
dohodnout na koupi, radnice by obě současná 
sídla ZUŠ nabídla k prodeji. „Naším záměrem 
není mít spoustu objektů, ale mít jich optimálně 
tolik, kolik potřebujeme a využijeme. Pokud jed-
nu velkou moderní budovu koupíme, pak oba 
starší objekty prodáme,“ uzavřel starosta. -mah-
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Město znovu ozdobí Štursova socha
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Otevření nového 
hotelu u Koupaliště

Světový pohár 
v horských kolech 

Sochař Jiří Plieštik, architekt a vysokoškolský 
učitel Tomáš Novotný, sochař a restaurátor Mar-
tin Kovařík, zahradní architekt Zdenek Sendler 
se setkali v Novém Městě se zástupci radnice, pa-
mátkové péče, Horácké galerie a Horáckého mu-
zea. Důvod byl jediný – vybrat sochu Jana Štursy, 
od jehož úmrtí letos uplyne 90 let, a navrhnout 
místo, kde by měla být umístěna. Do úvahy při-
cházela Sulamit Rahu, Toileta, Eva nebo Jan 
Hus. Z míst byl vytipován budoucí parčík před 
vznikajícími Městskými lázněmi, prostor mezi 
Vratislavovým náměstím a autobusovým nádra-
žím u Horácké galerie a zahrada evangelického 
kostela. Každé z míst má své kouzlo a je možné 
jej pro umístění uměleckého díla využít. Po zvá-
žení všech možností se odborníci nakonec shodli 
na soše Jana Husa, od jehož smrti letos uplyne 
600 let. Navrhují ji umístit na zahradu evange-
lického kostela, kde by zdobila prostor po pravé 
straně příchodové cesty z Komenského náměstí 
ke vstupu do kostela. Jen pro zajímavost – na-
posledy byla ze Štursových děl v Novém Městě 

nainstalována socha Raněný v roce 1960, tedy 
před 55 lety. Z novodobých děl to byla Nehma-
tatelná postava Jiřího Plieštika v roce 2005. 

„V pracovní skupině mimo jiné zaznělo, že by se 
Nové Město nemělo soustředit jen na minulost, 
jakkoliv slavnou, ale mělo by dát prostor i no-
vým tvářím a novým dílům,“ uvedl po jednání 
starosta Michal Šmarda s tím, že Jan Hus roz-
hodně není poslední socha, kterou město nain-
staluje. Pokud to dovolí prostor a fi nance, mělo 
by být v nejbližších letech upraveno prostranství 
u Horácké galerie. Právě tam si většina odbor-
níků dovede představit Štursovu Sulamit Rahu. 
O tom, zda u bazénu bude umístěno novodobé 
dílo nebo např. Štursova Toileta, budou moci 
v budoucnu rozhodnout sami obyvatelé města. 

„Jsem rád, že se nám podařilo do diskuze zapojit 
významné osobnosti a odborníky. Tím získáme 
kvalitní řešení. Do výběru z experty navržených 
variant pak můžeme zapojit i veřejnost. Určitě 
je to námět na anketu,“ potvrdil Michal Šmarda. 

-svj-

Ve dnech 22. až 24. května bude Vysočina Are-
na hostit SP v horských kolech. V Novém Městě 
bude zahájen kolotoč závodů nejlepších bike-
rů, který letos začíná nezvykle pozdě. Úvodní 
díl si tak nenechají ujít současné hvězdy horské 
cyklistiky v  čele s  českým bikerem Jaroslavem 
Kulhavým. Páteční dění bude patřit tréninkům, 
závody se pojedou o víkendu. V  sobotu se na 
startu představí ženy do 23 let, v neděli pak muži 
do 23 let a následně elitní skupiny žen a mužů. 

„Ke vzájemnému poměření sil dojde poprvé v této 
sezoně v lesích okolo Vysočina Areny, což jen zvy-
šuje atraktivitu akce,“ přibližuje za organizátory 
Jan Němec. Závodníci své síly poměří na okruhu 
dlouhém 4  350 m. Nástrahy okruhu spočívají 
v přírodních, ale i umělých překážkách. „Každý 
závod začíná zkráceným zaváděcím okruhem po 
širší cestě kvůli eliminaci rizika pádů. Následuje 
vypsaný počet okruhů, který je odlišný pro kaž-
dou kategorii. Před vedoucím závodníkem jede 
vždy zaváděcí elektromotorka a na řídítkách veze 
cedulku s číslicí, která označuje počet kol do cíle,“ 
doplňuje Němec. Na závody včetně bouřlivé ku-
lisy se těší zejména švýcarský biker Nino Schur-
ter. V  Novém Městě dokázal vyhrát již třikrát 
za sebou. „Okruh v Novém Městě je pro mě per-
fektní, každý rok se tam moc těším. Nikde se mi 
zatím nepodařil hattrick, letos se pokusím počet 
vítězství ještě navýšit,” nechal se slyšet Schurter. 

pokračování na str. 4
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Co nového na stavbě?
Květen
V květnu pokračují na stavbě Městských láz-
ní práce navazující na tzv. zátopové zkoušky 
bazénových van. Po postupném napouštění 
(aby zatížení bylo rovnoměrné) zůstávají 
bazény napuštěny po dobu tří týdnů. Od-
borníci sledují možný průsak vody, který 
by mohl být způsoben např. smršťovacími 
trhlinkami nebo dotvarováním konstrukce 
při jejím zatížení vodou. Pokud by k průsa-
ku došlo, byl by zasanován pomocí injek-
táže. Tato zkouška hydroizolační funkce 
sice není projektem vyžadována, ale zho-
tovitel ji v rámci zkušebního plánu nabídl 
provést nad rámec sjednaných prací.  -svj-

Zmírnit provoz na Masarykově ulici? 
Řešení se nabízí

Provoz na Masarykově ulici houstne. Město nyní 
přichází s návrhy, jak ulevit frekventované ulici.  

„Jednou z  variant je vybudování kruhového ob-
jezdu,“ přibližuje novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek. Město by tak postupovalo jako 
ve Velkém Meziříčí, kde se toto řešení testuje 
na frekventované křižovatce ulic Hornoměstská 
a Třebíčská. V současnosti se pracuje na zadání 
studie k  vybudování kruhového objezdu v  mís-
tě křížení cest na Maršovice a Pohledec. „Pro-
věříme, zda je jeho stavba reálná jak z pohledu 
technického, tak i fi nanční náročnosti,“ dopl-
ňuje Marek. Částečnou úlevu by měla přinést 
také plánovaná rekonstrukce křižovatky na uli-

ci Drobného a křižovatky u kina. V návaznosti 
na to bude upraven přechod pro chodce u „myší 
díry“. V daném místě je třeba řešit nejen šňůry 
aut, ale také zvýšit bezpečnost chodců. Provoz 
by měla zmírnit i připravovaná rekonstrukce 
ulice Bělisko.  K tomu, aby na Masarykově ulici 
ubyla projíždějící auta, je do budoucna pláno-
váno vybudovat obchvat mezi Brněnskou ulicí 
a silnicí směrem na Jimramov. „S tímto řeše-
ním se počítá v novém územním plánu města 
a s jejím následným zařazením do plánova-
ných akcí ŘSD. Realizace bude možná v  dlou-
hodobém horizontu,“ uzavírá místostarosta. 

-mah-

Lokality pro 
stavbu zásobníku 

Na pořádek budou dohlížet čtyři hlídky

Stavba celoročního zásobníku sněhu v  Novém 
Městě je čím dál skloňovanějším tématem. 
Vytipována jsou již dvě místa, kde by betono-
vý sarkofág mohl vyrůstat.  Ve hře je lokalita 
pod novoměstskou sjezdovkou a také louka 
za lesem Ochoza blízko vlachovické silnice. 
Zda Sportovní klub začne na jednom z  míst 
stavět, záleží v  tuto chvíli na dalším jednání 
a také na dostatku peněz. Zajištěny by měly 
být ve spolupráci s  Krajem Vysočina a Minis-
terstvem školství a tělovýchovy. Vybudování 
zásobníku je stěžejní pro další rozvoj Vysočina 
Areny a nabídky sportovních podniků. -mah-

Sbor městské policie dozná změn. Nově bude na 
pořádek ve městě dohlížet osm strážníků. Vedle 
toho, že přibudou nové posily, část ze stávají-
cích členů sboru odejde. „Nové strážníky přijí-
máme, protože nám někteří odcházejí z důvodu 
vysokého věku, nebo nesplňují podmínky dané 
novým zákonem. Přijdeme celkem o  čtyři lidi 
a tři přijmeme,“ poznamenal novoměstský sta-
rosta Michal Šmarda, který je zároveň velitelem 
MP Nové Město na Moravě. „Tímto personální 
změny končí. Díky osmi strážníkům budeme 

schopni zajistit plnohodnotné nepřetržité služ-
by,“ doplnil starosta. Strážníci ve městě hlídkují 
nejčastěji ve dvou lidech. Výjimku tvoří doba 
letních dovolených, kdy se v  ulicích objevu-
jí jednočlenné hlídky. „Uvidíme, jak to budeme 
zvládat. Domlouvali jsme se spolu se starostou, 
že to zkusíme,“ nechal se slyšet šéf novoměst-
ských strážníků Jiří Hradil. Sbor dohlíží na 
veřejný pořádek ve městě, dále střeží městské 
objekty, odchytává toulavé psy a v  neposled-
ní řadě se podílí na osvětové činnosti. -mah-

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
Stejně jako v předchozích letech poskytne město 
občanům zápůjčky z  Fondu rozvoje bydlení. Fi-
nanční prostředky bude možné využít na opravy 
a modernizaci rodinných a bytových domů a bytů, 
které se nachází na území Nového Města a jeho 
místních částí. Příjemnou novinkou pro letošní 
rok je snížení výše úroků. Původní 3% úroková 
sazba se snížila na 1,95%. Důvod?  Město již 
není vázáno pravidly státního fondu a může určit 
výši úroků samo. „Chceme, aby lidé měli přístup 
k výhodnějším úvěrům, proto jsme snížili úrok 
pod dvě procenta,“ říká novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Došlo také k rozšíření možností 
čerpání a zmírnily se podmínky pro ručení. Tis-
kopisy pro podání žádosti jsou k  dispozici na 
webových stránkách MěÚ, podatelně nebo na 

fi nančním odboru města, Vratislavovo náměs-
tí 103 v Novém Městě na Moravě. Poslední den 
pro podání žádosti je 21. květen. V závěru května 
proběhne výběrové řízení a všechny předlože-
né žádosti o zápůjčky, které budou v souladu se 
schválenými podmínkami, budou předloženy ke 
schválení na červnovém zasedání Zastupitelstva 
města. Vyrozumění o schválení obdrží žadatelé 
do 7 dnů a současně budou vyzváni k  uzavření 
smlouvy o poskytnuté zápůjčce. Případné další 
informace poskytne vedoucí fi nančního odboru 
Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním 
podlaží. S  pravidly správného nakládání s  po-
skytnutými prostředky je možné se seznámit na 
úřední desce města. Zveřejněna jsou i na webo-
vých stránkách www.radnice.nmnm.cz. -mah-

Stavba Městských 
lázní úsporněji
Městu se podařilo vyjednat nižší úrok u úvěru, 
který bude využit na fi nancování stavby Měst-
ských lázní. Místo 1,68% bude nyní 0,9%. „Úro-
ková sazba se na trhu s úvěry od doby vysoutěžení 
stávajícího úvěru znatelně snížila a v porovnání 
se současnými možnostmi trhu se již nezdála 
tak výhodná. Městu se v průběhu ledna podaři-
lo získat nabídku od konkurenční banky na ob-
dobný úvěr za sazbu 0,9 %. Toto byl významný 
argument pro následné jednání se stávajícím 
poskytovatelem úvěru,“  potvrdil vedoucí fi nanč-
ního odboru MěÚ Ing. Tomáš Vlček. A jednání 
byla úspěšná. Jak vyplývá z výše uvedených čísel, 
úrok byl snížen o 0,78 %, což by mohlo při splá-
cení městu ušetřit více než 1 milion korun. -svj-

Nominace
Komise pro sport, mládež a volný čas připra-
vuje ocenění významných osobností v oblasti 
sportu za rok 2014. Zapojte se i vy a navrhněte 
svého favorita. Nominace byly prodlouženy 
do 7. května. Návrhy přijímá podatelna MěÚ. 
Bližší informace na tel. 566 598 421.   -red-
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Plán jednoty Orel: Vybudovat nové sídlo s venkovním hřištěm  
Novoměstská jednota Orel plánuje na Soškově 
ulici vybudovat nové sídlo. Vedle provozní bu-
dovy by tu mělo být postaveno venkovní multi-
funkční hřiště. Pozemek, který Orel vlastní, to 
prostorově dovoluje. „Orel měl v  Novém Městě 
tradičně vlastní objekt a nyní potřebuje být ně-
kde doma. Záměr vznikl již v letech 2008-2010 
v návaznosti na prodej areálu kina s výhledem 
na výstavbu funkčně a prostorově přiměřeného 
objektu nového sídla jednoty,“ přibližuje plány 
starosta jednoty Orel Břetislav Wurzel. Na stav-
bu je zpracována prováděcí projektová dokumen-
tace a vydáno platné stavební povolení. Takřka 15 
milionů, které si stavba areálu vyžádá, chce Orel 
získat prostřednictvím dotace z  Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Pokrýt by měla 
polovinu nákladů. Část prostředků bude fi nan-
covat z  vlastních zdrojů. Jednota také oslovila 

novoměstskou radnici. Zastupitelé již schválili 
příspěvek ve výši 1,2 milionu Kč. Vyplacen bude 
ve chvíli, kdy Orel získá dotaci na první etapu 
stavby. „Stavba je z fi nančních důvodů rozdělena 
na dvě etapy. První etapa řeší budovu, připoje-
ní sítí a základní zemní práce, druhá bude řešit 
venkovní hřiště a prostory a ostatní dokončo-
vací práce,“ doplňuje Wurzel. Na druhou etapu 
by město následně uvolnilo 700 tisíc Kč. „Jde 
o historickou organizaci, která si zaslouží pod-
poru, navíc záměr není špatný. Město pomůže 
projekt uskutečnit,“ poznamenává novoměstský 
starosta Michal Šmarda. V tuto chvíli je vypsána 
veřejná soutěž na dodavatele stavby, která určí 
fi nální cenu investice. Pokud půjde vše podle 
plánů, mohla by být stavba zahájena koncem 
června letošního roku. „Rádi bychom rozjeli ak-
tivity maminek s dětmi a obnovili činnost oddílu 

stolního tenisu. Počítáme s nabídkou prostor ve-
řejnosti pro klubové akce a besedy, cestovatelské 
či jiné promítání, sportovní turnaje, prázdninová 
soustředění, fi remní akce,“ popisuje Wurzel. Dle 
jeho názoru areál doplní stávající společenské 
a sportovní kapacity ve městě a nekoliduje ani 
s připravovanou výstavbou sportovní haly. -mah-

Infobox: 

• Sídlo jednoty Orel 
• Provozní budova s klubovnou, hernou, šatna-
mi, kanceláří

• Venkovní hřiště o rozměrech 20x40 m s umě-
lým povrchem 

• Využití: malá kopaná, fl orbal, košíková, stre-
etbal, tenis, házená

Výherní hrací zařízení ve městě
Čtenář Novoměstska nám zaslal následu-
jící dotaz: „Zjištěte prosím, kdy odstraní 
herní automaty z Nového Města a okolí. Už 
jste psali, že se mají zrušit, a stále se nic ne-
děje. Děkuji.“ Současný stav je následující.
Od 15. 1. 2014 vyšla v platnost vyhláška města 
č. 9/2013. Na jejím základě nebyly v průběhu 
roku 2014 povolovány další výherní hrací za-
řízení ve městě. Provoz výherních hracích zaří-
zení, který byl povolen před 15. 1. 2014, byl na 
základě vyhlášky omezen termínem uvedeném 
v povolení vydaném Ministerstvem fi nancí 
ČR (již bez možnosti prodloužení). Mezním 
datem v této věci byl 31. 12. 2014. Vyhláškou 
došlo i k  omezení doby provozování výher-

ních hracích zařízení pouze na noční dobu 
od 21:00 do 05:00 hod. Ministerstvo fi nancí 
ČR, i na základě urgencí ze strany města, za-
hájilo příslušná správní řízení s  provozovateli 
výherních hracích zařízení o zrušení povole-
ní k  provozování loterií a jiných podobných 
her výherních hracích zařízení v  lednu 2015. 
Dosud však žádné rozhodnutí Ministerstva 
fi nancí o zrušení povolení k  provozování lote-
rií a jiných podobných her ve městě nenabylo 
právní moci. Město bude nadále pečlivě sledo-
vat postup Ministerstva fi nancí v  předmětné 
věci a využívat v  tento moment již velmi ome-
zených kompetencí k naplnění účelu vyhlášky. 

Mgr. Petr Hanych, tajemník města, -svj- 

Informace pro majitele vozidel
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou apli-
kaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je
u vozidla správně zapsán vlastník, zda vozidlo 
není v tzv. polopřevodu. Aplikace je dostupná 
na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz. 
Kontrolu můžete provést následujícím způso-
bem: vložíte číslo malého technického průkazu 
do databáze vozidel s nedokončenou registrací 
(toto číslo najdete i ve velkém technickém prů-

kazu). Po potvrzení vám budou sděleny poža-
dované informace: registrace vozidla buď byla 
dokončena, nebo je nutné ji dokončit – zapsat 
vlastníka vozu k určitému datu. Pokud se se-
tkáte s druhou možností, je nutné vozidlo zare-
gistrovat do 30. 6. 2015, jinak bude z registru 
vozidel k 1. 7. 2015 trvale vyřazeno. V případě 
jakýchkoliv pochybností neváhejte a kontaktuj-
te odbor dopravy MěÚ, tel.: 566 598 371. -svj-

Dotace pomohou památkám
Nové Město využívá i v  letošním roce dotační 
titul na regeneraci památkových zón a rezervací. 
Na obnově památek se však musí kromě státu 
fi nančně podílet i město a vlastník nemovitosti.  
Pro rok 2015 radnice obdržela z Ministerstva 
kultury 400 000 Kč. Z rozpočtu města bude na 
tyto aktivity uvolněno dalších 54 600 Kč a vlast-
níci památek do oprav vloží téměř 436 000 Kč.
V  letošním roce budou peníze z uvedeného pro-
gramu využity na zrestaurování kašny se sochou 

sv. Anny, na opravu římsy a dlažby v budově 
Horáckého muzea, opravu kamenných schodů 
a položení dlažby v presbytáři katolického kostela 
a obnovu dřevěného výkladce (výlohy) měšťanské-
ho domu čp. 11 na Vratislavově náměstí. V návaz-
nosti na pravidla města je možné podpořit i obno-
vu nemovitostí, které nejsou kulturní památkou. 
V letošním roce se žádostí uspěla majitelka domu 
čp. 37 na Žďárské ulici, která obdrží příspěvek na 
renovaci oken a dveří v čelní straně domu. -svj-

Dům U Salvátora uspěl v krajské soutěži Zla-
tá jeřabina v kategorii Péče o kulturní dědic-
tví. Bližší informace zveřejníme po ofi ciálním 
vyhlášení výsledků 28. 5. Dům nyní prochází 
citlivou rekonstrukcí. První návštěvníky při-
vítá Galerie Sokolíček už 30. května v rámci 
programu u příležitosti roku Jana Štursy.

Prodej stavební 
parcely 
Město nabízí k odprodeji stavební poze-
mek o výměře 4 232 m² na ulici Lesní v No-
vém Městě na Moravě. Pozemek bude na-
bízen formou výběrového řízení na určení 
pořadí za minimální kupní cenu 2 mil. Kč. Pod-
mínky záměru prodeje jsou zveřejněny na úřední 
a elektronické desce MěÚ Nové Město na Mo-
ravě a   na internetových stránkách města. -red-

Koše a lavičky 
Na cestě od Mercedesky k  Medinu směrem 
k  Vysočina Areně přibudou nové koše a lavičky. 
Jeden set bude instalován mezi Medinem 
a sjezdem na parkoviště, druhý mezi sjezdem 
na parkoviště a lesem. Nový mobiliář bude 
instalován na přelomu dubna a května.  -mah-
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Skládá se tým Městských lázní  

Se závody jsou nedílně svázány i dva sportovní 
podniky určené pro širokou sportovní veřej-
nost - klasický MTB maraton BIRELL Bike Vy-
sočina na 53 km a zcela unikátní večerní klání 
na osvětlených biatlonových tratích - TOI TOI 

MTB Night Race. K tomu je na sobotu 23. květ-
na pro veřejnost připraven Den singletracků. 
Těšit se můžete na hry a soutěže, překážkovou 
dráhu, cykloškolu, jízdu zručnosti a skákací 
hrad pro děti.  Připravena je také měřená ča-

sovka na sigletracku, komentovaná biketrialová 
show a závody pro děti. „Akci pojímáme také 
jako možnost propagovat singletrackové tratě,“ 
dodává novoměstský starosta Michal Šmarda.

-red-

Světový pohár v horských kolech 
pokračování ze strany 1

Program SP MTB
Pátek 22. května 
Ofi ciální tréninky mužů a žen 
Setkání týmů 
Sobota 23. května
  9:00 Start Maratonu na 53 km
13:00 Trialová exhibice 

14:00 Start dětských závodů 
16:30 Závod SP ženy do 23 let + vyhlášení ví-
tězů 
19:30 Slavnostní ceremoniál - předávání star-
tovních čísel - Ženy Elite a Muži Elite 
21:00 TOI TOI MTB Night Race + vyhlášení 

vítězů
Neděle 24. května 
9:00 Závod SP muži do 23 let + vyhlášení vítězů 
11:15 Závod SP ženy Elite + vyhlášení vítězů 
14:15 Závod SP muži Elite + vyhlášení vítězů 
Nenechte si tuto akci ujít!

Nejen stavbou je nyní zaměstnán šéf Městských 
lázní Jiří Brychta. V  současnosti dává dohroma-
dy pracovní tým, který bude mít chod zařízení na 
starost. Jedná také s klienty, ať už jde o budoucí 
nájemce či provozovatele služeb. „Probíhají roz-
hovory s  potenciálními spolupracovníky a přijí-
máme a sbíráme životopisy budoucích zaměst-
nanců,“ říká Jiří Brychta. Čas si nechává také na 
možnost čerpat inspiraci. „Objíždíme aquacentra, 
wellness centra, bazény, sauny, fi tcentra a čer-
páme inspiraci, abychom přinesli občanům No-

voměstska ty nejlepší služby,“ doplňuje Brychta. 
V případě pracovního týmu se počítá s 12 až 15 
osobami. Na stálý pracovní úvazek bude potře-
ba obsadit pozice recepční/pokladní, uklízečka, 
technik/údržbář, plavčík, obsluha sauny/provoz 
bufetu. „Dále budeme potřebovat tým brigád-
níků na zástup za dovolené a nemoci,“ uzavírá 
Brychta. Tým zaměstnanců a spolupracovníků 
by měl být sestaven nejpozději na přelomu srpna 
a září. Městské lázně se otevřou o měsíc později. 

-mah-  

Městské lázně Nové Město na Moravě
hledají do nově vzniklých prostorů spolu-
pracovníky (pronajímatele, možnost práce 
na dohodu) pro provoz, který bude ote-
vřen v  posledním čtvrtletí roku 2015 na 
ulici Hornická v  Novém Městě na Moravě.

1) Cvičitele do fi tness 
(solárium, spinning, rehabilitační a stabili-
zační cvičení, TRX, aerobic…)
2) Maséry (masérský kurz)
3) Provozovatele bufetu
4) Plavecká škola (dětské plavání) 
5) Fyzioterapeut

6) Kosmetické studio
7) Provozovatele dětského koutu

Nabízíme:
nové prostory k pronájmu
seriózní jednání

Kontaktujte nás:
Novoměstské služby s.r.o.
Soškova 1346
592 31 Nové Město na Moravě
mob. 724 102 581, 732 239 626
e-mail: jiri.brychta@lazne.nmnm.cz, 
roman.wolker@lazne.nmnm.cz

15. dubna byla zahájena návštěvní sezona 
singletracků. Potrvá až do 31. října. Před 
rozjezdem byl schválen návštěvní řád Cyklo 
Arény. Řád jasně říká, jak se mají návštěv-
níci chovat, upozorňuje také na konkrétní 
rizika. Ze znění vyplývají také povinnosti 
návštěvníků, kteří jsou za své chování zod-
povědni.  Osoby mladší 15 let mají přístup 
na singletracky povolen v doprovodu osoby 
starší 18 let. Používání singletracků je mož-
né jen ve vhodné obuvi a oblečení, s  přilbou 
na hlavě, s kolem s funkčními brzdami a po-

třebným vybavením. V celém komplexu Cyklo 
Arény platí přísný zákaz kouření, konzumace 
alkoholu a jiných omamných látek, manipu-
lace s otevřeným ohněm, dále je zakázáno 
nosit do areálu hořlaviny, výbušniny, zbraně, 
střelivo, plynové láhve či jiné nebezpečné věci. 
Do prostor singletracků platí zákaz vstupu 
osob se psy i jinými zvířaty. V zimním období 
od 1. 11. do 14. 4. se singletracky neudržují 
a je přísný zákaz jejich používání. Informace 
o aktuálním dění v Cyklo Aréně jsou zveřejně-
ny na webu http://www.vysocina.bike/. -mah-

Návštěvní řád Cyklo Arény 

Singletrackové tratě jsou určeny pouze pro 
cyklisty, navazující lesní stezky pro pěší turis-
ty. V této rekreační oblasti platí přísný zákaz 
používání čtyřkolek a motocyklů. Město bude 
ve spolupráci se správcem Cyklo Arény pro-
vádět pravidelné kontroly dodržování tohoto 
zákazu. „Situaci budeme monitorovat. Ty, kte-
ří pravidla poruší, postihneme buď blokovou 
pokutou na místě, nebo podáme oznámení 
příslušnému správnímu orgánu,“ potvrdil 
velitel městské policie Jiří Hradil. Kromě 
toho, že majitelé motorek a čtyřkolek ohro-
žují sportovce a ostatní návštěvníky, dochází 
také k poškozování majetku města. K postihu 
může dojít i zpětně, v areálu jsou nainstalová-
ny kamery, které na bezpečnost dohlížejí. -svj-

Tratě v Ochoze 
jen pro cyklisty

Překročení nejvyšší povolené rychlosti – to 
je nejčastější přestupek motorkářů, kteří 
s jarním počasím zahajují sezonu. Právě oni 
patří k nejzranitelnějším účastníkům silniční-
ho provozu a případný střet s vozidlem nebo 
pevnou překážkou končí ve většině případů 
jejich úmrtím, nebo těžkým zraněním. Jen 
v loňském roce šetřili policisté na Vysočině 
celkem 148 dopravních nehod s účastí moto-
cyklu. Ve 101 případech bylo zavinění nehody 
na straně motorkáře. Šest motorkářů vloni při 
nehodách na silnicích Kraje Vysočina zemřelo, 
22 bylo zraněno těžce a 103 utrpělo lehké zra-
nění.  Celý článek najdete na noviny.nmnm.cz.

Motorkáři 
pod dohledem

DEN SINGLETRACKU
sobot a

 23. kvě
tna

soutěže pro děti i dospělé, atrakce, biketrialová show a další bohatý program9-16 hodi
n

Vysočin
a Are

na
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V minulém čísle jsme se ptali, kde by po-
dle vás bylo vhodnější pořádat pět jarmarků 
a osmnáct farmářských trhů, které se každo-
ročně v Novém Městě konají. Možnosti byly 
tři: a) park před Horáckou galerií; b) spodní 
část Vratislavova náměstí; c) trhy před gale-
rií a jarmarky ve spodní části náměstí. Každá 
z variant si našla své příznivce. Nejvíce hla-
sujících (52,5 %) se vyslovilo pro první va-
riantu - pořádat jarmarky i farmářské trhy 
před Horáckou galerií. Poprvé zde budete 
moci navštívit trhy už 23. května.     -svj-

Podpora Zdislavy
Denní stacionář Centrum Zdislava obdržel fi -
nanční dar v hodnotě 14 000 Kč. Tento dar je 
pro nás Zdislaváky o to významnější, že dárci 
jsou mladí lidé, kteří vnímají, že právě zde mo-
hou peníze pomoci a udělat radost někomu, kdo 
svět může vnímat pouze s omezenými možnost-
mi. Činnost a aktivity Centra Zdislava podpořili 
studenti maturitních ročníků 4.B a 4.C Gym-
názia Vincence Makovského se sportovními 
třídami v Novém Městě na Moravě. Ti věnovali 
část výtěžku ze svého maturitního plesu. Fi-
nanční dar použijeme k zaplacení permanentky 
na plavání a dovybavení rehabilitační míst-
nosti, kam pořizujeme rehabilitační podložku, 
gymnastické míče a další pomůcky na cvičení 
a  relaxaci. Moc děkujeme. Svým úmyslem stu-
denti podpořili 35 dětí a dospělých lidí s men-
tálním, tělesným a kombinovaným postižením, 
čímž jim jejich životy zase o trochu prosvítili.

Bc. Maria Kašová, sociální pracovnice

Výsledky ankety: 
Umístění trhů 

Mladí hasiči pomáhali přírodě
V sobotu 18. dubna 2015 se mladí členové novo-
městského Sboru dobrovolných hasičů zúčast-
nili úklidové akce My pro vodu – voda pro nás. 
Tuto brigádu pořádalo pro širokou veřejnost 
Povodí Moravy ve spolupráci s  městem. Cílem 
akce bylo vyčistit od odpadků břehy Bobrůvky, 
protékající Novým Městem. I přes nepříznivé 
počasí kolektiv mladých hasičů v  čele se sta-
rostou sboru Miroslavem Šikulou, hlavním 

vedoucím Jaroslavem Štejdířem a Josefem Dob-
rovolným vyčistili úsek obou břehů Bobrůvky v 
délce asi 2 km. Ačkoliv byli hasiči jediní, kteří se 
dobrovolné brigády zúčastnili, podařilo se jim 
nasbírat více než 350 kg odpadu. Při této akci 
vedoucí dětem vysvětlili, jak se chovat k  příro-
dě. Vedoucí kolektivu touto cestou děkuje všem 
mladým hasičům, kteří se brigády zúčastnili. 

Jaroslav Štejdíř

9. května - hrají ZUŠáci / workshop: tašky 
z recyklovaného papíru
23. května - hrají ZUŠáci / přírodninový 
workshop 
6.  června - workshop: patchwork
20. června - Nova Civitas/ workshop: 
       NMnM
4. července - hraje a workshop vede divadlo 
ToTeM
18. července hraje TATA BAND / workshop: 
výroba náušnic
1. srpna - bylinkový workshop
15. srpna - hraje Bobrůvanka / workshop: po-
tiskování razítky "bunta"
29. srpna - Slavnosti medu / včelí workshop
12. září - Den otevřených dveří památek
26. září - Svatováclavské slavnosti
10. října - hraje Zuberská šestka / ovocný 
workshop 

Program 
farmářských trhů

Poškozená borovice na náměstí.
Názor občana i odborníka

V únorovém čísle Novoměstska jsme vás informo-
vali o poškozené borovici na Vratislavově náměstí. 
Strom před Horáckým muzeem se rozlomil, pro-
tože neměl tzv. terminální vrchol, a nevytvořil tak 
kuželovitý vrchol, ze kterého by mokrý sníh mohl 
sjet dolů. Uvažovalo se o dvou variantách řešení 

– ponechání stromu, který si časem sám vytvoří 
nový vrchol, nebo nahrazení novou vzrostlou 
sazenicí. Na toto téma přišel nyní do redakce 
dopis s fotografi emi Mgr. Otakara Německého.

„Zvažovaná varianta ponechat strom, aby si sám vy-
tvořil nový vrchol, je podle mého názoru plýtvání ča-
sem s neuspokojivým výsledkem. Na fotkách je vidět, 
že když se stromu trochu pomůže (přitažení jedné 
z náhradních větví), mohlo by se podařit vrchol po-

stupně vytvarovat. Městskou kasu by to nic nestálo.“ 

O názor jsme požádali Jiřinu Kempovou z odbo-
ru životního prostředí MěÚ.

„Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o náměstí, 
které má být chloubou města, se k  tomuto řešení 
moc nepřikláním. Tento pokus je možné zkoušet na 
jiném místě, kde není tolik vidět. Určitě to fungu-
je, ale náhradní vrchol je vždy náhradní a kvalita 
a estetická hodnota dřeviny je snížená. Dřevina 
je náchylnější na hnilobu a další poškození. Já 
osobně bych poškozenou borovici nahradila no-
vou, stejně vzrostlou. Nová borovice, která bude 
mít původní terminální vrchol, bude kvalitnější a 
určitě estetičtější než borovice takto vyspravená.“ 
 -svj-

Od září 2015 bude v prostorách DPS pokračo-
vat Univerzita třetího věku. Prostřednictvím 
internetu, dataprojektoru a promítacího plátna 
se účastníci kurzů spojí s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze. Zájemci získají bližší infor-
mace a mohou se přihlásit na tel. 566 598 102 
nebo 702 152 946.  Od září bude dále probíhat 
každý týden přípravný kurz Astronomie. Pro 
zimní semestr od října si potom zájemci mohou 
vybrat z následujících kurzů: Čínská medicína 
v  naší zahrádce, Dějiny oděvní kultury II, Dě-
jiny oděvní kultury III, Etika jako východisko 

z krize společnosti, Evropské kulturní hodnoty, 
Historie a současnost české myslivosti, Hu-
dební nástroje, Kouzelná geometrie, Lesnictví, 
Obklopeni textilem, Osobní fi nance, Pěstová-
ní a využití jedlých a léčivých hub, Potraviny 
a spotřebitel, Umění rané renesance v  Itálii, 
Vývoj a současnost Evropské unie, Vývoj in-
formačních technologií, Život a dílo Miche-
langela Buonarrotiho. Pokud máte o některé 
z nabízených témat zájem, neváhejte kontak-
tovat Mgr. Oldřicha Brože na tel. 702 152 946 
nebo Ing. Hanu Janů na tel. 603 486 167. -red-

Univerzita třetího věku, nové přednášky

Aktuální informace: noviny.nmnm.cz
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ZUŠ Jana Štursy v  Novém Městě na Mora-
vě oznamuje zájemcům o studium ve věku 
5-18 let, že se talentové zkoušky pro školní rok 

2015/2016 do všech oborů konají ve středu
27. května 2015 od 14 do 17 hodin (náhradní 
termín je 17. 6. 2015) v  obou budovách ško-

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

Talentové zkoušky ZUŠ Jana Štursy

Nabídka pro školní rok 2015/2016
Přípravná umělecká výchova: 

pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 
Obor hudební:

• přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
• studium hry na akordeon, bicí nástroje, decho-
vé nástroje dřevěné (zobcová fl étna, příčná fl ét-
na, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové 
(trubka, tenor, tuba…), housle, klavír, klávesy, 

kytara, sólový zpěv – pro děti od 7 let
Obor taneční:

• přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
• základy moderního výrazového tance, klasic-
kého 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, 

grafi ce, keramice, prostorové, objektové  
a akční tvorbě - pro děti od 7 let

Obor literárně dramatický:
• přípravná literárně dramatická výchova -  pro 
děti od 6 let

• základy dramatické a slovesné tvorby - pro děti 
od 7 let

Těšíme se na vás!

Elektrotechnická olympiáda. Někdo by řekl, že 
je to soutěž pro kluky. Na naší škole v ní ale již 
druhým rokem září sestry Radka a Nina Křížo-
vy. Vloni se do fi nále probojovala Radka, dnes již 
studentka 1. roč. střední školy, letos její mladší 
sestra Nina, žákyně 8. ročníku. Do základního 
kola této vědomostní soutěže pro mládež, kterou 
organizuje katedra telekomunikační techniky 
FEL ČVUT v Praze, se pustilo více žáků. Do fi ná-
le porota vybrala Ninu Křížovou. Jaké však bylo 
její překvapení, když se do fi nále stejné katego-
rie probojovala i její sestra Radka, která letos už 
hájila barvy střední školy. A tak to byl sesterský 
souboj. Všechna vystoupení byla úžasná a poro-
ta měla velmi těžké rozhodování. Nina obsadila 
krásné 2. místo a odcházela více než spokojená. 

Nemalým úspěchem se může pochlubit také 
Matěj Škorpík, žák 8. ročníku. V krajském kole 
dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 18 
úspěšných řešitelů okresních kol, se umístil na 
druhém místě ziskem 85 bodů ze 100 a postoupil 
do celostátního kola. To proběhne v Litoměřicích 
ve dnech 25. až 29. května. Tématem bude 2. svě-
tová válka v souvislostech, bojovali za vlast. Ma-
těj se tak musí naučit  látku, kterou v hodinách 
dějepisu ještě neprobíral. Velkou výhodou je, že 
ho toto téma velmi zajímá a pilně se připravuje. 
Úkolem bude také zpracovat písemnou práci 
na téma Hrdina mého regionu. Přejeme hodně 
štěstí a gratulujeme oběma žákům k úspěchům. 

Mgr. E. Oravcová, Mgr. J. Hnízdilová, 
učitelky I. ZŠ

Úspěchy žáků I. ZŠ Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás svými hlasy pod-
pořili v  soutěži Jeden za všechny, všichni za 
stůl. Zapojili jsme se totiž do soutěže o pin-
gpongový stůl. Za úkol jsme dostali nahrát 
minutové video,   kde by hrálo nejméně 10 
žáků. Nesměli jsme ale použít pingpongový 
stůl ani pálky. Ty nahradily různé věci (bač-
kory, učebnice, kuchyňská prkénka apod.). 
Video jsme odeslali a  s   napětím čekali tři 
týdny na výsledky. I díky vám jsme získali 
za naše video více než 6 000 bodů. A stůl jsme pro 
naši školu vyhráli!  Žáci 6. tříd ZŠ L. Čecha 860

V  pátek 20. 3. 2015 těsně před půlnocí zača-
lo letošní astronomické jaro. Slunce se vrátilo 
na severní polokouli a den získal navrch nad 
nocí. Slunce si navíc pro nás připravilo jeden 
speciální kousek – největší zatmění pozorova-
telné v  České republice od roku 2011 do roku 
2026. Vzhledem k  tomu, že se jedná o jedineč-
nou příležitost, nemohli jsme si ji nechat ujít. 
Při zatmění Slunce se Měsíc dostane mezi Zemi 
a Slunce, zakryje tedy (částečně nebo úplně) 
sluneční kotouč. Pozorovatelům se potom nabí-
zí úchvatný pohled na vykrojený sluneční srpek. 
Ovšem přímý nechráněný pohled do slunečního 
kotouče by mohl vést k  nevratnému poškození 
zraku, proto jsme se na víceúčelovém hřišti před 
budovou gymnázia rozhodli připravit bezpečné 
a pohodlné pozorování tohoto jedinečného pří-
rodního úkazu pro všechny zájemce. Na hřišti byl 
připraven informační materiál vysvětlující vznik 
zatmění Slunce. Samotné zatmění bylo možné 
pozorovat hned několika způsoby. K  dispozici 
byly například brýle se speciální fólií. Celý prů-
běh zatmění byl snímán kamerou s fi ltrem a pro-

mítán na televizní obrazovku. V nedalekém altá-
nu byl na plátno promítán online přenos z Prahy. 
A pro ty trpělivější byla možnost zhlédnout za-
tmění pomocí dalekohledu, který gymnázium do-
stalo darem od města u příležitosti 120. výročí za-
ložení školy. V průběhu dvou hodin, kdy byl úkaz 
pozorovatelný, navštívili hřiště žáci gymnázia, 
I. a II. ZŠ v Novém Městě, klienti Centra Zdislava, 
děti z MŠ i zájemci z řad veřejnosti. Více jak 1 000 
pozorovatelů si nadšeně vyzkoušelo různé způso-
by pozorování, případně vyslechli doprovodný 
vysvětlující komentář. Počasí nám přálo, oblohu 
nezakrýval jediný mráček, takže jsme si mohli za-
tmění dokonale vychutnat. Kdo čekal, že v 10:46 
hod. (kdy zatmění vrcholilo a Měsíc zakryl 73 % 
slunečního kotouče) nastane tma, byl zklamán. 
Především nejmenší návštěvníci si však užili 
možnost vidět na vlastní oči Slunce, které sice 
stále svítí, ale vypadá jako srpek Měsíce. Akce 
proběhla k  naprosté spokojenosti jak organizá-
torů, tak návštěvníků, proto doufáme, že se zase 
někdy brzy potkáme na nějaké další akci Gymná-
zia Vincence Makovského.              Martin Beneš

Pozorovali jsme zatmění Slunce

Soutěž cyklistů

Na dopravním hřišti pod Klečkovským rybní-
kem soutěžili mladí cyklisté. Vyhlašovatelem 
dopravní soutěže byl BESIP, MŠMT, Policejní 
prezidium PČR a Český červený kříž. V kate-
gorii mladších žáků (ročník 2002-2004) se ví-
tězem stalo družstvo ze ZŠ Sněžné ve složení 
Z. Ondra, K. Kubík, E. Dvořáková a L. Šimono-
vá (foto). Na druhém místě se umístili žáci ze 
ZŠ Radňovice a třetí příčku obsadili žáci z II. ZŠ 
v Novém Městě. Mezi staršími žáky (ročník 1998-
2001) vybojovalo zlato družstvo I. ZŠ Nové Měs-
to ve složení J. Palaščák, D. Kršek, M. Heralová, 
V. Bártová). Všichni soutěžící museli prokázat 
nemalé znalosti v dopravních předpisech a prv-
ní pomoci (tu si mohli vyzkoušet nanečisto na fi -
gurantech a fi gurínách) a také ukázat, že na kole 
skutečně umí jezdit. Připravena byla jízda na 
dětském dopravním hřiště i jízda zručnosti. -svj-
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I. ZŠ - ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše škola podporuje zdravý životní styl, snaží 
se zavádět jej i do výuky a především vést k němu 
děti. Od roku 2009 jsme zapojeni do sítě škol 
podporujících zdraví a již dvakrát jsme obháji-
li titul Zdravá škola. V rámci našeho projektu 

„Zdraví je naše bohatství“ jsou realizovány akti-
vity vedoucí k udržitelnému rozvoji a podpoře 
zdraví a zavádějící principy zdravého životního 
stylu do škol. Ve spolupráci s organizací Vyso-
čina Education v  Jihlavě jsme v  rámci klíčové 

aktivity KA 4 Síťování škol projektu Zdravé 
školy (CZ.1.07/1.1.00/53.0014) připravili "Stáž 
věnovanou výměně zkušeností a burze nápadů 
zaměřených na podporu zdravého životního 
stylu ve školách v  Kraji Vysočina". Velký zájem 
o účast na stáži z řad pedagogických pracovníků 
z celého Kraje Vysočina nás mile překvapil, bohu-
žel jsme z kapacitních důvodů všechny zájemce 
o účast nemohli přijmout. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý program. Ředitel školy Mgr. 
Otto Ondráček je seznámil se základními infor-
macemi o škole. Následovala prohlídka školy 
a školní družiny. Nejvíce zaujaly školní zahrada 
s naučnou stezkou a relaxační centrum, jež byly 

v  rámci našeho projektu vytvořeny. Hlavní část 
programu probíhala ve školní družině. Zájem-
cům byly také představeny sportovní, ekologické 
a sběrové aktivity, činnosti zaměřené na zdravou 
výživu a dopravní výchovu, aktivity v relaxačním 
centru a aktivity zaměřené na prevenci riziko-
vého chování. Program zaujal nejen zúčastně-
né pedagogy, ale i zástupce z  Kraje Vysočina 
a z Vysočina Education. Ocenili práci našich pra-
covníků, chování a dovednosti žáků a především 
uvítali mnoho nápadů. Těší nás, že je naše činnost 
může inspirovat. Vždyť slouží nejen ke vzdělání a 
výchově našich dětí, ale i k jejich radosti a zdraví. 

Mgr. Hana Knapčoková

V Hlinném opravují budovu školy

V Hlinném probíhá rekonstrukce bývalé budovy 
školy, která v  současné době slouží potřebám 
místní knihovny a osadního výboru. „Opravy 
budou stát přibližně půl milionu korun. Jedná 

se o obnovu elektroinstalace, zateplení stropu, 
novou vodovodní přípojku, odpady a sociální 
zázemí,“ prozradil místostarosta Nového Měs-
ta na Moravě Stanislav Marek. Ukončení sta-
vebních prací je naplánováno na konec května. 
Po rekonstrukci interiéru by měl přijít na řadu 
i exteriér. „Venku by se měl provést nátěr fasá-
dy, což je v plánu také v letošním roce. Budova 
tak dostane úplně nový kabát. Vloni se udě-
lala střecha, letos vnitřky a fasáda,“ vysvětlil 
Stanislav Marek. V budově bývalé školy mají 
svůj prostor také sportovní nadšenci, kteří si 
tam mohou zahrát stolní tenis. A pravidel-
ně se v  ní odehrává i veškerá volební činnost. 

-hzk-

Jiříkovičtí mají jasné plány na příští rok
Členové Osadního výboru v  Jiříkovicích se už 
nyní dohodli na investičních akcích, které by 
chtěla místní část Nového Města na Moravě zre-
alizovat v roce 2016. Kromě opravy komunikace 
na horním konci obce uvažují také o zakoupení 
zahradního traktoru na údržbu místní zeleně. 

„O zakoupení traktoru se snažíme už pět let, ale 
vždy nakonec dostalo přednost něco jiného,“ 
podotkla předsedkyně osadního výboru Ilona 
Komínková. Další z  plánovaných investičních 
akcí by měla sloužit především místním dobro-

volným hasičům. V plánu je totiž pořízení nových 
vrat do místní hasičské zbrojnice. Zrealizovat by 
se v  příštím roce mohla také oprava přední čás-
ti bytu v kulturním domě. „Máme tam dva byty, 
bohužel ani jeden z nich není vhodný k bydlení. 
Chybí tam topení, voda a další nezbytnosti. Chtě-
li bychom alespoň jeden z nich zprovoznit a uva-
žujeme i o případném pronájmu,“ uvedla Ilona 
Komínková. Kulturní dům, který je využíván jak 
místními obyvateli, tak členy SDH, Jiříkovičtí 
dlouhodobě opravují. V minulosti se tam povedlo 

vybudovat nové toalety.  Kulturní dům však slou-
ží i přespolním, neboť je možné dohodnout se 
na krátkodobém pronájmu. Další investiční akcí, 
kterou by chtěli v Jiříkovicích v příštím roce zrea-
lizovat, je zakoupení zahradního domku, který by 
se umístil na hřiště. „Máme tam takovou starou 
boudu, které bychom se chtěli zbavit a nahradit 
ji něčím lepším. Zahradní domek by sloužil jak 
k  úschově pracovního nářadí, tak i k uložení 
sportovního náčiní,“ dodává Ilona Komínková. 

-hzk-

Kontejnery 
přemístěny
Nové místo získaly kontejnery na plasty, sklo 
a papír v  Rokytně. „Po různých debatách 
s místními občany došlo k prohlídce obce spolu 
se zástupci MěÚ a TS a byla nakonec odsou-
hlasena varianta dvou nových míst, u Arche 
a na pozemku pod Slonkovými,“ uvedl předseda 
rokytenského osadního výboru Miroslav Lukeš. 
Na svém původním místě, u Hotelu Rokytno, zů-
stala pouze sběrná nádoba na odložené šatstvo, 
boty nebo hračky. A přibylo také šest nových 
kontejnerů na bioodpad. „Byl o ně mezi místní-
mi zájem, tak jsme je vzali na zkoušku. Uvidíme, 
jak se nám osvědčí,“ dodal Miroslav Lukeš. -hzk-

Otevření nového hotelu u Koupaliště 
V pondělí 25. května ve 14 hodin proběhne 
slavnostní otevření nového hotelu u Koupaliště 
v Novém Městě na Moravě. Nebude ale určen 
nám lidem, ale hmyzu. Je situován do nově 
upravené lokality s názvem Hrnečnice, kte-
rá se nachází na konci nové turistické stezky. 
Na podzim loňského roku zde vybudovalo Sdru-
žení Krajina dvě tůně pro obojživelníky, v rámci 
projektu Přírodní učebna Pod Koupalištěm, který 
fi nančně podpořila Nadace Partnerství a Nestlé. 
Na projektu se podíleli také žáci Ekotýmu I. ZŠ 
Nové Město na Moravě, kteří budou v dalších le-
tech pod vedením paní učitelky Janíčkové sledo-

vat vývoj lokality a výskyt obojživelníků v tůních. 
Vše probíhalo ve spolupráci se Správou CHKO 
Žďárské vrchy, a podařilo se tak dobře sklou-
bit zájmy přírody i turistů, kteří do lokality jistě 
rádi zavítají. Hmyzí hotel vyrobili a instalovali 
žáci Ekotýmu a přestřižením pásky jej slavnost-
ně otevře starosta Nového Města Michal Šmar-
da. Hmyzí hotel ale nebude jedinou zajímavostí, 
která zde bude k vidění. Členové Ekotýmu plá-
nují vybudovat také zimoviště pro obojživelníky, 
vyvěsit budky pro hnízdění ptáků a realizovat 
další zajímavé a užitečné aktivity, na kterých si 
v praxi ověří své znalosti. Každoroční péči o loka-

litu, spočívající především v ručním kosení trávy 
a údržbě tůní, bude zajišťovat Sdružení Kraji-
na z Počítek ve spolupráci se Správou CHKO 
Žďárské vrchy.  Tomáš Blažek, Sdružení Krajina     
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Z Nového Města směrem k nebesům 

„Chtělo by to někam na hory,“ říkal jsem si kon-
cem února. Od posledního výjezdu do Vysokých 
Tater už uběhl nějaký čas a cepíny a mačky leže-
ly v bedně v  garáži. Najednou mi od kamarádů 
z Liberce přichází e-mail. Na začátku března 
chtějí vyrazit lézt nad Chamonix a chybí jim je-
den do party. Neváhal jsem ani minutu. Začali 
jsme sledovat počasí, hledat nejvhodnější ter-
mín a vymýšlet lezecký program. Na cestu z No-
vého Města jsme vyrazili ve čtvrtek 5. března. 
Po dvanácti hodinách jsme dorazili do  Chamo-
nix. Svítilo sluníčko a nad námi se tyčila hradba 
hor. Na únavu jsme rychle zapomněli. Nechtěli 
jsme zbytečně ztrácet čas a přichystali se na ví-
cedenní pobyt na ledovci Col de Midi. Lanovka 
nás během 30 minut přepravila z Chamonix na 
Aiguille du Midi. S jedním přestupem nás vyvez-

la z 1030 metrů n.m. do 3785 metrů n.m. Jen co 
jsme dosedli, oblékli jsme si úvazky, mačky a spě-
chali pryč z civilizace. Začali jsme sestupovat na 
ledovec Col de Midi. Chvíli jsme šli a propadali se 
do hlubokého sněhu společným směrem s lyžaři, 
potom jsme se odpojili na nedotčenou bílou pláň. 
Pod skalním ostrovem jsme si vybrali také místo 
pro stan. Ještě před obědem bylo vše připraveno 
a mohli jsme vyrazit ke kuloáru Chéré. Cesta tr-
vala jen chvíli. Již s vybavením jsme přelezli odtr-
hovku a vybudovali první štand. Nad ním začínal 
led. Jelikož je tato cesta často vyhledávána, mohli 
jsme využívat připravené štandy. Dokonce zde 
byly i skoby a smyčky pro postupové jištění. Pod-
mínky, počasí, spolulezci - vše bylo prima. Pobyt 
mimo civilizaci jsme si užívali. Třetí a čtvrtá lano-
vá délka v ledu byly ze všech nejprudší. Po sedmé 

délce jsme dosáhli vysněného cíle. Užívali jsme si 
krásný výhled, zároveň však cítili, jak se začínalo 
ochlazovat. Příliš jsme neotáleli, připravili lana 
a začali slaňovat. Ke stanu jsme dorazili před 21. 
hod. Byli jsme řádně unaveni, fyzická námaha 
a nadmořská výška nám daly zabrat. Oblékli jsme 
na sebe vše, co jsme měli. Na plynových vařičích 
jsme rozpustili sníh na čaj a připravili osvědčené 
míchané nápoje: vaječný koňak s rumem, rum 
s echinaceovým sirupem, slivovici s medem 
a citrónem.  To všechno krásně zahřívá. Po lehké 
večeři jsme ulehli ke spánku. I přes dvě karimat-
ky a péřový spacák nebylo žádné teplo, teplota 
klesla na  -15 až - 20 °C. Stan se nám podařilo 

„vydýchat“ na -2 °C. Hory nejsou pro slečinky! 
Jaromír Čejka, 

Horolezecký oddíl Trip Team Nové Město

Ročárek se Šrailem mistry ve sprintu Lyžařská sezona 
je u konce 
Lyžařské radovánky skončily. Na sjezdovce 
na Harusově kopci se naposledy lyžovalo 15. 
března, kdy se tu uskutečnil tradiční maškar-
ní sjezd. Na příští sezonu provozovatelé sli-
bují velkou novinku, máme se tedy na co těšit. 
Ještě na začátku dubna bylo možné provětrat 
běžky v areálu  Vysočina Areny. Upravoval 
se tam 2km okruh na klasiku a skate směrem 
k Plačkovci. Kdo chtěl, mohl si Velikonoce užít 
v  bílé stopě. Následné jarní teploty daly konec 
letošní nezvykle dlouhé lyžařské sezoně. -mah-

Lepší sezonu si novoměstští běžci na lyžích Jiří 
Ročárek a Jan Šrail nemohli přát. Na otevřeném 
MČR, které se v  březnu konalo v  Harrachově, 
si připsali titul v  týmovém sprintu. Za sebou 
nechali liberecké favority a přesvědčivě vyhráli. 

„Semifi nále jsme jeli pomaleji o nějakých pěta-
dvacet vteřin než největší konkurenti. Ve fi nále 

jsme se pořád propracovávali dopředu, a když 
mi to Jirka do fi nálního kola předal v první troj-
ce, hodně mě to vyburcovalo. Ve sjezdu mě po-
držely lyže, ani jsem nemusel fi nišovat a mohl 
si užívat dojezd do cíle,“ popsal závod Jan Šrail. 
Distanční běžec Jiří Ročárek si ze závodů přive-
zl ještě cenný bronz z klasické patnáctky. -mah-

Přespolní běh: Dva tituly MČR
V sobotu 21. března se v Rumburku uskuteč-
nilo MČR v přespolním běhu. Všechny zúčast-
něné oddíly předčil novoměstský atletický od-
díl, který obhájil pozici nejlepšího v  republice. 
V závodě vytrvalců na 10 km zvítězil s  vý-
razným náskokem Lukáš Kourek. Počtvrté 
za sebou ovládl kategorii mílařů Petr Vitner. 
V závodě dorostenek doběhla Tereza Čecho-
vá na 4. místě a Kateřina Pulgretová skončila 

osmá v  pořadí. Mezi mladšími žákyněmi uza-
vírala první desítku Marie Kamarádová. Na 12. 
místě doběhli dorostenec Karel Kulíšek a mílař 
Jiří Šacl. V kategorii juniorek obsadila 19. pozici 
Martina Vališová. „Opět se projevila vynikající 
výkonnost našich atletů a jistě je dobré podě-
kovat městu za podporu sportu, který výrazně 
přispívá k propagaci nejen města, ale i celého 
regionu,“ dodal trenér Petr Hubáček st. -mah-

Koruna s rekordy
V neděli 12. dubna se ve spolupráci s VZP usku-
tečnil 16. ročník jarního přespolního běhu Ko-
runou za korunu. Na startu se sešel nebývalý 
počet účastníků, závodům přálo i počasí. Běžci 
měli ideální podmínky, které dokázali repre-
zentanti novoměstského atletického oddílu 
přetavit v rekordní zápisy. Během závodů padly 
hned 3 rekordy. V  kategorii dorostenek vytvo-
řila časem 4:58 nové maximum Kateřina Pul-
gretová, v  ženách pak Lucie Maršánová, která 
doběla do cíle v čase 4:44. V mužském poli pak 
stávající maximum pokořil v  pořadí druhý Lu-
káš Kourek i vítězný Petr Vitner. Jeho čas 8:11 
nastavuje laťku vysoko. Velké díky všem, kteří 
pomohli ke zdárnému průběhu.  -mah-, -hub-

Jiří Žák vyhrál lyžařský seriál
Lyžařský seriál „Stopa pro život“ je pro letošní 
rok minulostí. Vyhlášení jeho vítězů proběhne 
25. dubna v Dobřichovicích u Prahy, kde od-
startuje letní seriál „Kolo pro život“. Celkovým 
vítězem zimní série, do které byly zařazeny zá-
vody Jilemnická 20 km volně a 40 km klasicky, 
Šumavský závod 46 km volně a 46 km klasicky, 
Krkonošská 70 km, a v Krušných horách Kar-
lův běh na 20 km volně a 50 km klasicky, se 

stal novoměstský lyžař Jiří Žák. V  barvách Ro-
ssignol Racing Teamu se k lyžařským závodům 
vrátil po dvanácti letech. „Po své trenérské misi 
u novoměstského biatlonu i u australské re-
prezentace jsem se rozhodl vrátit k závodnímu 
lyžování. Pro letošní zimu jsem si vybral pouze 
domácí závody. Zda v příští sezoně budu zá-
vodit více po Evropě, se rozhodne na mítinku 
s Rossignol Teamem,“ nastínil Jiří Žák.         -mah- 
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Florbalisté ovládli Ligu Vysočiny
Nečekaný úspěch zažili 
muži ve své první sezoně 
v ČFbU. Po přibližně de-
seti letech v  Amatérské 
fl orbalové lize (AFL) se 
muži rozhodli zkusit ofi -
ciální soutěž a vyplatilo 
se. Stali se jejími vítězi. 
Soutěž byla od počátku 
velice vyrovnaná a remízy 
občas mrzely. Boj to byl do 

posledního zápasu. Muži získali na závěrečném 
turnaji 4 body za remízu a výhru. V tu chvíli je 
mohla předstihnout Jihlava. Zaváhala však a 
novoměstskému týmu připadl titul. Naši fl or-
balisté zvítězili o 1 bod před Jihlavou a 3 body 
před Telčí. V sezoně muži vyhráli 17 zápasů z 24 
a jen dvakrát prohráli. Celkové skóre se zastavi-
lo na 172:82. František Košík se stal nejlepším 
střelcem soutěže díky 71 gólům. „Na týmu bylo 

zpočátku poznat, že není zvyklý na systém 5+1, 
ale díky několika přípravným zápasům a Poháru 
ČFbU se systém pomalu vrýval do paměti. Náš 
tým vyniká několika výbornými individualitami 
a důraznou obranou. Slabiny občas spatřuji ve 
fyzické a technické přípravě. V neposlední řadě 
nám tu chybí slibovaná hala. Florbal si v Novém 
Městě našel své místo, systematicky se mu věnu-
jeme od přípravky. Pevně věřím, že za pár let bu-
deme mít spoustu výborných hráčů. Tímto děkuji 
Novému Městu a Kraji Vysočina za podporu, kte-
rou nám poskytují. Doufám, že jim to dostatečně 
svojí činností na hřišti i mimo něj vracíme,“ shr-
nul kapitán týmu Tomáš Mrázek, který již střádá 
plány na příští sezonu. „Prvním místem jsme 
vybojovali postup, ale znamená to pro nás vyšší 
náklady s ohledem na delší cestování. Pokud by 
se našel dobrý sponzor, uvítali bychom to. Dále 
je potřeba, abychom zapracovali do týmu něko-
lik mladších hráčů a zvýšili konkurenci v týmu.“ 

ČFbU dobyla sestava: Jakub Rovenský a Petr 
Šenkýř (gólmani), Jakub Čuhel, Jiří Dobrovolný, 
Petr Felcman, Martin Hrdlička, Martin Kaštánek, 
František Košík, David Krejčí, Miroslav Lan-
kaš, Pavel Laštovička, Tomáš Mrázek, Ondřej 
Novotný, Jakub Ondráček a Jiří Tatíček. -tmr-

Fotbalisté útočí na přední příčky tabulky   

Florbalový nábor
Oddíl FcB Orel Nové Město na Moravě po-
řádá fl orbalový nábor do mládežnických ka-
tegorií (6 až 16 let) pro příští sezonu. Přijďte 
si vyzkoušet fl orbalový trénink v našem od-
díle. Po tréninku všem hráčům a rodičům 
předáme podrobnější informace. Těšíme se 
na vás v úterý 26. května a 9. června od 18:00 
hod. v tělocvičně Gymnázia Vincence Ma-
kovského. S sebou nezapomeňte sportovní 
vybavení, případně vlastní fl orbalovou hůl.   

Velikonoční 
squashový turnaj
V sobotu 4. dubna se v centru volnočasových ak-
tivit Active ve Žďáře nad Sázavou konal squasho-
vý turnaj dětí a mládeže. Zúčastnili se jej hráči 
místního družstva a hráči z oddílu DDM z No-
vého Města. Soutěžící byli rozděleni do 4 kate-
gorií. V první kategorii nastoupily dívky do 13 
let.  V ní byla nejúspěšnější Nikola Havlíková, 2. 
místo vybojovala Tereza Ševčíková a na 3. místě 
se umístila Rozálie Miholová. Statečně bojovaly 
také Anna Bulvová a Veronika Krejčí.  V katego-
rii chlapců do 13 let zvítězil Lukáš Krejčí před 
Janem Dufkem a Tomášem Havlíkem. V katego-
rii dívek do 18 let rovněž zvítězila Nikola Havlí-
ková, za kterou se umístila Kateřina Ševčíková 
a žďárská hráčka Simona Žilková.  Kategorie 
chlapců do 18 let nabídla vyrovnané výkony. 
Z  vítězství se nakonec radoval Filip Sváček, 2. 
místo vybojoval Lukáš Krejčí a na bronzovém 
stupínku stanul Jan Kamenský. V této kategorii 
dále soutěžili Martin Vítek, Jaromír Chroustov-
ský a Petr Dufek. Děkujeme všem zúčastněným 
a centru Aktiv za organizaci turnaje a těšíme se 
na vánoční turnaj v Novém Městě.   Filip Sváček

Novoměstští fotbalisté vstoupili do jarních bojů 
divize D. V době uzávěrky měli odehrány 3 zápa-
sy, ve kterých si připsali 5 bodů. Rozdílem třídy 
zvítězili nad týmem z  Polné. Čtyři branky jsou 
jasným důkazem ofenzivní síly Vrchoviny. „Na 
zápas do Polné jsme přijeli se sebevědomím favo-
rita, který přijel vyhrát. Hra domácích postrádala 
v defenzivě důslednost a my jsme toho využili,“ 

okomentoval utkání hlavní trenér Marek Štukhejl. 
Dvě remízy si Vrchovina připsala v utkáních na 
hřištích soupeře. Bez branek skončilo první jarní 
utkání v Otrokovicích. „Po zisku míče nás soupeř 
nechal kombinovat a tvořit gólové příležitosti. 
Dobře jsme soupeře rozpohybovali a dostávali se 
do šancí. Velká škoda, že příležitosti zůstaly ne-
využity,“ poznamenal k výkonu Štukhejl. O body 

se novoměstští fotbalisté podělili také v  soused-
ském derby s Bystřicí. Vyrovnávací branku vstře-
lil již v nastaveném čase Lukáš Smetana. „Zápas 
přinesl hru s velkým nasazením z obou stran 
a spoustou tvrdých soubojů. Náš tým měl více ze 
hry, byli jsme fotbalovější. Na domácí zbyla defen-
zíva a hra na brejky,“ uzavřel Štukhejl. Na konci 
dubna a v květnu čeká Vrchovinu 9 zápasů. -mah-

Marek Štukhejl: Chci tým na 2. místě

Vstup do jarní části sezony novoměstským fot-
balistům vyšel. Vrchovině se daří herně i vý-
sledkově. Po právu v  tabulce stoupá. Zda za 
současnými výkony stojí kvalitní příprava, jsme 
se zeptali hlavního trenéra Marka Štukhejla. 

Do přípravy jste vstupovali s cílem zlepšit her-
ní projev mužstva. Povedlo se jej naplnit? 

Současný manšaft mění zavedenou tvář Vrchovi-
ny. Nejsme již defenzivním týmem, který by sou-
peře tzv. udolal. Fotbalově jsme stále vyspělejší. 
I na venkovní hřiště jezdíme hrát nátlakový ofen-
zivní fotbal. Na tento herní projev jsme v přípravě 
navázali. Zda se nám to podařilo, ukáží výsledky. 
Každé období přináší své „fenomény doby“ a teď 
jde o hru do zhuštěného defenzivního bloku sou-
peřů. Přípravné zápasy však ukázaly, že hrajeme 

fotbal, na který se dá koukat, a že jsme udělali 
další krok dopředu. K úplné spokojenosti mi však 
chybí větší produktivita a vyšší tréninková účast. 

Základní sestava má jasné obrysy. Jak těžké 
bylo rozhodování, koho do sestavy zařadit?

Jak jsem již poznamenal, až tak těžký úkol to 
není. Máme určité ambice a já bych si měl každý 
týden lámat hlavu, jak sestavit ideální jedenáct-
ku.  Často mi se sestavou „pomohou“ nemoci, 
zranění, forma hráčů, a tak stabilní sestava není 
ani reálná. Pokud budeme chtít naplnit ambice, 
je třeba mít nejen vyrovnané výsledky, držet se 
ve formě, ale také mít stabilizovaný kádr. Tím 
se však nevzdávám vytyčených cílů. Na konci 
sezony bych tým rád dovedl ke druhému místu.

Tým má nové kabiny. Jste za ně rádi? 

Jsme za ně rádi a rádi bychom se odvděčili pove-
denými výkony. V provizorním zázemí na TVS 
jsme měli velkou kabinu a neměli si tam na co 
stěžovat. Vracíme se domů a je potřeba kabiny 
vysvětit vítězstvími. Pokud naplníme sportovní 
cíle a povede se dojednat novou umělou trá-
vu, bude tato sezona vryta do klubové kroniky.
 -mah-
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Z matriky

narozené děti
 16. 3. Barbora Mičíková
 24. 3. Lukáš Mokrý
   8. 4. Daniel Handschuh
 9. 4. Patrik Čonka
 9. 4. Dominika Vidergotová
 manželství
 14. 3. Miroslava Holečková, Roman Havíř
 21. 3. Kateřina Slámová, Jan Sobotka
 21. 3. Marie Šírová, Martin Hajda
 1. 4. Pavla Jančíková, Pavel Otruba
 jubilanti
 5. 5. Žofi e Zdražilová 88  
 8. 5. Blažena Elblová 87
 8. 5. Žofi e Buřvalová  80  
 9. 5. Helena Vrtělová  90
 18. 5. Božena Zelená 85
 28. 5. Josef Dostál  75
úmrtí
  12. 3. Josef Kříž (Hlinné, 1922)
 20. 3. Bohumila Burešová (NMnM, 1948)
 28. 3. Vlasta Binková (R. Svratka, 1940)
 29. 3. Anna Humlíčková (Maršovice, 1929)
  31. 3. Josef Tesař (Olešná, 1940)
 31. 3.  Miroslav Chroust (R. Svratka, 1954)
 2. 4. Marie Skalníková (Pohledec, 1935)
 9. 4. Jaroslav Veselý (Řečice, 1955)
 13. 4. Milada Popovičová (Petrovice, 1936)

Významná květnová výročí
2. 5. 1925 zemřel v Praze Jan Štursa, sochař, 90. vý-
ročí úmrtí (narodil se 15. 5. 1880 v NMnM)
13. 5. 1920 narodil se v NMnM Arnošt Košík akade-
mický sochař, 95. výročí narození (zemřel 6. 1. 1990 
v Praze).
21. 5. 1940 zemřel v koncentračním táboře v Sach-
senhausenu JUDr. Ivan Sekanina, právník, politik, 
75. výročí úmrtí (narodil se 31. 10. 1900 v NMnM)
27. 5. 1895 narodil se v NMnM Jiří Židlický, malíř, 
ilustrátor knih, 120. výročí narození (zemřel 7. 10. 
1950 v Praze)

Stomatologická pohotovost

Klub seniorů

Kino
5. 5. / 20:00
LORE - drama / thriller / válečný
Vstupné na místě 80 Kč.
17. 5. / 16:00
Medvídek Paddington - komedie / rodinný
Vstupné na místě 40 Kč.
19. 5. / 20:00
Pohádkář - drama / romantický
Vstupné na místě 50 Kč.

4. 5. Beseda s Pavlem Koutenským o konci . 
světové války v Novém Městě
Jídelna DPS     15–17 hod.
12. 5. Okresní setkání seniorů v Novém Městě
Akce je pouze pro přihlášené, počet míst omezen.                                                
Velký sál KD    14–17 hod.
18. 5. Vycházka - kolem stavby plaveckého 
bazénu Oborou ke Třem křížům.
Sraz ve 14 hod. před poštou.
25. 5. Kavárnička
Přijďte si při kávě a čaji popovídat.
Jídelna DPS  15–17 hod.

Poděkování

Dne 29. května uplyne 
10 let od úmrtí naší 
milované maminky, 

babičky a prababičky, 
paní Zdeňky Tomkové. 

S láskou a vděčností 
vzpomíná rodina.

Dne 3. května 2015 by 
se naše drahá maminka, 
paní Eliška Messenská 

dožila 88 let. 

Vzpomínají děcka 
Květa a Miloš. Prosíme, 
vzpomeňte si s námi.

Vzpomínka

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a 
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17. hod.

Probíhající výstavy:
Bohumil Puchýř /1914 –1985/ - výběr z malíř-
ského díla (do 17. května 2015)
Vcházení do obrazů (do 24. května 2015)
Vilém Reichmann - Retrospektiva 
(do 21. června 2015)
Mirka Špačková – Commedia dell´Arte 
(do 30. srpna 2015) 
Kontinuita – kovaná plastika (do 20. září 2015)

Akce:
čtvrtek 14. května 2015 v 18:00 hodin
Odrazy 2. sv. války v hudbě
Druhá světová válka zanechala nesmazatelný 
otisk na tvorbě i osudech nových skladatelů. 
Otřesné prožitky z bojů, obléhání, všudypřítom-
ná smrt i radost z ukončení tohoto konfl iktu se 
bezprostředně odráží v hudební řeči několika 
autorů /D. Šostakovič, S. Prokofjev a jiní/. Právě 
tyto motivy i osudy jednotlivých umělců včetně 
hudebních ukázek uslyšíte v poslechovém pořa-
du. V neposlední řadě vzpomeneme na ty umělce, 
jenž se konce války nedočkali /např. Pavel Haas/. 
Vstupné dobrovolné.
sobota 16. a úterý 19. května 2015
Vcházíme do obrazů s krajinným ekologem
Komentovaná prohlídka výstavy s doc. Ing. Ja-
nem Lacinou, CSc. Začátek prohlídky je v sobo-
tu od 15 hodin, v úterý od 16 hodin. Symbolické 
vstupné 20 Kč.
neděle 17. května 2015 od 11 hodin
Z obrazů do přírody
Výlet za zobrazovanými motivy malíře Josef Jam-
bora. Odjezd linkovým autobusem z autobusové-
ho nádraží v 11:05 z Nového Města do Sněžného, 
odkud společně vyrazíme na Krátkou, Samotín, 
Blatiny a Milovy. Trasu lze v průběhu upravovat 
dle nabízených alternativ, nejkratší je však 7,5 
km, nejdelší 12,5 km. Odjezd zpět je po 15. nebo 
po 17. hodině opět linkovým autobusem. 

Horácká galerie

1. 5. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131
2. 5. MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo 
nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904
3. 5. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
8. 5. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
9. 5. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
10. 5. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo ná-
městí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 900 
16. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
17. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
23. 5. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, 
Měřín, 725 474 928
24. 5. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masary-
kovo náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
30. 5. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 
7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
31. 5. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 
1, Velké Meziříčí, 603 206 336

Děkujeme kolektivu sestřiček a sanitářkám 
oddělení CH1 pod vedením Marie Matějkové 
za vstřícnost, ochotu, obětavou a trpělivou péči 
o naši maminku Miladu Popovičovou v její nejtěž-
ší části života.   Rodina Popovičova a Jedličkova 

Dny plynou jako tiché 
řeky proud, 

jen vzpomínka v srdci 
trvá a nedá zapome-

nout. 

Dne 19. května vzpo-
meneme 15. smutné 
výročí, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
tatínek a dědeček, pan František Pařil z Nového 
Města na Moravě. Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s námi tichou  vzpomínku.  
Synové s rodinami

Dne 20. května uplyne 
deset let, kdy jsme se 

navždy rozloučili 
s p. Zbyňkem Kuderou. 
Měl mnoho známých 
a kamarádů. Prosím, 
vzpomeňte s námi. 

Děkuje manželka a děti 
s rodinami.

Odešel jsi, ale zůstáváš 
v srdcích těch, kteří tě 

měli rádi. Dne 23. dubna 
uplynul rok, co zemřel 
táta, děda a strýc, pan 

Antonín Babka. 

Vzpomeňte s námi. 
Dcera s rodinou

Vzpomínka
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Dětský den

Minibazar

Městská policie informuje

Setkání spolužáků
Setkání spolužáků narozených v  roce 1935 
se uskuteční v pátek 5. června ve 14 ho-
din. Sraz je v parku před I. ZŠ. Těšíme se 
na vás.   Za organizátory Božena Sáblíková 

Dne 2. 3. prováděli strážníci  asistenci při od-
chytu několika psů v  chatě, která se nachází 
v blízkosti  osady Yukon, kde již v minulosti ně-
kolikrát zasahovali. Psi byli ve velmi špatném 
stavu a byli převezeni do útulku v  ZR, kde jim 
byla poskytnuta veterinární péče. 17. 3. asisto-
vali strážníci SDH Nové Město při otevírání bytu, 
kde si majitelka  nedopatřením zabouchla dveře 
a nemohla se dostat domů. 26. 3. byl na Školní 
ulici odchycen volně pobíhající pes, který ohrožo-
val bezpečnost silničního provozu. Majiteli byla 
za porušení vyhlášky uložena bloková pokuta. 
V odpoledních hodinách dne 30. 3. byl ostrahou 
OD Billa přistižen mladík při krádeži drobného 
zboží. Při příjezdu na místo  strážníci zjistili,  že 
se jedná o mladistvou osobu, která v NMnM stu-
duje. Věc byla na místě vyřešena uložením bloko-
vé pokuty a oznámena na sociální odbor. O den 
později řešili strážníci oznámení obyvatelky z ul. 
Budovatelů, která má opakované spory se sou-
sedkou. Vzhledem k  tomu, že spor nebylo mož-
né vyřešit na místě, byla celá záležitost předána 
příslušnému správnímu orgánu k  projednání. 
V  měsíci březnu dále strážníci řešili 10 případů 
neoprávněného stání vozidel na vyhrazeném par-
kovišti. V jednom případě došlo i k odtažení vozi-
dla. Dne 3. 4.  prováděli strážníci zákrok v jedné 
z místních částí, kde osoba v podnapilém stavu 
poškozovala společný majetek manželů. Po dů-
razné domluvě se celá věc nakonec obešla bez pře-

vozu na záchytnou stanici. Ve večerních hodinách 
3. 4. bylo provozovatelem místní restaurace ozná-
meno, že došlo k  poškození hracího automatu 
jedním z hostů. Následně bylo zjištěno, že k žád-
né škodě nedošlo,  host se za své chování omlu-
vil, a strážníci tak věc vyřešili pouze domluvou. 

Městská policie upozorňuje řidiče, aby respek-
tovali dopravní značení na Vratislavově náměstí, 
a to dopravní značku B1 zákaz vjedu všech vozi-
del (v obou směrech), která je umístěna před Ho-
ráckou galerií a zakazuje vjezd k budově bývalé 
pošty. Po pravé straně nově zrekonstruovaného 
parkoviště, před koženou galanterií, se nachází 
chodník, nikoliv komunikace, jak si někteří ři-
diči myslí a zkracují si tudy cestu. Místo je mo-
nitorováno kamerovým systémem a strážníci 
budou důsledně postihovat všechny řidiče, kteří 
toto nehodlají respektovat. Dále MP upozorňuje 
všechny řidiče, aby respektovali dopravní zna-
čení, které je umístěno v areálu Vysočina Areny. 
Na vjezdech k  tribunám, servisním buňkám 
a na odstavnou plochu po pravé straně jsou umís-
těny dopravní značky B1 zákaz vjezdu všech vozi-
del (v obou směrech) mimo povolení SK. Mno-
zí řidiči toto značení nerespektují, a vystavují 
se tak postihu za přestupek. Městská policie 
bude provádět pravidelné kontroly této lokality 
se zaměřením na dodržování dopravního značení. 

Jiří Hradil, velitel MP

Prodám byt 1+1, sklep v NMnM v osobním 
vlastnictví. Tel.: 604 208 370.
Pronajmu byt 3+1 na ulici Luční v NMnM. Tel.: 
732 546 576.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,   za-
hradu - možno i s chatkou, les, rybník v okolí 
NMnM. RK prosím nevolat. Tel.:  777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mu-
cha, Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, 
Makovský. Zbraně i vyznamenání 2. sv. války, 
zlaté mince. Tel.:  777 757 500.
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Pronajmu byt 2+1 u nemocnice, v bezvadném 
stavu po rekonstrukci, orientace JV a Z. Mož-
nost pozdějšího odkupu. Prosím pouze vážní 
zájemci, ne RK. Tel.: 608 155 937.
Koupíme rodinný dům se zahradou v NMnM 
v jakémkoliv stavu, příp. pozemek k výstavbě. 
Jsme rodina s malými dětmi a předem děkujeme 

za nabídku. Tel.: 608 883 145.
Prodám Pionýr Jawa 20, dobrý stav. Tel.: 608 
612 162.
Hledám garáž k dlouhodobějšímu pronájmu 
v NMnM. Ideálně v blízkosti nemocnice. Tel.: 
724 129 227. 
Prodám byt 2+1 v klidné lokalitě u nemocnice, 
3. patro, po rekonstrukci, včetně nových rozvo-
dů, měřičů spotřeby a plastových oken. Lodžie, 
sklep, výtah. Prosím pouze vážní zájemci, ne 
RK. Tel.: 608 155 937.
Prodám náhradní díly na auto Moskvič. Tel.: 
605 133 820.
Prodám líheň na 90 vajec zn. Brinsea. 2x pou-
žitá, původní cena 18 000 Kč, nyní 10 000 Kč. 
Dále prodám vyorávač brambor čert. Tel.: 605 
849 488.
Koupím pozemek ke stavbě rodinné-
ho domu v NMnM. Tel.: 608 883 145.
Hledám ke koupi menší rodinný dům se zahra-

dou v Novém Městě nebo v blízkém okolí. Tel.: 
721 332 622.
Pronajmu garáž u Jelínkova mlýna. Tel.: 728 
861 518.
Kdo pronajme místnost jako sklad na knihy? 
Tel.: 734 740 452.
Prodám bílý jídelní kulatý stůl s nohou upro-
střed, málo používaný. Foto mohu poslat e-mai-
lem. Cena 1 000 Kč. Tel.: 608 456 752. 
Koupím  RD  v NMnM.  Alespoň 5+kk (6+1) 
nebo s možností rozšíření na tuto velikost. Tel.: 
608 883 145.
Prosím, zda někdo našel malý svazek klíčů (asi 
3 klíčky, přívěsek na žetony a karabinka), aby se 
ozval na tel.: 604 134 384. Děkuji.
Nabízím hlídání dětí od 1 roku věku v našem 
RD v NMnM. Tel.: 736 214 900.
Koupím starší dřevěnou světlou skříň. Tel.: 561 
027 809.
Pronajmu garsonku, tel.: 604 243 516.

Jarní výstava zvířectva
ZO ČSCH Nové Město na Moravě pořádá 9. a 
10. května 2015 v chovatelském areálu za ná-
dražím tradiční Jarní výstavu drobného zvířec-
tva s okresní expozicí chovných králíků - samců 
a ukázkou okrasného ptactva. Výstava   bude 
otevřena v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli 
od 8 do 15 hodin. Prodej králíků bude zahájen 
v sobotu od 13 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

Blahopřání
Dne 11. května 2015 oslaví 65. narozeniny Mons. 
ICLic. Mgr. Jan Daněk, děkan žďárský a farář 
novoměstský. Hodně Božího požehnání a stá-
lou ochranu Panny Marie mu vyprošují farníci.

Mateřské centrum Lístek
pondělky - 4., 11., 18., 25. května - Otevřená 
herna od 9 hod. do 11:30 hod.
Rodiče si v naší herně mohou popovídat, děti po-
hrát. Vstupné: 20 Kč.
úterky - Mraveniště 9  - 10 hod. herna, program 
od 10 – 11 hod. Blok rozvíjejících pohybových, 
rozumových a tvořivých činností: 5. 5. Mámo, já 

také rostu a kvetu, 12. 5. Přiletěli ptáčci, 19. 5. 
Kamínky – hry venku- sraz v 9.45 před KD,  26. 5. 
ZOO v herně. Vstupné: 50 Kč.
čtvrtky 7., 14., 21., 28. května -  Trdlohrátky 
1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8:30 hod., 2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 3 
let, začátek 10 hod.Vstupné: kurzovné.

DDM a město Nové Město na Moravě pořádá 
dne 31. 5. 2015 od 14 hod. na Vratislavově 
náměstí akci Dětský den anebo Nové Město 
dětem. Těšit se můžete na vystoupení Václava 
Upíra Krejčího, seskok parašutistů z  aeroklu-
bu Havlíčkův Brod a další zajímavý program. 
Všechny srdečně zveme. V  případě špatné-
ho počasí bude akce přesunuta do KD. -red-

Další zpravodaj
Červnové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
v pátek 15. května 2015. Své příspěvky a osobní 
inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. 

Cena inzerce je 20 Kč. Příjem a platby: IC, Vratislavovo nám. 114 (budova muzea), Nové Město na Moravě, tel.: 566 598 750-1

V pátek 29. května 2015 se od 17 hodin usku-
teční na Penzionu Vrchovina v  Novém Městě 
na Moravě pravidelné setkání spolužáků - 

- ročník 1938.                                                   Za organizátory 
Ludmila Vedrová a Helena Žáková

Kytičkový den - Český den proti rakovině se 
uskuteční ve středu 13. května. Letošní téma: 
Prevence nádorů reprodukčních orgánů. Cena 

oranžového kvítku, tentokrát se stříbrnou 
stužkou, je 20 Kč. Děkujeme. Medicop – On-
kologický klub Návrat Nové Město na Moravě
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Jana Štursu připomenou v květnu tři výstavy 
Květen není pouze časem lásky, ale i měsícem, 
ve kterém si připomínáme narození i odchod 
ze života novoměstského rodáka a sochaře Jana 
Štursy. Nové Město věnovalo jeho osobnosti 
celý rok 2015, a tak se v  květnu v  rámci Roku 
Jana Štursy konají hned tři výstavy. Od 5. do 
24. 5. můžete v Horácké galerii navštívit vý-
stavu výtvarných děl účastníků soutěže Janův 
svět. Slavnostní vyhlášení včetně ocenění vítězů 
v  různých kategoriích se v galerii uskuteční ve 

čtvrtek 14. května od 17 hodin. Týž den v 16 ho-
din bude před sochařovým rodným domem čp. 
122 zahájena vernisáž exteriérové panelové vý-
stavy Po stopách Jana Štursy. Výstava na devíti 
panelech představí Štursův život a dílo, ale také 
více rozvede novoměstské realizace jeho děl. 
Rovněž Galerie Sokolíček v  domě U Salvátora 
čp. 119 otevírá své dveře návštěvníkům konci-
povaným programem Štursova škola. Od 30. 5. 
do 5. 6. zde bude přístupná historicky první te-

matická výstava doplněná o promítání. Poslední 
květnový víkend 30. a 31.5. vždy od 14 hodin 
proběhne v  rámci výstavy beseda s  manželi 
Evou a Michalem Jůzovými. Tématem bude ži-
vot a tvorba sochařky Hany Wichterlové, kterou 
Štursa jako její učitel významně ovlivnil. A těšit 
se můžete i na červen, kdy v rámci Sbírky motýlů 
vystoupí v Galerii Sokolíček umělecká recitátor-
ka Zdeňka Sokolíčková s pořadem Jan Štursa. 

-kuku-

Kouzelný zvon
V jednom tajemném údolí vysoko v horách 
vznikne za pomoci kouzelníka Trikáji a ře-
meslníka Dajana kouzelný zvon. Ten se však 
dostane do rukou lupiče. Příběh vypráví 
o dobrodružné výpravě za získáním zvonu na-
zpět, o velikém přátelství a odvaze. Divadlo 
nejen pro děti začíná 10. května v 16 hodin 
v KD. Vstupné 50 Kč, prodej lístků na místě. -red-

Malá scéna za oponou
Kulturní dům přichází s další inovací – klubovou 
scénou. A nebude nutno ani žádných složitých 
úprav či nákladných fi nančních prostředků. Pů-
jde totiž o místo na jevišti za oponou. Malá scéna 
se jednoduše vytvoří zatažením těch správných 
opon a postavením pódia. Pravidelně se zde bu-
dou konat žánrově vyhraněnější akce, které by 
ve velkém sále nevyzněly tak dobře. „S malou 
scénou za oponou jsme přišli, protože zkrátka 
malá scéna Novému Městu chybí,“ říká Dan Ši-
mek, který byl pověřen dočasným vedením kul-
turního domu. „Tento způsob jsme si vyzkoušeli 
na podzim při koncertu Už jsme doma a shledal 
se s kladným ohlasem,“ dodává Šimek.  V  květ-
nu tak můžete malou scénu za oponou navštívit 
hned dvakrát. Po dvou letech se do našeho měs-

ta vrací legenda českého písničkářství Vladimír 
Merta společně se svým mladším kolegou Ondře-
jem Fenclem. Kluboví fajnšmekři jistě ve čtvrtek 
7. května od 20 hodin ocení Mertův návrat k pís-
ničkovosti, který je podtržen Fenclovou hrou na 
klávesy a druhou kytaru. Příznivci jazzu by měli 
přijít o tři týdny později, tedy 23. května, kdy v KD 
od 19:30 hod. vystoupí Martin Kratochvíl, piani-
sta, skladatel a vůdčí osobnost Jazz Q. Tato jazz 
a art rocková   kapela s padesátiletou minulostí 
zahraje ve zcela světovém složení. Tony Acker-
man - kytara, zpěv /USA/, Imram Musa Zangi 

- conga /IRÁN/ a Filip Zangi - percusions /CZ/. 
Vstupenky na obě akce bude možné zakoupit v 
předprodeji v IC nebo před koncertem na místě. 

-kuku-

Zveme 
na přednášky
Místní organizace Svazu tělesně postižených zve 
všechny zájemce na přednášky konané v  novo-
městském KD. V  pátek 22. května ve 14 hodin 
se uskuteční cestopisná přednáška o Turecku. 
Tématem druhé přednášky budou 29. května 
v 16 hodin Milníky novoměstské historie. Tě-
šit se můžete na povídání s novoměstských 
kronikářem Vítem Křesadlem. Tato beseda 
bude zároveň pozváním na slavnosti Nova Ci-
vitas, které se uskuteční 19.-20. června.  -red-

Pěšky 
do Jeruzaléma
Přednáška s názvem 40 dní pěšky do Jeru-
zaléma se uskuteční v KD 26. 5. v 19 hodin. 
Těšit se můžete na vyprávění Ladislava Zibu-
ry, které kombinuje humor s neuvěřitelnými 
zážitky z dobrodružné pěší cesty.  Zaměřuje 
se na komické detaily, fascinující příběhy lidí 
a všechno, o čem se běžně nemluví.    -red-

Film: Vlčí hlídky
Dne 18. 5. v 19 hodin se v KD bude promítat 
fi lm Causa Carnivora. Představí trochu jiný po-
hled na predátora – vlka. Zatímco v okolních ze-
mích počet vlků pozvolna roste, u nás neustále 
kolísá. A tak nastupují vlčí hlídky, které chrání 
šelmy před lidmi. Následovat bude diskuze 
s hlavním koordinátorem vlčích hlídek v ČR 
Miroslavem Kutalem a režisérem fi lmu Janem 
Svatošem.        -red-

Květen v Horáckém muzeu
Ve středu 6. května budou od 16 hodin děti 
z folklórního souboru Kamínek tančit, zpívat 
a otvírat mlýnek na dvorku muzea, v pátek 15. 
května se můžete těšit na Muzejní noc, kdy 
bude muzeum přístupné zdarma až do 22 ho-
din. A co vás během ní čeká? V 19 a 21 hodin 
si můžete v  rámci komentované prohlídky mu-
zejních expozic vyzkoušet předení na kolovra-

tu. Rovněž bude probíhat výstava k 70. výročí 
osvobození. Na malé i velké návštěvníky čeká 
kvíz, pro děti je připravena netradiční pro-
hlídka muzea a v  17 hod. představení O zlaté 
rybce, novinka z divadelní dílny Honzy Hrub-
ce. Na čtvrtek 21. května chystáme vernisáž 
výstavy děl mladých výtvarných talentů ze ZUŠ.

-ah-

Strašidelné podzemí přivítá vodníka
K vílám, hejkalovi, čertům, krásné paní Elišce 
a skřítkům se do Strašidelného podzemí pod 
Horáckým muzeem nastěhoval vodník. Jméno 
nemá, ale skoupý na slovo rozhodně není. Pře-
vypráví vám pověst o tom, co se stalo na Pustém 
mlýnu. Hlas mu propůjčil horolezec Radek Ja-
roš. Strašidelné podzemí bude otevřeno od květ-
na do října od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás. 

-svj-

Otvírání studánek

V sobotu 30. 5. 2015 se od 14:00 hod. 
u studánek Barborky a Vitulky uskuteční 

tradiční slavnost Otvírání studánek.

Omluva
V minulém čísle Novoměstska jste si mohli 
přečíst text „Maloval krásu Vysočiny“ o malíři 
Bohumilu Puchýřovi. Autorem byl Josef Pavlík, 
nikoliv -kuku-. 

Za záměnu podpisů se omlouváme.
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Richard Genzer a Michal Suchánek spolu na 
novoměstském jevišti! A to díky Partičce - im-
provizační show, kde je zábava tak hustá, že by 
se dala krájet.Nenechte si ujít jedinečnou příle-

žitost vidět, jak si konečně dělá někdo srandu 
ze „Suchoše a Geni'“, konkrétně tedy jejich 
kolegové Igor Chmela, Ondřej Sokol, Marián 
Čurko, Daniel Dangl. Tuto skupinu herců mů-
žete vidět týden co týden na televizní obrazovce 
ve stejnojmenném pořadu a i v Novém Městě 
budou mít jediný cíl – pobavit sebe i diváky. 
Jako obvykle bude nic netušící čtveřice skrze 
moderátorem vybraná témata vhozena do vody 
a pak se jen můžete těšit, co se bude odehrávat. 
Právě spontánnost a improvizační mistrovství 
dělá z každého nového setkání jedinečnou udá-

lost, která se nedá nacvičit ani zopakovat. Je 
to kouzlo okamžiku a je jen na hercích, jak si 
v dané chvíli poradí. V různých hrách účinkují 
improvizátoři v různém počtu. Každý z nich je 
výraznou osobností se svérázným humorem 
a přístupem k herectví. Nenechte si tedy ujít, co 
nového a originálního známá partička vymys-
lí. V novoměstském kulturním domě vystoupí 
ve středu 13. května od 20:00 hod. Předprodej 
vstupenek probíhá na www.ticketstream.cz 
a ve vybraných prodejních místech, cena 400 Kč.
Livemusic Agency.         -kuku-

Máte rádi Partičku? Těšte se!

Vydejte se spolu s krajinným ekologem Janem 
Lacinou po stopách Josefa Jambora a dalších 
krajinářů Vysočiny. Horácká galerie vás zve 
na dvě komentované prohlídky, přičemž prv-
ní z  nich se koná přímo na výstavě Vcházíme 
do obrazů a druhá bude společným výletem 
za zobrazovanými motivy do přírody. Komen-
tovaná prohlídka výstavy Vcházení do obrazů 
s iniciátorem výstavy doc. Ing. Janem Lacinou, 
CSc. se uskuteční ve dvou termínech. Možnost 
získat povědomí o tom, jak se za padesát let 

změnila místa, která zobrazovali krajináři Vy-
sočiny, můžete v sobotu 16. května v 15 hodin 
nebo v úterý 19. května v 17 hodin. Symbolické 
vstupné na tuto prohlídku je 20 Kč. Komu ne-
stačí současná fotografi e a chtěl by raději vidět 
místa na vlastní oči, nabízí HG s  krajinným 
ekologem společný nedělní výlet po stopách 
motivů Josefa Jambora. Akce se koná za jaké-
hokoliv počasí. Sraz je 17. května 2015 v  11 
hodin na novoměstském autobusovém nádraží, 
odtud se společně pojede linkovým autobusem 

do Sněžného a poté se již pěšky půjde na Krát-
kou, Samotín a Blatiny. „Na Blatinách bude 
asi hodinová pauza na oběd, případně svači-
nu,“ vysvětluje pracovník galerie Pavel Haluza. 

„Komu bude stačit 8km okruh, může z  Blatin 
odjet autobusem zpět. A ti vytrvalejší si mohou 
výlet prodloužit až na Milovy, odkud odjedeme 
zpět do Nového Města po 17. hodině,“ dodá-
vá Haluza. Výlet je zdarma, náklady na cestu 
a občerstvení si hradí každý účastník sám. 

-kuku-

Vydejte se do obrazů a do přírody s krajinným ekologem 

Ano – jich bylo pět – a na jevišti s nimi ještě další, 
kteří k oblíbené pětici kluků patří. V hledišti nás 
bylo tolik, že premiérové představení 11. dubna 
bylo vyprodané. Natěšeni jsme se konečně do-
čkali. V  nápadité, jednoduché scénické výpravě 
předvedli ochotníci živé představení plné pro-
měn. Akce stíhala akci, dialogy střídaly písně, stá-
le se dělo něco nového, nebylo zde jediné hluché 
místo, a tak divák jen čekal, co bude dál. Řečeno 
jednoduše – byli dobří.  Hlediště se zjevně velmi 
dobře bavilo. Mnoho bylo potlesků na otevřené 
scéně a salvy smíchu „vybuchovaly“ ještě častě-
ji. Jako pamětník jsem měla dvojí radost. Skvěle 
jsem se bavila a navíc jsem měla velmi dobrý pocit 
z návratu novoměstského ochotnického divadla 
s více než stoletou tradicí na novoměstské jeviš-
tě. A to ještě tak dobrým představením, důstoj-
ným předcházejících generací. Patrné bylo, že 
vztah vedení kulturního domu k ochotníkům 
není jen formální, ale že jim všichni upřímně 
fandí. A tak si lze jen přát, naši milí divadelníci, 
abyste neusnuli na vavřínech a pro příští sezonu 
nám připravili další umělecký zážitek. A k tomu 
tedy to divadelní: „Zlomte vaz!“   Jana Černá

Bylo nás pět

Koncert duchovní hudby
V neděli 3. května v  15 hodin se v kostele 
sv. Kunhuty v Nové Městě na Moravě usku-
teční koncert duchovní hudby. Vystoupí 
Ondřej Horňas (varhany) a Zdislava Boč-
ková (soprán). Všichni jste srdečně zváni.

Šest miliard Sluncí
Festival Sbírka motýlů uvede 6. června od 19:30 
hod. v KD inscenaci Šest miliard Sluncí. Ta své-
bytným způsobem pojednává o procesech vy-
hasínající paměti. Obrazy ze světa postižených 
Alzheimerovou chorobou ztvárňuje pětice mla-
dých herců (Marie Jansová, Paulína Labudová, 
Jiří Kniha, Ondřej Novotný a Václav Marhold) 
v dialogu s herečkou Olgou Schmidtovou a Vierou 
Pavlíkovou, pamětnicemi první poloviny 20. sto-
letí. Tvůrci čerpali nejen z odborné literatury, ale 
také z vlastních zkušeností a zážitků ze soustředě-
ní v domovech se zvláštním režimem pro klienty 
s demencí. Inscenace reprezentovala Českou re-
publiku na největším divadelním festivalu Edin-
burgh Festival Fringe v létě 2014, kde získala 
mnoho kladných ohlasů. ,,Bezprostředně znepo-
kojující. Zcela mě pohltilo zmatení a dezorienta-
ce, domnívala jsem se, že jsem přišla pouze jako 

divák... Jenže tato hra vtáhne publikum skutečně 
dovnitř. Snaží se diváka zmást tak rafi novaným 
způsobem, že nestačí jen porozumět, jste přinu-
ceni soucítit, jste totiž přímo obklíčeni matoucí 
stavbou hry a tohle dělá z vás tu nešťastnou oběť 
ztrácení se. Ptáte se: ,,Tohle se děje doopravdy? 
Mluví tenhle muž ke mně?” Důmyslný a pohlcující 
zážitek, který jsem si s odstupem času vychutnáva-
la čím dál tím víc, který jsem si ovšem nemohla uží-
vat v průběhu. Vynikající odhalení Alzheimerovy 
choroby a jejích nástrah,” Laura Meyer, The List. 
Eva Rysová, režisérka Šesti milliard Sluncí, sbírá 
ocenění již od svých studií na brněnské JAMU. 
Na představení naváže diskuse z cyklu „Nechoď, 
babi, s tím Alzheimerem do tmy“, kdy spolu 
s tvůrci bude odpovídat na otázky diváků speciální 
host večera. Kapacita hlediště bude omezena, hlí-
dejte si proto pozorně předprodej vstupenek. -red-

Sbírka motýlů 2015 pro děti
Jaro je v  rozkvětu. I kukly divadelních motýlů 
začínají pukat, pel křídel se neleká pestrosti 
a lesku, aby se na Nové Město na Moravě moh-
lo v  druhé půli prvního červnového týdne snést 
celé hejno kejklování, muzicírování, pimpr-
lování, tvoření a jiného skotačení a hemžení.
Divadelní festival Sbírka motýlů nadchne diváka 
každého věku, na své si nejednou přijdou i děti.
Ve čtvrtek dopoledne Tomáš Machek převy-
práví jedinečnou loutkovou inscenací pohádku 
O Smolíčkovi. Páteční dopoledne přinese po-

hádku o dvou mrkvajznících, kteří by se nejra-
ději celé dny váleli, kdyby ovšem nenašli Mod-
rej drahokamen… S  dalším pátečním motýlem 
se snese divadlo DRAK s  inscenací Poslední 
trik Georgese Méli se, nabízející pohled do svě-
ta kouzelníků, triků a fi lmové i jevištní magie. 
Program můžete už dnes sledovat na webo-
vých stránkách festivalu - sbirkamotylu.ly-
sinalenina.cz a na facebooku: sbirkamotylu.

Celý text najdete na noviny.nmnm.cz
-kuku-, -red-
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NOVOMĚSTSKO
Oslavy 70. výročí ukončení 2. světové války 
v Novém Městě na Moravě

4. května, Nové Město na Moravě
• 15:00 hod., budova DPS, Žďárská  čp. 68
- promítání fotografi í z květnových dnů 1945 
na Novoměstsku spojené s besedou

5.  května, Nové Město na Moravě
• 15:00 hod., Vratislavovo nám.
- happening k připomínce 70. výročí ukonče-
ní 2. světové války

• 16:00 hod., Horácké muzeum
- vernisáž posterů studentů gymnázia „Novo-
městské osobnosti dvou světových válek“

7.  května, Nové Město na Moravě
• 20:30 hod., zahrada gymnázia (za nepřízni-
vého počasí v aule gymnázia)

- projekce fi lmu „Život je krásný“

8. května, Studnice
• 16:00 hod., rodný dům Cyrila Musila
- pietní akt k uctění památky Cyrila Musila a 
jeho ženy Růženy

- výstava dobové vojenské techniky 

9. května, Nové Město na Moravě

• 9:30 hod., u Kazmírova rybníka
- výsadba národního stromu jako pocta pad-
lým ve 2. světové válce

• 10:15 hod., katolický hřbitov
- pietní akt k uctění památky padlých Rudo-
armějců

• 10:30–18:00 hod., Vratislavovo náměstí
- vystoupení dechového a swingového orches-
tru ZUŠ J. Štursy

- stanový tábor příslušníků Čs. samostatné 
obrněné brigády

- výstava dobové výzbroje a výstroje
- výstava polní pošty s pracovištěm ATS (žen-
ské pomocné sbory)

- mobilní výstava na oboustranných panelech 
ze života příslušníků Čs. armády ve Velké 
Británii se zaměřením na oblast Vysočiny

- dynamická ukázka obsluhy těžkého kulome-
tu Vickers a činnosti válečného parašutisty 
po doskoku

- dynamická ukázka Assault course
- airsoftová terčová střelnice pro děti s  repli-
kami historických zbraní

- výstava dobové techniky: nákladní 3t auto-
mobil Austin K3 r. v. 1939,  3/4t automobil 
Dodge WC 52 r. v. 1944, Jeep MB r. v. 1942-

44, osobní automobil Austin 10, r. v. 1937, 
motocykl BSA M20 r. v. 1942

- 20 příslušníků KVH „Pětačtyřicítka“ Brno 
v  originálních dobových stejnokrojích po-
zemního vojska, RAF, ATS a Red Cross

- farmářské trhy
• 10:30–18:00 hod., Horácké muzeum
- promítání fi lmů s válečnou tématikou (Ži-
votní příběh parašutisty skupiny Wolfram 
Roberta Matuly, Výcvik Čs. obrněné brigády 
ve Velké Británii, radista paraskupiny Plati-
num-Pewter Jaroslav Klemeš,..)

- výstava k 70. výročí ukončení 2. světové 
války

14.  května, Nové Město na Moravě
• 17:00 hod., Horácká galerie
- poslechový pořad „Odrazy 2. světové války 
v hudbě“

17.  května, Odranec
• 12:00 hod., sraz na parkovišti
- procházka po naučné stezce Metodka 
(místa spjatá s odbojem na Novoměstsku, li-
dová architektura a příroda)

70. výročí ukončení 2. světové války
30. léta 20. století probíhala ve znamení zvýše-
ného mezinárodního napětí a růstu fašistické-
ho nebezpečí. Přes odhodlání československé-
ho lidu bránit svou vlast se zbraní v ruce byla 
československá vláda v září 1938 tzv. mnichov-
ským diktátem donucena k přijetí německých 
požadavků. Cílem německé politiky měla být  
likvidace Československa, tento trend vyvr-
cholil 15. března 1939 okupací zbytku českých 
zemí nacisty a vytvořením Protektorátu Čechy 
a Morava. Okupace vyvolala odpor ve všech 
vrstvách národa, proto již v létě téhož roku 
začaly vznikat různé odbojové skupiny. Vět-
šinu z nich však v období tzv. Heydrichiády 
(1941-1942) gestapo rozbilo nebo oslabilo. 
Rokem 1944 začíná nová etapa v období druhé 
světové války. Sovětská armáda vyhání němec-
ké okupanty z území SSSR a Polska,  fronta 
se přibližuje k našim hranicí, činnost všech 
složek odboje výrazně zintenzívnila. Na po-
moc domácímu odboji byly vyslány vojensky 
vycvičené desanty, jádra budoucích partyzán-
ských formací. Úspěšný průběh partyzánského 
hnutí by nebyl možný bez pomoci širokého 
zázemí, které  poskytovalo pomoc jak domá-
cím odbojářům, tak sovětským uprchlíkům 
a později desantům. Jednou z důležitých oblastí 
pro zázemí partyzánských skupin se stala 
i Českomoravská  vrchovina a s ní Novoměst-
sko. Od dubna 1944 sloužil novoměstský liho-
var jako úkryt parašutistům z různých skupin 
(např. Calcium, Tungsten, Platinum, Bauxite). 
Na  půdě lihovaru byla ukryta vysílačka – díky 

ní bylo navázáno spojení jak s naší vládou 
v Londýně, tak s výsadkovou a zásobovací bází 
v Itálii. Byly zde uloženy také volací přístroje 
pro letadla, pomocí nichž byla letadla spojenců 
naváděna na cíle v Protektorátě a také do pro-
storů vhodných pro shození zbraní.  Dalším 
z významných center odbojové činnosti se stal 
lyžařský penzion Cyrila Musila na Studnicích, 
který sloužil také jako úkryt odbojových pra-
covníků a setkávali se zde významní představi-
telé odboje. Úkryty a základny partyzánských 
skupin byly i na dalších místech Novoměstska 
(Koníkov, Roženecké Paseky, Odranec, Fryša-
va, Samotín). Po dobytí Brna vojsky II. ukra-
jinského frontu maršála  R. J. Malinovského 
dne 26. 4. 1945 bylo osvobození Českomorav-
ské vrchoviny otázkou několika dnů, nanejvýše 
týdnů. Proto byly poslední dubnové dny v na-
šem městě, jako všude jinde, plné očekávání. 
V posledních hodinách 5. května se obyvatelé 
dozvěděli z radiopřijímačů  o vypuknutí Praž-
ského povstání. Dopoledne 6. května přijela 
na Vratislavovo náměstí kolona německých 
autobusů a nákladních aut, která měla odvézt  
směrem na západ příslušníky německé policie 
a ostatní německé státní příslušníky. Mnozí se 
už proto domnívali, že konečně nadešel den 
vytoužené svobody. Kolem desáté hodiny se 
objevil na Vratislavově náměstí první českoslo-
venský prapor, došlo ke strhávání německých 
nápisů. Byl ustaven místní i okresní revoluční 
národní výbor, který převzal do svých rukou 
výkonnou moc. Spontánní nadšení vyvrcholilo 

shromážděním obyvatel města i okolních obcí 
před budovou měšťanské školy, sídlem obecní-
ho úřadu. Ještě téhož dne se však situace znač-
ně zkomplikovala příjezdem německého pan-
céřového vlaku, který  projížděl mezi Žďárem 
a Olešnou až do 9. května. Jeho velitel nařídil 
okamžitě odstranit všechny československé 
a rudé prapory, jinak že zahájí palbu ze svých 
děl. Rychlý spád nabraly události dne 9. května. 
Od ranních hodin začaly Novým Městem smě-
rem na západ (tj. Žďár nad Sázavou) projíždět 
kolony ustupující nacistické armády. Důstojní-
ci SS nařídili určit rukojmí a hrozili, že zastřelí 
každého, kdo by německé vojáky ohrozil střel-
bou. Krátce po osmé hodině se objevila sovět-
ská letadla sledující ústup fašistů. Vyprovoko-
vána střelbou německé protiletadlové baterie 
podnikla menší nálet na nepřítele, při kterém 
bylo zapáleno 10 domů a zraněno nebo usmr-
ceno několik občanů. Ústup už zcela rozvráce-
né německé armády pokračoval až do půlnoci. 
Dopoledne 11. května přijeli do města ubyto-
vatelé velitelství a štábu 40. sovětské armády 
genarálporučíka Filipa Fedosjeviče Žma-
čenka a zajišťovali rozmístění svých vojáků. 
V následujících dnech bylo potřeba především 
likvidovat spoušť, kterou za sebou zanechaly 
poslední hodiny války, obnovit hospodářský 
a kulturní život, zajistit zrádce a kolaboranty 
a zabezpečit činnost a působnost revolučního 
národního výboru. A tak se velkolepá oslava 
osvobození města uskutečnila až v neděli 21. 
května.    



Cyril Musil se narodil 26. 11. 1907  ve Studni-
cích u Nového Města na Moravě na statku čp. 
21. Když ho později zdědil, přeměnil jej na ly-
žařský penzion. Jako československý reprezen-
tant dosáhl vynikajících výsledků v lyžování. Byl 
držitelem stříbrné medaile ze závodů štafet na 4 
x10 km (MS 1933), účastníkem ZOH 1936 (9. 
místo na 50 km), šestinásobným mistrem ČSR 
a Polska a účastníkem mezinárodních závodů 
FIS. V období německé okupace se jeho penzi-
on stal místem úkrytu odbojových pracovníků. 
Pobývali zde mimo jiných i profesor Josef Grňa, 
generál Vojtěch Luža, generálmajor Ing. Rudolf 
Pernický a další čelní představitelé protifašistic-

kého odboje. Plnil povinnosti spojky a podílel 
se aktivně i na jiných úkolech, ve kterých mu 
obětavě pomáhala jeho žena Růžena. Totalitní 
moc po roce 1948 nepřehlédla, že spolupracov-
níci Cyrila Musila byli  orientováni především 
prozápadně. V roce 1949 byl zatčen Státní bez-
pečností a v zinscenovaném procesu odsouzen 
na 20 let. Z věznice v Ilavě na Slovensku se mu 
podařilo uprchnout a po krátkém pobytu v Ra-
kousku se dostal do  Kanady, kde si zřídil malý 
hotel a lyžařskou školu. Po jeho útěku za hranice 
se represe státní moci soustředila na jeho man-
želku a obě dcery. Manželka Růžena byla v úno-
ru 1955 zatčena pro pomoc svému manželovi 

po jeho útěku z vězení a  odsouzena k 17 letům 
vězení, ztrátě majetku a ztrátě občanských práv 
za údajnou velezradu. Se značně podlomeným 
zdravím byla propuštěna na amnestii v  roce 
1961. Cyril Musil zemřel v  Kanadě v dubnu 
roku 1977, okolnosti jeho smrti nebyly dosud 
objasněny. I když mělo jeho jméno  upadnout 
v zapomnění, nestalo se tak. Město Nové Město 
na Moravě si tuto významnou osobnost připo-
mnělo nejenom odhalením pamětní desky na 
jeho rodném domě ve  Studnicích (1992), ale 
ocenilo statečnost a odvahu Cyrila Musila i udě-
lením čestného občanství in memoriam (2007). 

-st-
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NOVOMĚSTSKO
Odbojář Cyril Musil

Fotografi e byly pořízeny v květnových dnech 1945 na náměstí v Novém Městě na 
Moravě. Jedinou výjimku tvoří snímek přileb, které byly shromažďovány v areálu 
tehdejší Kadlecovy pily.  Všechny fotografi e pocházejí z archivu Horáckého muzea. 

Dvojstranu k 70. výročí osvobození připravily Žofi e Řádková, Sylva Tesařová. 



Sklené nad Oslavou 96, Žïár nad Sázavou
Prodejní sklad otevøen Po - Pá 7 - 16 hod 
doprava nad 8.000,- Kè bez DPH zdarma

   

 
 info@holoubektrade.cz

   

 
775 555 830, 566 535 037        

www.ploty-brany.cz

   

 
775 555 830, 566 535 037        

www.ploty-brany.cz

Posuvné a køídlové brány
Montáže a prodej oplocení
Posuvné a køídlové brány
Montáže a prodej oplocení

e-s
ahop n : w pl
a

ww . oty-br ny.cz

Prodej pletiva, sloupkù, branek a branProdej pletiva, sloupkù, branek a bran

www.zookramek.cz

komplexní nabídka pøípravkù k ochranì psù a koèek proti klíš�atùm a blechám

Obchodní dùm Halina 1. patro, Vratislavovo nám. 126, Nové Mìsto 
na Moravì, tel. 608822562, email: pohodovyzookramek@seznam.cz

pipety od 49 Kè

obojky od 69 Kè

spreje od 89 Kè 

PROVEDU LEVNĚ 
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ 

PRÁCE A ZATEPLOVÁNÍ 
FASÁD.

Tel.: 731 229 928

KVALITNÍ ROZNOS
vašich leták  kdekoliv 
v regionu i po celé R

NAVRHNEME, 
VY TISKNEME

www.letakyzdar.cz
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Vše pro CARODEJNICE

Nové M sto na Morav
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Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

 733 679 932
lenka.madericova@re-max.cz

14. 5. 2015 - HLAVNÍ PROGRAM14. 5. 2015 - HLAVNÍ PROGRAM
ZETOR TRACTOR SHOWZETOR TRACTOR SHOW

10:00
10:30 - 12:30

12:30 - 13:00
13:00

ZAHÁJENÍ
PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH MODELŮ
AKTIVNÍ UKÁZKY
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ZETOR
SPANILÁ JÍZDA ZETORŮ
MARŠOVICE - NOVÉ MĚSTO

VÝSTAVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
DOPROVODNÝ PROGRAM
OBČERSTVENÍ

PŘIJEĎTE SE POCHLUBIT
VAŠÍM ZETOREM !!!

v dy od 10:00 hodinžv dy od 10:00 hodinž
13. - 15. 5. 201513. - 15. 5. 2015

DNY ZETORU

s MOREAU AGRI VYSOČINA

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT NÁVRAT TRADICE DO MARŠOVIC
A VYTVOŘIT REKORD V POČTU TRAKTORŮ ZETOR NA JEDNOM MÍSTĚ



 19 / NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN  2015

VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ 152

BYTOVÝ
TEXTIL 

MATRACE • POSTELE • PŘIKRÝVKY
POLŠTÁŘE • POVLEČENÍ • ZÁCLONY 

GALANTERIE • KUSOVÝ TEXTIL

OTEVŘENO: PO - PÁ  8.00 - 17.30
                        SO          8.30 - 11.30

... dělá domov

TRADIČNÍ 

PRVOMÁJOVÉ

U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU PRÁCE

1. května od 13.00 hod.
do parku na Vratislavovo náměstí 
v Novém Městě na Moravě
• k poslechu zahraje dechová hudba 

Jana Sedlaříka
• vystoupení mažoretek
• skákací hrad

Srdečně všechny zveme

ODPOLEDNE

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 14. 5. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

květen výstava Mirka Špačková; Pavel Tasovský a syn; Vilém Reichmann Horácká galerie
květen výstava Svět kolem nás; 2. sv. válka v literatuře městská knihovna
do 3.5. výstava Fotografie Jany Svobodové Horácké muzeum

do 17.5. výstava Bohumil Puchýř - výběr z malířského díla Horácká galerie
do 17.5. výstava Výstava k 70. výročí osvobození Horácké muzeum
do 24.5. výstava Vcházení do obrazů Horácká galerie

3.5. 15:00 koncert Koncert duchovní hudby katolický kostel
4.5. 15:00 vzdělání Beseda s panem Koutenským o konci 2. sv. války v NMnM jídelna DPS
5. - 24.5. výstava Výtvarná díla účastníků soutěže Janův svět Horácká galerie

5.5. 15:00 ostatní Happening k připomínce 70. výročí ukončení  2. sv. války Vratislavovo náměstí
5.5. 16:00 vernisáž Novoměstské osobnosti dvou světových válek Horácké muzeum
5.5. 20:00 film Lore, válečné drama, Něm./Austr./VB, 2012, 108 min. kulturní dům
6.5. 16:00 ostatní Otvírání mlejnku Horácké muzeum
6.5. 19:00 tanec Tančírna /Polka, ChaCha/ kulturní dům
7.5. 20:00 koncert Vladimír Merta a Ondřej Fencl kulturní dům
7.5. 20:30 film Projekce filmu Život je krásný zahrada gymnázia
8.5. 16:00 ostatní Pietní akt k uctění památky Cyrila Musila a jeho ženy Růženy Studnice
9. - 10.5. výstava Jarní výstava drobného zvířectva /so 8-17h, ne 8-15h/ arál chovatelů

9.5.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
9.5.   9:30 ostatní Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v NMnM info uvnitř čísla

10.5. 16:00 pro děti Kouzelný zvon, divadlo pro děti kulturní dům
13.5. 17:00 workshop Uvolnění mysli a radost z pohybu /I. Samotný a A. Nováková/ kulturní dům
13.5. 19:30 koncert Tajemství života s hudební bylinou skupiny Ashwaganda kulturní dům
13.5. 19:00 ostatní Partička kulturní dům
14.5. 16:00 vernisáž Exteriérová panelová výstava Po stopách Jana Štursy před domem čp. 122
14.5. 17:00 ostatní Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Janův svět Horácká galerie
14.5. 18:00 vzdělání Odrazy 2. sv. války v hudbě Horácká galerie
15.5.   8:00 trh Jarní komerční trh Vratislavovo náměstí
15.5. 17:00 ostatní Muzejní noc /divadlo pro děti, komentované prohlídky/ Horácké muzeum
16.5. 15:00 vzdělání Vcházíme do obrazů s krajinným ekologem Horácká galerie
17.5. 11:00 ostatní Z obrazů do přírody /odjezd 11:05 do Sněžného/ autobusové nádraží
17.5. 16:00 film Medvídek Paddington, komedie, VB/Fr./Kan., 2014, 98 min. kulturní dům
18.5. 19:00 vzdělání Vlčí hlídky /projekce dokumentárního filmu Causa Carnivora/ kulturní dům
19.5. 16:00 vzdělání Vcházíme do obrazů s krajinným ekologem Horácká galerie
19.5. 20:00 film Pohádkář, romantické drama, Česko, 2014, 90 min. kulturní dům
21.5. 16:00 vernisáž Výstava prací žáků ZUŠ Jana Štursy Horácké muzeum
21.5. 17:00 koncert Koncert ZUŠ Jana Štursy kulturní dům
21.5. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Caffé Stone
22.5. 19:00 tanec Párty tančírna  /Valčík, Bachata/ kulturní dům
23.5.   8:00 trh Farmářský trh, Bleší trh /od 9:00 v KD/ Vratislavovo náměstí
23.5. 19:30 koncert Jazz Q - Martin Kratochvíl & Tony Ackerman kulturní dům
24.5. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
24.5. 18:00 divadlo Divadlení spolek Rozsochy: Lucerna aneb boj o lípu kulturní dům
26.5. 19:00 vzdělání 40 dní pěšky do Jeruzaléma - netradiční cestopisný dokument kulturní dům
28.5. 17:00 koncert Koncert tanečního oboru ZUŠ Jana Štursy kulturní dům
28.5. 19:00 film Festival dokumentárních filmů Jeden svět kulturní dům
29.5. 16:00 vzdělání Milníky novoměstské historie, beseda s V. Křesadlem kulturní dům
30.5. 14:00 ostatní Otvírání studánek Tři Studně
31.5. 14:00 pro děti Dětský den Vratislavovo náměstí


