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Město plánuje výstavbu bytového domu pro seniory 
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Jasné zadání vyplývá z demografické analýzy. Je 
třeba, aby ve městě bylo vybudováno dostateč-
né množství bytů pro seniory. Poptávka se také 
zvýší v  případě bydlení u osob se zdravotním 
postižením či osob, které se ocitly v nepříznivé 
sociální situaci. Město tak nechce nic ponechat 
náhodě a v současnosti plánuje výstavbu byto-
vého domu. Díky němu by mělo přibýt 20 až 25 
seniorských bytů. Dům by měl stát v  lokalitě 
pod nemocnicí. „Žádosti seniorů o  ubytování 

v  Domě s  pečovatelskou  službou  se navyšují, 
což budeme muset co nejdříve začít řešit,“ dává 
za pravdu analýze novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek. V bytovém domě by byla po-
skytována pečovatelská služba. Jde o model, 
se kterým má město dobré zkušenosti. Nový 
dům by měl být postaven na Žďárské ulici. 
V  brzké době se tak práce ujme projektant. 
Jakmile bude studie hotova, zažádá město ve 
spolupráci s  NSS o dotaci Ministerstvo pro 

místní rozvoj. „Předpokládáme, že výzvy, které 
by se hodily k  našemu záměru, budou vypsá-
ny v  příštím roce,“ říká ředitelka NSS Hana 
Janů. Obdobné projekty byly v minulých letech 
podpořeny částkou až 600 tis. Kč na jeden byt. 
O dotaci chce město požádat v příštím roce. Po-
kud se ji podaří získat, mohlo by se okamžitě 
začít stavět. Předpokládané dokončení více-
podlažního bytového domu spadá do roku 2017. 

-mah-

Nájemné v městských bytech se narovná  
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135. výročí otevření 
I. ZŠ

Město se rozhodlo narovnat rozdíly ve výši 
nájemného. Čím dál více se totiž rozevíraly 
nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími částkami 
vyplacenými za nájemné v  městských bytech. 
Množily se tak případy, kdy lidé začali upozor-
ňovat na nespravedlnost. Výše nájemného to-
tiž nevyplývá z  kvality bytů či sociální situace 
lidí, nýbrž z doby, kdy byly nájemní smlouvy 
uzavírány. Zatímco lidé, kteří mají smlouvy 
uzavřené před delší dobou, platili dosud méně, 
noví nájemníci si museli připlatit. Rozdíl při-
tom činí více než 1 000 Kč za měsíc. Nájemníci 

se už začali ozývat. Samozřejmě těm, kteří platí 
o dost víc, se to nijak zvlášť nelíbí. K částečně 
nápravě dojde od září tohoto roku. Nájemné, 
které doposud činilo 65 Kč za m², klesne o 6 Kč. 
V případě druhého extrému, kdy nájemné čini-
lo 45 Kč, dojde k navýšení o 4 Kč za m². Tímto 
budou nájemníkům nastaveny přibližně stejné 
podmínky. Úprava nájemného bude plošná, vý-
jimkou jsou byty v DPS. V tomto případě bude 
ponechána cena na čtyřiceti pěti korunách. 
I tak ji bude třeba sjednotit, protože zde jsou 
někteří nájemníci, kteří platí vyšší nájemné. 

V  případě snížení nájemného je nutné, aby 
si o něj nájemníci zažádali. Na tuto možnost bu-
dou upozorněni dopisem, jehož součástí bude 
tiskopis, který vyplní a odevzdají na MěÚ. Rad-
nice se k úpravě nájemného rozhodla vůbec po-
prvé. „Vlastník nemovitosti může zvýšit nájem-
né jednou za tři roky, a to maximálně o dvacet 
procent. Této možnosti úprav smluv jsme za-
tím ještě nikdy nevyužili. Teď to bude poprvé,“ 
uzavírá novoměstský místostarosta Stanislav 
Marek. Město v  současnosti vlastní 385 bytů. 

-mah-

Lázně nabídnou aktivní odpočinek 

Výstava na náměstí rozbouřila emoce. Více na str. 12

Nabídka služeb Městských lázní se začíná rýso-
vat. Návštěvníci budou moci využívat plavecký 
bazén o délce 25 metrů se 4 dráhami, relaxač-
ní bazén s masážní lavicí, chrliči, vzduchovače 
a divokou řekou. K dispozici bude vířivka pro 
11 osob či venkovní sluneční lázeň. Pamatováno 
je i na děti. Řádit budou v bazénku se skluzavkou 
či v plavecké škole. S kurzy plavání, stejně jako 
s  ranním kondičním plaváním, mohou počítat 

dospělí návštěvníci. Lákavou součástí provozu 
budou wellness služby. „Saunový svět zahrnu-
je finskou, aroma a parní saunu. K tomu bude 
k dispozici Kneippova lázeň. Vhod přijde ochla-
zovací studna či venkovní ochlazovna,“ popisu-
je šéf Městských lázní Jiří Brychta. V rámci well-
ness služeb budou nabízeny relaxační koupele 
a masáže. „Půjde o klasické masáže, dále pak re-
habilitační, sportovní či masáže lávovými kame-

ny,“ přibližuje Brychta. Hlad zaženete v bufetu 
a žízeň uhasíte v mokrém baru s možností suché-
ho posezení. Zvýhodněné vstupné budou moci 
využít děti do 7 let, junioři do 18 let, lidé starší 
60 let a držitelé ZTP. Díky rodinnému vstup-
nému ušetří rodiče s dětmi stejně jako držitelé 
Novoměstské karty. Levnější bude také dopole-
dní návštěva. „Za útratu v našem bufetu připo-
čítáme volné minuty,“ uzavírá Brychta. -mah-
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Co nového na stavbě?
Červen
V červnu bude pokračovat instalace rozvo-
dů a bazénové technologie a také práce na 
hrubých terénních úpravách kolem objektu. 
Dokončovány budou omítky. Poprvé uvidí-
me prosklený plášť bazénové haly. Budou 
zahájeny práce na tzv. kontaktním zateplo-
vacím systému, malby strojoven a prostor 
v podzemním podlaží. Schody budou osazeny 
zábradlím, práce zahájí obkladači. Bazénové 
vany budou připravovány na provedení hyd-
roizolací a následnou montáž obkladů.  -svj-

Radnice přispěla na nákup vozidla 
pro handicapované 

Novoměstské sociální služby mají nového po-
mocníka. Je jím speciálně upravené vozidlo, 
které zakoupilo město a které pomáhá tam, 
kde je potřeba. Slouží nejen v  péči o handica-
pované, ale také v  případě poskytování terén-
ní služby. „Na vozidlo jsme získali dotaci 361 
tisíc korun z  Ministerstva práce a sociálních 
věcí, celkové náklady na jeho pořízení byly 
550 tisíc,“ řekl místostarosta Nového Města 
Stanislav Marek. Nové vozidlo ocení zejména 
ti, pro které je určeno. „Chybělo nám vozidlo 

na převoz lidí na vozíčku. Je s  nimi těžká ma-
nipulace a pro ně je zase velmi náročné, když 
musí přesedat z  invalidního vozíku do auta, 
byť mají k  dispozici výsuvné sedadlo,“ řekla 
ředitelka NSS Hana Janů. Manipulace s  han-
dicapovanými, stejně jako jejich převoz je nyní 
podstatně jednodušší. Lidé na invalidním vozí-
ku mohou vjet přímo do zadního prostoru vo-
zidla. Vozík je tu pak ukotven speciálními pásy. 
Nové vozidlo je vedle přepravy lidí využíváno 
také v případě dopravy obědů či nákupů. -mah-

Názor čtenáře – stomatologická péče v Novém Městě
Přímo v Novém Městě je šest zubních praxí, 
ve kterých pracuje jedenáct lékařů. Vzhledem 
k tomu, že zubaři mají soukromé praxe a město 
nemůže rozhodovat o jejich počtu, požádali jsme 
o informace krajskou tiskovou mluvčí České sto-
matologické komory MUDr. Janu Zedníčkovou. 
Podle ní v současnosti Okresní stomatologická 
komora ve Žďáru nad Sázavou eviduje 89 členů, 
z toho 79 aktivních. Nejsou zde ale započítáni 
lékaři registrovaní v jiné komoře ani ti, kteří 
zde pracují jako hosté. Jak nám MUDr. Jana 
Zedníčková potvrdila, lidé v nouzi se na komo-
ru obracejí často: „Jedná se zejména o pacienty, 
jejichž lékař ukončil praxi nebo zemřel, ale také 
o pacienty, kteří se do naší oblasti přistěhovali.“ 
Těmto lidem komora nabídne informace o všech 
lékařích poskytujících zubní péči v regionu, kteří 
nové pacienty registrují. Výše zmiňovaný návrh, 
aby v Novém Městě byla zubní pohotovost kaž-
dý víkend, není možné realizovat, protože lékaři 

slouží ve vlastní ordinaci. Jediným městem, kde 
je o víkendu vždy stomatologická služba k dispo-
zici, je Jihlava. „Akutní pacient může také navští-
vit pohotovostní službu v krajském městě. Ta je 
organizována v ordinacích jednotlivých lékařů, 
a to ve všední dny od 15 do 19 hodin a o víkendech 
a ve svátky od 8 do 12 hodin,“ doplnila Jana Ze-
manová. A jaké je věkové složení zubních lékařů 
na Žďársku? Do 30 let 12, 31-40 let 11, 41-50 let 
9, 51-60 let 17, 61-65 let 20, 66+ 10 lékařů. -svj-

Oprava silnice 19 
Na přelomu dubna a května probíhala oprava 
silnice I/19. Opravoval se úsek od křižovatky 
u Mělkovic po Nové Město. Silničáři se sem vrá-
tili po pěti letech. Silnice se opravovala v  roce 
2010, ale už po dvou letech byl výsledek práce 
reklamován. „Již po prvním roce provozu vy-
kazovala silnice závady, které byly zapříčiněny 
vadou materiálu a byly důvodem k  reklamaci,“ 
uvedla ředitelka krajské správy ŘSD Jihlava 
Marie Tesařová. Zatímco frézování se konalo za 
provozu, nový povrch se pokládal při úplné uza-
vírce. Objízdná trasa vedla z Nového Města přes 
Petrovice, Hlinné, Hodíškov, Obyčtov, Ostrov 
nad Oslavou, Sazomín, Vatín do Žďáru. Pracov-
ní čety se na páteřní silnici vrátí i v příštím roce, 
kdy se novým povrchem vybaví úsek od Mělko-
vic ke křižovatce u žďárského Conventu. -mah-  

Revitalizace nemocničního parku  Město odstoupilo od smlouvy

Rozšíření mostu 
na Dukelské ulici
Město se připravuje na opravu mostu na ulici 
Dukelská. Počítá s  generální opravou, zároveň 
dojde k  jeho rozšíření. Tím bude umožněn bez-
pečný průchod pěších. V  současnosti se zpra-
covává projektová dokumentace. Jakmile bude 
hotova, budou známy také náklady, které si 
oprava vyžádá. Neměly by přesáhnout 2 mil. Kč. 
S opravou by se mohlo začít v roce 2017. -mah-

Euroklíč na cesty

Rada města rozhodla o zrušení smlouvy s firmou 
Antonín Růžička, Brandýs nad Labem, která 
ve výběrovém řízení získala zakázku na údržbu 
veřejné zeleně. „S tou měla začít v dubnu, od 
počátku jsme je oslovovali, posílali objednáv-
ky, ale firma nereagovala,“ upřesnil místosta-
rosta Stanislav Marek. Nejnutnější jarní práce 
na veřejné zeleni tak musely zastat TS. „Nyní 

to budeme řešit formou objednávek firmám 
z blízkého okolí, abychom patřičné služby 
a údržbu dokázali co nejrychleji zajistit,“ do-
plnil Marek. Firma Antonín Růžička měla pro-
vádět údržbu zeleně od dubna do konce října 
tohoto roku. Městský úřad se zároveň omlouvá 
občanům za to, že péče o veřejnou zeleň nebyla 
z výše uvedených důvodů stoprocentní.  -svj-

Pořídí se nové 
kompostéry
Město uspělo v  dotačním řízení. Z  Fondu Vy-
sočiny získalo 50 tisíc Kč. Zakoupí tak nové 
kompostéry na bioodpad.  Celkem bude po-
řízeno 120 kompostérů. Ty budou na základě 
nájemní smlouvy umístěny na soukromých 
pozemcích.  Zatímco v  roce 2013 bylo v  našem 
městě vytříděno téměř 721 tun bioodpadu, v mi-
nulém roce to už bylo 868 tun. Bioodpad z  hně-
dých nádob je odvážen do bioplynové stanice 
ve Žďáru nad Sázavou, v  případě kompostérů 
je využíván na soukromých pozemcích. -mah-

Zapojte se do virtuální univerzity
V Novém Městě mají senioři, invalidní důchodci 
bez rozdílu věku a všichni lidé starší 50 let mož-
nost navštěvovat virtuální univerzitu třetího věku. 
Postup je jednoduchý, z nabídky si vyberete téma, 
které se vám líbí, a kontaktujete pověřeného lek-
tora. Výhodou virtuální univerzity oproti klasické 
výuce je to, že látku si můžete kdykoliv zopakovat. 

„Pokud jste dostali chuť a máte zájem o studium, 
neváhejte. Přihlaste se co nejdříve, v Novém Měs-
tě máme aktivní seniory, čekáme velký zájem,“ 
radí Oldřich Brož z NSS. Studium na virtuální 
Univerzitě třetího věku trvá 3 roky, účast musí být 
minimálně 75 % v akademickém roce, na konci 
čeká uchazeče vypracování závěrečného testu. 
Přednášky se uskuteční jednou za 14 dnů, cena 
je 300 Kč/rok + 20 Kč za tisk materiálů při před-

nášce (pro zájemce). Je to skvělá příležitost, jak 
si rozšířit vědomosti. Nabídka na zimní semestr 
2015/2016 je následující: Umění rané renesance 
v Itálii (termíny – vždy v 9 hodin: 29. 9., 13. 10., 
27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.),Čínská medicí-
na v naší zahrádce (termíny – vždy v 9 hodin: 6. 
10., 20.10., 3. 11., 16. 11., 1.12., 15.12.).Virtu-
ální univerzita se koná ve společenské místnosti 
Domu s pečovatelskou službou na Žďárské ulici 
68. Přihlášky a platby výše uvedených kurzů při-
jímáme do 15. září 2015. A ještě jedno upozor-
nění. V září se uskuteční pilotní kurz Astronomie, 
který bude mít 4 přednášky. Bližší informace 
o termínu přednášek budou univerzitou zveřej-
něny v průběhu prázdnin. Přihlášky na tento kurz 
bude možné podávat do 15. srpna 2015.        -svj-

Od května si mohou zdravotně postižení spolu-
občané bezplatně vypůjčit u metodika NSS Mgr. 
Oldřicha Brože pro své cesty euroklíč. Jedná 
se o speciálně upravený klíč, který je určen pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orienta-
ce (např. vozíčkáře) k otevření veřejně přístup-
ných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových 
plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se 
euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musí být 
osazena speciálním zámkovým systémem. Zdra-
votně postižení tak na svých cestách mohou být 
samostatnější a nemusejí žádat o klíč obsluhu. 
A kde všude zařízení na euroklíč najdeme? Na 
čerpacích stanicích, úřadech, školách, ve spor-
tovních, kulturních a zdravotnických zařízeních, 
v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních 
a na mnoha dalších místech. Zajišťuje rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních 
zařízení, výtahů, svislých a schodišťových plo-
šin. Euroklíč je možné využít nejen v České 
republice, ale hlavně při cestách ve státech EU. 

-svj-, -red-

DPS nabízí pomocnou ruku
Setkání těch, kteří doma pečují o někoho blíz-
kého, mají zájem o zapůjčení pomůcek nebo si 
prostě jen chtějí o svých povinnostech popovídat, 
se uskuteční 23. 6. od 15 hodin v jídelně DPS. 
Máte-li zájem zúčastnit se setkání, kontaktujte 
prosím do 20. června metodika NSS Mgr. Old-
řicha Brože na telefonu 702 152 946 nebo e-mai-

lem broz.o@nss.nmnm.cz. Kontaktovat můžete 
také sociální pracovnici MěÚ v Novém Městě 
na Moravě na telefonním čísle 566 598 425. Po-
kud vás toto téma zajímá, potřebujete pomoc, 
ale nechcete  či nemůžete se setkání zúčastnit, 
lze si dohodnout návštěvu přímo u vás doma.  

-svj-

Také v našem městě nabízeli dobrovolníci z řad 
studentů Gymnázia Vincence Makovského 
a členů onkologického klubu žluté kvítečky se 
stříbrnou stužkou. Za jediný den  zde sbírka  vy-
nesla částku 23 749 Kč. Děkujeme všem, kteří 
koupí kvítku přispěli k plnění poslání Ligy proti 
rakovině - podpoře onkologického výzkumu,  na 
vybavení onkologických pracovišť a v neposlední 
řadě na nádorovou prevenci. Rovněž děkujeme 
vedení novoměstské nemocnice, panu starosto-
vi a vedení společnosti Medin, a.s. za vstřícnost 
a umožnění prodeje kytiček v jejich prostorách. 
Onkologický klub Návrat Nové Město na Moravě

Den proti rakovině

Dlouho připravovaná revitalizace nemocničního 
parku je u konce. „Projekt na dalších patnáct až 
dvacet let ošetřil a zkvalitnil zeleň v  nemocnici, 
navíc dal celému areálu jednotný architektonic-
ký ráz,“ poznamenal technický náměstek Vla-
dimír Zelený. První etapa úprav probíhala od 
října do prosince minulého roku. Vykáceny byly 

přerostlé, poškozené či nevhodné stromy. Zá-
roveň byly prováděny tzv. zdravotní a výchovné 
řezy, omlazovací práce na dřevinách a vysazo-
valy se nové stromy a keře, které nahradily ty 
vykácené. Druhá etapa pokračovala po novém 
roce. Upraveno bylo několik hektarů parkového 
trávníku a dokončeny s tím spojené práce. -mah-

Pronájem bytů určí nová směrnice
Nová směrnice RM č.1/2015 pro pronájem bytů 
ve vlastnictví města přesně upravuje pronájem, 
výběr nájemce, uzavření nájemní smlouvy a další 
důležité kroky s tím související. Důvodem jejího 
vydání byla potřeba upřesnit postup při hospo-
daření s městskými byty. Mimo jiné je zde přesně 
uveden také postup při obsazování volných bytů, 
výše úhrady peněžité jistoty, případný přechod 
nájmu, výměna či pronájem bytu. „Hlavní změ-
ny se týkají zejména výše nájemného pro nově 
obsazované byty, výše jistoty a zrušení mož-

nosti požádat o její prominutí, odpisu poplatků 
a úroků z prodlení,“ upřesnil tajemník MěÚ 
Petr Hanych. Směrnici si můžete prohlédnout 
na webové adrese https://radnice.nmnm.cz/vo-
lene-organy/rada-mesta/ostatni-predpisy-mes-
ta-vydavane-radou-mesta. Žádosti o souhlas 
s přihlášením spolubydlící osoby, chovem zvířat, 
s  trvalými pobyty, přihláška do výběrového říze-
ní na uvolněný byt, přechod nájmu apod. jsou 
rovněž k  dispozici na https://radnice.nmnm.cz/
formulare  - odbor investic a správy majetku. -svj-

Červencové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku v pondělí 15. června 2015. Své příspěvky a osobní 
inzerci zasílejte na adresu: zpravodaj@nmnm.cz

Věkové složení zubních lékařů 
na Žďársku

Do 30 let          12 lékařů
31-40 let           11 lékařů
41-50 let              9 lékařů
51-60 let            17 lékařů
61-65 let            20 lékařů
66+                      10 lékařů

„Přála bych si, aby tento článek vyzněl spíše op-
timisticky pro všechny, kteří v poslední době 
marně shání v našem městě stomatologickou 
péči. Všimli jste si, kdo pečlivě čtete Novoměst-
sko, že už poněkolikáté není ani zajištěna zubní 
pohotovost o víkendech přímo v Novém Městě? 
Všude slyšíte BOHUŽEL. To slovo mi poslední 
rok velice zhoršilo zdravotní stav a důchodcovský 
život. Mám Nové Město ráda, žiju tady už 55 let 
od umístěnky do zaměstnání. Teď přijde na řadu 
ten optimismus. Moje zdravotní pojišťovna, což 
je její povinnost ze zákona, mi na stará kolena 
zajistila zubní péči ve Žďáře. Což je ještě ta nej-
bližší varianta. Takže, lidi, nezoufejte, hurá na 
vlak, na autobus. Berete důchod, času máte taky 
fůru, tak o co vám jde! Hodně zdraví všem a žádný 
Murphyho zákon o sobotě a bolavém zubu. Bude 
se vedení města problému více věnovat, nebo je mu 
jedno, co trápí jeho obyvatele? Blažena Neckářová 
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Oslavy 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové 
války v Novém Městě na Moravě obrazem

Na katolickém hřbitově se uskutečnil pietní 
akt k uctění památky padlých rudoarmějců.
Pochováno zde bylo v roce 1945 devět pří-
slušníků Rudé armády a jeden příslušník 
rumunské armády. Ne u všech pochovaných 
se podařilo dohledat totožnost. Podle některých 
zdrojů je zde pochován také jeden partyzán. 

Památku Cyrila Musila a jeho ženy Růženy 
uctili zástupci města před rodným domem 
odbojáře na Studnicích. Nechyběla výstava 
dobové vojenské techniky.

V Horáckém muzeu měli návštěvníci možnost zhlédnout výstavu o novoměstských osobnostech, 
které se zúčastnily 1. a 2. sv. války.

Studenti Gymnázia Vincence Makovského 
uspořádali flashmob – spontánní akci na 
Vratislavově náměstí. Svými těly vytvořili 
českou vlajku. Na každém balonku bylo jmé-
no Novoměšťáka, který za války zahynul.

U Kazmírova rybníka byla vysazena lípa, národní strom, jako pocta všem padlým ve 2. světové 
válce.

Podvečerní čtení ve slavkovické škole

V  ZŠ Slavkovice již šestým rokem pokračuje 
Podvečerní čtení – aktivita v  rámci kampaně 
Celé Česko čte dětem. Pozvaní hosté předčítají 

dětem ze známých i neznámých knížek, povídají 
si s nimi, soutěží, zpívají. Zahájili jsme návštěvou 
Františka Hynka a jeho dcery Libuše Zítkové. 
Pan Hynek je nevidomý pán, bývalý učitel, který 
i přes svůj složitý životní úděl napsal veselou 
knížku pro děti s názvem Lumpárny pejska Azo-
ra a jiná povídání o zvířátkách.  Než paní Zítková 
začala s představením knížky, přiblížila dětem 
úskalí života s bílou hůlkou - v případě pana Hyn-
ka dokonce s červenobílou, protože kromě slepoty 
také velmi málo slyší. Rozvinula se neplánovaná 
debata, naše děti měly spoustu otázek a pan Hy-
nek jim vše trpělivě vysvětloval. V prosinci  jsme 
se těšili na  pana Miloše Zabloudila ze SPŠ Žďár 
nad Sázavou a studenty Lucii a Ondru, protože 
jejich první čtení u nás, ve Slavkovicích, se všem 

moc líbilo. S čím přijeli tentokrát? Pro nás nezná-
mý autor Friedrich de la Motte Fouqué napsal 
povídku Mužíček Šibeníček a pan Zabloudil ji 
trochu upravil pro naše malé posluchače. S jejich 
vydatnou pomocí sehrál téměř divadelní předsta-
vení. Komiksovou knížku Komisař Vrťapka  auto-
rů Petra Morkese a Pavly Etrychové  jsme neznali 
a o to napínavější bylo řešit tyto případy plné 
záhad. Paní Zdenka Hánová ze  SPŠ Žďár měla 
připravené listy s různými rébusy, přesmyčkami 
a obrázkovými nápovědami, takže po přečtení za-
čátku příběhu jsme museli z nápověd vydedukovat 
místo činu, podobu pachatele či další nejasnosti, 
abychom případ dovedli ke zdárnému zakončení.

Celý text včetně fotografie najdete 
na www.noviny.nmnm.cz. 

Den Země
Od roku 1990 slaví lidé v  mnoha státech svě-
ta Den Země. Tento den by nám všem měl 
připomenout, že žijeme na jedinečné planetě 
a že ten, kdo jí většinou nejvíce škodí, je právě 
člověk. Děti ze školní družiny ZŠ Leandra Če-
cha se rozhodly upravit, uklidit a aspoň trochu 
pečovat o malý kousek Země. Popadly hrábě, 
košťata, pytle na odpadky a vydaly se k  doprav-
nímu hřišti uklízet. Během jedné hodiny okolí 
hřiště uhrabaly, zbavily odpadků a vymetly listí 
a větve z  hrací plochy. A přestože někteří brb-
lali a moc se jim hrabat nechtělo, nakonec měli 
všichni radost z odvedené práce a mohli se těšit 
na druhý den, kdy se budou moci vrátit ke svým 
obvyklým radovánkám.   Kateřina Horváthová

Vratislavovo náměstí se zaplnilo historickou bojovou technikou, nechyběl stanový tábor příslušníků 
Čs. samostatné obrněné brigády a výstava polní pošty s pracovištěm ATS.

Dalšími akcemi, kterými si Nové Město při-
pomnělo 70. výročí osvobození, byla projekce 
filmu s válečnou tematikou Život je krásný na 
zahradě gymnázia a poslechový pořad Odra-
zy 2. světové války v hudbě v Horácké galerii. 
V DPS se uskutečnilo promítání fotografií 
z květnových dnů 1945 na Novoměstsku spo-
jené s besedou. Omlouváme se účastníkům 
pietního aktu na katolickém hřbitově za změ-
nu začátku. Došlo k ní nedopatřením.   -svj-

Předávali jsme zkušenosti
Dne 14. května se v  Brně konala mezinárodní 
konference Czech Dalton. Hlavním předná-
šejícím byl Karel Rýdl, prorektor Univerzity 
Pardubice, který se zaměřuje na dějiny výchovy 
a vzdělávání, vývoj alternativního školství 
u nás i v zahraničí. Na konferenci vedl přednáš-
ku s názvem „Dalton včera, dnes a zítra“. Jako 
druhý přednášející vystoupil ředitel prestižní 
školy Openbare Basisschool Pieterskerkhof 
Utrecht Holandsko Ronald Goosen s  praktic-
kými ukázkami holandského školství. Pro naši 
školu měla tato konference obzvlášť velký vý-
znam, neboť mohla prezentovat dva worksho-
py. Workshop s názvem „Přechod k týdennímu 
daltonu ve 3. a 4. ročníku“ lektorovala Mgr. 
Ladislava Kachlíková, která přednášela o reali-

zaci daltonských principů na 1. stupni, tvorbě 
týdenního daltonského plánu, díky kterému 
se žáci učí zodpovědnosti za svoji práci, učí se 
spolupráci v  týmu a hodnotit svoji práci. Dru-
hý workshop s  názvem „Dalton projektově na 
1. stupni ZŠ aneb škola plná tvořivosti a nápadů“ 
vedla Mgr. Martina Svrčková, která představila 
aktivizační formy a metody práce, praktické 
ukázky projektového vyučování a výhody sku-
pinové práce. Velice nás potěšil značný zájem 
nejen z ostatních českých škol, ale naše jedenác-
tileté zkušenosti byly představeny i zástupcům 
slovenských škol. Oba workshopy byly velice 
kladně hodnoceny. Osobní poděkování vyslovil 
ředitel ZŠ a MŠ Husova – Brno Mgr. Roman 
Tlustoš, hlavní organizátor konference.    II. ZŠ

Projektové dny 

Projektové vyučování nabízí žákům velký prostor 
pro aktivní zapojení do výuky. Prostřednictvím 

rozmanitých činností vede žáky k samostatnému 
myšlení, objevování nových poznatků a osobní 
odpovědnosti, využívá mezipředmětových vzta-
hů, pozitivně žáky motivuje. Je podporována 
tvořivost, samostatnost, spolupráce. Během ce-
lého školního roku v rámci daltonských bloků se 
žáci 1. stupně zapojují do různých jednodenních 
i týdenních projektů, ve kterých se učí plánovat, 
organizovat si čas, prezentovat své názory a my-
šlenky, spravedlivě hodnotit sebe i své spolužáky. 
Témata jednotlivých projektů navazují na aktuál-
ně probírané učivo. S projektovou výukou se žáci 
seznamují již v 1. ročníku a s chutí pracují napří-

klad na projektech Jablíčkový den, Bramborový 
týden, Čertovské učení, Jaro je tu, Velikonoce, 
Den Země, Zdravá výživa. Žáci 4. ročníku vypra-
covali například projekt Naše město, ve kterém si 
zopakovali znalosti o městě, a připravili pro tře-
ťáky procházku naším městem. Na jednotlivých 
stanovištích povídali o významných historických 
budovách, sochách a rodácích. V pracovních čin-
nostech pak z papírových krabic vyráběli hlavní 
budovy obce, v rámci dopravní výchovy vyrobili 
dopravní značky a dopravní prostředky.   II. ZŠ

Celý text včetně fotografie najdete 
na www.noviny.nmnm.cz.

Studenti gymnázia uctili památku obětí 2. světové války
V úterý 5. května na novoměstském Vratislavově 
náměstí zavlála živá česká státní vlajka. Neby-
lo to však z důvodu konání MS v ledním hokeji, 
ale u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové 
války. Takto jsme se spolužáky uctili památku 
novoměstských osobností, jejichž životy tato 
válka poznamenala. Balonky naráz vypuštěné 
nesly jména novoměstských občanů, kteří během 

2. světové války přišli o život. Vzpomínková akce 
dále pokračovala v  prostorách Horáckého mu-
zea, jehož vestibul posloužil jako malá výstavní 
síň, kde jsme veřejnosti představili výstavu ma-
pující životy několika  novoměstských osobností 
1. a 2. světové války. Po krátkém úvodu a hu-
debním vystoupením si každý mohl vystavené 
životopisy a příběhy přečíst. Děkujeme všem, 

co nám pomáhali a přišli na vernisáž. Budeme 
rádi, když náš projekt podpoříte na interneto-
vých stránkách Extratřídy, popřípadě nám po-
můžete zrealizovat odměnu za naši práci, kte-
rou bude náš třídní výlet do Terezína. Hlasovat 
můžete na: http://www.extratrida.cz/projekt/
www/projektovanastenka/?idProjektu=195. 

Jan Liška, Gymnázium V. Makovského 
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V Rokytně cvičili hasiči 

Po Pohledci, Jiříkovicích a Rokytnu schválili 
radní města znak další ze svých místních částí – 
Maršovicím. „Stalo se tak díky aktivitě místních 
hasičů,“ uvedl místostarosta Nového Města na 
Moravě Stanislav Marek. Autorem nového zna-
ku je heraldik a muzejník Stanislav Mikule, kte-
rý při jeho tvorbě vycházel z dochované obecní 
pečeti. Ta pochází z poloviny 18. století a je na ní 
vyobrazen kříž a opis Poctivá obec Maršovská. 

„Je to odkaz na víru, na Ježíše Krista, poukazuje 
na zbožnost tamních obyvatel a dává obec do 
magické ochrany samotného Boha,“ vysvětlil 
Stanislav Mikule. Kříž s  jetelovitě ukončenými 
rameny použil heraldik i do nového znaku obce. 

„Další součástí znaku, která připomíná předcho-
zí maršovickou vrchnost, je černá zubří hlava 
s červeným jazykem a zlatou houžví z erbu pánů 
z  Pernštejna. Rodinu Křičkových, jež v  Mar-
šovicích působila sice krátce, ale zato se do 
místní historie velice výrazně zapsala, zase re-
prezentuje rozevřená kniha,“ popsal Stanislav 
Mikule. Nový znak může místní část používat 
pouze se symboly Nového Města na Moravě. 

-hzk-

Maršovice mají 
svůj znak

Na základě pozvánky partnerského SDH v  ně-
meckém Regensburgu, místní části Schwabelweis, 
navštívila skupina 14 hasičů ze Slavkovic kultur-
ní akci – stavění máje. V podvečer 30. 4. proběhlo 
krátké přivítání a ubytování. Večer a v noci jsme na 
obecním prostranství  pomáhali hlídat připrave-
nou májku. Zároveň u ohně probíhala živá stme-
lovací diskuse našich hasičů s tamními. V pátek 

1. 5.  jsme pomáhali připravit kulturní akci, která 
se poté kvůli neustálému drobnému dešti ode-
hrávala v garážích tamní hasičárny a ve stanech.
Po krátké ceremonii naši pomohli vztyčit stat-
nou máj na návsi. Aktu přihlížel početný dav 
místních občanů, pro které je tento den velkým 
svátkem. Potom již probíhal kulturní program, 
který až do večera provázela tradiční dechovka. 
Při zajištění občerstvení pomáhaly také další 
spolky, které v těchto obcích hojně působí – my-
slivci, zahrádkáři aj. Kromě malého hendikepu 
s  počasím se vše vydařilo a naši byli mile pře-
kvapeni pohostinností a dobrou náladou svých 
sousedů. Na zpáteční cestě k  našim hranicím 
jsme se přesvědčili, že pořádná májka stojí 
v  každé obci tohoto kraje. Pro nás ve Slavkovi-
cích je to určitě výzva k  obnovení dávno zapo-
menuté tradice. Děkujeme hasičům z  Nového 
Města za jejich ochotu zapůjčit vozidlo i s řidičem.  

Josef Košík, SDH Slavkovice      

Slavkovičtí prožili První máj v Bavorsku

Námětové cvičení tří hasičských sborů se 
odehrálo v Rokytně. Domácí tým doplnily 
zásahové jednotky z Kuklíku a ze Studnic.

„Cvičili jsme zásah požáru lesa. Naplánova-
li jsme si překonat šestnáctimetrové převý-
šení na půlkilometrovou vzdálenost. Podle 
normativu nám vyšlo, že musíme použít 
dva stroje, takže jsme chtěli vyzkoušet i naši 
kuklickou stříkačku, máme ji skoro novou,“ 
uvedl velitel zásahu Bohdan Kalina, člen 
SDH Kuklík a zároveň profesionální hasič.
Nakonec se velitelé úseků rozhodli zvolit ji-
nou variantu. K akci se dostala pouze stří-
kačka místního rokytenského sboru, která 
obstála se ctí. „Zjistili jsme, že normativy 

jsou přeceněné, stříkačka utáhla všechny tři 
proudy, které jsme nahoře měli,“ sdělil ko-
nečný výsledek Bohdan Kalina. „Máme stří-
kačku PPS 12, zvládla to s přehledem,“ do-
plnil velitel rokytenského úseku Libor Přibyl.
Snaha více než tří desítek hasičů, mezi nimiž cvi-
čily také dvě hasičky, byla odměněna úspěchem, 
přestože je poněkud zradila technika. „Měli jsme 
problém s vysílačkami, hodně jsme na ně spolé-
hali a ony nám postupně vypadávaly. Najednou 
jsme neměli spojení s nejdůležitějším článkem, 
se stříkačkou. Nakonec jsme museli operativně 
nasadit spojky tak, jak tomu bývalo kdysi, když 
ještě vysílačky nebyly,“ postěžoval si velitel zá-
sahu. „Dohodli jsme se, že na příštím cvičení 

vysílačky nepoužijeme, abychom si vyzkoušeli 
zásady spojení na místě zásahu bez použití 
rádiových prostředků,“ dodal Bohdan Kalina.
Dobrovolným hasičům se při cvičení snažili po-
máhat také civilisté, kteří se občas trochu pletli, 
v jiných případech byla naopak jejich pomoc 
přínosem. „Já to u cvičení vítám. A musím říct, 
že ani profesionální hasiči se často nevyhnou 
improvizaci a potřebují pomoc civilistů. Každá 
ruka bývá dobrá, i když samozřejmě nesmí ci-
vilisté, kteří nejsou vybaveni žádnými ochran-
nými prostředky, vstupovat přímo do místa 
požáru. Spolupráce hasičů s civilisty navíc často 
pomůže přílivu nových členů do řad dobrovol-
ných hasičů,“ vysvětlil Bohdan Kalina.   -hzk-

Osadní výbor Slavkovice ve spolupráci s míst-
ními spolky pořádal dne 30. dubna 2015 pálení 
čarodějnic. Organizátoři netrpělivě očekáva-
li, jaký bude zájem, jednalo se totiž o obnovení 
akce po mnoha letech. Všichni byli účastí dospě-
lých, ale hlavně dětí velmi mile překvapeni. Na 
místě byla připravena vatra s čarodějnicí. Po 
celou dobu provázelo příjemnou atmosféru  ob-
čerstvení s  čarodějnickou obsluhou. Na místě 
si všichni mohli opéct buřty a pro zahřátí byly 

nachystány teplé nápoje. Postupně přicházel 
soumrak a všichni napjatě očekávali, až se vatra 
zapálí. Děti byly celkovou atmosférou napros-
to okouzleny. Celý večer pak přítomní seděli 
u ohně, bavili se a užívali si příjemný čaroděj-
nický večer. Na bezpečnost akce, která se vel-
mi povedla, dohlížela požární hlídka místních 
hasičů. Doufáme, že příští rok se zase sejdeme 

- třeba ještě ve větším počtu. Košťatům zdar! 
Irena Brabcová

Čarodějnice ve Slavkovicích

V Hlinném uklidili sportoviště
V  sobotu 25. dubna byla vyhlášena hasičská 
brigáda na úklid sportoviště. Počasí nám přálo, 
svítilo sluníčko. Protože pracantů a pomocníků 
se sešlo velké množství, práce nám šla rychle od 
ruky. Stříhaly se túje na dětském hřišti a pohra-
bovalo se sportoviště za vsí. Pomáhali velcí i malí. 

Po dobře odvedené práci byla připravena menší 
svačinka v podobě na ohni opečeném buřtu. Zá-
sluhou všech pomocníků, kterým bychom tímto 
chtěli poděkovat, se mohlo ve čtvrtek 30. dub-
na uskutečnit na sportovišti pálení čarodějnic. 

SDH Hlinné



Starší žáci si poprvé zahráli Ligu Vysočiny ČFbU 
s 5 hráči v poli. Zároveň náš tým nastupoval také 
v OFL. V obou soutěžích jsme se pohybovali na 
předních příčkách. Největšího úspěchu dosáhli 
žáci v ČFbU. Liga byla rozdělena na 2 divize po 
6 týmech. Z druhého místa jsme postoupili do 
kvalifikačních bojů o MČR. V těch se náš oddíl 

nejdříve utkal s týmem z Okříšek.  Díky nepřes-
né mušce jsme však zápas prohráli 2:3. Druhé 
utkání proti hráčům z  Moravských Budějovic 
jsme zvládli podstatně lépe a vyhráli jsme 9:6. 
Postup na MČR si zajistilo družstvo Okříšek, 
které porazilo i žďárský výběr. Naši žáci skončili 
na konečném 3. místě. K historickému postupu 
přitom chyběl krůček. Novoměstský žákovský 
florbal měl také zastoupení na turnaji krajů star-
ších žáků, který se konal v  Jindřichově Hradci. 
Ve výběru nastoupili Jan Svoboda, Petr Svoboda 
a nejlepší střelec soutěže Filip Chalupa. Dobrých 
výsledků jsme rovněž dosáhli v  OFL. Elévové, 
mladší žáci, starší žáci i dorostenci postoupili 
na finálový turnaj. Nejlepšího umístění dosáhli 
elévové, kteří si z  finálového klání přivezli stří-
brné medaile. Mladší žáky na finálovém turna-
ji provázela smůla. Turnaj nedohrály 4 opory 

týmu včetně kapitána Pavla Humlíčka a jeho 
zástupce Ondřeje Srnského. Změny v sestavě se 
projevily ve výkonu a následném čtvrtfinálovém 
vyřazení s  týmem z  Boskovic. Žáci si však za-
slouží ohromnou pochvalu, přes nepřízeň osu-
du nechali na hřišti vše. Starší žáci se v plné síle 
finálové tajenky nezúčastnili. Ve stejném ter-
mínu probíhaly kvalifikační boje na MČR. Do 
bystřického finále jela základní sestava oslabe-
ná o 5 hráčů.  I přesto jsme dokázali dva zápasy 
z pěti vyhrát a umístili jsme se na 4. pozici. 
Bystřické vystoupení sice skončilo bez medai-
le, ale postup na finálové turnaje OFL ve všech 
kategoriích je obrovský úspěch a jasný vzkaz 
o naší síle. Orel Nové Město děkuje všem hráčům 
a rodičům, kteří se podíleli na veleúspěšné sezoně. 

Tomáš Mrázek
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Radek Jaroš získal prestižní cenu 

Mladí florbalisté vybojovali bronzové medaile 

Horolezec Radek Jaroš získal Cenu Jiřího Gu-
tha-Jarkovského. Cenu uděluje Český olym-
pijský výbor a je odměnou za nejhodnotnější 
sportovní výkon uplynulého roku. Nejstarší 
české a československé sportovní ocenění tak 
získal Novoměšťák, který jako patnáctý na světě 
vystoupil na všech 14 osmitisícovek bez použi-
tí kyslíku. O  držiteli ceny letos poprvé rozhod-
li samotní sportovci. „Být zvolen samotnými 
sportovci je pocta, moc děkuji a velmi si toho 
cením. Zároveň je to pro mě šok. Vůbec bych 

nečekal, že já, zástupce takového sportu jako 
je horolezectví, můžu být oceněn olympioni-
ky nebo mistry světa,“ reagoval Radek Jaroš. 
Hlasovala skoro stovka těch, kteří se zúčastnili 
LOH v Londýně 2012, ZOH v Soči 2014 a Svě-
tových her v Cali. V minulosti volil vítěze výkon-
ný výbor ČOV. „Sportovci vybrali člověka, který 
jako jediný Čech v historii dokázal něco, co se 
povedlo už jen dalším čtrnácti lidem na celém 
světě. S touto volbou mohu jen souhlasit, Ra-
dek Jaroš si Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského 

právem zaslouží,“ komentoval výsledky vyrov-
naného hlasování Martin Doktor, který ocenění 
v jeho původní podobě získal v roce 1996 za dva 
triumfy na hrách v Atlantě. „Hluboce se před 
výkonem Radka Jaroše klaním. Dokázal něco 
opravdu výjimečného a je vidět, že to stejně 
vnímají i profesionální sportovci, kteří nejlépe 
vědí, jak těžké a náročné je nevzdat cestu za 
snem, jenž se mnohým může zdát nereálný,“ 
gratuloval Jarošovi předseda ČOV Jiří Kejval. 

-mah-

Stolní tenis: Bilance sezony 2014-2015
Stolní tenisté mohou být spokojeni s  ukon-
čenou sezonou 2014-2015. Obě mužstva se 
umístila v  horní polovině tabulek. Lídrem „A“ 
mužstva byl Dušan Mazel, který pravidel-
ně bodoval a táhl naše stolní tenisty. Hlavní 
oporou „B“ mužstva byl František Martaus. 
Zatímco prvnímu mužstvu se lépe dařilo 
v podzimní části sezony, „B“ mužstvo bylo 
úspěšnější v  jarní sezoně. Pohled na konečné 
tabulky nás těší a je příslibem do dalšího období. 

Pavel Vinkler, 
TJ Nové Město na Moravě

Nová sezona na tenisových dvorcích  
V květnu zahájili tenisté TJ Nové Město na Mo-
ravě novou sezonu. V  jednotlivých soutěžích 
máme přihlášena 4 družstva. První mužstvo 
dospělých hraje oblastní přebor II. třídy, „B“ 
mužstvo nastupuje v okresním přeboru. Druž-
stvo mladšího žactva je členem oblastního pře-
boru III. třídy a zápasy nejmladšího žactva se 
odehrávají v rámci oblastního přeboru baby-
tenisu. Pravidelné tréninky se konají na dvor-
cích u atletického stadionu pod vedením kva-
lifikovaných trenérů. Mladší žactvo vede Karel 
Brusenbauch a tréninky probíhají vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. Nejmladší 
tenisty trénují Jan Rychtář, Ivo Fiala ml. a Zde-
něk Pliska ml. Trénuje se dvakrát týdně - vždy 
v  pondělí a ve středu od 16.00 do 18.00 hod. 
Pro děti a mládež organizujeme tenisovou ško-
lu. Otevřená je od května do října, mimo prázd-
nin, a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 
17.00 hod. Tenisovou školu vedou manželé Ka-
rel a Kateřina Brusenbauchovi. Ing. Ivo Fiala

Program soutěží 
na novoměstských dvorcích:

družstva:      
„A“ dospělí        
30. 5. Kometa Brno, 
13. 6. Slatina Brno, 
27. 6. TK Tišnov B

„B“ dospělí      
31. 5. TK Nové Sady, 
21. 6. Spartak Velké Meziříčí, 
13. 9. Sokol Radostín nad Oslavou 

mladší žactvo      
14. 6. Sokol Čebín, 
28. 6. Start Brno  

nejmladší žactvo 
7. 6. TJ Žďár a Sokol Bedřichov 

Okresní přebor I. třídy

Okresní přebor IV. třídyNábor mažoretek 
DDM pořádá nábor mažoretek. Uskuteční se 
ve středu 17. a 24. června v  době od 16.00 do 
17.00 hod. v  tělocvičně I. ZŠ v  Novém Městě. 
Přihlásit se mohou dívky od 5 do 12 let. S  se-
bou si nezapomeňte vzít cvičební úbor. -red-

Více zpráv na: 
noviny.nmnm.cz

Zázemí pro cyklisty i lyžaře
Ve Vysočina Areně vznikne nové zázemí pro 
cyklisty a lyžaře. Postará se o to Sportovní klub 
ve spolupráci s místními podnikateli. Nápad 
se líbí také radnici, která jeho realizaci finanč-
ně podpoří. „Vyčlenili jsme příspěvek ve výši 
130 000 Kč,“ potvrdil novoměstský starosta Mi-
chal Šmarda. Krytý prostor vznikne spojením 
čtyř buněk, které budou opláštěny dřevem jako 
ostatní budovy ve Vysočina Areně. Uvnitř na-
jdou cyklisté kromě jednoduchého občerstvení 
také sprchy, umývárnu kol a servis kol včetně 

náhradních součástek. „Stejné služby, ale pro 
lyžaře by toto zařízení mělo poskytovat v zimě,“ 
dodal Michal Šmarda s tím, že město tak napra-
vuje chybu. „Lidé si novoměstské singletracky 
velmi chválí, líbí se jim různá obtížnost tratí 
i jejich provedení, jsou ale velmi nespokojeni 
se službami, které prakticky neexistují. Je to 
naše chyba a tímto krokem to snad napraví-
me.“ Nové zázemí by mohli využívat i účastní-
ci kongresů ve Ski hotelu nebo ti, kteří prostě 
po práci přijedou bez kol či lyží.   -svj-, -mah-

Fotbalisté válí. 
Stříbro na dostřel
Patnáct bodů z  posledních 6 utkání. Taková 
byla bilance novoměstských fotbalistů po 26. 
kole. Zaslouženě jim patřilo 3. místo v  tabulce 
s  minimálním odstupem na druhé Otrokovice. 
Vrchovina vozila body nejen zvenku, kdy vybo-
jovala remízy na   hodonínském a pelhřimov-
ském hřišti, cenné jsou především výhry před 
domácími diváky. Fotbalisté přejeli Mutěnice 
(3:0) a Napajedla (2:0). Výhry o gól přinesly zá-
pasy s Havlíčkovým Brodem (2:1) a Tasovicemi 
(2:1). Jedinou ztrátou na domácím hřišti byla 
bezgólová remíza se Starou Říší. Ve zbývajících 
zápasech se naši fotbalisté postaví proti Žďá-
ru nad Sázavou, Blansku, Uherskému Brodu 
a sezonu uzavřou v  domácím utkání s  Rosice-
mi. Letošním vítězem divize D se v  rekordním 
čase stalo mužstvo Velkého Meziříčí. -mah-

115 let fotbalu 
v Novém Městě
V  letošním roce slaví novoměstský fotbal 115. 
výročí od svého vzniku. U této příležitosti se 
uskuteční fotbalový den. Konat se bude v rámci 
oslav Nova Civitas v  sobotu 20. června. Vrcho-
lem dne bude benefiční zápas SFK Vrchovina 
s  prvoligovým týmem 1. FC Slovácko. Začá-
tek utkání je ve 14.30 hod. na tradičním místě 
Vrchovinské arény. V  mužstvu protivníka na-
stoupí ostrostřelec Libor Došek a další hvězdy 

-  Tomáš Rada a Lukáš Kalouda. Chybět  nebude 
ani bohaté občerstvení. Všichni příznivci no-
voměstského fotbalu jsou srdečně zváni. -mah- 

Okresní kolo školského přeboru družstev osobností
Ve Žďáře nad Sázavou se 14. května konal Pohár 
rozhlasu v atletice mladšího žactva. Atletického 
klání se zúčastnilo celkem přes 220 žáků. O po-
stup do krajského kola bojovalo 13 chlapeckých a 
14 dívčích družstev. Žáci ZŠ L. Čecha se snažili ze 
všech sil a dokázali se v silné konkurenci prosadit. 
Družstvo chlapců skončilo na 3. místě a děvčata 
byla hodnocena jako druhá nejlepší. Postup do 
krajského kola jim unikl o pár bodů. Družstvo žá-

kyň reprezentovalo školu v sestavě Sára Zámeč-
níková, Julie Svrčková, Iveta Moravcová, Sabina 
Pestrová, Karolína Špinarová, Barbora Janíčko-
vá, Lenka Zahradníková a Barbora Nečasová. 
Chlapci závodili ve složení Zdeněk Pelán, Josef 
Švanda, Matouš Horvát, Vojtěch Dobrovolný, 
Vít Chalupa, Filip Daniel, Jiří Ptáček, Jan Beneš. 
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za repre-
zentaci školy i města.     Mgr. Vlasta Holubová

Postup do celostátního finále
V  Třebíči se 6. května konaly krajské přebo-
ry škol 1. stupně ve štafetových bězích. Zú-
častnili se jej žáci 1.-5. ročníku. ZŠ L. Čecha 
postoupila na krajské klání díky prvenství 
v  okresním přeboru. Do závodů jsme vstupo-
vali s  přáním umístit se mezi třemi nejlepší-
mi. Naši žáci nás však mile překvapili a kraj-
ské přebory vyhráli! Vybojovali si tak účast 
v celostátním finále, které se uskutečnilo na 
konci května v Čáslavi. Účastníci štafet 1.-3. 

ročník: Jolana Poupalová, Beata Kocianová, 
Tereza Kunstmüllerová, Rozálie Konečná, Vi-
lém Kalášek, Šimon Chalupský, Vít Fousek 
a Petr Smetana. Štafety 4.-5. ročník: Tadeáš 
Dobrovolný, Johanka Chodilová, Vojtěch Há-
jek, Veronika Střešňáková, Denisa Dvořáčko-
vá, Jindřich Zdražil, Lukáš Hudec a Markéta 
Humlíčková. Všem mladým sportovcům gra-
tulujeme za reprezentaci školy a našeho města.       

Novoměstský 
pohár Soptíků 
V  Dlouhém odstartoval již čtvrtý ročník soutě-
že o  Novoměstský pohár Soptíků. Soutěž v  po-
žárním útoku je určena pro mladé hasiče. Sou-
těž bude mít 6 zastavení a představí se v ní 19 
hasičských družstev. S myšlenkou uskutečnit 
regionální klání mladých hasičů přišel v  roce 
2012  Sbor dobrovolných hasičů Zubří.   -mah-Mgr. Ilona Špinarová, Mgr. Vlasta Holubová
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Z matriky
narozené děti
 24. 4. Josef Teplý
 26. 4. Marta Hanychová
 27. 4. Barbora Badurová
 27. 4. Klára Pospíchalová
 14. 5. Terezie Makovská
 manželství
 3. 5. Anita Buklijaš, Petr Brož
 9. 5. Marie Šustrová, Ladislav Štrejbar
 jubilanti
 3. 6. Zdeňka Loubová 85 
 4. 6. Drahomíra Dostálová 80  
 5. 6. Jaroslav Belatka  89 
 6. 6. Blanka Krupicová 86
 7. 6. Jan Holemář 75 
 8. 6. Růžena Harvánková 95
 9. 6. Alena Janů 75
 11. 6. Anežka Vykutilová 88
 11.6. Marie Novotná    80
 12. 6. Věra Papšová          80
 12. 6. Doc.Ing.Ladislav Slonek, Csc 75
 13. 6. Josef Andrlík 87
 15. 6. Antonie Dostálová  91
 17. 6. František Mička   75
 18. 6. Ladislav Svoboda 80
    18. 6. František Novotný 78
 28. 6. Marie Ťupová  75
úmrtí
  22. 4. Jiří Horák (Nové Město, 1942)
 23. 4. Marie Blažková (Nové Město, 1943)
 25. 4. Jarmila Stará (Olešná, 1933)
 2. 5. Jan Němeček (Nové Město, 1964)
  3. 5. Květoslava Konvalinková (Křídla, 1931)
 5. 5.  Helena Vrtělová (Nové Město, 1925)
 9. 5.   Alois Hala (Maršovice, 1940)
 9. 5. Jaromír Lukášek (Nové Město, 1947)
 11. 5. Petr Kaláb (Řečice, 1958)
 11. 5. František Materna (Nové Město, 1927)
 12. 5. Marie Sáblíková (Slavkovice, 1930)
 15. 5. Marie Kučerová (Nové Město, 1922)

Významná červnová výročí
3. 6. 1900 narodil se v NMnM Vincenc Makovský,
akademický sochař, 115. výročí narození (zemřel 
28. 12. 1966 v Brně). Pochován je na evangelickém 
hřbitově v NMnM
16. 6. 1940 zemřela ve Francii v Montpelier  
Vítězslava Kaprálová, hudební skladatelka a 
dirigentka, 75. výročí úmrtí (narodila se 24. 11. 
1915  v Brně)
17. 6. 1960 zemřel v NMnM Karel Němec, aka-
demický malíř a grafik, 55. výročí úmrtí (narodil 
se 25. 10. 1879 v NMnM)
21. 6. 1875 narodila se v NMnM Elvíra Stárová, 
básnířka, 140. výročí narození (zemřela 24. 4. 
1893 v NMnM)
30. 6. 1950 zemřel na Fryšavě Václav Jícha, 
akademický malíř – krajinář, 65. výročí úmrtí
(narodil se 22. 11. 1874 v Bystřici n. P.)

Stomatologická pohotovost

Klub seniorů
6. 6. Návštěva divadelního představení „Šest 
miliard sluncí“
Představení se koná v rámci Sbírky motýlů. 
KD  19 hod.
8. 6. Lehká pěší turistika v okolí Nového Města 
Autobusem ve 13:30 z aut. nádr. (od nemocnice 
13:33) do Vlachovic, pěšky Ochozou kolem buku 
ke Ski hotelu.Tam je možné občerstvení. Sraz u 
autobusu.
12. 6. Zájezd do Lysé nad Labem na  výstavu 
růží a květin časného léta v rámci výstavy Se-
nior – Handicap
Odjezd v 6:30 od  KD. Cena  300 a  350 Kč. V ceně 
je zahrnuto vstupné. Přihlášky + poplatek na ak-
cích Klubu seniorů.  
19. 6.–21. 6. Účast na slavnostech Nova Civitas.
29. 6. Táborák 
Ohniště za DPS. V případě deště v  jídelně DPS,         
15–17 hod. 

Poděkování

Minibazar

Městská policie informuje

Dne 8. června uplyne 
10 let od tragické smrti 
našeho syna Stanislava 

Karpíška. 

S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra a celá 
rodina. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

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

Probíhající výstavy:
Vilém Reichmann - Retrospektiva 
(do 21. června 2015)
Retrospektivní výstava brněnského fotografa, 
malíře a člena skupiny Ra Viléma Reichmanna, 
jehož dílo zaujímá zásadní postavení v  surreali-
stické linii české fotografie. Výstavu tvoří nece-
lých čtyřicet černobílých fotografií zahrnujících 
ukázku z  cyklů Metamorfózy, Dvojice, nechybí 
mezi nimi ani cyklus Českomoravská vrchovina 
a Nezvalova Svratka.
Mirka Špačková – Commedia dell´Arte 
(do 30. srpna 2015) 
Výstava nabízí současnou sochařskou tvorbu so-
chařky Miroslavy Špačkové inspirovanou posta-
vami italského divadla. 
Kontinuita – kovaná plastika 
(do 20. září 2015)
Generační setkání umělecké kovářské tvorby 
Pavla Tasovského st. a jeho syna. Výstava probí-
há nejen v prostorách Malé galerie a nádvoří HG, 
ale také v parku na Vratislavově náměstí. 

Akce a vernisáže:
pátek 12. června 2015 v 17 hodin
vernisáž výstavy Poklady Vysočiny / Galerijní 
noc 2015
Netradiční putovní výstava skvostů z depozitářů. 
Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře 
muzeí a galerií napříč celou Vysočinou, včetně 
představení každodennosti i zajímavostí muzejní 
práce a přiblížení smyslu existence muzeí a 
galerií. Během večera budou probíhat dílny, 
komentované prohlídky a vystoupí pěvecký sbor 
Gaudeamus z Brna. 
středa 1. července 2015 v 17 hodin 
Inspirace – Fotografie Josefa Fantury
Výstava aktů hodonínského fotografa Josefa Fan-
tury.

Horácká galerie

6. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
7. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
13. 6. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235
14. 6. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě, 566 524 615
20. 6. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
21. 6. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 125
27. 6. MUDr. Eva Brázdilová,  Osová Bítýška 
303, 566 536 712
28. 6. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 
566 575 210

Velice děkujeme za obětavou a vzornou péči ce-
lého personálu sestřiček, lékařů a ošetřovatelek 
oddělení INT 4 v novoměstské nemocnici o man-
želku a naši maminku, paní Marii Blažkovou. 
Také moc děkujeme všem zaměstnancům DPS 
v Novém Městě na Moravě. Rodina Blažkova                                                   

ZTP zve všechny členy MO STP i ostatní 
zájemce na přednášku se zdravotní tema-
tikou „Používání zdravotnických pomů-
cek“. Přednáška se uskuteční v  KD dne 
17. 6. ve 14:00 hodin. Přednášejícím bude 
lektor z  Help Centra. Součástí budou ná-
zorné ukázky a cenové platby jednotlivých 
zdravotních pojišťoven.   Vladimír Přívara

Setkání padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě a oko-
lí narození v roce 1965, Kulturní a společenská 
komise rady města Nového Města na Moravě 
připravuje i letos tradiční a oblíbené setkání ro-
dáků a přátel našeho města – padesátníků. Zvá-
ni jsou nejen ti, kteří se v Novém Městě v roce 
1965 narodili, studovali nebo zde dnes žijí 
a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu městu blíz-
ký vztah. Pokud patříte mezi ně, ozvěte se pro-
sím tajemnici komise. Tel: 566 598 425, e-mail: 
rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. Děkujeme.

Kulturní a společenská komise

Pronajmu pěkný byt 2+kk v bytovém domě na 
ulici Křenkova, NMnM. Tel.: 602 888 914.
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. svět 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.
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.
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 náhradní díly na auto Moskvič. Tel.: 
605 133 820.

Pronajmu byt 3+1 ve vilovém domě na ulici Le-
andra Čecha. Tel.: 602 730 793.
Prodám 4 ks plechových barelů á 50 Kč. Tel.: 
605 382 093.
Koupím menší byt v NMnM (1+1, 1+kk, 2+0, 
2+kk). Popřípadě možná výměna s doplatkem 
za kompletně nově zrekonstruovaný 2+1 při-
způsobený pro čtyřčlennou rodinu. Dohoda, 
bez RK. Tel: 776 793 146.
Prodám nepoužitý plynový zahradní gril Ma-
nua 2. Pořizovací cena včetně plné 10kg PB láh-
ve a hadice s plyn. regulátorem byla 7 720 Kč. 
Prodám za 4 900 Kč. Tel.: 603 868 924.
Prodám sedací soupravu, ratanovou lavici, sto-
lek, 2 křesla a 4 skříňky. Tel.: 736 115 341 ve 12 
hodin. Dále přenechám starší pohádkové knížky.
Prodám starší RD 6+1 po částečné rekonstruk-
ci v Olešné u NMnM. Tel.: 777 800 662.
Pronajmu byt (cca 80 m²) v rodinném domě u 
gymnázia v NMnM, klidná ulice, 2 slunné po-
koje, částečně zařízená kuchyň, nová  koupelna. 
Cena včetně energií 10 000 Kč/měsíc. Tel.: 774 
118 886, szdena@seznam.cz.
Z důvodu stěhování prodáme větší bílou skříň 
s  nástavcem. Z  původních 7 000 na 2  900 Kč. 
Dále meruňkovou rozkládací sedačku s křeslem. 

PC 45 000Kč (pevná konstrukce), teď 8 500 Kč. 
Obrázky a rozměry pošleme mailem. Hovor 
nebo sms navečer. Tel.: 724 972 572.
Koupím šatní skříň, kamna Petry nebo podob-
ná. Tel.: 736 265 969.
Mladá rodina hledá dlouhodobý pronájem 
bytu 3+1 s balkonem v Novém Městě na Mora-
vě. Může být i menší, ale přizpůsobený pro čtyř-
člennou rodinu. Tel.: 604 411 485.
Prodám levně oblečení na holčičku i kluka do 
vel. 98, botičky, sandálky vel.20-25 (Pegres, Jo-
nap) dále 2x odrážedla, zpívající stoleček Fisher 
Price, dřevěné vkládačky, rychlozavinovačky, 
peřinky apod. Tel.: 720 231 124, obleckypromi-
mi@seznam.cz. 
Prodám velmi zachovalé potahy Renault Clio 
(starší typ 1998) šedomodré barvy – cena doho-
dou. Tel.: 737 130 177.
Prodám pěkný slunný byt 2+kk (2x balkon), po 
kompletní rekonstrukci v centru NMnM, s vý-
hledem na Městské lázně. Tel.: 725 004 854. 
Prodám nerozbalené balení plen Pampers 2 
Mini 108 ks New Baby za 350 Kč. Tel.: 724 947 
760.
Prodám golfový kočár za 250 Kč a dětskou 
krosnu za 400 Kč, tel.: 608 615 248.

Dne 27. června uplyne 
5 let od úmrtí naší 

milované maminky, paní 
Soni Cíchové. 

Vzpomínají dcery s 
rodinami. Prosíme, 
vzpomeňte s námi.

Dne 26. května 2015 
jsme si připomněli 

15. výročí úmrtí naší 
milované maminky, 

babičky, tety a švagrové, 
paní Jany Hudcové. 

S velkou láskou a 
vděčností vzpomínají 
dcery Simona a Radka s 
rodinami, vnučky Lucinka a Nelinka.

Poděkování NSS
Začátkem května obdržely NSS šek na 15 ti-
síc korun od žáků, rodičů a všech zaměstnan-
ců a přátel I. ZŠ. Setkání proběhlo 6. května 
v prostorách DPS. Finanční prostředky budou 
použity na nákup pomůcek pro zkvalitnění ži-
vota seniorů. Děkujeme.   Jana Smrčková, NSS

Dne 11. 4. byl strážníkům oznámen výskyt vol-
ně pobíhajícího psa. Ten byl na místě odchycen 
a umístěn do služebního kotce. Když už to vy-
padalo, že bude převezen do útulku, našel se na 
poslední chvíli majitel, kterému byl pes předán. 
Dne13. 4. v  nočních hodinách vyjížděli stráž-
níci do jedné z restaurací v NMnM, kde došlo 
k poškození zařízení jedním z hostů. Na místě 
bylo zjištěno, že k poškození došlo nedopat-
řením a host způsobenou škodu uhradil. Celý 
incident se tak obešel bez pokuty. Výskyt vol-
ně pobíhajícího psa byl strážníkům oznámen 
opět ve dnech 15. 4. a 17. 4. Jednalo se o ul. 
Žďárskou a okolí ZD v obci Slavkovice. V obou 
případech se podařilo zjistit majitele a psa jim 
předat. Samozřejmě i s  patřičným postihem 
za přestupkové jednání. Dne 21. 4. bylo ozná-
meno, že se na komunikaci v  blízkosti lomu 
nachází sražená srna. Po prověření byla věc 
předána příslušnému členovi mysliveckého 
sdružení. Rušení nočního klidu oznámili obča-
né 24. 4. na ul. Drobného. Na místě strážníci 
zjistili, že na zahradě jednoho z domů probíhá 
rodinná oslava. Přítomné osoby byly strážníky 
upozorněny na rušení nočního klidu s  mož-

ností postihu. Účastníci zábavu ihned ztišili, 
a věc tak mohla být vyřešena pouze domluvou. 
27. 4. oznámil občan Nového Města, že na jeho 
vyhrazeném místě stojí již několik dní cizí vo-
zidlo. Neoprávněně stojící vozidlo bylo za pří-
tomnosti strážníků odtaženo a umístěno na zá-
chytnou plochu. Vrácení vozidla stálo majitele 
nemalou finanční částku. Za nerespektování 
dopravního značení mu byla uložena bloková 
pokuta a navíc musel zaplatit poplatek od-
tahové službě. Ve dnech 2. 5. a 7. 5. strážníci 
prováděli odchyt volně pobíhajících psů ve 
městě. V  obou případech se podařilo najít je-
jich majitele, kterým byla za porušení vyhlášky 
uložena bloková pokuta. Dne 7. 5. byl strážní-
kům oznámen nález podezřelého balíčku s  in-
jekční stříkačkou na Vratislavově náměstí. Po 
bližším ohledání balíčku bylo zjištěno, že se 
jedná o svazek starých knih a tiskovin určený 
patrně do sběrných surovin. Injekční stříkačka 
byla nepoužitá a zabalená v originálním obalu. 
Šetřením v  okolí nálezu se nepodařilo zjistit 
majitele, a tiskoviny tak skončily na sběrném 
dvoře. Stříkačka byla předána k  odborné li-
kvidaci do lékárny.   Jiří Hradil, velitel MP

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

Vzpomínka
Přednáška ZTP

Zdravá výživa bude tvým lékem – takový je 
název přednášky MUDr. Pavla Pávka, která 
se uskuteční v pátek 19. června ve 14 hodin 
v jídelně DPS. Beseda je spojena s ochut-
návkou různých zeleninových a ovocných 
salátů a předcházet jí bude vystoupení har-
monikářů z Třebíče. Celý program je součástí 
projektu Podpora zapojování seniorů do ak-
tivního života. Všichni jste srdečně zváni. -svj-

Pozvánka na přednášku Mateřské centrum Lístek
Pondělky  1., 8., 15., 22., 29. června - Otevřená 
herna od 9 hod. do 11:30 hod.
Vstupné: 20 Kč
Během měsíce června mohou rodiče využívat 
naši hernu.

Čtvrtky 4., 11. června - 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.

11. června poslední lekce Trdlohrátek v tomto 
školním roce. V příštím roce se můžete těšit na 
pokračování kurzu. Zveme k nám rodiče s dětmi. 
Pokud budete mít o kurz zájem, můžete během 
prázdnin kontaktovat přímo lektorku.

Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné
trdlohratky-martina@seznam.cz, 605 876 601



Tajemný les Ochoza. Milí skřítci, zákeřný hejkal, 
ohnivý sud, který zjednal spravedlnost, krásná 
paní Eliška z hradu Skály, čerti hrající kuželky na 
loveckém zámečku Karlštejn. Ti všichni bydlí ve 

sklepech Horáckého muzea. Letos mají nového 
souseda - vodníka. Své místo našel kousek od 
čertů a hned se ve Strašidelném podzemí zabyd-
lel. A není divu! Nejenže má svůj vlastní rybník 
se stavidlem, ale nechybí mu ani kapr a hrneček 
na dušičky. Pokud jste si už cestu do podzemí 
našli, víte, že jednotlivé pohádkové bytosti mají 
svůj hlas. Vodníkovi ho propůjčil horolezec Ra-
dek Jaroš, a udělal z něj tak nejslavnější pohád-
kovou bytost v Novém Městě. Nahrávalo se ve 
studiu ve Škrdlovicích, kam Radek Jaroš přijel 
také stylově oblečen. „V zelené mikině, když jsem 
ten vodník. Bylo to zajímavé, ale já na to mluve-
ní moc nejsem, už to po mně nikdy nechtějte,“ 
smál se Radek Jaroš. Moc mu děkujeme, že si 
na tento projekt našel čas. Postavu vodníka vy-
tvořila paní Petra Cahová, která je také autorkou 
obdivovaných lesních skřítků. Přijďte se podí-
vat, Strašidelné podzemí je otevřeno každý den. 

-svj-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Výstava na náměstí se líbí, ale je i zatracována

Sérii tří koncertů na nádvoří Horácké gale-
rie, které budou i letos neoddělitelnou součástí 
Novoměstského Slunohraní, otevře 8. července 
2015 charizmatická jazzová zpěvačka Melanie 
Scholtz. Pochází z  Kapského Města, kde také 
vystudovala operní zpěv. Věnuje se však jazzo-
vé hudbě, skládá, zpívá, cestuje. Její hlas už 
okouzlil publikum v Norsku, Francii, Německu, 
v Holandsku, Maroku, Portugalsku a Španěl-
sku, zaujal také uznávané hudebníky a kritiky. 

Důkazem je spolupráce s veličinami jako 
Al Jarreau a Joe McBride a také něko-
lik prestižních ocenění - Standard Bank 
Young Artist Award 2010, Winner of Jazz 
á Juan Rélévation competition 2012 a další. 
Melanie, o Vás se říká, že jste zrozená pro 
zpěv. Kdy jste to Vy sama zjistila?
Bylo mi asi pět let, když jsem si uvě-
domila, že dokážu držet melodii a že si 
mohu zopakovat, co jsem slyšela v rádiu.
Většinu písní si také sama skládáte. Co Vás 

nejvíce inspiruje? 
Nejvíce mne asi ovlivňují životní zkušenosti, 
láska. Inspirace přichází ve zvláštních oka-
mžicích. Někdy využívám texty básní, které 
jsem před mnoha lety napsala. Melodie bývá 
evokována cestou nebo novým místem a no-
vou kulturou, kterou jsem poznala. Nápady 
přicházejí většinou přirozeně, samy od sebe. 
Českou republiku už jste navštívila několikrát. 
Která místa Vám utkvěla nejvíce v paměti?
Jedním z mých nejoblíbenějších míst je Praha, 
líbí se mi její starodávná atmosféra.  Brno je však 
také bezvadné město, ve kterém se stále něco děje. 
Slunohraní je malý festival, který se točí pře-
devším okolo klasické hudby a zároveň před-
stavuje i jiné hudební žánry. Je zde skvělé, ote-
vřené publikum, lidé přicházejí na koncerty a 
nechávají se překvapit, přestože některý žánr 
běžně neposlouchají. Jaký program připraví-
te pro koncert v Novém Městě na Moravě?
Velmi ráda  vystupuji na festivalech klasické 
hudby, protože jsem jako malá začínala s klasic-
kou hudbou a mám tento hudební žánr opravdu 
ráda. Myslím, že nejlepší způsob, jak hrát pro 
lidi, kteří třeba jazz neznají, je hrát tak, aby 
hudba inspirovala k poslechu a aby se publikum 
cítilo dobře.  Samozřejmě je důležité ukázat 
hlavně silné stránky jazzu. Není důvod se jazzu 
bát, je to styl mnoha možností a člověk může 
někde začít a skončit s překvapením úplně jinde. 
Jazz úžasně podporuje otevřenou mysl a srdce. 
Novoměstské Slunohraní je také takový „svá-
tek smyčců“, probíhají tu workshopy, kvartet-
ní hry i zkoušky celého orchestru. Nelákalo 

by Vás „zapůjčit si“ nějaké smyčce pro Vaše 
vystoupení?
Určitě ano, to je výborná myšlenka! Mám jed-
nu skladbu Astora Piazzolly, která byla aranžo-
vána pro smyčce. Pokud dostanu svolení pro 
použití tohoto aranžmá, velmi ráda vyzvu ke 
spolupráci úžasné Janáčkovo kvarteto. Uká-
zala bych tak jinou stranu své hudební tváře.
Budete vystupovat se špičkovými   českými 
jazzmany, stejně jako při vaší poslední ná-
vštěvě České republiky. Jak vlastně zkoušíte, 
když vás dělí taková vzdálenost?
Ano, mám skvělou českou kapelu. V minulos-
ti jsme si posílali MP3 nahrávky a noty přes 
internet, před koncerty jsme pak měli jeden 
nebo dva dny na zkoušení. Letos se do Česka 
chystám dřív, budeme mít možnost cvičit více. 
Jak jste zahájila letošní rok? Kde nyní koncer-
tujete?
Nedávno jsem měla koncert v mém domov-
ském Kapském Městě v rámci mezinárodního 
jazzového festivalu a také jsem se zúčastnila 
jazzového festivalu Klein Karoo v Oudstho-
ornu. Festival v Kapském Městě byl skvělý, 
hráli jsme skladby z mého posledního alba 

„Our Time“ s  celou desetičlennou  kapelou.
Zařadíte do programu koncertu v  Novém 
Městě na Moravě také nějakou jihoafrickou 
píseň?
Ano, určitě. Vždycky velmi ráda hraji sklad-
by z Jižní Afriky pro nové posluchače.

VP
Více na www.slunohrani.cz, kde si již dnes můžete 
rezervovat vstupenky na všechny tři koncertní dny. 

Slunohraní zahájí jazz!

Výstava umělecko-kovářské tvorby pánů Tasov-
ských zaplnila v minulých týdnech nejen prosto-
ry Horácké galerie včetně nádvoří, ale také Vra-
tislavovo náměstí. Jedná se o výjimečný projekt, 
který je jako každá novinka mnohými obdivován, 
dalšími zatracován. „Je to oživení, celkem se mi 
to líbí. Přivítala bych víc takových výstav. Třeba 
tematicky zaměřených každý rok na něco jiného,“ 
zhodnotila díla v parku Gabriela Mikišková, uči-
telka MŠ z Bobrové. Objevil se i názor, že sochy 
mohou být nebezpečné. „Zajímala by mě odpo-
věď na otázku, kdo tento styl, tvary aj. vybíral? 

Procházel jsem si náměstí a dle mého názoru jsou 
některé z nich až krajně nebezpečné,“ napsal do 
redakce například pan Daniel Matuška s tím, že 
u díla s názvem Voda jsou velmi ostré hrany a špi-
ce. Ředitel Horácké galerie PhDr. Josef Chalupa 
vidí expozici takto: „Horácká galerie využila re-
vitalizovaného parku a otevřela se expozičně do 
volného prostoru. Sochy z  cortenového plechu 
s  typickou rezavou patinou, která se odráží na 
pozadí zeleného trávníku, mohou u konzervativ-
ně založených občanů vyvolávat negativní reak-
ce. Pokud si budou sochy prohlížet z chodníčků, 

žádné nebezpečí jim nehrozí. Nikoho dnes nena-
padne, že by se na ně mohl zřítit Štursův Raněný. 
I do budoucna plánujeme sezónní výstavy insta-
lované v parku před Horáckou galerií. Současně 
zveme k prohlídce děl ve výstavních prostorách 
a na nádvoří, kde můžete uvést do pohybu mobilní 
sochy, pohoupat se a zahrát si na triangl.“ Autor 
výstavy Pavel Tasovský st. je odbornou veřejností 
řazen k předním českým tvůrcům ve svém obo-
ru. Výstava na Vratislavově náměstí potrvá do 20. 
září. Pokud vás zajímá, jak výstavu vidí náhodní 
návštěvníci, nabízíme následující anketu.   -svj-

Termíny komentovaných prohlídek města v červnu: 
6. června a 28. června,vždy ve 14 hodin. Sraz u Horáckého muzea.

Nejznámější hračka zaplní muzeum

Ve čtvrtek dne 10. 9. 2015 
v 16:00 hodin bude Kulturní dům 
Nové Město na Moravě zahajo-
vat Kurz společenského chování 
a tance. Kurz povede paní Vlasta 
Buryanová z taneční školy Starlet 
Brno. Kurzovné 1 200 Kč zájemci 

zaplatí na místě.

Novoměstské slavnosti se letos rozrostou o další scénu
Třetí červnový víkend proběhne tradiční slav-
nost Nova Civitas a dočká se další inovace. Ne-
jenže se uskuteční již potřetí ve dvou dnech, ale 
letos poprvé i se dvěma scénami. Hlavní pódium 
bude opět na Vratislavově náměstí před 1. ZŠ, to 
druhé, komorní se vytvoří na nádvoří Horácké 
galerie. Co se programu týče, pátek bude patřit 
jako obvykle novoměstským školám a příspěv-
kovým organizacím, které se během odpoledne 
vystřídají s  alternativními kapelami Karol Ko-

menda Trio, stylovým Voila nebo O5 a Radeček. 
Sobotní program se více zaměřuje na pop, a tak 
se hlavní hvězdou večera stane zpěvačka Debbie. 
Aby bylo programové spektrum co nejpestřejší, 
nabízí druhá scéna mezi sochami uměleckých 
kovářů Pavlů Tasovských australské přího-
dy, hru na didgeridoo, ale také vážnou hudbu 
a zcela jistě přijde i kouzelník!  Z doprovodných 
aktivit nebudou chybět ani tradiční záležitosti, 
jako jsou lodičky na Kazmírově rybníku, kavár-

nička v DPS, řemeslný jarmark nebo prezentace 
škol a techniky na náměstí. Nouze nebude ani 
o sportovní vyžití. Během soboty totiž novo-
městská kopaná oslaví 115 let své existence 
tzv. fotbalovým dnem, jenž vyvrcholí odpoled-
ním benefičním zápasem mužů SFK Vrchovina 
s týmem 1. FC SLOVÁCKO ze Synot ligy. Bližší 
program Nova Civitas a informace o kapelách 
najdete ve speciálním vydání Novoměstska. 

-kuku-

Anketa: Jak hodnotíte expozici na náměstí?
Veronika 
referentka, Nové Město
Vidím to poprvé a zauja-
lo mě to. Lidi to nutí se 
zastavit, přečíst si nápis, 
aby věděli, co to je, pro-
tože každý máme jinou 
představivost. 

Tomáš Poul 
student, Nové Město

Docela to tady sedí, ale 
že by to byl můj styl, to 
ne. Moc se mi to nelíbí.

Jaroslava Skalníková 
uklízečka, Pohledec

Slyšela jsem názory, 
že to není hezké. Mně 
osobně se to líbí. Propo-
jení galerie s venkovním 
prostorem je dobré.

V létě bude v Horáckém muzeu k vidění nejzná-
mější česká hračka, stavebnice Merkur.  A to ve 
všech podobách, jak ji znají malí i velcí. Výstava 
bude slavnostně otevřena 25. června v 16 hodin. 
A co zde najdete? Pro pamětníky budou připra-
veny historické modely ze stavebnice Merkur. 
Pro školáky moderní mechatronické učební 
pomůcky a Robotika Merkur. A pro nejmladší 
generaci, která to úžasné dobrodružství se sta-

vebnicí zažívá právě teď, modelová železnice, 
model funkčního parního stroje a současné mo-
dely stavebnice Merkur. Malí stavitelé mohou 
s  sebou vzít i mladší sourozence. Připravena 
bude hrací dílna se součástkami a nářadím. Ná-
vštěvníci výstavy, která potrvá do konce srpna, 
si budou moci prohlédnout také fotky z výroby 
stavebnice, a to jak historické, tak ze současnosti. 

-svj-

Radek Jaroš propůjčil vodníkovi hlas 

Blahopřejeme!
Koncem června oslaví významné životní jubile-
um Zdena Chocholáčová (roz. Marková), muzej-
nice - etnografka. Po maturitě na SVVŠ v Novém 
Městě na Moravě studovala v letech 1963-1968 
národopis na  Filozofické fakultě UJEP v Brně 
a ihned po ukončení studií nastoupila jako odbor-
ná pracovnice do Horáckého muzea, ve kterém 
působila 34 let. Od počátku své odborné činnosti 
se soustřeďovala na lidové stavitelství na Horácku, 
později svůj odborný zájem rozšířila o další téma-
ta z lidové kultury Horácka, např. o lidovou výšiv-
ku a hračku, lidovou slovesnost a historii regionu 
Novoměstska. Je autorkou několika publikací. 

Pracovnice Horáckého muzea a informač-
ního centra děkují Zdeně Chocholáčové za 
to, že je kdykoliv ochotna pomoci jim svými 
cennými radami, a přejí jí do dalších let hod-
ně zdraví, elánu a spokojený rodinný život. 

Galerijní noc ukáže skvosty
Od pátku 12. června 2015 budou v Horácké 
galerii k  vidění skvosty depozitářů muzeí a ga-
lerií zřizovaných Krajem Vysočina. Jedná se 
o výjimečnou putovní výstavu, která proběhla 
již v Jihlavě, Třebíči a po Novém Městě se chys-
tá ještě do Pelhřimova a Havlíčkova Brodu. Ex-
pozice chce nejen ukázat sbírkové předměty, 
ale také poukázat na smysl existence muzeí a 
galerií a na zajímavosti muzejní práce. Verni-
sáž výstavy proběhne v  17 hodin v  zámeckém 
podkroví. Odstartuje tím osmý ročník Galerijní 

noci. Během večera se uskuteční komentované 
prohlídky, dílny a poprvé oficiálně zazní znělka 
Horácké galerie. Vrcholem večera pak bude kon-
cert pěveckého sboru Gaudeamus z  Brna. Pěta-
dvacetičlenný sbor se sólisty Zdislavou Bočkovou 
a Pavlem Haluzou s  sebou přiveze balady Leo-
še Janáčka, Vítězslava Nováka, zapívá čarovné 
skladby Petra Ebena nebo Jaroslava Doubravy. 
Milovníci dobrého vína se mohou těšit na galerij-
ní vinárničku. Na závěr proběhne ohňová show. 

-kuku-

Zahradní slavnost 
V  neděli 14. června 2015 se po roce opět usku-
teční v  parku u evangelického kostela zahrad-
ní slavnost. Začne ve 14 hodin. Stejně jako 
vloni bude místem setkání příjemné prostředí. 
Chybět nebude kavárna Pod kaštanem s  vel-
kou nabídkou domácích dobrot. Výtěžek ze 
slavnosti bude použit na doplnění dětského 
hřiště o čtecí domeček - zastřešené místo pro 
posezení s  knihou. Tím je nasnadě, že veške-
ré odpolední aktivity (hry, tvoření aj.) budou 
inspirovány světem knih. Srdečně všechny 
zveme. Akce se koná za každého počasí. -red-
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Zmizelé město: U Žáků

Podobně jako na Komenského náměstí byla i na 
Nových Domech – nynější Masarykově ulici – 
řada obchodů s různými druhy zboží. Nakupova-
lo se příjemně a v klidu. Obchodníci znali dobře 
své zákazníky, stejně i kupující se znali mezi sebou. 
Tak se nákupy staly i příležitostí setkání se známý-
mi, a když se čekalo, krátila se chvíle povídáním. 
Chtělo by teď vzpomenout na řeznictví U Švandů. 
Švandovi bydleli ve vilce u potoka na konci tzv. 
Švandovy uličky, která začínala mezi Prášilovým 
a Fialovým domem. Obchod si však pronajali 
u Žáků, a nebylo to typické řeznictví. Chyběla 
výloha, a když se otevřela dřevěná vrata, vešlo se 
dveřmi po schodech do prodejny, která byla tedy 
vlastně v suterénu. Vlevo podél schodů byl pult, 
za kterým paní Švandová obsluhovala zákazníky. 
Za pultem proti schodům vpravo v rohu bylo „krá-
lovství“ pana Švandy. Zde na dřevěném špalku 
připravoval maso pro zákazníky podle jejich přá-

ní. Většina domácností neměla v té době ledničku, 
a tak se maso nakupovalo pro okamžitou spo-
třebu. Větší nákupy byly vždy v pátek odpoledne 
na neděli. Ráda jsem doprovázela maminku při 
nakupování. Švandovi byli velmi příjemní lidé, 
znali dobře své zákazníky a snažili se vyhovět 
jejich přání. Paní Švandová nám dětem přidala 
k nákupu vždycky kolečko salámu, což v době 
po válce byla vzácnost. Nerada však vzpomí-
nám na 50. léta, kdy se ve znárodněném hos-
podářství projevil nedostatek masa a stály se 
fronty. Na prázdniny k nám pravidelně jezdila 
teta s  rodinou, a byla tedy velká spotřeba jíd-
la. Všechna řeznictví – tedy i Švandovi – začala 
prodej před nedělí vždy v pátek ve 14 hodin. Od 
12 hodin se před obchody tvořily fronty. Těsně 
po obědě jsme tedy byli s bratrancem vysláni 
zaujmout místo ve frontě. Na chodníku před 
Žákovými vždy už čekali zákazníci. Lidé si brali 

do fronty knihy, časopisy, ale i rybářské židličky. 
O zábavu také nebyla nouze. Bratranec 
měl dobrou povahu a i v té frontě se do-
kázal bavit. Co přeslechl, tlumočil potom 
s humorem a nadsázkou doma. Já jsem tr-
pěla. Bylo mi horko, opíralo se sem sluníč-
ko, ale hlavně jsem se obávala, aby maminka 
a teta nezapomněly přijít na 14. hodinu, jak 
slíbily. Neměla jsem peníze a nevěděla jsem, 
co mám koupit. Vždycky to ale dobře dopad-
lo.  Ani nevím, kdy Švandovo řeznictví skončilo 
s prodejem. Švandovi odešli zřejmě do důcho-
du. Rádi jsme potom potkávali paní Švando-
vou na naší Monseově ulici, kudy chodívala 
na hřbitov. Maso jsme až do zbourání domů 
v ulici nakupovali v řeznictví, které vzniklo v bý-
valém obchodě u Svítilů. To vedl pan Krakovič. 

Jana Černá

Řeznictví U Švandů

Příště: 
Mlékárna

Dům zmizel r. 1981, podlehl nové zástavbě, ale 
vzpomínky nelze vymazat z  paměti. Stál na Ma-
sarykově ulici proti bývalé mlékárně, nyní Penny. 
Každé ráno nás v ložnici budil cinkot konví s mlé-
kem, které brzy ráno vozili do mlékárny. Vlevo od 
nás byl dům Prášilů – obchod Elektro, sklo - por-
celán, pak byla ulička do Trni, kde byl dole dům 
Švandů, okna vedla k nám do zahrady. Za uličkou 

bydlel sedlář Fiala. Dále se zde nacházela galan-
terie u Chalupů, pak Štiplovi, kde byl obchod se 
železářstvím. Vpravo od našeho domu bydleli 
Zichovi, pak Adámkovi, dále Vařákovi, Mrázko-
vi s obchodem smíšeným zbožím, Sokolíčkovi 
s  kadeřnictvím, Svítilovi s  obchodem, později 
tam byla masna. Náš otec Leopold Žák převzal 
dům od svého stejnojmenného otce – řezníka. 
Maminka Amálie Skřipská pocházela z  Račic. 
Moji rodiče se živili zemědělstvím. Obdělávali 
25 ha půdy, ale asi třetina byla v  nájmu, takže 
ji nevlastnili. První dcera Irenka v  osmi letech 
r. 1938 zemřela na zápal mozkových blan. Za 3 
měsíce jsem se narodila já – Helena. Byla jsem 
nejstarší z  dalších tří dětí – Amálie 1941, Věra 
1945, Jiří 1950. Bylo u nás stále rušno a hodně 
práce. Musela jsem často hlídat mladší souro-
zence a pomáhat doma. Pamatuji si, jak jednou 

v  zimě jsem vozila Jirku v  korbičce, klouzala se 
s ním po ledě a vyklopila jej. Doma jsem byla bita. 
Náš dům se skládal z části obytné a hospodářské. 
Z ulice do průjezdu domu byla velká vrata, kte-
rými mohl projet vůz s  koňmi, naložený velkou 
fůrou. Do ulice vedla okna ze dvou pokojů. Pod 
nimi se nacházel vchod do krámu – řeznictví, teh-
dy tam prodával pan Švanda. Z předního dvora 
vpravo se šlo přes síň do velké kuchyně. Zvenčí 
byly stáje pro hospodářská zvířata – krávy, býka, 
telata, kozy, koně, vzadu řezárna pro krmení. 
Nad stájemi byly prostory pro uskladnění sena, 
slámy, také holubníky pro holuby. Z  druhé stra-
ny vlevo byly chlívky pro kance, prasata a kůlna 
na dřevo. Od zadního dvora je dělila krytá kůlna, 
kde byl také kurník pro slepice, nahoře seno. Na 
zadním dvoře se připouštěli koně, krávy, v rohu 
bylo hnojiště. Dvůr končil velkou stodolou, na-
hoře sýpka pro zrní, slámu, pod tím dva sklepy 
na brambory, řepu a zeleninu. Pod kůlnou byla 
i králíkárna a místo pro uskladnění zeměděl-
ských strojů. Také jsme mívali vždy psa – vlčáka. 
Za domem byla zahrada. Pod ní jsme měli louku, 
vedoucí k  potoku Bezděčka, blízko byla Obora, 
náš dětský ráj, kde se děti z celého okolí scházely 
ve volných chvilkách. Rádi jsme sportovali, pře-
skakovali potok v různých místech, někde užších, 
jinde  širších. V  zimě jsme kolem Obory hodně 
lyžovali, obzvlášť ve „žmoli“. K potoku chodíval 
v neděli s koňmi bratr Jirka s otcem osvěžit - omýt 
koně po celotýdenní náročné práci. Otec měl 
velmi rád koně. Po celou dobu hospodaření byli 
u nás 2 - 4 plemenní hřebci, ke kterým přijížděli 
s kobylami sedláci z celého širokého okolí. Jedna-
lo se o státní hřebce, kteří se museli každoročně 
obměňovat. O tom musela být vedena evidence 
v plemenných knihách. Už v r. 1933 byla tato ot-
cova práce oceněna ministrem zemědělství. Další 
otcovou zálibou byl chov holubů, králíků a práce 
ve Svazu chovatelů drobného hospodářského zví-
řectva. Celoročně se u nás pořádaly burzy holubů 

a králíků. Naši zaměstnávali p. Svobodu z  Mar-
šovic, který u nás pomáhal otci jezdit s  koňmi. 
Pomáhal jak doma, tak na poli. Na sezónní prá-
ce nám chodilo pomáhat několik lidí. Maminka 
poklízela prasata, dojila krávy, starala se o vaření 
a domácnost. Vařila hlavně jídla z toho, co jsme 
si vypěstovali. Z brambor, mléka, vajec, zeleniny 
a z ovoce ze zahrady. Neznali jsme říci, že nám něco 
nechutná. Dle potřeby jí v  kuchyni pomáhala p. 
Janglová. Narodila jsem se v r. 1938, dětství jsem 
prožila ve válce, do 1. třídy jsem chodila v r. 1944-
1945, což bylo nejhorší válečné období. V  pová-
lečné době to nebylo v zemědělství lehké, obzvlášť 
po r. 1948, soukromé zemědělství se likvidovalo, 
nastávala kolektivizace – JZD. Velké dodávky, 
neustálý tlak na vstup do JZD, kterému nako-
nec naši podlehli. Všechno nám zabavili, zůstala 
u nás prasata, o která se maminka starala za 
velmi málo peněz. Otec jezdil s  koňmi. Byla to 
pro nás po finanční stránce obtížná doba. Po 
ukončení školní docházky v  r. 1953 jsem ne-
mohla jít dál studovat. Vyučila jsem se v Chiraně 
chirurgickým mechanikem a absolvovala jsem 
dvouletou večerní průmyslovou školu strojíren-
skou. Až do důchodu jsem pracovala jako tech-
nická pracovnice v  kanceláři podniku Chirana. 
V r. 1960 jsem se vdala za Ladislava Žáka z Jiříkovic 
a odešla z domova za mužem do domku na Malé 
ul. čp. 179, který už nyní také neexistuje. Sestra 

Amálie absolvovala čtyřletou Zemědělskou ško-
lu v  Bystřici nad Pernštejnem.  Věra se vyučila 
elektronavíječkou v Nedvědici a pracovala v této 
profesi v  podniku Žďas až do důchodu. Bratr 
Jiří se vyučil opravářem zemědělských strojů 
a automechanikem ve Velkém Bíteši. Pracoval po 
celou dobu v  zemědělství jako kombajnér, opra-
vář, poslední dobou jako vedoucí střediska tech-
nických služeb Agro Měřín. Postupně odešla po 
svatbě z domu i sestra Amálie a Věra. Zůstal tam 
bratr Jirka s  rodinou a rodiči. Z  důvodů bytové 
výstavby pro pracovníky uranových dolů byla 
asanována část tehdejší ulice Gottwaldova, nyní 
Masarykova, i s naším domem čp. 235. Bratr se 
svojí rodinou i rodiči se nechtěl stěhovat do věžá-
ku, byl nucen si postavit svépomocí nový rodin-
ný dům, kam se všichni přestěhovali v  r. 1981.

Helena Žáková a Jiří Žák

Vzpomínky na rodný dům čp. 235 

Ono všechno vzpomínání na zmizelé Nové Měs-
to v sobě skrývá problém. Změna společenských 
podmínek po roce 1948 fakticky dělí pamětníky do 
dvou skupin, na předválečné a poválečné. Já sám 
patřím k té skupině mladších poválečných už taky 
pamětníků. Z  Monseovky vedla na Masarykovu 
ulici ulička, říkali jsme jí Hemzova, protože se do 
ní vstupovalo z dnešní Křenkovy ulice u chaloup-
ky pokryté térpapírem, kde bydlela stará babka 
Hemzová. Babka Hemzová chovala kozy a topila 
drápelčím, které nosila z lesa v obrovských nůších. 
Pěšinka vedla mezi chaloupkou a hnojništěm a na 
Masarykovu ústila mezi domy čp. 305 a 136, ješ-
tě dnes tam zůstaly schody, kudy se scházelo. Od 
Komenského náměstí začínala Masarykova ulice 
domem čp. 241, který stál na rozhraní. Když jsem 
se později u starších lidí setkal s tajemným slovem 
Agra, tak jsem se musel zeptat, co to je. No, nebylo 
to zaklínadlo, tak se před válkou nazýval obchod 
se železářským zbožím, který v tomto domě sídlil. 
My už jsme ho znali jen jako železářství. Dalo se 
tam koupit ledaco, od hřebíků a šroubků až po 
jízdní kola. V obchodu vládla paní Štiplová, která 
byla výraznou osobností. Měla šedivé vlasy vyčesa-
né do drdolu, kouřila cigarety ze špičky a nosila na 
krku sametku s broží. V tom obchodu plném šuplí-
ků, štelářů, polic a krabic se bezpečně vyznala a ne-
omylně sahala tam, kam měla. My jsme tam kupo-
vali „ventilšlaušky“, které se mimo svou původní 

funkci v jízdních kolech, také hodily jako nouzové 
gumy k praku. Nebylo to nic moc, lepší gumu do 
praků bylo možné získat z gumiček na zavařovací 
sklenice, tzv. masovky. Ty se daly koupit opodál 
v čp. 236, kde byla prodejna Elektro, sklo - porce-
lán. Kdo sehnal opravdickou „šicgumu“ (to byly 
gumy používané na pohon leteckých modelů), ten 
byl král. Z praku se dalo střílet ledasčím, ale byla 
tu i možnost střílet železnými skobkami, které 
se také daly koupit u paní Štiplové. Jednou se ve 
škole takhle dva spolužáci trefovali skobami do 
holubů na školním dvoře. Holubům se to nelíbilo, 
ale daleko víc se to nelíbilo školníkovi Pohankovi, 
který ty holuby choval. Vlítl do třídy, zabavil pra-
ky a ještě něco střelcům přidal. Když jsem u těch 
našich darebačin, nesmím zapomenout na to, že 
v domě čp. 241 bývala i četnická stanice. Tenkrát 
se tak ještě říkalo, i když četníci už dávno nebyli. 
Byli tam esenbáci, ti dostali svůj název po Sboru 
národní bezpečnosti, ze zkratky SNB. Taky to už 
nebyla stanice, ale nazývala se služebnou a sloužili 
tu příslušníci VB, neboli Veřejné bezpečnosti, což 
byla složka SNB, která měla podobnou působnost 
jako dnešní Policie ČR. Když novoměstští darebo-
vé zavzpomínají na své krásné a pohnuté mládí, 
často vzpomenou jména pánů Hadače a Rous-
ka, kteří s nimi čas od času řešili jejich poklesky. 
O kus dále v domě čp. 231 měl obchod pan Mrá-
zek. Prodával všechno možné a snad i nemožné. 

V obchodě byla spousta věcí, pamatuji si na svazky 
košťat, které tam od stropu visely. Také jsem ob-
divoval petrolejová kamínka, která měla dva ob-
rovské knoty. Podobné jsem znal jen z petrolejové 
lampy, ale ty byly jen maličké. Pro nás tam bylo ale 
jedno velké lákadlo, pan Mrázek tam měl několik 
krásných foukacích harmonik značky Hohner. To 
bylo něco! Vedle ve Zdaru měly také občas foukací 
harmoniky, ale kam se na Hohnerku hrabali! Jed-
nu Hohnerku si koupil náš kamarád a my jsme ho 
obdivovali, když na ni hrál, i harmoniku, jak zně-
la. Vedle obchodu pana Mrázka byl obchod Zdar, 
hračky a sportovní potřeby. To byl sortiment, který 
nás provázel řadu let. Začínalo to hliněnými kulič-
kami. Ty se hrály hned z jara. Na Monseovce jsme 
mohli celkem nerušeně hrát, chodníky byly až na 
tři hliněné. Také jsme měli jednu chvíli důlek i na 
Masarykově ulici před čp. 136. Kuličky se daly po-
užít i jako munice do praku, ale to už bylo nebez-
pečné. Jak léta běžela, kuličky už přestaly táhnout 
a přišel ke cti sportovní sortiment, brusle, hokejky, 
puky, lyže, to vše bylo možné koupit zde, ve Zdaru.

Jaromír Černý

Vzpomínky na starou Masarykovu ulici

 Leopold Žák s povozem na Masarykově ulici (před domem čp. 230) 

Ve dvoře u Žáků - koně drží Leopold Žák, 
na koni vnuk Jirka

Komenského náměstí, kočí Svoboda
jede s pomocnicemi na pole 

Schematický plánek začátku Masarykovy ulice 
v první polovině 20. století

čp. 135 – stará evangelická fara; 134 – mlékárna (dnes Penny Market;  136 – Procházkovi; 

137 – Vodičkovi;  230 – Šebek (krejčí, později obchod Zdar), 231 – klempíř Koudela, ob-

chodník Mrázek, 232-233 – hodinář Jelínek; 234 – obuvník Červenka; 235 – Žákovi; 236 

– obchod u Prášilů; 237 – Švandovi (v Trni); 239 – sedlář Fiala; 240 – Chalupa, galanterie. 

Mezi domy čp. 305 a 136 tzv. Hemzova ulička, mezi domy čp. 236 a 239 tzv. Švandova ulička. 



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

e-s
ahop n : w pl
a

ww . oty-br ny.cz

Prodej pletiva, sloupkù, branek a bran
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AUTOCENTR HUDEC, spol.s r.o.

Masarykova 1494, Nové Mìsto na Moravì

tel.: 566 618 049

po-pá: 8:00-17:00 so: 9:00- 11:30

www.autocentrhudec.hyundai.cz
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UZÁVĚRKA
DALŠÍHO VYDÁNÍ
NOVOMĚSTSKA
JE 12. ČERVNA. 

e-mail:
novomestskoinzerce@seznam.cz

tel.: 602 740 881

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

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
20. 6. 2015 od 9.00 do 16.00 hodin
na náměstí v Novém Městě na Moravě

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě 
skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. 
U nás to bude stát za to!

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

červen výstava Mirka Špačková; P. Tasovský a P. Tasovský ml. Horácká galerie
červen výstava Inspirace na dovolenou - výstava knih městská knihovna
červen výstava Výstava prací žáků ZUŠ Jana Štursy Horácké muzeum

1.6.   9:00 pro děti MC: Otevřená herna                                                /každé pondělí/ kulturní dům
3.6. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům
4.6.   8:30 pro děti MC: Trdlohrátky                                                         kulturní dům

4.-6.6. divadlo Sbírka motýlů 2015 různá místa
5.6. 19:00 koncert SM: Trojkoncert /Člověk v písni, Japka, Žofie Kabelková/ šapitó v parku
6.6. 15:00 divadlo SM: Jan Štursa poeticky Galerie Sokolíček
6.6. 19:30 divadlo SM: Šest miliard sluncí kulturní dům
6.6.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
6.6. 13:30 sport Daňkovický kotár Daňkovice
6.6. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
8.6. 13:00 sport Školní liga 1. ZŠ: Skok daleký z místa atletický stadion
8.6. 13:30 sport Klub seniorů: Lehká pěší turistika autobusové nádraží

11.6.   8:30 pro děti MC: Trdlohrátky kulturní dům
11.6. 16:00 vernisáž Marcela Putnová - Neznámo Caffé Stone
12.6. 17:00 ostatní Galerijní noc; vernisáž výstavy Poklady Vysočiny Horácká galerie
13.6. 10:00 koncert Přehlídka akordeonových souborů ZUŠ kulturní dům
13.6. 10:00 gastro Festival moravských vín Tři Studně
14.6. 16:30 sport SFK Vrchovina - FC Slovan Rosice fotbalový stadion

od 15. 6. výstava Jak si děti představují prázdniny městská knihovna
16.6.   8:00 pro děti Večerníčkoviny městská knihovna

od 19.6. výstava Výstava k výročí povýšení Nového Města na město Horácké muzeum
19.-20.6. ostatní Nova Civitas /atrakce pro děti, aquazorbing, hřiště, autodrom/ Vratislavovo náměstí
19.-20.6. ostatní NC: Druhá scéna /program 14:00 - 20:00/ Horácká galerie

19.6. 18:00 sport NC: Ocenění sportovních výkonů Vratislavovo náměstí
19.6. 22:00 koncert NC: O5 a Radeček Vratislavovo náměstí
20.6.   8:00 trh NC: Farmářský a řemeslný jarmark; prezentace neziskovek Vratislavovo náměstí
20.6. 10:00 ostatní NC: Dechovka, mažoretky, lodičky na Kazmíráku Vratislavovo náměstí
20.6. 22:00 koncert NC: Debbie Vratislavovo náměstí

20.-21.6. gastro Medový víkend Tur. chata Studnice

20.6. 14:30 sport SFK Vrchovina – 1.FC Slovácko fotbalový stadion
do 21.6. výstava Vilém Reichmann - Retrospektiva Horácká galerie

25.6. 14:00 ostatní Oslavy 135. výročí školy  před 1. ZŠ
25.6. 16:00 vernisáž Výstava stavebnice Merkur Horácké muzeum
25.6. 19:00 film Festival dokumentárních filmů Jeden svět: Chicago girls kulturní dům
28.6. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
29.6. 14:00 ostatní Klub seniorů: Táborák jidelna, ohniště DPS
1.7. 17:00 vernisáž Inspirace – Fotografie Josefa Fantury Horácká galerie


