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Rozhovor se 
starostou města

Hospodaření města za uplynulý rok skončilo 
přebytkem. Činil 11,5 milionů. Kč. Jde sice 
o snížení oproti roku 2013, městu se ale nadále 
daří pohybovat v kladných číslech. „V loňském 
roce přibylo investičních akcí. Mezi nejvý-
znamnější se řadí dostavba Mateřské školky 
na Drobného ulici, budování singletracků, re-
konstrukce horní části Vratislavova náměstí či 
zahájení výstavby Městských lázní,“ vysvětluje 
hlavní příčinu novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Investice byly jednak potřeba, přines-
ly ale také změnu k  lepšímu. Na celkové číslo 

mělo rovněž vliv, že část dotací byla vyplacena 
až v letošním roce. Vedle toho město neplýtvalo 
a snažilo se šetřit. Ať už šlo o férové a otevřené 
soutěže či transparentní hospodaření. To zahr-
nuje tzv. klikací rozpočet, transparentní účty, 
on-line zveřejňované informace o veřejných 
zakázkách a veřejné smlouvy. Díky dobrému 
výsledku hospodaření může město uvažovat 
o snížení úvěru na výstavbu bazénu z 50 na 
40 milionů korun. V  případě hospodaření je 
důležitý ještě jeden ukazatel. Je jím provozní 
saldo. Jde o objem peněz, který městu zůstává 

na investice, a tím pádem je město nemusí shá-
nět jinde. Tento ukazatel i v roce 2014 potvrdil 
dlouhodobě rostoucí trend. Meziročně narostl 
o 6 milionů. Kč. „Výrazně překročil naše oče-
kávání a pravděpodobně dosáhl již svého vr-
cholu. Již nyní se pohybuje na hranici 60 mil. 
Kč, což je přibližně 30 % běžných příjmů měs-
ta,“ doplňuje starosta. Toto číslo je v porov-
nání s ostatními obcemi výrazně nadprůměr-
né. Republikový průměr činí přibližně 20 %. 

Podrobný graf hospodaření města 
najdete na straně 2.   -mah-
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Mistr Jan Hus – slavnostní odhalení sochy Jana Štursy při příležitosti 600. výročí úmrtí 
kazatele Jana Husa se uskuteční 5. 7. v 15 hodin v zahradě evangelického kostela. Na fotografii 

socha během odlévání v umělecké slévárně Waller-Matějíček. Více se dočtete na str. 3.

Projekt rozpohybuje turistický ruch 
Nové Město jako srdce Vysočiny. S  tímto pří-
domkem vstupuje naše město do projektu 
Koruna Vysočiny. Sloužit by měl k  propagaci 
cestovního ruchu a zahrnovat bude oblasti 
Žďárska, Novoměstska, Bystřicka, Velkomezi-
říčska a Tišnovska. Jde o regiony, které spolu 
sousedí a turistům mají co nabídnout. Díky 
projektu tak vznikla nová turistická destinace 

– Koruna Vysočiny. „Projekt by měl přivést více 

turistů. Zahrnuje jak společnou propagaci, tak 
spolupráci poskytovatelů služeb v  oblasti ces-
tovního ruchu. Výsledkem budou noviny a web 
pro turisty či balíčky se službami a aktivitami 
pro seniory, rodiny s  dětmi či rekreační spor-
tovce,“ přibližuje novoměstský místostarosta 
Stanislav Marek. Platí totiž jednoduchá rovnice. 
Čím více přijede turistů, tím více utratí peněz. 
S tím se pojí také možnost nových pracovních 

příležitostí v turistickém ruchu. Do projektu se 
zapojí města Bystřice nad Pernštejnem, Tišnov, 
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou 
a městys Nedvědice. Členství je zpoplatněno 
ročním příspěvkem ve výši 150 tis. Kč. Pokud 
se projekt uchytí, vrátí se několikanásobně. 
S nápadem společné propagace regionů při-
šla začátkem letošního roku bystřická radnice. 

-mah-

Historie gobelínu v kulturním domě
V  příštím roce uplyne čtyřicet let, kdy byl slav-
nostně otevřen novoměstský kulturní dům. Jak se 
dočteme v novoměstské kronice, celkové stavební 
náklady stály 14 milionů, přičemž 4 miliony byly 
vyhrazeny na vnitřní vybavení. A že se nešetřilo, je 

jasné i z výčtu mnoha architektů a akademických 
malířů, kteří se podíleli na výstavbě nebo svými 
díly přispěli k  výzdobě tehdejší chlouby města. 
Jedním z  nich byl i akademický malíř Karel Láz-
nička, který pro reprezentační salonek kulturního 

domu vytvořil rozměrný gobelín. Pocházel z Veselí 
nad Lužnicí. V Ptáčově nedaleko Třebíče se usadil 
krátce po studiích v ateliéru prof. Antonína Kyba-
la na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 

Pokračování na straně 2.
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Co nového na stavbě?
Červenec
Hrubá stavba už je dokončena, proběhlo na-
pojení objektu na odběr elektrické energie ze 
sousední budovy Novoměstské teplárenské 
a.s. Pokračovat bude také instalace bazéno-
vých rozvodů a technologií, montáž obvodo-
vého pláště (ta zahrnuje hliníkovo-skleněnou 
fasádu a její zateplení). Dále budou provádě-
ny izolace a betonáže podlah, rozvody tope-
ní, vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky. 
Budou vybudovány přípojky dešťové a splaš-
kové kanalizace a vodovodu. Zahájeny by 
měly být také zemní práce na násypech před 
vstupem do objektu a zemní práce před vybu-
dováním chodníků, silnice a parkoviště. -svj-  

Oranžový 
přechod 

Kraj ocení 
Novoměšťáky 
Laureáty nejvyššího ocenění Kraje Vysočina se 
v  letošním roce stanou i dvě osobnosti z  Novo-
městska.  Výbor pro udělování medailí Kraje 
Vysočina přiřknul ocenění studentce Gymnázia 
Vincence Makovského Simoně Nevrklové, která 
se věnuje překladatelství a ve svých 15 letech je 
významnou překladatelkou. Druhým oceněným 
je novoměstský rodák, horolezec Radek Jaroš. 
Výbor vybíral z 30 došlých nominací. Šlo o dosud 
největší doručený počet. Vyhlášení se bude konat 
29. října 2015 v Horáckém divadle Jihlava. -mah-

Historie gobelínu v kulturním domě
Ruční tvorba gobelínů jej provázela již od stu-
dentských let, kdy Láznička se svými spolužáky 
provedl dle návrhu svého profesora monumen-
tální gobelín s  tematikou československých 
hradů a zámků pro EXPO 1958 v  Bruselu. Sa-
mostatným Lázničkovým dílem se stal gobelín 
o rozměru 280 x 550 cm s  názvem Památky 
Třebíčska. Vlastní jej ve svých sbírkách Muze-
um Vysočiny v Třebíči a dnes je možné jej vidět 
v třebíčském Městském kulturním středisku. No-
voměstský gobelín je jednou tak velký. Na neuvě-

řitelných 25 m² objevíte mnoho dominant, sym-
bolů a tradičních prvků přímo našeho města, ale 
i okolní malebné horácké krajiny. Vše podtrhují 
verše Miroslava Bureše z básně Otvírání studá-
nek, který dal název celému dílu. V Novém Městě 
na Moravě můžeme od Karla Lázničky najít také 
quadtych Čtvero roční období vytvořený na kon-
ci 70. let pro  Hotel Ski. Ovšem monumentální 
ruční práce, podle které je salonek kulturního 
domu označován dones, je ojedinělou záležitostí. 

-kuku-

Město uspělo v  grantovém řízení projektu 
Oranžový přechod 2015, který vyhlásila Na-
dace ČEZ. Získalo tak příspěvek ve výši 120 
tis. Kč. Využit bude k  úpravě přechodu na 
Žďárské ulici. Přechod pod nemocnicí v  mís-
tě papírnictví bude nově nasvícen. Tím se 
zvýší jeho bezpečnost. Ve hře je také úpra-
va hřiště na Holubce. Zda-li bude projekt 
úspěšný, dozvíme se na konci srpna.   -mah-

Revitalizace 
parku nemocnice
V těchto dnech pokračuje obnova parku nemoc-
nice dosazováním rostlin do záhonů a jejich 
zakůrováním borkou. Na projektem určených 
trávnících plných mechu a plevelů byl  prove-
den chemický postřik. Následně budou za-
loženy nové travnaté plochy.  Práce by měly 
být dokončeny koncem července 2015.   -red-

Pokračování ze strany 1

Anketa - Gobelínový salonek
Novoměstský Gobelínový salonek vedle rau-
tů, VIP zóny, plesů a přednášek má v budouc-
nu sloužit také jako obřadní místnost, proto 
jsme se rozhodli dát mu nový kabát. Měl by 
akceptovat modernější vzhled budovy, měl 
by být příjemnější, variabilnější a přístupněj-
ší. Zvažujeme, zda tkaný gobelín na zdi po-
nechat, nebo dát salonku úplně nový vzhled. 
Zajímá nás váš názor, jak byste si představovali 
vzhled Gobelínového salonku do budoucna?

Varianty jsou následující:
1. gobelín ponechat a přizpůsobit interiér
2.    gobelín odstranit a salonek pojmout nově  (go-
belín by se nevyhodil, ale umístil na jiné místo)

Kterou z variant byste zvolili vy? Hlasujte na 
webu www.noviny.nmnm.cz nebo osobně v 
městské knihovně, a to až do 15. 8. 2015. Vý-
sledky hlasování zveřejníme v zářijovém čísle 
Novoměstska.                NKZ, -svj-

Hospodaření města: 
Přebytek přes 11 milionů

Pokračování ze strany 1

Rozbitá cesta se dočká opravy 
Konec tankodromu. Cesta od Enpeky až po Kou-
paliště projde opravou. Silničáři se dají do práce 
na začátku srpnu. „Dojde k  celkové opravě ko-
munikace. Nové bude rovněž veřejné osvětlení,“ 
popisuje novoměstský starosta Michal Šmarda. 
K tomu bude v úseku od regulační stanice plynu 
po křižovatku Nad Městem vybudován chodník. 

Tím, že se cesta bude opravovat, musíme počítat 
s omezeními.  Od srpna do září tu bude provoz 
omezen, dojde i k dočasnému zastavení provozu. 
Celková oprava si vyžádá částku 5 mil. Kč. Část 
nákladů by měla být kryta z  pojistné události, 
kdy cestu poškodila povodeň. Zbytek nákladů 
uhradí město z  vlastních prostředků.   -mah-

Noví strážníci městské policie

Nové dopravní značení

Klidnější a hlavně bezpečnější by měla být ulice 
Leandra Čecha, kde denně prochází stovky dětí 
a desítky rodičů přivážejí školáky. „Část ulice je 

jednosměrná, pokusili jsme se o úpravu dopra-
vy ještě novým značením. To by mělo umožnit 
vystupování dětí z aut přímo na chodník,“ uvedl 
místostarosta Stanislav Marek. Podél zahrady 
gymnázia je možné využít několik podélných 
parkovacích míst přímo u chodníku, za křižovat-
kou naopak na levé části vozovky. Zde je parko-
vání a zastavování bezprostředně před vchodem 
II. ZŠ a areálu gymnázia zakázáno. Novinkou 
je také značené místo pro parkování autobusu, 
který studenty i školáky vozí na plavání a výlety. 
Pokud budou rodiče dopravní omezení respek-
tovat, měl by se provoz v této části města v ran-
ních hodinách stát plynulejším a bezpečnějším. 

-svj-

Novoměstská MP má tři nové strážníky. Ve 
výběrovém řízení uspěly dvě ženy a jeden muž. 
Prošli 5týdenním školením zakončeným zá-
věrečnými zkouškami. „Dojde k výraznému 
omlazení sboru, noví policisté jsou ročníky 
1979, 1989 a 1990. Navíc v  Novém Městě do-
sud žádná žena u městské policie nesloužila. Je 
to jeden z kroků, jak dát policii vlídnější tvář,“ 

uvedl starosta Michal Šmarda. Městská poli-
cie tak bude mít 8 členů sboru. Policisty čeká 
ještě jedna změna. Město uvažuje o zavedení 
tzv. asistentů, kteří by vystřídali policisty při 
hlídání přechodů u škol v ranních hodinách. 
Inspiraci město našlo ve Žďáře nad Sázavou, 
kde tento systém zavedli v květnu a jako asi-
stenty využívají dobrovolníky - seniory.  -svj-

Pokračování ze strany 1

Mistr Jan Hus
Socha Jana Husa, jejímž autorem je Jan Štur-
sa, ozdobí zahradu evangelického kostela. 
Po 55 letech tak bude na území města znovu vzty-
čena Štursova socha. Tomuto kroku předchá-
zela jednání odborníků, úprava 2,5t podstavce 
a hlavně odlití sochy v umělecké slévárně Waller-

-Matějíček ve Veverských Knínicích. Nové Město 
vzdá hold nejen M. Janu Husovi, od jehož smrti 
uplyne letos 600 let, ale také novoměstskému 
sochaři Janu Štursovi, kterému naše město vě-
nuje letošní rok – Rok Jana Štursy. Připomínáme 
si 135. výročí jeho narození a 90. výročí úmrtí. 
Odhalení sochy M. Jana Husa je naplánováno 
na neděli 5. července v  15 hod. Doprovázet ho 
bude kulturní program: ve 14:30 hod. vystou-
pí akordeonový soubor Arnie´s harmony ZUŠ 
Jana Štursy, v  16:00 hod. se uskuteční koncert 
pěveckého sboru Alter Ego a v  17:00 hod. di-
vadelní představení Jan zvaný Hus. Autorem 
fotografie na titulní straně je Petr Hladík. -svj- 

Výlep plakátů 
nově
Od 1. července bude platit nový ceník za výlep 
plakátů. Za týdenní výlep zaplatíte: A4 50 Kč,  
A3 100 Kč, A2 100 Kč, A1 300 Kč, A0 500 Kč. 
Výlepovým dnem je úterý, plakáty jsou přijí-
mány v IC na Vratislavově náměstí v tento den 
nejpozději do 12 hodin, ostatní dny dle pracovní 
doby IC. Místní spolky a neziskové organizace 
mají slevu 50 %. Příspěvkové organizace města 
mají výlep do velikosti A3 zdarma, větší formá-
ty s 50% slevou. Změnou ceníku by mělo dojít 
k vyrovnání velkých rozdílů,  které byly mezi 
největšími a nejmenšími formáty, a jejich zada-
vatelé tak byli znevýhodňováni. Nové Město má 
celkem pět výlepových ploch – na Vratislavově 
náměstí, v průchodu k autobusovému nádraží, 
na Tyršově ulici, na Hornické ulici a u autobuso-
vé zastávky u nemocnice.  K dispozici jsou také 
tzv. horizonty na sloupech elektrického osvět-
lení. Cenu vám podle umístění, počtu, velikosti 
a délce vyvěšení rádi sdělíme osobně v IC. -svj- 

Kotlíková dotace 
Kraj Vysočina v  současnosti zjišťuje zájem 
veřejnosti o tzv. kotlíkové dotace. Pokud se 
ukáže kladná odezva, lidé budou moci využít 
peníze na výměnu starých kotlů na topení za 
nové, které budou méně znečišťovat ovzduší. 
Na Vysočinu by mohlo během dvou let plynout 
239  milionů korun, což by stačilo na výměnu 
asi 2 300 kotlů. Žádat o podporu by se přitom 
mohlo začít už na začátku příštího roku. V  té 
chvíli by lidem ke získání dotace chtěla po-
moci i novoměstská radnice. „Byli bychom 
rádi, kdyby této možnosti naši obyvatelé vyu-

žili. Sem tam problém s ovzduším máme, tak-
že se jim budeme snažit pomoci například se 
zpracováním žádostí o dotaci a podobně,“ řekl 
starosta Nového Města Michal Šmarda. Kra-
jem Vysočina bude dotována výměna kotlů na 
tuhá paliva za kotle na uhlí s nižšími emisemi, 
kotle na biomasu nebo na plyn. Žadatelé by 
mohli obdržet příspěvek ve výši 70-75 % uzna-
telných nákladů. Na webových stránkách www.
kr-vysocina.cz/kotliky je nyní zveřejněn do-
tazník týkající se poptávky kotlíkových dotací. 

-mah-

Další zpravodaj
Srpnové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
15. července 2015. Do schránek bude distribu-
ováno 27.-31. července. Své příspěvky a osobní 
inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. 
Upozorňujeme, že nevyžádané příspěvky nevra-
címe a redakce má právo je nezveřejnit, případně 
upravit či z nich použít pouze citaci bez konzulta-
ce s autory.           -red-

Oprava ulice Luční
Na Luční ulici probíhala v červnu rekonstruk-
ce silnice a chodníků. Nově byly upraveny 
cesty k bytovým domům a přibyla potřebná 
parkovací místa. Město tak reagovalo nejen 
na špatný stav vozovky a chodníků, ale i na 
jednání s občany, která se týkala právě nedo-
statku parkovacích míst. Dokončení celé akce 
je naplánováno na přelom června a července. 
Rekonstrukce ulice si vyžádala přibližně 4 mil. 
korun. Na fotografii vidíte stav z 18. června. -svj-

Více zpráv z města: 
noviny.nmnm.cz
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Žáci II. ZŠ poznávali krásy Berchtesgádenských Alp

Před koncem školního roku se žáci 5. - 9. roč-
níku vypravili na třídenní zájezd po Německu 
a Rakousku. Ke kulturnímu domu, kde jsme 
se scházeli, dorazil zelený autobus s  řidičem 
v  tmavých brýlích a černé bundě, kterého pří-
tomné dívky okamžitě označily za mafiána. Na-
štěstí pan řidič nejezdil po mafiánsku a po třech 

dnech nás opět dovezl bezpečně domů. Za to 
panu Zdeňku Procházkovi z  Jiříkovic velmi dě-
kujeme. Cestou ke hranicím jsme přibrali ještě 
průvodce z  Brna, který si svým milým přístu-
pem a vtipnými poznámkami brzy získal sym-
patie většiny účastníků zájezdu. Vyráželi jsme 
za krásného slunného dne, avšak v Německu už 
na nás čekaly mraky a déšť. První zastávka na 
tzv. Hitlerově hnízdě se nám tedy nevyvedla dle 
našich představ. Speciální autobusy nás hustou 
mlhou vyvezly nahoru k tunelu, výtahem ve ská-
le jsme se dostali na vrchol hory Kehlstein a tam 
jsme s kapucí na hlavě vyšli na vyhlídku, koukali 
do mlhy a doufali, že aspoň na chvíli se z ní vy-
noří minimálně jeden z horských velikánů. Tro-
chu zklamaní jsme potom zamířili na prohlídku 
solných dolů v  Berchtesgadenu, kde se nám 
nálada zlepšila. Jeli jsme ve vláčku a několikrát 
se svezli na skvělé dřevěné skluzavce. Navíc 

nám to všem moc slušelo ve speciálních kom-
binézách! Druhý den nás čekala plavba po 8km 
jezeře Königssee, túra k  jezeru Obersee a k 13. 
největšímu vodopádu na světě. Někteří sice rep-
tali, neboť túra v dešti a blátivou cestou nebyla 
nejluxusnější, ale nakonec to zvládli všichni ve 
zdraví. Odměnou pak bylo sluníčko na zpáteční 
cestě po jezeře a odpočinek v  termálních láz-
ních. Poslední den nás uvítalo rakouské město 
Salzburg. Prohlédli jsme si zahrady zámku Mi-
rabell, přešli řeku Salzach s  mostem plným zá-
mečků, prošli nákupní ulici Getreidegasse a vy-
fotili se u Mozartova rodného domu. Den jsme 
zakončili výjezdem na pevnost Hohen-Salzburg, 
kde jsme se mohli pokochat pohledem na měs-
to shora. Pak už nás čekala jen cesta domů. 
Znaveni po třech dnech plných zážitků jsme 
v půl jedenácté v noci zastavili v Novém Městě. 

II. ZŠ

První červnový víkend představoval pro muzi-
kanty ze ZUŠ Jana Štursy a  mažoretky ze sku-
piny Carmen z  DDM nezapomenutelné 3 dny 
ve znamení Paříže, překrásných zahrad Ver-
sailles, mažoretkového pochodu za doprovodu 
dechové hudby a v  neposlední řadě i úmorné-
ho horka. Novoměstští muzikanti a  mažoretky 
byli pozváni do dvou francouzských měst, aby 
navázali na tradici, kterou před několika lety 
započala paní Olejníková se svým tanečním stu-
diem. Prvním vystoupením byl večerní lampio-

nový průvod zakončený ohňostrojem ve městě 
Neuilly en Thelle, v  němž jediným účastníkem 
byla novoměstská skupina. Ta si za svůj výkon 
zasloužila nejen medaili města, ale především 
nadšený potlesk diváků a  nejrůznější projevy 
uznání. Druhý den nás přivítalo město Brie 
Comte Robert, kde jsme se účastnili oslav města 
spolu s  několika dalšímu skupinami z  různých 
států Evropy. I přes rostoucí únavu, organizační 
komplikace a  stále trvající horko dokázali mu-
zikanti spolu s  mažoretkami vytvořit přihlíže-

jícím divákům skvělou podívanou a příjemnou 
atmosféru, která byla opět náležitě odměněna 
potleskem a nadšením ze strany přihlížejících 
diváků. Svoje vystoupení skupina zakončila na 
soukromé oslavě, kam byla pozvána starostou 
města jako jediná ze všech účastníků festivalu. 
Všem muzikantům, muzikantkám, mažoretkám, 
učitelům a také doprovodu patří obrovský dík za 
vynikající výkon, spolupráci a v neposlední řadě 
za nádherný víkend ve společnosti skvělých lidí. 

Radmila Rolinková

Muzikanti ZUŠ s mažoretkami navštívili Francii

Ukázka didaktické práce s předškoláky
Zlomovým okamžikem v  životě dětí a rodičů je 
vstup na základní školu. Tomuto důležitému 
kroku předchází spousta mravenčí práce ze stra-
ny rodiny a především mateřské školy. Tak jako 
o každé profesi, tak i o profesi učitelky mateřské 
školy si veřejnost vytvořila svérázný názor „však 
si tam s  nimi celý den hrají“. Ano, podstatou a 
základem pobytu v mateřské škole je hra, ale do 
ní musí učitelky nenásilnou formou zakompono-
vat požadavky na správný vývoj a vzdělávání dětí, 
přičemž musí vycházet z Rámcově vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání. Abychom 
rodičům dokázali, že si ve školce jenom nehrajeme, 

ale že s dětmi cíleně pracujeme, každá MŠ naší pří-
spěvkové organizace připravila pro rodiče názorné 
ukázky práce dětí s didaktickým materiálem. Tím 
bylo rodičům umožněno nahlédnout ,,pod poklič-
ku“ výchovně vzdělávací práce v MŠ a seznámit se 
s  činnostmi, které rozvíjí osobnost dítěte. Ať už je 
to oblast poznání, matematických představ či ja-
zykové výchovy. K tomu napomáhá i využívání in-
teraktivní tabule s mnoha výchovnými programy. 
Rodiče viděli své děti při  různých prosociálních 
a kontaktních hrách, některé činnosti byly zamě-
řeny na prostorové vnímání a pravolevou orientaci. 
V předmatematické gramotnosti děti porovnávaly 

množství, velikost, kombinovaly tvary a barvy, ur-
čovaly, co je nejkratší či nejdelší. V předčtenářské  
gramotnosti děti rozpoznávaly počet slabik, počá-
teční hlásky, rýmy, syntézu slov, pracovaly se slove-
sy, homonymy a antonymy.  Soustředění, orientaci 
v prostoru a zrakové vnímání děti předvedly v  la-
byrintu. Kódování výšky, dodržování tvaru, počtu 
a výšky bylo obsaženo ve hře Stavitelé. Tato ukázka 
obsahovala jen malou výseč z komplexní přípravy 
dětí na školu. Bylo krásné vidět děti, jak se chlubí, 
co všechno ve školce dělají a s čím pracují. Děkuje-
me rodičům za účast na této akci,  kterou budeme 
i v příštích letech opakovat.   Marta Juránková, MŠ

Mateřská škola v Pohledci oslavila 40 let své existence. Dne otevřených dveří a kulturního programu se zúčastnilo téměř 300 hostů. 
Děti vystoupily na pódiu s pásmem nazvaným Školka má narozeniny. Ke kulturnímu programu přispěli i bývalí absolventi, žáci ZŠ. 

Děkujeme všem, kteří nám přišli poblahopřát a těšíme se na nové žáčky. -svj- 

Michal Šmarda: Pořád je co zlepšovat 

Přes velké projekty si naše město buduje pověst 
dobrého hospodáře. K  tomu je otevřené nato-
lik, že přitahuje nejen pozornost druhých, ale 
také ocenění. Jak to půjde dál? A kráčí Nové 
Město správným směrem? Na to vše jsme se 
ptali starosty našeho města Michala Šmardy. 

Městu se daří hospodařit v kladných číslech. 
Podaří se tento trend udržet i do příštích let?
V loňském roce skončilo hospodaření města 
přebytkem ve výši přibližně 11,5 milionu korun. 
K tomu je potřeba dodat i to, že jsme ve stejném 
období docela dost investovali. Rekonstrukce 
Komenského i Vratislavova náměstí, nástav-
ba školky, zahájení stavby lázní, singletracky, 
nová parkoviště a mnohé další. Hospodaření 
města se nám podařilo zlepšit do té míry, že 
i přes takto masivní investice jsme dokázali vy-
tvářet finanční polštář, který umožní zvládnout 
výstavbu Městských lázní. Ty budou stát sto 
milionů korun. Teď, když budeme tyto nákla-
dy platit, tak samozřejmě v kladných číslech 
nebudeme. Ale jsme na to dobře připraveni.

Byli jste nekompromisní a pro odstranění 
schodku hospodaření jste zavedli mnohá opat-
ření. Budete v nich pokračovat? 
Minulé volební období bylo skutečně ve zname-
ní uzdravování městského hospodaření. Musím 
se přiznat k tomu, že jsem na začátku měl určité 
obavy, zda se nám podaří vysoké deficity odstra-
nit a dostat se do kladných čísel. Podařilo se to 
a celkový výsledek za čtyřleté volební období 
je plus více než 34 milionů korun. Moc velké 
vnitřní rezervy už nemáme, ale přesto myslím, 
že bychom ještě několik menších organizač-
ních změn připravit měli. Určitě je možné chod 
úřadu i našich dalších organizací zefektivnit.

Městské pokladně dává zabrat stavba Měst-

ských lázní. Na druhou stranu tímto projek-
tem plníte dlouho odkládaný slib. Co si od pro-
vozu lázní slibujete?
Za poslední čtyři roky jsme si ušetřili 34 milio-
nů korun, což je třetina ceny Městských lázní. 
Je tedy vidět, že když se chce, tak to jde. Je to 
projekt, po kterém Novoměšťáci volají již pade-
sát let. Chtěl bych, aby se v bazénu, ve wellness 
nebo fitness centru setkávaly všechny generace, 
aby naše služby využívali sportovci, maminky 
s dětmi, senioři i zdravotně postižení. Ale taky 
lidé, kteří se chtějí jen dobře bavit. Dáváme našim 
lidem stejnou službu, kterou mají občané většiny 
desetitisícových měst. Ale chtěli bychom Novo-
měšťákům tyto služby nabídnout ve vyšší kva-
litě, v příjemnějším prostředí a za citlivou cenu.

Jak si v současnosti stojí druhý projekt, a to 
stavba sportovní haly, která mnohým ve městě 
chybí? 
Projekt sportovní haly je připraven, a pokud zís-
káme dotaci, můžeme téměř hned začít stavět. 
Pokud bychom měli stavět z vlastních peněz, mu-
síme se napřed vypořádat s financováním stavby 
bazénu. To by znamenalo, že začneme stavět při-
bližně do tří let. V každém případě chceme náš 
slib dodržet. Zatím jsme nemuseli rušit žádný ze 
zásadních slibů, které jsme lidem dali. A udělám 
vše proto, abychom s tím nemuseli začínat. 

Jak jste spokojený s investicemi, které se ve 
městě podařilo za poslední dobu zrealizovat? 
Mám radost z toho, že se podařilo rozjet tolik 
nových projektů. Myslím si, že drtivou většinu 
z nich zvládli dodavatelé předat ve velmi dob-
ré kvalitě. Vedle toho jsou i stavby, kde udělali 
dodavatelé hrubé chyby, a stavby, u kterých 
jsem se nechal přemluvit k rychlé realizaci, 
a nevyřešili jsme tak některé důležité detai-
ly. Někdy je to chyba naše, někdy narazíte na 
špatného dodavatele. Stává se to například při 
rekonstrukci chodníků, komunikací nebo tře-
ba na náměstí. Takovou chybu je potřeba při-
znat, promyslet si, co dál, a nedostatky opravit.

Město se může těšit pověstí otevřeného města. 
Dosáhli jste maxima v rámci otevřenosti, či je 
ještě možné na ní zapracovat?
Nemyslím si, že bychom měli být spokoje-
ní. Pořád je co zlepšovat. Od letoška budou 
zveřejňovat smlouvy i příspěvkové organizace 
a obchodní společnosti města, zavádíme jme-
novité hlasování Rady města, zajišťujeme pří-
mý přenos z jednání zastupitelstva. Rád bych 
pomohl k většímu zapojení lidí do rozhodování 
o konkrétních projektech a o budoucím rozvo-
ji jednotlivých lokalit města. Ve městě je řada 
skvělých lidí, odborníků a nadšenců, kteří mo-
hou přispět novým pohledem nebo nápadem.

Za svoji otevřenost jste získali řadu ocenění. 
Co kromě toho přináší? 

Otevřené hospodaření není cíl, ale prostředek 
k tomu, aby lidé své radnici důvěřovali a měli 
chuť s ní spolupracovat pro budoucnost města. 
K tomu je potřeba dále pracovat na tom, aby byli 
vstřícní, příjemní a otevření jednotliví úřední-
ci. Samospráva by měla být otevřená podnětům 
občanů, jde zkrátka o to, zapojit co nejvíce lidí 
do společenského života a rozhodování o městě.

Jaká témata v současnosti hýbou městem?
Stále je velkým tématem stavba Městských lázní, 
příprava sportovní haly, rozvoj Vysočina Areny, 
včetně kontroverzní „obří ledničky“. Lidé docela 
dost diskutovali o sochařských výstavách na ná-
městí. Nepříjemné mohou být problémy s ubyto-
váváním méně přizpůsobivých občanů. Obecně 
přibývá sousedských sporů a lidé své neshody 
řeší čím dál agresivněji. Množí se stížnosti na psy, 
kteří znečišťují dětská hřiště. Jsem si vědom toho, 
že jsme na jaře nezvládli údržbu zeleně a stále ješ-
tě musíme tuto chybu napravovat. Připravujeme 
také projekty k čerpání dotací v novém progra-
movacím období EU. Koncepčně je třeba pomá-
hat vzniku nových pracovních míst, ale i k udrže-

ní těch stávajících. Pokračovat musíme v řešení 
bezpečnosti na přechodech pro chodce. Kromě 
oprav a vylepšování přechodů by mohli pomo-
ci i tzv. asistenti městské policie, kteří budou 
užiteční zejména ráno, když jdou děti do školy. 

Jaké bude léto v Novém Městě? 
Kulturní léto bude určitě příjemné. 5. července 
odhalíme sochu M. Jana Husa od Jana Štursy, 
v srpnu se můžeme těšit na tradiční pouť a na 
Slavnosti medu. Pokračovat budou také oblíbené 
farmářské trhy a čím dál víc lidí rádo zabrousí 
na Koupaliště, kde se postupně snažíme vylep-
šovat zázemí. Cestu ke Koupališti lidem v srpnu 
trochu zkomplikujeme, protože přistoupíme 
k dlouho odkládané rekonstrukci cesty od Bě-
liska, která byla zničena v průběhu výstavby lo-
kality Nad Městem. Vím, že to bude nepříjemné, 
ale cesta je ve velmi špatném stavu a není možné 
opravu dál odkládat. Myslím si, že výsledek bude 
stát za to. Dokončíme také první etapu rekon-
strukce ulice Luční a k závěru budou směřovat 
stavební práce v Městských lázních. Doufám, 
že se podaří vše stihnout a otevřít už v říjnu. 

-mah-
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ZUŠ Jana Štursy gratuluje studentům k jejich úspěchům
Hudební obor

Krajské kolo soutěže ZUŠ 
dechové nástroje: 
1. místo – Markéta Malá 
2. místo – Daniel Malušek, Arnoštka Polnická, 
František Dobrovolný, Jonáš Kabrda
bicí nástroje: 
2. místo – Ondřej Pejchl
1. místo – Eduard, Sýkora Jiří Šípek, David 
Sláma
zpěv:  
2. místo -  Dominika Janů
Celostátní kolo soutěže ZUŠ
bicí:  
1. místo   David Sláma
soubory: 

2. místo - soubor bicích nástrojů „Asaf“

Literárně dramatický obor
Wolkrův Prostějov - krajské kolo přehlídky 
uměleckého přednesu:
čestné uznání: Jaroslav Beran, Anna Laštovič-
ková, postup do celostátního kola přehlídky 
uměleckého přednesu: Marie Hroudová, Mar-
kéta Malá, Dětská scéna 2015  - krajské kolo 
přehlídky dětských recitátorů: čestné uzná-
ní: Andrea Pejchová, postup do celostátního 
kola: Jan Prosecký, Filip Chroustovský
Mladá scéna 2015 - krajské kolo přehlídky 
mladého divadla: doporučení do celostátního 
kola: Soubor I. stupně Kontejner 16 v pokoji
postup do celostátního kola: Soubor II. stup-
ně LDO Ušní mázek

Taneční obor 
Soutěžní přehlídka tanečního oboru - krajské 

kolo 
cena poroty – žákyně II. stupně, choreografie 

„Z obrazu“

Obětavý přístup k veřejným vystoupením a 
vynikající reprezentace ZUŠ

Eva Mošnerová - vítání občánků; David Slá-
ma, Hana Kuželová, Anna a Pavla Polnická, 
Alžběta Severová, Marek Peňáz, Anna Laš-
tovičková, Jaroslav Beran, Tereza Oravcová, 
Andrea Pejchová, Jan Prosecký - za reprezen-
taci školy Velký dechový orchestr Z-UŠáci – 
reprezentace školy v zahraničí

Všem studentům ZUŠ gratulujeme!

NOVOMĚSTSKO

ZŠ Slavkovice - projekt Comenius se chýlí ke konci

Po celý školní rok jsme pokračovali v plnění na-
plánovaných aktivit a výstupů, které bylo potře-
ba splnit v druhém roce trvání projektu. Setkali 
jsme se s kolegy z rakouského Gunskirchenu 
v Bratislavě, kde jsme navštívili nemocniční ško-
lu. Právě odtud k nám zavítalo v květnu devět 
učitelů, kteří našim dětem ukázali, jak pracují 

s nemocnými dětmi v hodinách pracovní 
a výtvarné výchovy. Přivezli mnoho materiálu, 
ze kterého pak děti zhotovovaly krásné výrobky 
a osvojily si další zajímavé techniky. 20. května 
odjely děti s učitelkami  na třídenní poznávání 
Bratislavy a jejího okolí. Učitelé z partnerské ško-
ly si pro nás připravili zajímavý program. První 
den jsme navštívili bratislavské ZOO a v  dino-
parku jsme obdivovali pravěká zvířata. Druhý 
den jsme vyrazili do vesnice Abeland. Tam byl 
pro nás nachystán Rytířský den. Poznali jsme 

život lidí ve středověku, pekli chleba, zpracová-
vali vlnu, jezdili na koni, stříleli z luku, šermovali, 
krmili pstruhy a dobývali hrad. Po obědě jsme 
odjeli na prohlídku nejstaršího slovenského hra-
du Děvín. Z jeho hradeb jsme viděli soutok řeky 
Dunaje a Moravy. Třetí den ráno nás čekala vy-
hlídková plavba po Dunaji. Poté jsme turistickým 
vláčkem projeli nejkrásnější místa Bratislavy 
a viděli nejvýznamnější památky města – Bra-
tislavský hrad, Prezidentský palác, Slovenské 
národní divadlo.   Jana Láchová, ZŠ Slavkovice

Kroužek mladých hasičů v Pohledci
Sbor dobrovolných hasičů v Pohledci zahá-
jil činnost kroužku mladých hasičů. Hned při 
první schůzce překvapila vedoucí účast 25 dětí 
od 4 do 15 let.  Na druhé schůzce už jich přišlo 
32. Museli jsme proto posílit řady vedoucích. 
O malé hasiče se starají ve skupinkách podle 
věku. První skupinu od 4 do 8 let má na staros-
ti Jana Skoupilová a Jana Dostálová. Druhou 
skupinu od 9 do 15 let Filip Žák a Petr Libra. 
Cílem kroužku je vést mladou generaci nejen 
k hasičské práci, ale i k povinnostem, zodpo-
vědnosti a dovednostem. Děti se scházejí jed-

nou týdně a vždy je pro ně vytvořen program 
podle počasí. Nechybí hry či vědomostní soutě-
že. Jestli z dětí vychováme naše nástupce, kteří 
budou dále pokračovat v rozvoji organizací 
v obci, ukáže čas. SDH v Pohledci má v sou-
časné době 50 členů. Jednotka sboru se zabývá 
zásahovou činností, k níž jí slouží plně vybave-
ný cisternový vůz. Celkem má 16 členů, z nichž 
4 jsou proškoleni jako velitelé, 6 strojníci, 5 
pilaři a všichni jsou nositeli dýchací techniky. 
V roce 2014 měla jednotka 12 výjezdů v obci 
i mimo ni. Ve volném čase se zabývá renovací 

a údržbou hasičské historické techniky. Kom-
pletně renovovala hasičský speciál Tatra 805  r. 
v. 1956, dvoukolovou stříkačku R. A. Smekal 
z roku 1939, DS 16 z roku 1960 a přenosné 
motorové stříkačky PS 3 a PS 2 z roku 1962 
a 1963. Historickou techniku vystavujeme při 
hasičských výročích a každoročně se účastníme 
výstavy historických aut na Memoriálu Františ-
ka Proseckého v Bystřici nad Pernštejnem. Náš 
sbor se může pochlubit také ojedinělou soutěží 
v hasičském fotbale. Již VI. ročník se uskutečnil 
27. června.   Jiří Klouda, velitel SDH  Pohledec           

Slavkovice staví 
novou kanalizaci
Stavbou nové kanalizace budou nyní zatíženi 
obyvatelé a návštěvníci Slavkovic. „Staveniště 
bylo předáno firmě. Jedná se o sto metrů ka-
nalizace pro obytný soubor nových rodinných 
domků a rekonstrukci sto padesáti metrů stá-
vající kanalizace. Celková vysoutěžená částka 
je 1,7 milionů korun. Hotovo by mělo být 31. 
července. Místní budou do té doby zřejmě více 
obtěžováni hlukem a prachem a také bude 
v  lokalitě mnohem složitější průjezd, proto 
prosíme všechny o shovívavost,“ řekl novo-
městský místostarosta Stanislav Marek.   -hzk-

Malí Soptíci se utkali v Maršovicích 
Série závodů o Novoměstský pohár Soptíků 
pokračovala tentokrát v Maršovicích. Osm-
náct dětských hasičských družstev z osmi 
obcí se utkalo nejprve v Dlouhém, poté 
v Nové Vsi a nakonec byla soutěž přesunuta do 
Maršovic. „Ještě nás čekají další kola, celkem 
jich bude šest,“ uvedlvelitel SDH Maršovice 
Martin Švanda. Nejúspěšnější bylo tentokrát 
Zubří, které zvítězilo v kategorii mladších 
i starších. „Dorost vyhrála Nová Ves,“ doplnil 

Švanda. Krásné slunečné počasí sice závod-
níky trochu vysilovalo, na druhé straně je ale 
inspirovalo k závěrečné koupeli. „Na konci 
se všechny děti vykoupaly v kádi,“ usmál 
se Martin Švanda. Soutěž o Novoměstský 
pohár Soptíků bude zakončena na podzim. 

„Při zábavném odpoledni vyhlásíme za účas-
ti všech soutěžících celkové vítěze poháru," 
prozradil velitel SDH Dlouhé Rudolf Janíček. 

-hzk-

Den dětí Rokytno

Trochu opožděně, ale zato s modrým nebem bez 
mráčků a se skvělou náladou oslavili rokytenští 
hasiči Den dětí.„Letos se dětský den opravdu 
vydařil. Po několika letech se konečně vyvedlo 
počasí, a tak si ho užily nejen děti, ale skvěle 
se pobavili také jejich rodiče,“ pochválila akci 
členka organizátorského týmu Lucie Ondrová. 
Stejně jako každý rok ani tentokrát nechyběli 
novoměstští poloprofesionální hasiči, kteří se 
předvedli dokonce v historické uniformě. „Je to 
uniforma, kterou používali novoměstští hasiči 
při přehlídkách před více než sto lety,“ vysvět-

lil člen SDH Nové Město na Moravě Jaroslav 
Štejdíř. Děti si mohly nasadit na hlavu historic-
kou helmu i potěžkat šavli, která bývala součástí 
někdejší uniformy. A po ukázce z historie přišla 
na řadu také současnost v  podobě podrobné 
prohlídky hasičského vozu. „Ukázali jsme jim 
veškeré vybavení, mohli si všechno prolézt a vy-
zkoušet,“ řekl Jaroslav Štejdíř. Hudbu opět zajis-
til DJ David Hamerský, hry a soutěže připravili 
pořádající rokytenští dobrovolní hasiči. A nejen 
to. „Na letošní ročník Dne dětí jsme si přichysta-
li malou třešničku na dortu - malování na obličej. 
Ani jsme nečekali, jaký toto zpestření bude mít 
úspěch. Téměř všechny děti se nechaly pomalo-
vat, a tak tentokrát soutěže plnili motýlci, lvíčci, 
piráti, Spidermani a spousta dalších postaviček. 
Myslím, že se nám podařilo opět vykouzlit dě-
tem úsměv na tváři a že si to všichni včetně orga-
nizátorů pořádně užili,“ podotkla členka SDH 
Rokytno Nikola Plocková. Kouzelnému malo-
vání podlehli i rodiče a většina organizátorů, 
takže byl Den dětí v Rokytně mnohem veselejší 
a pestřejší. Byl prostě přesně takový, jaký má být. 

-hzk-

Letem světem aneb speciální let č. 295

Ve čtvrtek 11. 6. se aula novoměstské Střední od-
borné školy Na Bělisku proměnila v letadlo, které 
se vydalo na cestu kolem světa. Na palubě stáli 
dva zkušení kapitáni, spousta usměvavých letu-
šek a cestujícími byli klienti Centra Zdislava. Po 
odletu proběhlo přivítání s  cestujícími a sezná-
mení s  programem. První zastávkou tanečního 

speciálu byla Velká Británie, kde proběhla výuka 
walzu. Poté se letadlo vydalo přes Španělsko, 
USA, Kubu, Brazílii a Madagaskar do Ruska. 
V každé z těchto zemí si cestující mohli zatančit 
místní populární tanec. V Rusku letadlo doplnilo 
palivo a pasažéři byli pozváni na jahodové slav-
nosti. Po přestávce naše cesta pokračovala přes 
Švýcarsko a Rakousko do Polska. Tam jsme si 
zatančili mazurku a pak už za doprovodu písně 

„Jede, jede mašinka“ následoval přesun vlakem 
zpět do Česka. Všichni byli rádi, že bezpečně 
dorazili domů, a i když se někteří po  cestování 
cítili unaveni, nikdo neodmítl pozvání na pravou 
českou veselku. I během té se cestovalo. Nejprve 
do Hoštic za komedií Slunce, seno, jahody, také 
do Plzně prožít Discopříběh. Na závěr se všichni 
shodli, že nejlepší je žít „Nonstop“, a z akce od-
cházeli spokojeni a nabiti pozitivní energií. To do-
kazuje, že rozdávat radost je ten nejkrásnější pocit.                                                                                       

Hotel u Koupaliště 

Hmyzí hotel nově najdete v lese Ochoza, v lokalitě 
Hrnečnice v bezprostřední blízkosti Koupaliště. 
Jedná se o dva dřevěné domečky vystlané vět-
vičkami, suchým rákosím, šiškami a senem, aby 
se v nich noví nájemníci cítili dobře. K dispozici 
jsou také panely s  informacemi o obojživelnících 
tohoto mokřadu. Autory jsou Sdržení krajina 
a Ekotým I. ZŠ. Slavnostního přestřižení pásky se 
spolu s vodníkem ujal starosta Nového Města Mi-
chal Šmarda a autor nápadu Tomáš Blažek. -svj-

Letní sezona na Koupališti 
Letní sezona na novoměstském Koupališti 
byla zahájena. „Areál je uklizen, tráva na pláži 
vysečena, v  provozu je také sociální zařízení,“ 
přibližuje jednatel společnosti TS služby Fran-
tišek Laštovička. První zákazníky přivítal také 
bufet s občerstvením. Pokud počasí bude přát, 
bude bufet otevřen denně v době od 10.00 do 
18.00 hodin. Zda je zařízení v provozu, zjis-
tí návštěvníci i na webových stránkách www.
tssluzby.cz.   Stejně jako v uplynulém roce bude 
možné využít ekonocležiště. V  případě sociál-
ního zařízení došlo k navýšení kapacity jímky. 

Tím Koupaliště zvládne větší nápor návštěvní-
ků.  Ti se nemusí obávat o kvalitu vody. Stejně 
jako dřív bude pod drobnohledem hygieniků.
Už v loňském roce město ihned po otevření 
upraveného areálu získalo zpětnou vazbu 
od řady návštěvníků, včetně skupin cyk-
listů, kteří nocležiště využili. Potvrdilo se 
tak, že tato služba dříve ve městě chyběla. 
Nabídka pro pěší i cykloturisty v této čás-
ti města je tak už úplná. Od stezek pro pěší 
v lese Ochoza, singletracků a obrázkové ces-
ty až po relaxaci na Koupališti.   -mah-, -svj-

Poděkování

V KD Nové Město se pod záštitou starosty Mi-
chala Šmardy konalo Celookresní setkání seni-
orů 2015. Akce se konala za finanční podpory 
Kraje Vysočina v rámci projektu Doma je doma 
a za podpory novoměstské radnice. Jménem 
NSS bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, 
kteří přispěli k dobré náladě a spokojenosti všech 
zúčastněných. Tančili Veronika Barešová a Ka-
mil Talpa, děti ze ZUŠ pod vedením paní učitelky 
Hany Chalupníkové. Hudební program zajistila 
Veselá sedma. K dobré náladě přispělo občerstve-
ní z Pekařství Řečice. S obsluhou nám pomohly 
šikovné studentky ze SOŠ z Nového Města. Ne-
malý dík patří i všem dětem a paním učitelkám z 
MŠ v Novém Městě na Moravě, které pro všech-
ny zúčastněné vyrobily krásné dárečky.  J.S., -red-Michal Bílek, člen posádky 2. EDO



NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

8 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2015 9 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2015

Nové Město hostilo SP v horských kolech 

Generálka na MS vyšla na výbornou. Světový 
pohár v horských kolech, který hostila Vysočina 
Arena, proběhl bez problémů. Výborné výkony 
předváděli nejen závodníci, ale také organizáto-
ři, nechyběla výborná divácká kulisa. Víkendové 
klání navštívilo přes deset tisíc diváků. Závody 
měly navíc zlatou českou tečku. Biker Jaroslav 
Kulhavý po 4 letech zopakoval triumf na domá-
cí trati. Závod mužů na 27,4 km doslova prolét-
nul. „Je to ohromná úleva. Nečekal jsem, že to 
bude tak snadné a mohlo by to vyjít na vítězství. 
Poslední týden sice signalizoval dobrou formu, 
ale porovnání se světovou špičkou jsem neměl. 

Byl to perfektní závod a mám obrovskou radost, 
fanoušci zase byli neuvěřitelní,” nechal se po 
závodě slyšet Jarda Kulhavý, který o první místo 
do posledního kola bojoval se Švýcarem Nino 
Schurterem. Bronz připadl úřadujícímu mistru 
světa Julienu Absalonovi z Francie. Závod žen 
měl podobný průběh jako ten mužský, jen obsa-
zení bylo jiné. Hlavní roli v něm hrály Gunn Rita 
Dahle z Norska a o dvacet let mladší švýcarská 
bikerka Jolanda Neff. A byla to právě dvaadva-
cetiletá závodnice z celku Stökli, která svou zku-
šenější soupeřku udolala až v posledním okruhu. 
Nejlepší z  našich závodnic byla třiadvacátá Bar-

bora Průdková. Závod v kategorii mužů do 23 
let vyšel nejlépe Švýcaru Larsi Forsterovi. Na 20. 
místě dojel Jan Vastl a 28. dokončil závod Martin 
Stošek. V kategorii žen do 23 let bodovala švéd-
ská závodnice Jenny Rissveds. Svěřenkyně le-
gendárního Thomase Frischknechta si poradila s 
loňskou vítězkou novoměstského závodu, Fran-
couzkou Margot Moscheti, která skončila druhá 
se ztrátou 42 vteřin. Bronzový stupínek obsadila 
reprezentantka USA Katy Courtney. Velká pre-
miéra nevyšla ani Barboře Průdkové, ani mist-
ryni republiky v této kategorii Vendule Kuntové. 
Závodnice dojely na 23. a na 36. místě.   -mah-

Školáci po boku sportovních vzorů

Zlatá lyže s distančními závody 
Do programu Zlaté lyže se navrací distanční zá-
vody. Rozhodnutí přišlo na kongresu kalendářní 
komise Mezinárodní lyžařské federace FIS. Při 
závodech Světového poháru, které se v Novém 
Městě uskuteční 23. až 24. ledna 2016, se tak 
divákům předvedou nejen sprinteři, ale také 
běžci. Dění v bílé stopě tím dostane nový náboj. 
V programu je počítáno se závody mužů na 15 
km, ženy pojedou poloviční trať. Organizátoři si 
při jednání ve Varně připsali ještě jeden triumf. 

Běžecké závody se budou do Vysočina Areny 
vracet vždy po dvou letech. „Chceme tady mít 
každý rok jednu velkou zimní akci. Lyžování 
se bude střídat s biatlonem, ten bychom u nás 
finančně každý rok neutáhli,“ uvedl předse-
da Sportovního klubu Nové Město Jiří Hamza. 
V  návrhu předběžného kalendáře se s  Novým 
Městem počítá i pro rok 2018. Závody Zlaté 
lyže by se měly jet v termínu 20.  a 21.  ledna. 

-mah-

Více sportovních
 zpráv na: 

noviny.nmnm.cz

Ragby v Novém Městě na Moravě
Bývalý prvoligový hráč a funkcionář spjatý 
s Teslou Přelouč Jiří Mít by rád v Novém Městě 
založil ragbyový oddíl. V současnosti rozbíhá 
průzkum, zda-li tato myšlenka vzbudí zájem 
u veřejnosti. „Vykonával jsem funkci trenéra, 
rozhodčího, přes 10 let jsem byl předsedou 
oddílu. Postavili jsme nové ragbyové hřiště, 

vlastní kabiny. V loňském roce oslavil oddíl 40 
let od svého založení. Ragby má v sobě obrov-
skou energii, a kdo ho začne hrát, stane se pro 
něj doslova srdeční záležitostí,“ říká Jiří Mít. 
Ragbyovou vlnu by rád rozjel i v našem městě. 
Ragby přitom hrají muži i ženy, od nejmenších 
žáčků po dospělé. „Zájemci mě mohou kontak-

tovat na e-mailu ragby.nmnm.2015@seznam.
cz,“ doplňuje Jiří Mít a dodává: „Pokud by 
se myšlenka ujala, přijdou na řadu seznamo-
vací tréninky. Na podzim plánuji nábory na 
školách.“ Vedle hráčů by přivítal také pomoc 
při trénování. Ragby je v  současnosti třetím 
nejpopulárnějším sportem na světě.   -mah-

Železný hasič

Třetí místo 
pro Vrchovinu 

Novoměstští fotbalisté vykopali v divizním roč-
níku 2014/15 třetí místo. V  posledním utkání 
před domácím publikem porazili tým z  Rosic. 
Výhru 2:1 dirigovali Michal a Kamil Skalníko-
vi, Pavel Smetana a Rostislav Sodomka. SFK 
Vrchovina si tak udržel jarní domácí nepora-
zitelnost. Za celou sezonu odehrál 30 zápa-
sů. Polovina z  nich skončila jeho vítězstvím, 
šestkrát remizoval a připsal si 9 proher. Cel-
kem nasbíral 51 bodů při skóre 44:30.  -mah-   

V  sobotu 23. května se děti ze Školního spor-
tovního klubu ZŠ L. Čecha zúčastnily slav-
nostního předávání startovních čísel nejlepším 
závodníkům, kteří se představili v  závodech SP 
horských kol. Byl to pro ně zážitek, pohybovaly 
se totiž ve společnosti závodníků z  první desít-
ky v  hodnocení SP v  ženské i mužské kategorii 

a nejlepších českých bikerů a bikerek. S těmi se 
na pódiu potkaly i ty nejaktivnější a nejúspěšněj-
ší děti ze ŠSK, aby jim předaly startovní čísla do 
novoměstského úvodního závodu SP pro letošní 
sezonu. Toto setkání budiž jim určitou odměnou 
za jejich celoroční sportovní činnost a zároveň 
motivací v dalším snažení, povzbuzením zájmu 
o pohybové aktivity a upevněním sportovní vůle. 
Pohled na vrcholové sportovce, kteří stojí před 
diváky a potřásají si rukou s dětmi, mezi kterými 
se možná další úspěšný sportovec rodí, byl milý. 
Většina závodníků a závodnic si pro ně výměnou 
za číslo připravila malý dárek, který dětem udě-
lal velkou radost. Tím největším potěšením nám 
všem byl v neděli napínavý průběh hlavního ne-
dělního závodu mužů, který v cíli završil Jaroslav 
Kulhavý svým vítězstvím.     Tereza Červinková

Marek Štukhejl dotrénoval
Na lavičce novoměstských fotbalistů skončil tre-
nér Marek Štukhejl. V trenérské funkci vydržel 
dva roky. „Vedení klubu se touto otázkou po-
drobně zabývalo a rozhodlo, že další pokračovaní 
spolupráce trenéru Štukhejlovi nenabídneme. To 
rozhodnutí bylo jednohlasné,“ sdělil místopředse-
da klubu Roman Wolker. Byť Vrchovina zažívala 
výsledkově vydařené sezony, vedení se rozhodlo 
pro změnu. „Po sportovní stránce jsme byli s prací 
Marka Štukhejla maximálně spokojeni. Opět jsme 

přepsali historii kopané v Nové Městě na Moravě. 
Rozhodli jsme se však pro změnu na trenérské 
lavičce,“ vysvětlil Wolker. Na ni usedne Roman 
Kysilko, který naposledy působil v Poličce. „Něko-
lik členů výboru Romana Kysilka osobně zná. Jde 
o velice kvalitního trenéra s A licencí, který by svojí 
klidnější povahou měl pomoci k dalšímu progresu 
mužstva. Navíc má dobře zmapovaný terén ve vý-
chodních Čechách, takže je možné, že odtud v létě 
přijdou i  nějaké posily,“ uzavřel Wolker.  -mah-

Májový mítink 
Májový mítink na atletickém stadionu v Novém 
Městě přinesl skvělou podívanou. Mezi všemi 
výkony vyčnívá nový rekord stadionu ve skoku 
dalekém. Ten si délkou 727 cm připsal Milan Pí-
rek z VSK Univerzity Brno. Ve stejné disciplíně 

žen se v dobrém světle ukázala novoměstská at-
letka Lenka Novotná. Skokem dlouhým 547 cm 
si vylepšila osobní rekord.  Tradičně silné zastou-
pení měl běh na 1 500 m mužů. V těsném finiši 
zvítězil v čase 4:04,5 Jakub Smetana z Jihlavy. 

O jednu desetinu porazil Matěje Trávníčka. Dal-
ší domácí borec Karel Kulíšek doběhl na 3. mís-
tě v čase 4:10,2. V ženském závodě zvítězila do-
mácí Kateřina Pulgretová časem 4:56,9, osobní 
rekord 5:04 si připsala Lýdie Brázdová.    -mah-

Novoměstští hasiči informují
Na konci května se v  Hamrech nad Sázavou 
uskutečnilo okresní kolo celostátní hry Plamen 
mladých hasičů. Už při ranním nástupu bylo 
hřiště zaplněno závodníky. Soutěžilo se ve třech 
disciplínách, a to požární útok CTIF, štafeta 
4x60 metrů a štafeta CTIF. Novoměstské barvy 
reprezentovala družstva z  Nového Města, Rad-
ňovic, Slavkovic a Zubří. V  kategorii mladších 
žáků bylo hodnoceno 30 družstev. Žáci z  Rad-
ňovic skončili na 4. místě, 6. místo vybojovali 
žáci z Nového Města. Družstvo Zubří obsadilo 
18. místo a Slavkovice 24. místo. V  katego-
rii starších žáků připadla 4. příčka družstvu 
z  Nového Města, na 11. místě skončili hasiči 

z Radňovic. První dvacítku uzavíral SDH Zubří 
a 24. místo vybojoval SDH Slavkovice. O týden 
dříve, 23. května, proběhly ve Velkém Meziří-
čí závody okresního kola dorostu a dospělých 
v  požárním sportu. Družstvo Nového Města 
závodilo v kategorii smíšené a kvůli zbytečným 
chybám v  písemných testech bylo odsunuto 
z  průběžného 3. místa na konečné 6. místo. 
V  soutěži dospělých hájil novoměstské barvy 
SDH Fryšava, jehož družstva nastoupila v muž-
ské i ženské kategorii. Ženy obsadily 4. a muži 5. 
místo. Všem, kteří reprezentovali Novoměstsko 
ve vyšších kolech, patří poděkování za dobrou 
reprezentaci.  Jaroslav Štejdíř, referent mládeže 

SDH Nové Město pořádá v sobotu 18. července 
na Vratislavově náměstí soutěž „Novoměstský 
železný hasič“. Soutěž je určena pro jednot-
livce z  řad aktivních členů SDH a zásahových 
jednotek. Jedná se o fyzicky náročný závod, při 
kterém se soutěží v  disciplínách TFA, nebo-

-li nejtvrdší hasič přežívá. Závodníci soutěží 
v  plné hasičské výstroji včetně dýchacího pří-
stroje, který je nesen pouze  jako  zátěž. V  si-
lovém víceboji prochází hasiči bez přestávek 
několika úseky, na nichž musí zdolat jednotli-
vé disciplíny: přenesení 2 barelů, každý o váze 
25  kg, roztažení hadic B a jejich smotání do 
boxu, 80 úderů kladivem ve stojatém hammer 
boxu, přesunutí závaží pomocí palice, překo-
nání 2m bariéry, přenesení 70kg figuríny, vý-
stup na konstrukci lešení a vytažení břemene 
pomocí lana. Závod začíná ve 13:00 hodin. 
Zveme tímto diváky, aby přišli podpořit výkony 
jednotlivých soutěžících. Občerstvení s  pose-
zením bude zajištěno. Zájemci o účast v  sou-
těži se mohou přihlásit do 12. července. Bližší 
informace na internetových stránkách www.
sdh.nmnm.cz.   Miroslav Šikula, SDH NMnM

Celostátní finále ve štafetě družstev 
V  Čáslavi vyvrcholily celorepublikové závody 
ve štafetových bězích. Na konci května se sem 
sjelo 15 nejlepších týmů. Stejně jako v předcho-
zích fázích soutěže se zápolilo ve třech závodech. 
8x100 m žáků a žákyň prvních až třetích tříd, 
8x100 m žáků čtvrtých a pátých tříd a věkově 
smíšená štafeta na 8x200 m. O pořadí rozho-
doval součet časů. ZŠ L. Čecha se umístila na 
celkovém 9. místě. Tímto všem dětem gratuluje-
me. Postup na republikové finále je pro ZŠ velký 
úspěch.  Pohár pro vítěze si odvezla ZŠ Slovác-

ká Břeclav. Na 2. místě s odstupem 2,5 vteřiny 
skončili žáci ZŠ Komenského. Stupně vítězů pak 
doplnili zástupci pražské ZŠ Campanus. Našimi 
reprezentanty byli za 1. - 3. ročník Jolana Pou-
palová, Kateřina Holková, Tereza Kunstmülle-
rová, Rozálie Konečná, Vít Fousek, Vilém Ka-
lášek, Šimon Chalupský a Karel Brusenbauch. 
Starší žáci nastoupili ve složení Tadeáš Dobro-
volný, Jindřich Zdražil, Jan Dufek, Vojtěch Há-
jek, Johanka Chodilová, Veronika Střešňáková 
a Denisa Dvořáčková.   Mgr. Vlasta Holubová 

Krajské přebory
Na konci května se v  Třebíči za účasti ZŠ 
L. Čecha konal krajský přebor v atletickém 
čtyřboji starších žákyň.  Naše žákyně si vedly 
skvěle a obsadily 3. místo. Celkem soutěžilo 
7 nejlepších školních družstev z Kraje Vyso-
čina. Gratulujeme jim! Školu a Nové Město 
na Moravě reprezentovaly žákyně Školního 
sportovního klubu - Marta Slonková, Barbora 
Felcmanová, Vendula Šírová, Anna Šandero-
vá a Lucie Peňázová.    Mgr. Vlasta Holubová  

Mírový běh
Nové Město se stejně jako loni stalo jednou ze 
zastávek Mírového běhu. Hostilo tak nejdel-
ší štafetový běh na světě, který se pravidelně 
koná už od roku 1987. Na Vratislavově náměstí 
účastníky přivítali mladí sportovci spolu s mís-
tostarostou města Stanislavem Markem. Míro-

vý běh odstartoval na česko-německé hranici 
u Aše 20. května. Odtud běžci nesli pochodeň 
přes Plzeň, České Budějovice, Pelhřimov do 
Nového Města. Potom pokračovali do Zlí-
na, Ostravy a Polska. Následně se vydali přes 
Slovensko až na ukrajinskou hranici.   -red-
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Z matriky
narozené děti
 28. 5. Matyáš Sláma
 28. 5. Gabriela Synková
 1. 6. Klára Čejková
manželství
 16. 5. Jana Koňaříková, Jiří Salaš 
 16. 5. Lenka Kopáčková, Tomáš Procházka
 6. 6. Stanislava Ptáčková, Tomáš Hiesböck
 6. 6. Ing. Jana Heralová, Miloslav Topinka
 6. 6. Hana Chrástová, Josef Kunc
 19. 6. Kamila Češková, Miloš Vašíček
 20. 6. Andrea Lisá, Pavel Filip
 20. 6. Lucie Havlíčková, Pavel Kubiš
 20. 6. Zuzana Veselá, Josef Rabina
 jubilanti
 5. 7. Jaroslav Kott 89  
 6. 7. Marie Šaclová 80  
 7. 7. Josef Kulíšek  75 
 16. 7. Marie Kachlíková 90  
 19. 7. MVDr. Jan Sedlařík 80  
 19. 7. Věra Kotasová 89
 25. 7. Olga Buchtová 85
úmrtí
 15. 5. Bohuslav Vinkler (Nové Město, 1949)
 18. 5. František Šoustar (Křídla, 1975)
 20. 5. Josef Zdražil (Nová Ves, 1935)
 21. 5. Josef Košík (Maršovice, 1933)
 29. 5. Ludmila Hojková (Nové Město, 1936)
 7. 6. František Olišar (Nové Město, 1928)
 14. 6. Alena Blahová (Nové Město, 1931)

Významná červencová výročí
1. 7. 1915 narodil se v Krhové u Valašského Meziříčí 
generálmajor Ing. Rudolf Pernický, účastník zahra-
ničního i domácího odboje, od roku 1995 čestný ob-
čan NMnM, 100. výročí narození
(zemřel 21. 12. 2005 v Praze)
10. 7. 1885 narodil se ve Veselíčku Metoděj Kaláb, 
knižní grafik a typograf, 130. výročí narození
(zemřel 17. 11. 1963 v Praze)
21. 7. 1915   zemřel na frontě František Mička, aka-
demický malíř, 100. výročí úmrtí
(narodil se 1. 9. 1892 v NMnM čp.214)
25. 7. 1885 narodil se v NMnM František Seidl, le-
gionář, 130. výročí narození
(padl 1. 6. 1918 u Kurganu)

Stomatologická pohotovost

Poděkování

Scházíš nám, 
ale v srdcích zůstáváš. 

Dne 4. července uplynou 2 roky, kdy nás navždy 
opustila paní Zdeňka Žáková z Olešné. 

Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte 
prosím s námi. Manžel Pavel a děti s rodinami

Blahopřání

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

Probíhající výstavy:
Poklady Vysočiny (do 30. srpna 2015)
Výběr toho nejlepšího, co nabízejí depozitáře mu-
zeí a galerií napříč Vysočinou.
Mirka Špačková – Commedia dell´Arte 
(do 30. srpna 2015) 
Výstava nabízí současnou sochařskou tvorbu so-
chařky inspirovanou postavami italského divadla. 
Kontinuita – kovaná plastika 
(do 20. září 2015)
Generační setkání umělecké kovářské tvorby 
Pavla Tasovského a jeho syna Pavla mladšího. 
Výstava probíhá nejen v prostorách Malé galerie 
a nádvoří HG, ale také v parku.

Akce a vernisáže:
středa 1. července 2015 v 17 hodin 
Inspirace – Fotografie Josefa Fantury
Výstava uměleckých aktů hodonínského fotogra-
fa Josefa Fantury.
6. - 10. července 2015
Novoměstské Slunohraní
Letní inspirativní setkání hráčů na smyčcové 
nástroje. Upozorňujeme návštěvníky, že v těchto 
dnech bude omezena prohlídka některých výstav. 
Těšit se můžete na tři koncerty na zámeckém ná-
dvoří.
úterý 14., 21., 28. července 2015
Oživujeme poklady
Letní dílna filmové animace pro veřejnost k  vý-
stavě Poklady Vysočiny. Začátek úterních dílen je 
vždy v 9,  13 a 16 hodin. V prostorách HG se se-
známíte s některým z druhů animačních technik. 
Bližší informace: www.horackagalerie.cz nebo 
e-mail: kulkova@horackagalerie.cz.

Horácká galerie

4. 7. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 
566 664 342
5. 7. MUDr. Eva Brázdilová,  Osová Bítýška 
303, 566 536 712
6. 7. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 234
11. 7. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí
12. 7. MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdra-
votní středisko, 566 543 287
18. 7. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 724 388 289
19. 7. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 
106/23, Žďár nad Sázavou, 724 388 249
25. 7. MUDr. Jiřina Fialová, Náměstí Republi-
ky 65, Žďár nad Sázavou, 604 334 823
26. 7. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332

Rádi bychom touto cestou poděkovali za vyni-
kající nejen odbornou, ale především lidskou 
péči o našeho již zesnulého manžela, tatínka 
a dědečka Jana Janečka z  Nového Veselí. Dě-
kujeme i za přístup k nám blízkým, kteří jsme 
ho doprovázeli v posledních chvílích života. 
Naše poděkování patří primářce oddělení dlou-
hodobě nemocných MUDr. Janě Vacovské i 
dalšímu ošetřujícímu personálu Nemocnice v 
Novém Městě na Moravě.    Rodina Janečkova

Dne 31. května by se 
dožil 95 let 

náš tatínek, dědeček 
a několikanásobný 

pradědeček, pan Jaroslav 
Zajíček, zvaný Pišta. 

Vzpomeňte si spolu s 
námi na významného 
reprezentanta v běhu na 
lyžích, na výborného člověka.  Děkujeme. Rodina

Vzpomínka

Ohlasy na závody SP v horských kolech 
„Lepší pozvánku na mistrovství světa jsme si snad 
ani nemohli přát,” nechal se po závodech slyšet 
šéf organizačního týmu Petr Vaněk. Závody SP 
v horských kolech opět potvrdily, že Nové Město 
umí organizovat velké sportovní podniky. Ze špič-
kového servisu se těšili nejen závodníci, ale i diváci. 
O pohodlí všech se staralo zhruba 350 pořadate-

lů. Během 2 dnů přijelo fandit na 18 tisíc diváků. 
„Diváci byli opět neuvěřitelní, znovu vytvořili kotel, 
který nemá ve světě horských kol obdoby, jsem na 
ně pyšný. Myslím, že jsme v tomto směru na příští 
rok připraveni,” dodal Vaněk směrem k červno-
vému MS 2016. Generálka na světový šampionát 
se líbila i závodníkům, kteří po závodě zaplavili 

sociální sítě pochvalnými zprávami. Pochvalou 
nešetřili ani vítězové elitních kategorií - Jolanda 
Neff a Jaroslav Kulhavý. „I love this place! Nové 
Město you rock!” napsal na svůj twitterový účet 
Jolanda. „Místy jsem myslel, že ohluchnu. Byla 
to paráda, jak lidi fandili,” řekl zase Jaroslav 
Kulhavý.    Jan Němec, -mah- Foto V. Dočkal
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MO STP zve
  1. Na vycházku ke Koupališti dne 7. 7. ve 14 
hod., sraz u viaduktu.
 2. Na vycházku k Hornímu dvoru dne 26. 8. v 
16 hod., sraz u Billy. 
Obě vycházky mají náplň lehké turistiky a pro-
hlídky okolí včetně povídání o pověstech v da-
ných lokalitách Nového Města.                       -red-

Dne 17. června se dožívá významného životního 
jubilea 75 let pan František Mička. Více jak 50 let 
byl členem MNV a poté Osadního výboru v Hlin-
ném. Za odvedenou práci děkujeme a do dalších 
let přejeme hodně zdraví. Osadní výbor Hlinné

Bolest je ticho světa.  
Dne 11. července 

2015 uplyne 5 let, kdy 
nás v nedožitých 40 
letech opustila naše 

milovaná dcera Andrejka 
Hlaváčková z Nového 

Města na Moravě.

S velkou láskou, vděčností 
a kytičkou růží stále vzpomínáme. Moc nám naše 
dcera chybí. Vzpomeňte prosím s námi, kdo jste 
Áju znali. Rodiče, sestra Katka s manželem a 
dětmi Filípkem a Andrejkem

Kdo tě znal, vzpomene. 
Kdo tě měl rád, nikdy 

nezapomene. 

Dne 24. června 2015 
uplynulo 15 let od úmrtí 
pana Jiřího Němečka z 
Nového Města na Moravě. 
S láskou a úctou stále 
vzpomínají  dcera Lenka 
a syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Letní kino
14. 7. / 21:30
Návrat blbýho a blbějšího
dvorek Horáckého muzea, vstupné: 30 Kč na 
místě
28. 7.  / 21:15
Zvonilka a tvor Netvor
dvorek Horáckého muzea, vstupné: 20 Kč na 
místě

Ocenění sportovních výkonů a osobností za rok 2014
Celkem 17 návrhů se sešlo u Komise pro sport, 
mládež a volný čas pro udělení ocenění sportov-
ních výkonů a sportovních osobností a trenérů 
za rok 2014. Na základě doporučení komise 
Rada města NMnM ocenila vynikající sportovní 
úspěchy, kterých dosáhli žák Karel Kulíšek v  at-
letice a junior Jan Burian v biatlonu. V kategorii 

dospělých připadlo ocenění atletu Petru Vitnerovi. 
V kategorii kolektiv - junioři zabodoval fotbalový 
tým mladších dorostenců U17, který se umístil 
na 2. místě v Moravsko-slezské dorostenecké 
divizi. Ocenění náleží také dospělému týmu SFK 
Vrchovina, a to v  kategorii kolektivu dospělých.  
Za mimořádný přínos pro oblast sportu a tělový-

chovy v Novém Městě na Moravě byl v kategorii 
osobnost sportu oceněn Karel Kotovic. Držitelem 
ocenění v kategorii mimořádný sportovní výkon 
se stal Radek Jaroš. Jako 15. člověk na světě poko-
řil všechny osmitisícovky bez kyslíkových přístro-
jů a podpory výškových nosičů. Fotografie jsou 
ze setkání s vedením města 19. 6. 2015.    -mah-
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Minibazar

Městská policie informuje
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JÍZDNÍ ŘÁD NOVOMĚSTSKÉ DOPRAVY

Nové Město na Moravě PRACOVNÍ DNY
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Prodám pneu 175/65 R-14 – 4x letní,  175/65 
R-14 – 5x zimní. Umyvadlo 50x60 cm, vanu 
150x70 cm, WC 47x36 cm zadní vývod. Tel.: 
731 286 890.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,   za-
hradu - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí 
Nového Města. RK prosím nevolat. Tel.: 777 
757 500.
Prodám dětskou krosnu za 400 Kč. Tel.: 608 
615 248.
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 3+1 ve vilovém domě na ulici 
Leandra Čecha. Tel.: 731 462 612.
Koupím menší byt v Novém Městě na Mora-
vě (1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk), popřípadě možná 

výměna s doplatkem za kompletně nově zre-
konstruovaný 2+1 přizpůsobený pro 4člennou 
rodinu. Dohoda, bez RK. Tel: 776 793 146.
Prodám starší RD 6+1 po částečné rekon-
strukci v Olešné u Nového Města na Moravě. 
Tel.: 777 800 662.
Pronajmu garáž na Holubce. Tel.: 603 865 
682.
Studentka anglického jazyka na Filosofické 
fakultě nabízí doučování angličtiny. Pro infor-
mace mě kontakujte na tel.: 777 942 254.
Nabízím hlídání dětí po domluvě. Tel.: 566 
618 710.
Prodám Dacia Solenza 1,4, r. v. 2003, 90 000 
km, STK do 9/2015, zimní pneu, střeš. nosič, 
cena 5 000 Kč. Tel.: 731 521 866.
Prodám telefonní kartu O2, nevyužitá, s nabi-
tým kreditem, možno převést na paušální plat-
bu. Tel.: 722 954 570.
Prodám byt 2+1 (53 m²) v OV, po částečné re-

konstrukci (soc. zařízení, plast. okna, podlahy, 
odpady včetně přípojky na el. sporák + auto-
mat. pračka). Byt je na ul. Tyršova v NMnM, 
slunný, útulný. Možnost nastěhování 9/2015, 
prosím jen vážní zájemci. Tel.: 603 708 774.
Prodám výbavu na motorku, výška 178 cm, 
cena dohodou. Tel.: 603 708 774. 
Pronajmu dlouhodobě byt 1+1, ul. Budovate-
lů, volný ihned. Tel.: 731 765 954.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v 
NMnM. Tel.: 720 279 319.
Prodám elektrický vozíček pro ZTP, tříkolový. 
Cena dohodou. Tel.: 561 027 809.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-
lé, levně. Tel.: 720 243 863.
Starší manžele hledají dlouhodobý pronájem 
1+kk nebo 2+kk. Tel.: 725 219 503.
Prodám pěkný slunný byt 2+kk (2x balkon), 
po kompletní rekonstrukci v centru NMnM, s 
výhledem na Městské lázně. Tel.: 725 004 854.

22. 5. bylo obsluhou BČS oznámeno, že zákazník, 
který natankoval PHM, zaplatil za jiný stojan, při-
čemž rozdíl činil 800 Kč ve prospěch zákazníka. 
Díky kamerovému záznamu se podařilo zjistit 
řidiče. Ten neměl tušení, že zaplatil za jiný stojan 
a chybějící částku uhradil. 29. 5. byl oznámen  
pouliční prodej před  OD Penny. Na místě stráž-
níci zjistili, že se jedná o dvě osoby, které nabízejí 
služby v oblasti telekomunikací. Vzhledem k tomu, 
že svým jednáním porušili Tržní řád, byla s nimi 
věc ihned vyřešena na místě. Ve večerních hodi-
nách dne 1. 6. bylo obsluhou místní restaurace 
oznámeno, že dochází k    vzájemnému napadání 
hostů. Hlídkou bylo na místě  zjištěno, že se jed-
ná o dva podnapilé hosty, kteří nereagovali na 
výzvu strážníků a i za jejich přítomnosti ve svém 

jednání pokračovali. Ve spolupráci s PČR byli oba 
převezeni na PZS Jihlava k vystřízlivění. Celá věc 
bude mít dohru před správním orgánem. Další 
podnapilou osobu převáželi strážníci do Jihla-
vy 3. 6. ve večerních hodinách. Jednalo o muže, 
který  ležel v  podnapilém stavu před prodejnou 
Jednota na ul. Žďárská. Muž  nebyl schopen sa-
mostatné chůze. Orientační dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno 3,1 promile alkoholu. Dne 
7. 6. v nočních hodinách řešili strážníci oznámení 
týkající se rušení nočního klidu zpěvem a hlasitou 
hudbou v  lokalitě Zahradníkův kout. Na místě 
zjistili, že u jedné z chat probíhá oslava narozenin. 
Přítomní byli upozorněni, že svým jednáním ruší 
ostatní obyvatele chatové oblasti, a ihned se zti-
šili. Celá věc tak byla vyřešenou pouze domluvou. 

Městská policie upozorňuje řidiče a vlastníky 
nemovitostí, před jejichž vjezdem, garáží, průjez-
dem apod. se nachází vodorovné dopravní značení 
V12a – žlutá klikatá čára, která vyznačuje plochu, 
kde je zakázáno stání,  aby  respektovali toto zna-
čení a na těchto místech neparkovali. Nejenže se 
svým jednáním  dopouštějí  přestupku dle § 4 c) 
zák. č. 361/2000 Sb.,  ale  i  § 27 odst. 1, písm. n) 
zák. č. 361/2000 Sb., kde je jasně uvedeno, že  řidič 
(ani majitel nemovitosti)  nesmí zastavit a stát před 
vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní 
cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komu-
nikaci (místem ležící mimo pozemní komunikaci 
může být pozemek, domovní průjezd, garáž apod.) 
Pachateli za porušení tohoto zákona hrozí bloková 
pokuta až do výše 2 000 Kč.   Jiří Hradil, velitel MP

Svaz tělesně postižených v Novém Městě nezahálí

Přednášky, zájezdy, udržování fyzické a psychické 
kondice – to jsou aktivity MO STP v Novém Městě 
na Moravě. O jejich přiblížení jsme požádali před-
sedu novoměstské organizace Vladimíra Přívaru.

Vaše organizace je velmi aktivní, kolik členů v 
současné době máte a co všechno pro ně při-
pravujete?
Členů máme 120 a nejen pro ně, ale i pro širokou 
veřejnost jsme v minulosti připravili například 
přednášky na téma Jak ovlivnit své zdraví jídlem 
a Cesty po Albánii. Přímo členům klubu potom 
nabízíme pravidelné plavání s cvičením, které je 
částečně hrazeno, masáže a také zájezdy. V loň-
ském roce jsme se vydali do Brna na prohlídku 
hvězdárny, botanické zahrady, hradu Veveří a 
také na projížďku po Brněnské přehradě. Velký 
zájem byl také o druhý zájezd do Sloupsko-Šo-
šůvské jeskyně a jeskyně Machocha a o prohlíd-
ku kostela ve Křtinách. Velmi kladně byly hod-
noceny rekondiční pobyty v lázních Luhačovice 
a na Třech Studních. V letošním roce je plán čin-
ností zaměřen především na rekondiční a kultur-

ně-vzdělávací činnost našich členů a veřejnosti.
Zmínil jste se o částečné úhradě některých 
aktivit vašich členů. Kde kromě členských 
příspěvků získáváte peníze?
Nejštědřejší je Nové Město, které nám na le-
tošní rok dalo příspěvek na činnost ve výši 
15 000 Kč, dále jsme dostali dar od společnos-
ti Medin 6 000 Kč a také nám přispívá okresní 
výbor STP, a to částkou 3 400 Kč na plavání. 
Řadu aktivit ale zajišťujete vlastními silami ...
Je to tak. Každý rok zhotovujeme balíčky pro 
dlouhodobě nemocné členy a ty, kteří dovrši-
li významná životní výročí. Sami si je balíme, 
zdobíme, mají velký úspěch a hlavně potě-
ší. Veškerou naší činností se snažíme přispět 
k tomu, aby se náš zdravotní stav nezhoršoval, 
a pokud se poštěstí, aby se i malinko zlepšil. 

-svj-

MO STP zve členy i nečleny na tematický zájezd Kraj Vysočina, náš domov, který se uskuteční 9. září. Památky UNESCO Třebíč, 
pivovar v Dalešicích, zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Informace jsou k dispozici ve vývěsní skříňce u Teta drogerie.
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Mlejnek na dvorku muzea těší děti i dospělé už 20 let 

Sbírka motýlů - měli jsme nabito

Nezisková organizace Lysina lenina ve spolupráci 
s několika místními subjekty uspořádala již poně-
kolikáté v Novém Městě na Moravě třídenní fes-
tival s názvem Sbírka motýlů. Konal se ve dnech 
4.–6. června 2015. Na programu bylo celkem 12 

divadelních představení, tři koncerty, fireshow 
a odpolední divadelní slavnost. Nabídka přilákala 
více než 1 500 návštěvníků, z toho asi 900 dětí či 
rodičů s dětmi a 600 dospělých. Hrály mj. soubo-
ry DRAK z Hradce Králové, De Facto Mimo z Jih-
lavy, z  Prahy přijelo Studio Ypsilon a Damúza. 
Pomyslným srdcem festivalu bylo šapitó v parku, 
v  němž se konala velká část programu včetně 
koncertů a kolem kterého ve čtvrtek ožil veřejný 
prostor během divadelní slavnosti plné hudby, 
žonglování a výtvarných aktivit nejen pro děti. 
Organizátoři festivalu plánují jubilejní 10. ročník 
připravit ještě barevnější a bohatší, zapojit více 
dobrovolníků a rozšířit počet míst, které se bě-
hem Sbírky motýlů 2016 promění v kulturní oázu. 

Zdenka Sokolíčková

54 pohybujících se figurek, několik zvířátek a vod-
ník, vynořující se z vody. To je ve zkratce Mlejnek z 
Víru, který už dvacet let těší návštěvníky Horácké-
ho muzea. Na první pohled by se mohlo zdát, že ho 
tehdy jednoduše vzali, opatrně naložili, převezli na 
dvorek muzea a umístili nad nově vzniklou nádrž. 
Tak jednoduché to ale nebylo. Více nám o tom poví 
Ing. Jaromír Černý, jeden z iniciátorů celé akce. 

„Tehdy jsem byl starostou a hodně jsme uvažova-
li, co bude s muzeem. Setkal jsem se s troskami 

mlýnku, které tam měli v depozitáři. Daroval ho 
potomek výrobce Stanislav Navrátil z Bruntálu. 
Řekl jsem si, že mlejnek má obrovský potenciál.“ 
Protože ale bez vody fungovat nemůže, musela být 
nejdříve na dvorku muzea vytvořena nádrž. „Dvo-
rek byl tehdy po dlouhé rekonstrukci staré radnice 
v hrozném stavu, všude nepořádek, částečně za-
rostlý. Ing. Cacek udělal návrh uspořádání, o re-
pliku mlýnku jsme požádali restaurátora z Velké-
ho Meziříčí Josefa Filipa, který musel postupovat 
podle historické fotografie. Potom jsem se obrátil 
na Jiřího Gregora, protože pocházel z mlýna. Hod-
ně nám pomohl, nakreslil uspořádání – vantroky 
a kolo,“ líčí Jaromír Černý. Tím to ale zdaleka ne-
skončilo. Bylo potřeba najít výrobce těchto dnes 
už téměř zapomenutých věcí. Nakonec je vytvořil 
pan Komínek z Radňovic. A odtud je také vodník, 
který se vynořuje z vody. Jeho autorem je malíř Jan 
Svoboda. „Nejdříve jsem vůbec nevěděl, o co se 
jedná, tak jsem se na mlýnek šel podívat.“ Vodní-
ka vytvořeného Janem Svobodou miluje už druhá 

generace dětí a brzy přibude další. Kde našel vod-
níkův tvůrce inspiraci pro podobu, která ani po 
dvaceti letech neomrzela? „Je to klasický vodník, 
nic jsem nevymýšlel. Figura, obličej, fajfka – mys-
lím, že všichni máme tyto Ladovy vodníky zapsané 
nějakým způsobem v podvědomí. Lada kdysi vy-
tvořil doslova prototyp vodníka pro českou kotlinu 
a myslím, že je třeba se toho držet,“ dodává Jan 
Svoboda. Během uplynulých dvaceti let bylo dva-
krát vyměněno mlýnské kolo, to původní z roku 
1995 mohou návštěvníci stále vidět ve Strašidel-
ném podzemí, tedy ve sklepení muzea. V loňském 
roce také přibylo zastřešení mlýnského kola a byly 
znovu vyměněny vantroky. Ty vyráběli truhláři 
z Olešné. A ještě jedna zajímavost! Všimněte si 
někdy při návštěvě dvorku dvou kamenů, který-
mi je strojek podložen. Jsou to pravé, velmi staré 
mlýnské kameny ze zaniklého Ráčkova mlýna. 

Vzpomínky na výrobce mlýnku najdete 
v příštím čísle Novoměstska.      

-svj-

NOVOMĚSTSKO

Univerzitní orchestr z Anglie
V  letošním roce budeme mít opět jedinečnou 
možnost navštívit koncert univerzitního sym-
fonického orchestru z  Anglie. Koncert bude 
mít znovu benefiční charakter a celý výtěžek je 
určen pro NSS. Nevšední vystoupení více jak 
stohlavého tělesa, setkání se zajímavými lidmi, 
výjimečný kulturní zážitek spojený s  podporou 

dobré věci – to je jistě důvod k  návštěvě. Rezer-
vujte si proto již nyní čas na večerní návštěvu 
novoměstského KD ve středu 22. července od 
19 hod. Vstupenky v  ceně 100 Kč (důchodci a 
ZTP 90 Kč) si můžete zakoupit nejen na místě, 
ale i v  předprodeji v  knihkupectví U Salvátora, 
nebo v Pekařství Řečice.   Jana Smrčková, NSS

Rumunská kaple 
12. července v 16 hodin bude požehnán kříž na 
místě bývalé Rumunské kaple. Tu na okraji lesní 
louky postavili v roce 1945  rumunští vojáci, kteří 
se podíleli na osvobození Novoměstska. Pravo-
slavný kříž byl zhotoven zásluhou Novoměstské-
ho okrašlovacího spolku jako připomínka této již 
zaniklé stavby.                                                                -svj-

Rokytenská 
harmonika
Tradiční letní akce Rokytenská harmonika neboli 
setkání amatérských harmonikářů a heligonká-
řů, která se koná v areálu výcvikového střediska 
SDH Rokytno, se uskuteční 19. července od 14 
hodin.            -hzk-

Radek Jaroš 
u Salvátora
Ve středu 1. 7. bude otevřena stálá expozice fo-
tografií Radka Jaroše v domě U Salvátora. Slav-
nostní přestřižení pásky se uskuteční v 15 hodin. 
Novoměstský horolezec Radek Jaroš se poté 
setká s účastníky akce v knihkupectví. Kromě 
povídání budou mít návštěvníci možnost nechat 
si napsat věnování do některé z jeho knih. -svj-

Na Vratislavově náměstí, před rodným domem 
Jana Štursy, probíhá až do konce letní sezóny 
panelová výstava Po stopách Jana Štursy. Při-
pravily ji Mgr. Alice Hradilová z Horáckého 
muzea a Mgr. Eva Kulková z Horácké galerie, 
graficky upravil Miloš Neuman. Na prvním 
panelu najdete mapu Nového Města s vyznače-

nými místy, kde se nacházejí díla sochaře Jana 
Štursy,  na dalších osmi panelech se dozvíte 
informace o jednotlivých životních etapách na-
šeho slavného rodáka a jeho nejdůležitějších 
dílech. Brožurka s mapkou je k dispozici v IC, 
celou výstavu najdete na webu Horácké galerie. 

-ah-

Upozorňujeme návštěvníky městské 
knihovny na prázdninovou 

změnu půjčovní doby
4. 7. 2015 – 18. 7. 2015 ZAVŘENO
Provoz knihovny (internetu)
od 20. 7. do 31. 8. 2015 včetně
Pondělí   zavřeno
Úterý    zavřeno
Středa 9.00-11.00 12.30-18.00
Čtvrtek   zavřeno
Pátek   9.00-11.00 12.30-17.00
Sobota   zavřeno 

Rok Jana Štursy
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Více zpráv na: noviny.nmnm.cz



Připomínáme si výročí generálmajora 
Ing. Rudolfa Pernického

K letošním jubileím patří i 100. výročí narození 
a 10. výročí úmrtí čestného občana našeho města, 
generálmajora Ing. Rudolfa Pernického. Narodil 

se 1. 7. 1915 v Krhové u Valašského Meziříčí. 
Jako profesionální voják – dělostřelec odešel 
roku 1939 z protektorátu do zahraničí. Po vy-
puknutí války byl od září ve Francii, odkud se po 
její porážce evakuoval do Velké Británie. Zde byl 
zařazen k dělostřelecké baterii a stal se instruk-
torem ve speciálních výcvikových střediscích. 
Do protektorátu se Rudolf Pernický vrátil jako 
velitel dvojčlenného výsadku Tungsten (druhým 
členem týmu byl Leopold Musil). První let  4. 10. 
1944 se kvůli mlze nezdařil. Při další akci 21. 12. 
seskočili parašutisté místo plánované Vysoči-
ny u Kutné Hory. Tungsten byl vyslán přímo na 
domácí odbojovou organizaci Rada tří. V úzké 
spolupráci s jejími členy působil ve východních 
Čechách, na Velkomeziříčsku a především na 
Novoměstsku. Měl speciální pověření přijímat 
pomocí vlastního radiomajáku Eureka letadla s 
výsadky zbraní, materiálu a lidí. S pomocí Eure-
ky se uskutečnil i výsadek paraskupiny Platinum-

-Pewter a Bauxite. Zajímavostí je, že parašutista 

z první skupiny sestavil u novoměstského stavi-
tele Nečase ze seskokem zničených radiostanic 
novou vysílačku, s níž pak v novoměstském liho-
varu navázal spojení s naší exilovou vládou v An-
glii. Počátkem května 1945 byl Rudolf Pernický 
okresním vojenským velitelem v Novém Městě. 
Stál také u založení novoměstského revolučního 
okresního národního výboru. Po válce praco-
val na Ministerstvu národní obrany v Praze. Již 
2. 11. 1948 byl zatčen a ve vykonstruovaném po-
litickém procesu odsouzen k dvaceti letům vězení, 
kde strávil 11,5 roku života. Po roce 1989 byl plně 
rehabilitován, povýšen na generálmajora česko-
slovenské armády a zvolen prvním předsedou 
Konfederace politických vězňů. Roku 1995 mu 
naše město udělilo čestné občanství. Žil v Praze, 
kde 21. 12. 2005 zemřel. Byl držitelem Řádu Bí-
lého lva I. třídy a dalších domácích i zahraničních 
vyznamenání. Podrobnější životopis a informace 
o působení západních paraskupin najdete v pu-
blikaci Cyril Musil autora Zdeňka Jelínka.  -zch-
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Iva Bittová bude koncertovat i učit

Nové Město na Moravě bude letos už pošesté 
dějištěm hudební události Novoměstské Sluno-
hraní. V  krásných prostorách Horácké galerie 
proběhnou hudební workshopy pro hráče na 
smyčcové nástroje. Kromě Janáčkova kvarteta 
se letos lektorské role ujme také světově proslu-
lá umělkyně Iva Bittová. Houslisté si vyzkouší 
zpěv při hraní a  kreativní způsoby interpretace. 
Tato přední česká houslistka, co se hudby týče, 
nedělá rozdíly mezi profesionály a neprofesio-
nály. „Dělení jsem možná vnímala kdysi dávno, 

ještě za komunistické éry, kdy se musely dělat 
tzv. přehrávky. Dnes už to takto vůbec nevní-
mám. Muzikant buďto schopnosti má, nebo  
nemá, důležité je, když sdílí své poslání s plným 
nasazením a radostí.“ Na celodenní kreativní 
workshop  i na večerní koncert se tato rodačka 
z Bruntálu těší. „Hraní venku má své kouzlo, 
hlavně při západu slunce. Program si většinou 
tvořím spontánně až na pódiu,“ říká Iva Bittová.  
Během večera vystoupí také společně s Janáčko-
vým kvartetem, což probudilo vzpomínky na její 
brněnská studia. „Byla jsem mladá a vnímala 
jsem život úplně jinak. Na toto období vzpo-
mínám ráda, je to však hodně poznamenáno 
i tehdejším režimem. Určité zkušenosti z  kon-
zervatoře i Divadla na provázku mi pomohly 
k tomu, že jsem nakonec vybudovala sama svou 
cestu v umění.“  Iva Bitová také prozradila, že 
žije hodně ve spojení s  přírodou. „Klid a čistý 
vzduch jsou základní zdroje pro zdravý život. 
Pohled na zelenou louku a zpěv ptáků mi přiná-
ší hodně pozitivní energie. Splynutí s přírodou 

mne nabíjí a usměrňuje a také často odpovídá 
na mé otázky a dodává pocit štěstí.“ Svá oblíbe-
ná místa má prý i na Vysočině. „Vysočina je úžas-
ná, má skvělou energii. Jezdím do Bystrého za 
sestrou Idou velmi ráda, líbí se mi Polička, znám 
celou tu část až po Petrkov.“ Sólový koncert Ivy 
Bittové, která dokáže propojit hru na housle i se 
zpěvem, se na zámeckém nádvoří uskuteční 9. 7. 
ve 20 hodin. Koncertní sérii zahájí o den dříve 
jazzová zpěvačka Melanie Scholtz. Třetí a závě-
rečný večer bude tradičně patřit Janáčkovu kvar-
tetu a přednímu českému houslistovi Bohuslavu 
Matouškovi. Ti společně přednesou Dvořákův 
smyčcový kvintet. V  druhé části večera vystou-
pí Letní orchestr pod taktovkou Richarda Kru-
žíka a zahraje nám skladby Antonia Vivaldiho 
i koncertní fantazii pro cimbál a orchestr z dílny 
Dalibora Štrunce. Pro letošek si tak pořadatelé 
připravili exkluzivní a rozmanitou nadílku, je-
jímž společným jmenovatelem budou emotivní 
hudební zážitky v  té nejvytříbenější podobě. 

Vlasta Piskačová, -kuku-

Nabízíme:
• úvazek 1
• platovou třídu 8
• předpokládaný nástup od 1. září 2015
Náplň práce:

• tvorba, správa a distribuce fotobanky, video 
a audio archivu, 

• tvorba grafických návrhů a předtisková pří-
prava

• zajištění propagace kulturních a význam-
ných společenských akcí, tvorba propagač-
ních materiálů a zajištění koncepce propaga-
ce města a jeho příspěvkových organizací a 
obchodních společností

• návrhy a tvorba webových prezentací a kam-
paní na sociálních sítích

• příprava tiskových materiálů a multimédií
• jazykové korektury propagačních materiálů  
v českém a anglickém jazyce

• další obdobné činnosti v oblasti PR, marke-
tingu a propagace

Požadavky:
• dosažení věku 18 let
• státní občanství ČR
• středoškolské vzdělání
• zkušenost a praxe v  oboru včetně doložení 
zkušeností s tištěnými, obrazovými a dalšími 
médii

• znalost potřebného software
• občanská a morální bezúhonnost
• schopnost pracovat samostatně, přesně 
a spolehlivě

• časová flexibilita, ochota pracovat o víken-
dech

Písemně zašlete
• koncepci propagace města 1-2 stránky A4
• přihlášku obsahující jméno, příjmení a titul 
uchazeče, datum a místo narození uchazeče, 

• státní příslušnost uchazeče, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, datum a 
podpis 

• úředně ověřenou kopii dosaženého vzdělání
• strukturovaný životopis
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení v plném znění podle § 4 
ods.3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů(nedokládají uchazeči narození 
po 1.prosinci 1971)

• písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zák. č. 101/ 2000 S., o ochraně osob-
ních údajů, v platném znění.

Přihlášky s uvedenými doklady pošlete do 
31. 7. 2015 do 12:00 na adresu: 

Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova 1001, 
Nové Město na Moravě, 592 31. Obálku 
označte „Výběrové řízení“ 
Bližší informace o výběrovém řízení vám po-
skytne Daniel Šimek - ředitel NKZ, tel.: 608 
617 234.

NOVOMĚSTSKO

NKZ vyhlašuje výběrové řízení na pozici propagační referent

Commedia dell´Arte v podání Mirky Špačkové

Během letních prázdnin můžete v  Horácké 
galerii navštívit samostatnou výstavu Mirky 
Špačkové. Hanácká rodačka, která svůj druhý 
domov našla ve vesničce Moravec na Vysočině, 
nevystavuje v  Novém Městě na Moravě poprvé 
a její práce jsme v  minulých letech mohli vidět 
na kolektivních výstavách. Námětem pro sou-
časnou tvorbu a individuální výstavu se jí staly 
postavy italského divadla a při jejich realizaci se 
autorka odklonila i od tradičních sochařských 
technik. Zeptali jsme se za vás na pár otázek.

Pocházíte z  Hané, jak dlouho je již Vysočina 
vaším domovem a čím vás okouzlila?
Narodila jsem se a žila v Prostějově, jak se říká, na 

té naší „órodné“ Hané. Bohužel rovinky mi ne-
přirostly k srdci, protože i s bratrem jsme byli od-
chovaní Jeseníky a Beskydy, kde jsme trávili zim-
ní víkendy a prázdniny na lyžích. Asi jsem jeden 
z  těch bláznů, kteří milují zimu a hodně sněhu. 
Proto Vysočina byla jedna z možností, kde jsem 
chtěla zakotvit. Již na gymplu jsem obula toulavé 
boty a začala jezdit na vandry. Shodou okolností 
mojí první štací bylo právě Nové Město na Mora-
vě. To jsem ještě netušila, že toto město se mi za-
tne drápkem tak hluboko do života. Můj manžel 
pochází z Nového Města a také sochařská expozi-
ce v galerii byla mou pravidelnou zastávkou, když 
jsem přijela k budoucímu manželovi na návštěvu. 
A samotná Vysočina? Je to snad jedno z  nejma-
lebnějších míst naší země. Provandrovala jsem 
skoro celou republiku, a není nad Vysočinu. Pro-
to se sem asi stahuje většina krajinářů a výtvar-
níků. Vybrali jsme si krásnou vesničku Moravec. 
Jak říkám, ztraceni uprostřed „Bermudského 
trojúhelníku“: Nové Město – Bystřice - Křižanov.

Návštěvníci HG vaši tvorbu mohli vidět v roce 
2012 při skupinové výstavě Vysočinské variace, 
kde jste vystavovala sochy ze dřeva, na součas-
né výstavě jste změnila materiál. Co vás k tomu 
vedlo? Hodí se třeba materiál více k tématu 
výstavy  Commedia dell´Arte?
Pokud vím, tak jedny z prvních masek byly vyrá-
běny z papíru. Je to materiál, který má své výho-
dy i nevýhody. Pro svoje papírové věci používám 
obyčejný toaletní papír rozmixovaný a smíchaný 
s disperzním lepidlem. Dá se použít pro tvoření 
s  dětmi i pro větší realizace. U nich je to velmi 
časově náročné kvůli schnutí. Dají se dělat i do-
datečné úpravy jako řezání, broušení. A zároveň 

s toaleťákem používám ještě jeden materiál, kte-
rý mě svými vlastnostmi a použitím úplně na-
dchnul. Jmenuje se powertex a dají se z něj dělat 
úplně úžasné věci. Tak jak jsem zmiňovala, že 
papírovinu používám pro dětské dílničky, i ten-
to materiál má atesty pro dětské ručičky. Dřevo 
samozřejmě neopouštím. A také se těším na se-
kání do šutru. Ale většina věcí vznikla v zimních 
měsících tohoto roku, to určilo i výběr materiálu. 

Nejste pouze sochařka, ale věnujete se i restau-
rátorství. Na váš profesní růst na FaVU dohlí-
žel prof. Vladimír Preclík, po studiích sochař 
a restaurátor Bohumil Teplý. Ovlivnili tito dva 
přímo nějak vaši tvorbu?
Restaurování je velmi zajímavá práce. Mně po-
mohlo získat důležitou vlastnost pro sochaři-
nu – trpělivost. Právě zmiňovaný pan Bohumil 
Teplý se mě ujal hned po škole a zasvětil mě do 
restaurování kamenných soch. Je to sochař ka-
mene a i ve svém vysokém věku tento materiál 
neopouští. Patří také k významným medailerům 
v  Olomouci. No, a „Precla“, jak jsme důvěrně 
v  zákulisí nazývali našeho pana profesora, na 
toho vzpomínám velmi často. Hlavně na rady, 
které nám dával plnými hrstmi. Dokázal nám 
dát vše, co věděl, že budeme do budoucna po-
třebovat. Možná budou zajímavé i pro ostatní 
výtvarníky jeho tři základní rady: 1. važte si 
přírodního světla, 2. važte si toho, že máte kde 
dělat, 3. važte si každé rady, která je vám dána. 
Snažím se jeho radami řídit a dávám mu za 
pravdu ve všech bodech. Škoda, že mu nebylo 
dopřáno více času pro jeho pobyt na tomto světě. 

Celý rozhovor najdete na webových 
stránkách noviny.nmnm.cz.   -kuku-
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Chirurgové na Skalském dvoře již posedmnácté

Špičky české a slovenské chirurgie a trauma-
tologie se jako každoročně sešly na tradičním 
kongresu s  názvem Setkání českých a sloven-

ských chirurgů na Moravě. Jeho spolupořa-
datelem je Nemocnice Nové Město na Moravě 
a generálním partnerem firma MEDIN, a.s. 
V  průběhu dvou dnů, naplněných vysoce kva-
lifikovanými příspěvky od předních odborníků, 
mělo téměř 400 účastníků možnost dozvědět 
se novinky ze svého oboru a konzultovat na-
vzájem odborné a někdy i provozní problémy 
svých pracovišť. Setkání má nejen odborný, ale 
i společenský rozměr. Letos navštívili účastníci 
zámek ve Žďáru nad Sázavou, kde se zúčastnili 
komentované prohlídky baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Mikuláše a Studnič-
ní kaple. Kulturní program probíhal v  křížo-
vé chodbě bývalého cisterciáckého kláštera, 

kde pan Josef Somr a hudební soubor Syrinx 
představili hudebně literární pásmo s  názvem 
Minutové romány autora Petra Altenberga. 

Mgr. Miriam Lukešová – MEDIN, a.s.
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NOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Mlékárna

Dům čp. 134 na Masarykově ulici, to byl původně 
objekt Družstevní mlékárny, která byla součástí 
novoměstského Hospodářského družstva, jehož 
budova stála nedaleko. Můj otec Adolf Kaláb tu 
našel své zaměstnání a uplatnění od roku 1929 
po návratu ze základní vojenské služby na letišti 
v  Prostějově. Představenstvem Hospodářské-
ho družstva byl vybrán s  tím, že jako obchodní 
příručí dostal za úkol po předchozím správci 
napravit jeho špatné řízení a hospodaření mlé-
kárny. Úzkostlivé, úsporné a obezřetné vedení 
mlékárny se projevilo natolik, že ještě do roku 
1939 došlo k  moderní obměně strojního zaříze-
ní, dodaného známou švédskou firmou ALFA-

-LAVAL, s  předpokládanou kapacitou příjmu 
5 000 litrů mléka denně.  O kvalitě této sestavy 
svědčí fakt, že sloužila až do roku 1957, přičemž 
se ale denní příjem mléka téměř ztrojnásobil.
Většina místních lidí znala objekt novoměstské 
mlékárny čp. 134 jako podlouhlou jednopat-
rovou budovu sousedící s empírovou stavbou 
někdejší fary Českobratrské církve evangelické 
z  jedné strany a s  vilkou hodináře pana Antoní-
na Budína na straně druhé (směrem k nádraží). 
Objekt mlékárny začínal u zdi evangelické fary 
velikými dvoukřídlými vraty, za nimiž se skrýval 
tzv. malý dvůr s verandou, na jejíž zdi otec insta-
loval barometr, vlhkoměr a teploměr, ze kterého 
se dala odečíst nejvyšší a nejnižší teplota během 
celých 24 hodin. Ze zcela praktických důvodů 
otec sledoval a 3× denně zaznamenával pově-
trnostní a meteorologickou situaci každý den, 
včetně případných anomálií a extrémních teplot. 
Mnohaleté záznamy, které si vedl ještě před vál-
kou, pak sloužily k odhadu, jaká kvalita mléka se 
který den dala předpokládat před zpracováním. 
Do tohoto úkolu jsem byl zapojen s  maminkou 
v případě otcovy nepřítomnosti. Letité záznamy 
musel otec někdy v  70. letech odevzdat při vy-
řazování (skartaci) písemností do podnikového 
archivu národního podniku LACRUM Brno, ale 
tam byly neodpovědnými a nepoučenými lidmi 
nenávratně zničeny. I dnes jsou takové informa-
ce, zaznamenané v  dlouhém časovém horizon-
tu, třebaže jednoduchou formou, velmi ceněny. 
Dvoje stejně veliká vrata umožňovala vstup na 
tzv. velký dvůr. Zde se sjížděli dopravci mléka 
a odběratelé mléčných výrobků odváželi zboží. 
Ve skutečnosti tento objekt skrýval v  sobě řadu 
provozů. Největší byla hala pro příjem mléka 
od soukromě hospodařících rolníků a pro jeho 
základní zpracování v  odstředivkách a paste-

rizaci, tj. šetrné zahřívání na teplotu kolem 80 
stupňů. Převážnou část zaměstnanců mlékárny 
tvořily mladé ženy, přestože se jednalo o fyzicky 
namáhavou práci. Šlo o vylévání mléka většinou 
z 25litrových konví a ne všechny byly právě z leh-
ké hliníkové slitiny. Jedinou mechanizací, která 
usnadňovala dopravu konví od dopravců k  ba-
zénu, byl válečkový transportér.  Nicméně však 
v  chladném prostředí, vlhku a mokru. Vyprázd-
něné konve se ihned vymývaly horkou vodou. 

Pomoc lidem za protektorátu
Nedílnou součástí haly s příjmem čerstvého mlé-
ka byla i laboratoř. V době Protektorátu Čechy a 
Morava v  ní pracovali i dva studenti novoměst-
ského gymnázia. V  polovině roku 1942 hroutí-
cí se nacistické hospodářství vyhlásilo nucené 
pracovní nasazení, známý TOTALEINSATZ. 
Týkalo se všech mladých mužů a žen v  Němci 
podrobených zemích, nejprve ročníků 1921 a 
1924. K  nucené práci v  Říši však nebyli povolá-
váni ti, kteří se prokázali zaměstnáním v oborech 
a resortech nezbytných pro existenci nacistické 
mašinérie. Do této kategorie spadala i výroba a 

zásobování potravinami. Můj otec tak mohl za-
městnat několik studentů gymnázia. Známými 
se stali Ivo Tulis a Jaroslav Jeřábek, oba svá stu-
dia po osvobození dokončili.  Byli v té době pro-
tektorátními i německými orgány sledováni, zda 
se za pomoci mého otce nucenému pracovnímu 
nasazení nevyhýbají. Ivo Tulis je novoměstské 
veřejnosti znám jako významný sportovní a tě-
lovýchovný funkcionář, zejména v  turistické ob-
lasti. Byl synem ředitele zdejší měšťanské školy. 
Prof. ing. Jaroslav Jeřábek, DrSc., doplňuje celou 
řadu významných absolventů novoměstského 
gymnázia na poli vědy a techniky a úspěšné vy-
sokoškolské pedagogické činnosti. Stal se rekto-
rem Vysoké školy dopravní v Žilině a působil na 
Katedře stavební mechaniky. Vždy, když mu do-
volil pracovní režim a projížděl Novým Městem 
na Moravě, se za mým otcem nezapomněl stavit.

Cesty mléka a za mlékem
Pracovní doba v mlékárně začínala v časných ran-
ních hodinách. Jako první ve 4:30 hod. přicházel 
do práce strojník pan Bohumír Miluška (mimo 
jiné otec úspěšných lyžařů, zejména Milana) ze 
Žďárské ulice. Měl na starosti kotelnu a dále za 
úkol složit a propojit pro mě docela složitou sou-
stavu trubek, čerpadel a měřidel ještě dříve, než 
přijeli pan Vařák nebo pan Petr s  prvními kon-
vemi čerstvého mléka ke zpracování. Tuto ryze 
mužskou práci zvládala později i slečna Květa 

Havlová z Věcova. V objektu se nacházel kromě 
mlékárenských provozů i služební byt správ-
ce. Byt byl stavebně spojen s  provozy mlékárny 
v  levé části budovy a dvoupokojovým bytem 
s příslušenstvím v  1. patře. Ložnice sousedila 
s tzv. máslárnou a z obývacího pokoje se prošlo 
do administrativních částí mlékárny. Dveře byly 
důkladně zabezpečeny a klíč měl pouze otec. 
Byly určeny stálé trasy pro svoz mléka s pevnými 
časovými relacemi, např. Maršovice – Rokytno 

– Studnice a zpět. Po vyložení konví s  mlékem 
následovala druhá cesta na trase mlékárna – Po-
hledec – Koníkov – Roženecké Paseky – Jimra-
movské Paseky – Věcov a zpět. Výkonnější 3,5t 
PRAGA objížděla obce na jihu sběrného rajonu. 
Můj otec mě vedl k  tomu, abych poznal chod 
a práci v  mlékárně a cenu práce vůbec. Ráno 
o prázdninách jsem ještě před odjezdem řidičů na 
jednotlivé trasy napouštěl do prázdných čistých 
konví syrovátku. Někteří zemědělci ji za minimál-
ní poplatek odebírali a přidávali do krmení kuřa-
tům, selatům nebo telatům. Odměnou mi bylo, 
že jsem mohl jet s nimi v náklaďáku na některou 
trasu. Nejraději jsem jezdil trasu do Věcova. Ješ-
tě před násilnou likvidací soukromé družstevní 
formy zemědělského hospodaření na venkově 
obstarávali svoz mléka a vajec, případně selské-
ho másla smluvní dopravci, buď rolníci se svými 
koňskými potahy, nebo koncesionovaní autodo-
pravci. Rád vzpomínám na pana Komínka z Jiří-
kovic, který svážel mléko z obcí Jiříkovice a Rad-
ňovice. O prázdninách, když odjížděl z mlékárny 
zpět, vysadil mě někdy na koně a já jsem poznal, 
jaký požitek je pozorovat cestu z mlékárenského 
dvora na Žďárskou ulici z  mohutného hřbetu 
jeho koně, za důstojného klapotu okovaných 
kopyt po dlažebních kostkách. Dalším rolníkem, 

který přivážel mléko, byl pan Chroust z  Řečice. 
Ten kromě mléka z  Řečice a Petrovic přivážel 
i veky chleba nedostižné chuti z  tamního pekař-
ství. Lidé na něho čekali už na dvoře mlékárny, 
kde jej pak prodával. Byla to docela odvaha, naru-
šoval vlastně nový socialistický obchod. K soukro-
mým autodopravcům patřil pan Bohuslav Pohan-
ka ze Slavkovic nebo pan Štěpnička z  Bobrové. 
Bezohledná likvidace všech forem soukromého 
podnikání po IX. sjezdu KSČ v  roce 1949 při-
nesla postupně i jinou formu svozu do mlékárny. 
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Mlékárna byla poté vybavena dvěma vlastními 
nákladními automobily. AERO 150 o nosnos-
ti 1,5 t a PRAGA o nosnosti 3,5 t. Jejich řidiči 
se stali pan Josef Vařák, bydlící naproti vratům 
mlékárny, a pan Josef Petr, žijící rovněž neda-
leko. Jejich obydlí však vzala za své při demo-
licích pro výstavbu bytů pro Jáchymovské doly.

Vajíčkárna
V horní části mlékárenského dvora – dnes slouží 
jako parkoviště pro zákazníky PENNY Marketu 

– stála tzv. vajíčkárna. Vedle hlavního produktu – 
mléka – družstevní mlékárna vykupovala od rol-
níků i vejce. Tento provoz byl vybaven třídící lin-
kou, na jejímž počátku byla temná komora. Vejce 

se v ní prosvětlovala a kontrolovala, zda jsou tzv. 
čistá (neoplodněná), zdravá a s  neporušenou 
skořápkou. Třídící linka, na svou dobu velmi vý-
konná, vajíčka prošlá kontrolou nejprve rozřadila 
podle velikosti a váhy do čtyř kategorií (A, B, C, 
D), poté orazítkovala a dopravila na velký stůl 
se čtyřmi oddíly. Odtud zaměstnankyně ukláda-
ly vejce do dlouhých laťkových palet vyplněných 
dřevitou vlnou po 720 kusech. Velký a malý dvůr, 
jak bylo naše vžité domácí označení, spojoval 

průchod, po jehož obou stranách ve dvou míst-
nostech stály líhně na kuřata. Tuto část mlékárny 
měla na starost moje maminka – Marta Kalábová.

Sýry a další mlékárenské výrobky
Sýrařský provoz a výroba tvarohu se nacháze-
la v  suterénu a sklepních prostorách podél celé 
budovy souběžně s  Masarykovou ulicí. V  70. 
a 80. letech minulého století se novoměstské 
mlékárně dostalo vysokého ocenění při výrobě 
sýra k vývozu arabsky zvaného AKAWI, expe-
dovaného do Libanonu. Zdejší mlékárnu něko-
likrát navštívil i sám majitel bohaté obchodní 

společnosti Ahmad Tabbarah z Bejrútu se svým 
obchodním zástupcem panem Braunem. Spoje-
ní Muslim a Žid tehdy, aspoň podle našeho zdání, 
nevyvolávalo žádné protižidovské a protiarabské 
vášně. Sýr byl vlastně jen polotovar, určený ke ko-
nečnému zpracování v Libanonu. Do Libanonu 
se expedoval ve vyšších pocínovaných barelech 
v  silném solném nálevu. Cesta novoměstského 
výrobku šla po železnici do Terstu a lodí do li-
banonského Bejrútu. Libanonský zákazník byl 
s prací a kvalitou velmi spokojen. Určitě to byla 
mlékárna KRUH u Jilemnice a její tehdejší ředi-
tel ing. Jaroslav Havlíček, vynikající mlékařský 
odborník, jenž novoměstskou mlékárnu pro 
exportní výrobu doporučil. Měl jsem možnost 
konečný výrobek ochutnat. Sýrový polotovar se 
změnil ve sladký dort s ořechy a olivami na největ-
ší delikatesu, kterou jsem do té doby vzal do úst. 
Novoměstská mlékárna byla proslulá nejen kva-
litním mlékem, ale i dalšími výrobky, především 
máslem, tvarohem a tvrdým sýrem, tehdy přes-
ně zvaným Holandská cihla. Ještě než po Únoru 

1948 došlo k  přísnému zákazu přímého prode-
je, jedenkrát za týden přijíždělo mlékárenské 
auto s těmito výrobky do Brna. K výrobě těchto 
produktů sloužily suterénní a sklepní prostory 
s okny a ventilací. Jogurty se v 50. letech plnily 
do sklenic kónického tvaru (nikoliv do vosko-
vaných nebo plastových kelímků) a uzavíraly 
papírovými víčky silné gramáže. Samozřejmostí 
už tehdy bylo, že se do jogurtů přidávaly ovocné 
náplně. To bylo v létě o prázdninách někdy také 
mým úkolem.  Chráněná značka NOVOLAC-
TA byla pochopitelně po Únoru 1948 potlačena.

Epilog
Likvidaci celého objektu mlékárny sledovali 
mnozí s obavami a výhradami. Horečná expanze 
agresivních obchodních řetězců nedávala vel-
kou naději, že původní objekt zde najde v  nové 
formě svou odezvu. Naštěstí se tak nestalo 
a obchodní středisko PENNY se ukázalo jako 
rozumné rozhodnutí. Soudím, že dnešní objekt 
se podobou velmi blíží minulé stavbě a zachoval 
alespoň jednu polovinu kdysi typické novoměst-
ské páteřní ulice. Zkrátka – méně je někdy více. 
Sám za sebe jsem byl rád, že se toho okamžiku 
nedožil můj otec. S  mlékárnou spojil celý svůj 
profesní život až do odchodu do starobního 
důchodu. Nikdy nezměnil své novoměstské 
místo správce, později vedoucího mlékárny, ač 
takové nabídky měl. Zemřel po vleklých zdra-
votních potížích 27. června 1985 v  Léčebně 
dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci. 

Vladimír Kaláb

Příště: 
U Sokolíčků

A jak to bylo dál…
Nastoupil jsem do mlékárny 1. ledna 1972. Ve-
doucím provozu byl Cyril Ondroušek, mistr 
sýrárny Miroslav Janů, vedoucím výkupu Jind-
řich Novotný, ekonom Věra Grohová a Božena 
Kalousová. Denní výroba 10 000 l, exportoval 
se sýr ve slaném nálevu AKAWI, tvaroh, máslo 
a konzumní mléko. Odběratelem AKAWI byla 
firma Tabbarah z  Libanonu, která projevila zá-
jem o zvýšení jeho exportu, úpravy technologie 
i organizace, a tak se výroba zvedla až na 20 000 
l denně, tedy 2 500 kg sýra denně, což je 50 000 
kg měsíčně a 600 tun ročně. Do roku 2000 se 
zvedla výroba nad 900 tun ročně, což se udrželo 
až do ukončení provozu v roce 2001. Zajímavé 
bylo i to, že od roku 1961, kdy se začal AKAWI 
vyrábět, až do ukončení výroby nebyla od firmy 

Tabbarah na výrobu a kvalitu jediná reklamace. 
Od druhé poloviny roku 1972 se začal vyrábět 
zcela nový sýr podle typu francouzského sýra 

„Port de saly“, sýr zrající pod názvem „Brevi 
bakterium Linenz“, který byl dle mého návrhu 
nazván Maršovský sýr, a to podle Babiččina 
maršovského valčíku. Dozrával 12-14 dní,  byl 
vyráběn jako jediný v republice. Měsíčně se jej 
vyrobilo 5 000 kg a dvakrát po sobě se stal Sýrem 
roku. Dodnes ho nikdo v  takové kvalitě mimo 
Nové Město nedokázal vyrobit. Samozřejmě 
v tom byla i poctivá práce děvčat, zaměstnankyň 
mlékárny. V mlékárně pracovalo 35 zaměstnan-
ců, z  toho 28 žen. Mlékárna bohužel ukončila 
činnost v  důsledku dluhů firmy Tabbarah vůči 
mlékárně a dodavatelům. Místo financí uhradi-

la firma dluh předáním mlékárny dodavatelům 
a přestala odebírat sýr AKAWI. V březnu roku 
2001 byla tak ukončena činnost mlékárny a za-
městnanci propuštěni. Škoda, bylo i jiné řešení. 
Je zároveň nutno dodat, že mlékárna byla zasta-
ralá a v mnoha případech neodpovídala poža-
davkům nové doby, stejně jako mlékárna v Bys-
třici nad Pernštejnem a mnoha dalších městech. 

Jan Sedlařík

Zleva pánové Tabbarah a Braun při návštěvě 
mlékárny, nejmenší muž uprostřed Adolf Kaláb



ZEDNÍK PROVEDE 
LEVNĚ VEŠKERÉ 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

A ZATEPLENÍ FASÁD.
Tel .: 731 229 928
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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

LétoNové M sto na Morav

Hra ky na písek

Hledáme kuchařku
pro čerpací stanici Shell 

v Novém Městě na Moravě 
s nástupem ihned 

na plný pracovní úvazek.
Požadujeme samostatnost, 

spolehlivost, pečlivost a chuť 
pracovat. 

Výuční list nebo praxe výhodou.
Nabízíme práci v příjemném 
prostředí u fi rmy, která má 

několikaletou tradici jak na českém, 
tak i na světovém obchodním trhu 

a zajímavé platové ohodnocení.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. č.: 777 067 073, 739 522 511

UZÁVĚRKA inzerce do dalšího 
NOVOMĚSTSKA je 14.7. 

novomestskoinzerce@seznam.cz
602 740 881
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ENPEKA získala dvojí vítězství
Chléb z ENPEKY není třeba nikomu představovat, má dlouhodobou tradici a svoji kvalitou a chutí si získal 
své zákazníky nejenom v našem kraji, ale odvážejí si ho do svého bydliště i lidé z jiných částí republiky.
 
Minulý rok jsme získali v celostátní prestižní soutěži Chléb roku, konané každoročně na Dnech chleba 
v Pardubicích, 1. místo v kategorii Řemeslný chléb a ocenění Vynikající chléb v kategorii Konzumní chléb. 

V letošním roce jsme svoji pozici kvalitních chlebů upevnili obhajobou 1.místa v kategorii Řemeslný chléb. 
Dále jsme získali 1. místo v kategorii Konzumní  chléb a v nové kategorii Chléb bez hranic nám bylo uděleno 
ocenění  Vynikající chléb.

Tato ocenění jsou dokladem poctivé a kvalitní práce všech zaměstnanců pekárny, která právem náleží i jim. 
Jde zároveň o potvrzení správnosti naší orientace na kvalitu výroby ve spojení s moderními technologiemi.



Kalendář akcí: červenec 2015

NOVOMĚSTSKO | Vydávají: NKZ, Tyršova 1001, 592  31 Nové Město na  Moravě, IČ: 00372854 | Redakční tým: Ing. Jitka Svojanovská – edi-
tor, tel.: 601 592 013, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz, Mgr. Eva Kulková – kulturní redaktorka, tel.: 603 210 321, e-mail: eva.kulkova@nmnm.cz, 
Mgr. Marek Homolka – sportovní redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: marek.homolka@nmnm.cz | Firemní inzerce: Bc. Libor Homolka, 
tel.: 602 740 881, novomestskoinzerce@seznam.cz  | Redakce a  administrace: kulturní dům, Horácké muzeum | web: noviny.nmnm.cz 
| Sazba a  grafická úprava: Mgr. Lucie Příhodová | Korektury: Mgr. Renata Slámová | Tiskne:  Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

červenec výstava Mirka Špačková; Kontinuita; Poklady Vysočiny Horácká galerie
červenec výstava Jak si děti představují prázdniny městská knihovna
červenec výstava Stavebnice Merkur; Povýšení Nového Města na město Horácké muzeum

1.7. 15:00 vernisáž Otevření stálé expozice fotografií Radka Jaroše Galerie Sokolíček
1.7.  18:00 vernisáž Inspirace – Fotografie Josefa Fantury Horácká galerie
1.7.  18:30 koncert Tomáš Handrych - kytarový recitál Horácká galerie
3.7.  17:00 ostatní Hrabání luk na Fryšavě a Samotíně Fryšava, Samotín
4.7.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
4.7.  13:00 pro děti Dětský den Kadov
5.7.  14:30 ostatní Janův den aneb Odhalení sochy Jan Hus od J. Štursy evangelický kostel
5.7.  16:00 pro děti Divadlo na stromě: Měla babka čtyři jabka Hotel Podlesí
6.7.  16:00 divadlo Jan Štursa poeticky Galerie Sokolíček
8.7.  20:30 koncert Novoměstské Slunohraní: Melanie Scholtz Horácká galerie
9.7.  20:00 koncert Novoměstské Slunohraní: Iva Bittová Horácká galerie

10.7.  20:00 koncert Novoměstské Slunohraní: Janáčkovo kvarteto, Letní orchestr Horácká galerie
11.7.  14:00 ostatní Oslava 120 let založení SDH Kadov Kadov
12.7.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
12.7.  16:00 pro děti Loutkáři z Hlinska: Perníková chaloupka Hotel Podlesí
12.7.  16:00 ostatní Požehnání kříže na místě rumunské kaple louka u Kadova
14.7.  21:30 film Letní kino: Návrat blbýho a blbějšího, komedie USA 2014 Horácké muzeum
18.7.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
18.7.  13:00 sport Krajské kolo TFA Vratislavovo náměstí

19.7.  14:00 koncert Rokytenská harmonika výletiště Rokytno

19.7.  16:00 pro děti Loutkáři z Hlinska: O čarodějných housličkách Hotel Podlesí

od 20.7. výstava Nálady Vysočiny - výstava obrazů H. a B. Puchýře KD Fryšava
od 22.7. výstava Krásy Česka městská knihovna
od 22.7. pro děti Prázdninové kvízy pro děti a mládež městská knihovna

22.7.  19:00 koncert Northamtonshire County Youth Concert Band kulturní dům
25.7.  10:00 sport 11. ročník volejbalového turnaje Tři Studně
26.7.  15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka výstavy Poklady Vysočiny Horácká galerie
26.7.  16:00 pro děti Spolek NaKop Tyjátr: Hrnečku vař Hotel Podlesí
28.7.  21:15 film Letní kino: Zvonilka a tvor Netvor, anim. film, USA 2014 Horácké muzeum

31.7.  18:00 koncert Váza Fest - hudební festival regionálních kapel Koupaliště

 VÁZA FEST 
hudební festival místních kapel

Koupaliště, Nové Město na Moravě

31. 7. 2015

od 18:00 hodinJadaband Fellow

Jelen Memory bandBengál

Komentovaná prohlídka města v červenci
12. 7. 2015 / 15:00

Zájemci o jiný termín se mohou objednat na tel . čísle: 601 592 013. h
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