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Jaroslav Kulhavý si jede pro vítězství. Doufejme, že bude úspěšný i letos v Novém Městě!
Mistrovství světa horských kol začíná. Více se dozvíte v článcích na straně 5 a 8.

Zastupitelstvo schválilo v květnu závěrečný 
účet hospodaření města. Ten byl letos pro ve-
dení milým překvapením. Ukázalo se totiž, že 
Nové Město na Moravě hospodaří lépe, než se 
obecně čekalo. V minulém roce město pláno-
valo schodek, tedy rozdíl mezi příjmy a výda-
ji, ve výši téměř 86 milionů korun. I přes tak 
velkou investici, jakou byla stavba Městských 
lázní, se podařilo schodek snížit na zhruba 
39 milionů korun. Tyto peníze navíc radnice 
financuje výhodným úvěrem, který má u Čes-
ké spořitelny, takže na účtu města stále zbývá 
dost peněz. „Město má na účtech zatím do-
statek volných finančních prostředků na to, 
aby v  příštích letech realizovalo významnější 
investiční akce, aniž by musel být omezen 
běžný provoz,“ říká Tomáš Vlček z odboru 
financí. „Pro rok 2016 má město volné finanč-
ní prostředky ve výši 81 mil. korun,“ dodává. 
Závěrečný účet zastupitelstvo schvaluje každý 
rok a zaměstnanci finančního odboru se při 
jeho sestavování pěkně zapotí. Jen příprava 
samotného dokumentu trvá úředníkům zhru-
ba měsíc. Tomu ale předchází celoroční práce 
při vyřizování mnoha podkladů. Výhodou je, 
že údaje pomáhají při plánování budoucích 
investic a umožňují srovnání s minulými roky. 
To dává úředníkům i vedení přesnou předsta-
vu o finanční kondici města. Nutno dodat, že 
poslední roky je kvůli pozitivním výsledkům 
jejich práce veselejší. „Držíme si vysokou úro-

veň provozního salda, tedy peněz, které máme 
k dispozici na investice a to i přesto, že jsme 
se potýkali s výpadkem příjmů za zrušené vý-
herní automaty, poklesem ceny dřeva a zákon-
ným navýšením platů zaměstnanců v  celém 
hospodaření města,“ pochvaluje si Tomáš Vl-
ček. A ve světlých barvách vidí i budoucnost. 

„V současné době je hospodaření města ve vel-
mi dobré kondici. Díky reformě v přerozdělo-
vání vybraných daní a nastartování ekonomi-

ky ČR nám vzrostly daňové příjmy o nemalé 
částky, navíc se v minulých letech výrazně sní-
žily provozní výdaje, takže si nyní město může 
dovolit nadstandardně investovat,“ dodává 
Vlček. Město skutečně zažívá poslední roky 
nevídaný investiční boom. A zatím to vypa-
dá, že zvolilo takové tempo, které je schopné 
udýchat. Otázkou samozřejmě zůstává, v jaké 
kondici ho najdeme v cílové rovince. Moudřej-
ší budeme zase až za rok.  -kb-

Hospodaření města je úspěšné

Městské lázně byly největší investicí roku 2015
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Byl schválen závěrečný účet hospodaření 
města. Co říkáte na výsledek? 
Výsledek je mnohem lepší, než jsme očekávali. 
Díky tomuto úspěchu můžeme koupit budovu 
VZP a začít s přípravou přesunu ZUŠ, umož-
ňuje nám to postavit Komunitní dům pro seni-
ory. Můžeme pokračovat v přípravě Sportovní 
haly. Pokud bychom hospodařili hůře, museli 
bychom tyto projekty odložit 
nebo zrušit.

Poslední rok je tedy podle vás z 
hlediska hospodaření úspěšný?
Jako úspěšný hodnotím celý 
rozpočtový manévr, který jsme 
zahájili v roce 2010. Postupně 
jsme odstranili provozní defici-
ty a v letech 2013 až 2014 jsme 
měli přebytkové hospodaření ve 
výši 40 milionů korun. Zároveň 
jsme v této době v Novém Městě 
razantně investovali. Podařilo se 
nám toho hodně vybudovat a při-
tom jsme si naspořili na výstavbu 
lázní a další projekty. V roce 2015, 
kdy jsme stavěli lázně za 99 mili-
onů korun, jsme měli schodek ve 
výši necelých 40 milionů korun. 
To znamená, že jsme větší část 
lázní dokázali uhradit z úspor.

Město si vzalo půjčku, na co byla určena?
Tou jsme uhradili zmiňovaný schodek a díky 
tomu nám zůstaly finanční rezervy. Před pěti, 
šesti lety, před krizí, bych s takovým postu-
pem rozhodně nesouhlasil. Vzít si půjčku, aby 
mi zůstaly úspory, nezní příliš rozumně. Nám 
se však podařilo vyjednat velmi výhodné fi-
nancování úvěru a zároveň máme připraveny 
rozvojové projekty, které potřebujeme hned fi-
nancovat. U České spořitelny držíme úrok pod 
jedním procentem. Tím pádem je pro nás lepší 
investovat za cenu úvěru, než utratit všechny 
peníze za lázně a muset šetřit. Výhodný úvěr 
nám umožnil dokončit stavbu lázní a zároveň 
využít dalších příležitostí k rozvoji. Úvěr splá-
címe čtyři roky. Splacen bude do konce roku 
2019.

Kolik zbývá městu v současné době v rezer-
vách peněz? 
Ve fondech máme schováno více než 80 mili-
onů. Ty peníze jsou ale rozděleny. Například 
Komunitní dům pro seniory budeme financo-
vat z Fondu rozvoje bydlení, který jsme založili 
před třemi lety. Řekli jsme si, že veškeré výnosy 
z privatizace a třetina výnosů z nájmů půjdou 
do fondu, aby se z nich mohly financovat vý-

hradně potřeby bydlení. To znamená, že když 
prodáme nějaké byty, tak získané peníze nepro-
jíme, ale investujeme je znovu do výstavby bytů. 
Tato myšlenka se teď naplňuje.

Jakou máte představu, že by mělo město fun-
govat? 
Důležitý je pro mě rozvoj celého společenství. 

Město není jen instituce nebo úřad, nedá se ří-
dit jako firma. Když město prodá staré byty a za 
získané peníze postaví nové, třebas i dražší, tak 
na tom naše společenství Novoměšťáků vydělá. 
V našem městě je pak více bytů pro více lidí, a 
to je dobře. Kdyby stejně postupovala firma, 
tak by podobné kroky nedávaly smysl, protože 
by nepřinášely zisk. Firma by neměla nic, jen 
naštvané akcionáře. My máme staré byty opra-
vené a za utržené peníze postavíme nové. Cel-
kem tedy bude mnohem více spokojených lidí. 

Když jste v roce 2010 nastoupil do úřadu, v 
jakém stavu bylo město, jak hospodařilo? 
Když jsem přišel, tak se ve městě dařilo doce-
la dobře udržovat veřejný pořádek, hodně se 
dbalo o veřejnou zeleň a celkový vzhled města 
se zlepšoval. Na druhé straně se však hodně 
utrácelo za běžný provoz a nedařilo se příliš 
dobře čerpat peníze například z dotací. My 
jsme přistoupili k poměrně tvrdým úsporným 
opatřením, a bohužel to mělo i ten důsledek, že 
jsme museli propouštět lidi na úřadě. Rozpočet 
se omezil i příspěvkovým organizacím. Dělali 
jsme to ale proto, aby nám zbyly peníze na in-
vestice, abychom mohli investovat do budouc-
nosti. Podařilo se nám tak odstranit schodky, 

které v letech 2009 a 2008 dosahovaly třiceti 
milionů korun, a to tak, že v letech 2013 a 2014 
jsme dosáhli kladného hospodářského výsled-
ku. Celé to byla příprava na velkou investici do 
Městských lázní. Je to v podstatě taková spole-
čenská dohoda – malinko se šetří na provozu, 
abychom mohli investovat do rozvoje. 

S tou dohodou souhlasili všich-
ni? 
Lidé nám vloni ve volbách potvr-
dili, že s touto dohodou souhlasí. 
Ale samozřejmě si uvědomuji, že 
to takhle nelze donekonečna. V 
určité chvíli je potřeba zpomalit a 
podívat se na to, jestli i v provozu 
to někde nezanedbáváme a zda 
není někde potřeba přidat. 

Kdy ta chvíle nastane, nebo už 
nastala? 
Ještě ne. Slíbili jsme, že kromě 
lázní postavíme Sportovní halu 
a přestěhujeme ZUŠ. Také ješ-
tě běží sociální projekty, jako 
je Komunitní dům pro seniory, 
chráněné bydlení a centrum Po-
mněnka pro lidi s Alzheimerovou 
chorobou. Jakmile budeme mít 
za sebou tyto projekty, tak přijde 
chvíle ohlédnout se zpět a upravit 

strategii hospodaření města. 

Tato proinvestiční strategie, kterou se město 
poslední roky řídí, byla vaší iniciativou? 
Je to strategie, která je náročná a pro řadu lidí 
nepříjemná. Abychom toto všechno mohli rea-
lizovat, potřebovali jsme průřezovou podporu 
v zastupitelstvu. Získali jsme pro ní drtivou 
většinu zastupitelstva a prakticky proti ní ne-
existuje opozice. Měl jsem to štěstí, že jsem se 
stal starostou ve chvíli, kdy ve městě převládal 
pocit, že je potřeba začít konečně něco dělat. 
V roce 2014 se potvrdilo, že jsme na správné 
cestě. 

Je v tomto Nové Město výjimečné, nebo je v 
kraji podobně se rozvíjejících měst více?
Myslím, že evropské dotace vedly k rozvoji 
mnoha měst. Je otázka, zda peníze použijí ro-
zumně. K rozvoji vedlo i to, že krize naučila 
lidi šetřit, a když přišla konjunktura, tak bylo 
možné našetřené peníze použít na investice. U 
nás to myslím bylo ve vyšší míře, ale ten trend 
je vidět všude. Je třeba ale říci, že i když jsme 
šetřili, tak jsme dokázali postavit dopravní ter-
minál, pořádat MS v  biatlonu, investovat do 
škol, přechodů pro chodce, opravit řadu komu-

Zvládneme i další velké investice
Rozhovor se starostou o hospodaření, plánovaných investicích i bezpečnostní situaci ve městě. Michala Šmardy jsme 
se ptali na to, jak vidí práci radnice v posledních letech i v nejbližší budoucnosti. 

Michal Šmarda je s výsledky hospodaření spokojen.
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Pavel Štorek /TOP 09/
Loňský rok dopadl dobře. Ale je to jen díky tomu, že se město pořád ještě chová 
odpovědně a nenechali jsme se zlákat k rozhazování peněz a lacinému populismu. 
V poslední době však cítím tlak, který to může změnit. Jednou je to lezecká stěna, 
podruhé nějaký chodník, potřetí nějaká jiná úlitba veřejnému mínění. Pokud by-
chom měli začít podléhat tlaku na výdaje, velmi rychle bychom se ocitli na cestě do 
průšvihu. Dosavadní úspěch je velmi křehký a byl bych nerad, kdybychom na něj za 
rok či dva už jen vzpomínali. 

Ilona Komínková /ODS/
Myslím, že loňský účet hospodaření dopadl lépe, než jsme očekávali. Je to zejména 
dík některým úsporám - například v místních částech a částečnou úsporou na Měst-
ských lázních. Pokud v hospodaření nepovolíme a dodržíme všechna nastavená 
opatření, tak by se mohlo podařit udržet rozpočet v tak dobré kondici i v budoucnu. 

Věra Buchtová /KSČM/
Když se podívám na Závěrečný účet hospodaření Nového Města na Moravě jako 
celek, myslím, že mohu být spokojena. Skutečné plnění rozpočtu příjmů dosáhlo 
106 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje činily pak 91 % upraveného rozpočtu. 
V průběhu roku 2015 byl rozpočet 18x aktualizován – z důvodů mimořádných úče-
lových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, požadavků správců jednotlivých 
odvětví, osadních výborů apod. Přezkoumání hospodaření za rok 2015 Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, odborem kontroly dopadlo také dobře, nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky.

nikací včetně části Komenského a Vratislavova 
náměstí nebo třeba postavit cyklostezky. 

Jaký teď máte cíl?
Byl bych rád, kdyby se podařilo úspěšně zvlád-
nout alespoň některé plánované sociální pro-
jekty. Hodně jsme se zaměřovali na mládež 
a sportovce, ale nesmíme zapomínat ani na 
starší a nemocné lidi. Mám na mysli zejména 
Dům pro seniory a rozvoj terénních sociálních 
služeb. Druhým cílem je  splnit slib a dát no-
vou budovu ZUŠ. Mým osobním cílem je, aby v 
těchto velkých projektech nezanikly drobnosti, 
jako je třeba zvyšování bezpečnosti na přecho-
dech.

Žijeme v době, která se vyznačuje čím dál 
tím větší mírou nejistoty. Lidé si připadají 
ohroženi tím. Je ohrožení opravdu reálné?
Nikdy není čas říci si, že nám nic nehrozí. O 
bezpečnost je potřeba mít obavy a musíme 
pro to něco udělat. Není ale třeba mluvit hned 
o teroristech. Starost o bezpečí začíná na pře-
chodech, ve funkčních kamerových systémech, 
bezpečností dětí ve školách a tak dále.V našem 
městě máme velkou výhodu, že dokážeme ne-
formálně komunikovat s policií, nemocnicí, ha-
siči. Tak by to mělo fungovat i ve státě. Když se 

totiž lidé necítí bezpečně, tak si začínají hledat 
viníky a pro svůj neklid hledají nějaká jednodu-
chá vysvětlení. Ve společnosti pak vzniká „te-
kutý vztek“. Lidé jsou naštvaní, neklidní, neví 
přesně proč a upínají se k radikálním řešením. 
To je velmi nebezpečné. Lidé potřebují pocit 
bezpečí, a když jim ho nezajistíte, hrozí, že ne-
jistota přeroste v nenávist k různým skupinám 
lidí. Každý proto musí pro bezpečnost lidí udě-
lat na své úrovni maximum. Jsem opravdu rád, 
že se nám to v Novém Městě daří.

Zvyšují akce, jako jsou velké sportovní udá-
losti, bezpečnostní riziko v Novém Městě?
Paradoxně ho snižují. Pro město je to skvělý 
bezpečnostní trénink. Rozsáhlá bezpečnostní 
opatření učí jednotlivé složky spolupracovat. 
Nejhorší je totiž chaos v situaci, kdy je potřeba 
jednat s klidnou hlavou. 

Jako starosta máte v popisu práce starat se o 
to, aby se ve městě dobře žilo. Město nabízí 
mnoho volnočasových aktivit. Máte vy sám 
čas na nějakou z nich?
Dal jsem si závazek chodit dvakrát týdně ráno 
plavat. Zatím jsem byl třikrát za půl roku.  Lhal 
bych ale, kdybych říkal, že mám od šesti do 
sedmi ráno moc práce a nemůžu kvůli tomu 

chodit do bazénu. Může za to lenost. Totéž sa-
mozřejmě platí o všech plánovaných výletech 
na kole.

Jste spokojen s kulturním životem ve městě? 
Mám velkou slabost pro Nova Civitas. To je 
moje srdeční záležitost. Slavnosti mají komu-
nitní festivalovou atmosféru a moc se na ně 
těším. Doufám proto, že se tam předposlední 
červnový víkend všichni sejdeme. Příjemnou 
klubovou atmosféru začíná mít kulturní dům 
jako takový. Samozřejmě nese stigma doby, 
kdy vznikal, a na někoho může stále působit 
chladným a nepřístupným dojmem, ale jsem 
rád, že současné vedení to bere jako výzvu a 
snaží se bojovat. Podotýkám, že úspěšně. Byl 
jsem moc rád, že jsem mohl zajít třeba do K 
CLUBU na koncert nebo na klubové divadlo za 
oponou. Je to rok od roku lepší. Těším se i na 
Svatováclavské slavnosti a v lecčems nový by 
mohl být i letošní advent.

Co je potřeba v Novém Městě zlepšit?
Zaspali jsme opravy a údržbu některých komu-
nikací. Musíme se na to v nejbližší době zamě-
řit. V loňském roce jsme také hodně selhávali v 
údržbě zeleně. Letos to zlepšíme. Pokud by se 
to nepodařilo, bral bych to jako neúspěch.  -kb-

Ptali jsme se zastupitelů: Jaký je váš názor 
na závěrečný účet hospodaření města?

Společným nákupem energií se městu daří uše-
třit statisíce korun. Platí to i pro roky 2017 a 
2018, kdy se podařilo vysoutěžit výhodné ceny 
zemního plynu a elektrické energie. V porovná-
ní s letošním rokem město ušetří na dodávkách 
elektřiny a plynu okolo 1 250  000 Kč ročně. 
 -mah-

Město ušetří 
za energie 

Nejen obvyklé pondělky a středy, ale úředním 
dnem je na MěÚ v Novém Městě dlouhodobě 
také čtvrtek. I v tento den si mohou lidé vyři-
zovat úřední záležitosti na radnici, a využít 
tak většího klidu a neztrácet zbytečně čas. Ze 
statistik jasně vyplývá, že ve čtvrtek klienti při 
vyřizování svých potřebností stráví na radnici 
nejméně času. Přitom je čtvrteční volba návště-
vy radnice ze strany klientů často opomíjena. 
Plánovanou návštěvu může usnadnit i elektro-
nický objednávkový systém.  -mah-

Na úřad
ve čtvrtek

Městská policie Nové Město na Moravě upozorňuje, že se opět množí případy podvodného jednání 
tzv. obchodníků, kteří slibují dodávky levnějšího plynu, elektřiny, vody či tepla.V této souvislosti vy-
zýváme občany, aby žádné smlouvy podomním prodejcům nepodepisovali. V případě jejich výskytu 

neprodleně kontaktujte městskou policii 602 555 156.
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Začátkem června odstartují přípravy na letní 
sezonu na Koupališti. Areál čeká úklid včetně 
sečení trávy a zprovozněno bude sociální zaří-
zení. V druhé polovině června se dočká otevře-
ní také stánek s  občerstvením. Jeho otevírací 
doba bude od 10.00 do 18.00 hodin, případně 
dle zájmu návštěvníků. Areál Koupaliště bude 
v plném provozu do 31. srpna. Nově bude kva-
lita vody pod dohledem hygieniků.  -mah-

Letní sezona 
na Koupališti  

Zastupitelstvo Nové-
ho Města na Moravě 
má nového člena. Je 
jím JUDr. Libor Černý, 
lídr hnutí ANO 2011. 
Vystřídal dlouholeté-
ho zastupitele PaedDr. 
Milana Pavlíka, který 

v souladu se zákonem rezignoval na svoji funk-
ci. „Rezignace doktora Pavlíka souvisí se změ-
nou jeho bydliště. Je mi líto, že v zastupitelstvu 
končí,“ objasňuje starosta Michal Šmarda. „Já 
bych chtěl Milanu Pavlíkovi moc poděkovat za 
jeho dlouholetou práci pro město,“ říká k jeho 
odchodu Libor Černý. „Osobně bych se chtěl 
zaměřit zejména na rozvoj a vzhled města, in-
vestice a  hlavně rekonstrukce a  opravy. Mám 
pocit, že se stále hovoří o  velkých projektech 
a  zapomíná se na ty, které zpříjemňují běžný 
život ve Městě a jeho místních částech a dotvá-
řejí ráz celého města. Například stav vozovek 
a  chodníků, parkování, veřejné zeleně, umís-
tění nejednotných druhů kontejnérů na odpad 
a  také dopravního značení, kterého každým 
rokem přibývá,“ dodává Černý.  -kb-

Výměna 
zastupitelů

Nové Město zve občany a další zájemce na ve-
řejné projednání Programu regenerace Měst-
ské památkové zóny Nové Město na Moravě na 
období 2016-2020 s  výhledem do roku 2025, 
které se uskuteční dne 15. 6. 2016 v 16:00 ho-
din v  konferenčním salonku č. 1 v  Kulturním 
domě, Tyršova ulice 1001 v  Novém Městě na 
Moravě. Na základě tohoto Programu měs-
to čerpá dotace z MK ČR na obnovu památek 
v  městské památkové zóně našeho města. Ve-
řejné projednání bude spojeno s přednáškami 
odborníků - památkářů na téma památková 
péče, obnova a  údržbu památek a  dalších ob-
jektů v městské památkové zóně.  -red-

Veřejné 
projednání

Zastupitelstvo posvětilo stavbu horolezecké 
stěny v Novém Městě na Moravě. Stalo se tak 
na veřejném zasedání v pondělí 9. května v 
kulturním domě. Pro bylo čtrnáct zastupitelů, 
proti tři, pět zastupitelů se zdrželo hlasování. 
Stěna tak bude součástí plánované Sportovní 
haly. Hlasování předcházela veřejná anketa, 
ve které se dvě třetiny hlasujících vyjádřily 
pro stavbu stěny. „Konečné rozhodování bylo 

pouze na zastupitelích a an-
keta sloužila jako podklad 
pro rozhodování,“ vysvětluje 
starosta města Michal Šmar-
da s tím, že debata o stěně 
vzbudila značné kontrover-
ze. „Přispělo k tomu i to, že 
někteří zastánci horolezecké 
stěny poměrně nevybíravým 
způsobem útočili na odpůr-
ce. A to tak, že to v některých 
chvílích překročilo meze 
slušného chování. Je ale vždy 
potřeba dívat se na konkrétní 
věc, o kterou jde, a ne cho-
vání lidí, kteří ji prosazují. 
Proto jsem se já rozhodl stě-
nu podpořit. V následujících 
měsících budeme moci upra-

vit projekt Sportovní haly tak, abychom mohli 
stěnu postavit,“ říká starosta Michal Šmarda. 
Právě změna projektu je oním příslovečným 
kamenem úrazu. Stavba haly se totiž prodraží 
až o deset milionů a také se o něco opozdí mi-
nimálně o rok. Podle příznivců lezecké stěny 
ale její vybudování zvýší atraktivitu města a 
podpoří horolezecký sport, který má v Novém 
Městě na Moravě dlouholetou tradici.  -kb-

Je rozhodnuto: lezecká stěna bude

Novoměstská karta nabízí celou řadu zají-
mavých slev. Ať už je to 25 % na vstup do 
Městských lázní nebo 20 % na kulturní akce 
pořádané městem. Slevy se ale dají využít 
i ve školách, školkách, Domu dětí a mládeže 
a  jinde. Držitel karty navíc může jezdit hro-
madnou dopravou zcela zdarma. „Všude, kam 
přijdete, musíte platit,“ říká starosta Michal 
Šmarda. „Nám šlo při zavedení Novoměst-
ské karty o  to, aby se lidem, kteří využívají 
nějaké služby pravidelně, tyto služby cenově 
vyplatily,“ dodává Šmarda. Slevy ze systému 
Novoměstských karet dnes čerpá už více než 
1000 lidí. Každá karta má svůj čárový kód, 
a  jakmile se kód načte, je možné příslušnou 
slevu uplatnit. Kartu lze koupit na pokladně 
Městského úřadu a  celá procedura by podle 
starosty neměla trvat déle než pět minut. Zá-
jemce potřebuje pouze občanský průkaz. Vý-
hodou je i  to, že jeden člověk může nakoupit 
karty pro celou rodinu najednou. Existují cel-
kem 4 typy karet, které se liší cenou a barvou. 
Slevy, které na ně lze čerpat, ale zůstávají sa-
mozřejmě stejné. Červená karta stojí 900 Kč 
a je určena pro dospělé. Děti ve věku od 6 do 
15 let si mohou pořídit žlutou kartu, která sto-
jí 720 Kč. Senioři nad 70 let zaplatí za kartu 

stejné barvy pouze 480 Kč. Pro děti do 6 let 
stojí zelená karta 540 Kč. „Velkou výhodu při 
nákupu karty mají občané Nového Města. Ti 
totiž mají v ceně karty zahrnut i poplatek 480 
Kč za popelnice. V  podstatě tak mají kartu 
o 480 Kč levnější,“ říká Tomáš Vlček z finanč-
ního odboru města. Karta vznikla původně 
pro Novoměstskou dopravu. Její služby se ale 
postupně rozšířily. Nové Město tak reaguje na 
dlouhodobý trend ve světě. Systém městských 
slevových karet se v minulosti osvědčil v řadě 
měst Evropy. Podrobné informace naleznete 
na webu karta.nmnm.cz.  -kb-

Novoměstská karta se vyplatí
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Reaguji na článek z minulého čísla: Údržba zele-
ně v r. 2016. Chtěl bych doplnit a upřesnit někte-
ré informace uvedené v textu.Výměna borovic na 
náměstí nebyla součástí revitalizace zeleně před 
třemi roky, jak text uvádí. Jejich výměna proběh-
la už v r. 2009 za nesouhlasných reakcí občanů. 
1. 4. 2009 přišla na městský úřad petice proti ká-
cení s 620 podpisy. Sám jsem jako tehdejší člen 
Rady města vystupoval proti celoplošné výměně. 
Zastupitelstvo projekt radikální obnovy schváli-
lo a téměř veškeré náklady pokryla dotace. Dnes 
musím přiznat, že jsem se mýlil. Výsadba od fir-
my Starkl se podařila velice úspěšně. Mimo jedi-
ného stromu proti pasáži, který se musel vyměnit, 
protože v místě je vysušující průvan, jsou ostatní 
stromy, podle mého názoru, ve velmi dobrém sta-
vu. Článek cituje, že stav není optimální, že bo-
rovice rostou v dlažbě, že je třeba je přihnojit. Při 
výměně došlo k  hlubokému odstranění zeminy 
a  jejímu nahrazení výživným substrátem s  mož-
ností v době sucha zavlažit. Projekt je uložen na 
MěÚ a  lze to tam ověřit. Proto s  uvedenou plá-
novanou výměnou mulče nemohu souhlasit, bylo 
by to zbytečné plýtvání finančními prostředky. 
Dbát o  dobrý zdravotní stav stromů je chvály-
hodné, ale domnívám se, že borovice rostou až 
příliš bujně a  hnojením je hnát k  rychlejšímu 
růstu se mně nezdá příliš moudré. Brzy zakryjí 
architekturu krásného náměstí. Ale to už je otáz-
ka spíš pro městského architekta než pro správce 
zeleně. Mgr. Otakar Německý

Dopis redakci

Mistrovství světa horských kol je jednoznač-
ně největší sportovní událost letošního roku 
v  ČR. Podobné akce s  sebou kromě zábavy 
přináší také řadu negativ v  podobě různých 
omezení, dopravních uzavírek, policistů v uli-
cích a  zvýšeného bezpečnostního opatření. 
Pro Nové Město ale není pořádání velkých 
sportovních událostí ničím novým. Podle ve-
doucího místního oddělení Policie ČR Libora 
Černého by se lidé neměli setkat s  ničím, co 
by v  minulosti nezaznamenali. „Pozitivní je, 
že se akce koná v  letních měsících a vše pod-
statné se bude odehrávat mimo město, v okolí 
Vysočina Areny.“ Doprovodné akce a  kempy 
budou přímo u Ski hotelu, a přesuny lidí proto 
budou menší, než je obvyklé. K parkování bu-
dou využita i místa, která jsou v zimě pokryta 
sněhem, a  tudíž nepoužitelná  – např. kolem 
sjezdovky. Co se týká dopravy, tak je v plánu 
zřídit jednosměrný provoz od sjezdovky přes 
Jiříkovice do Radňovic. „Je to opatření, které 
nebude po celou dobu mistrovství. Využije se 
pouze v nejfrekventovanější dny, tedy o víken-
du,“ říká Černý. Protože na mistrovství nebu-
de diváky vozit kyvadlová doprava, uvolní se 
parkoviště u  nemocnice, které bylo využívá-
no jako točna pro autobusy. Další auta navíc 
budou moci parkovat v  okolí Maršovic nebo 
u plynárny na ulici Malá. Libor Černý ale přes-
to nabádá k opatrnosti. „Apelujeme na všech-

ny, aby přijeli do Nového Města pokud možno 
hromadnou dopravou a  s  dostatečným před-
stihem. Pokud to nebude možné, tak alespoň 
v plně obsazených autech.“ K bezpečnosti lidí 
přímo na mistrovství se podle Černého prová-
dějí standartní bezpečnostní opatření, která 
jsou při těchto akcích obvyklá. Areál a  při-
lehlé okolí bude denně hlídat 90 policistů. Do 
Nového Města tak přijedou policejní posily 
z celého Kraje Vysočina. „Naším cílem je pra-
covat tak, aby si lidé policejní přítomnosti vů-
bec nevšimli. Věřím, že vše proběhne bez pro-
blémů,“ říká Černý. Nové Město pořádá akce 
takového rozměru už po několikáté a  policie 
zatím ani jednou nemusela řešit závažnější 
incident. „Od začátku se podařilo najít dob-
rou komunikaci mezi jednotlivými složkami 
integrovaného záchranného systému. Ať už je 
to záchranná služba, hasiči nebo Policie ČR,“ 
říká starosta Michal Šmarda. Právě dobrá ko-
munikace je podle něj v  případě jakéhokoliv 
problému to nejdůležitější. „Daří se nám dob-
ře zkoordinovat práci všech bezpečnostních 
složek. Každý dokáže přesně plnit své úkoly a 
efektivně komunikovat s ostatními. S jednotli-
vými složkami IZS jsme v kontaktu na úrovni 
krajských ředitelů. Zvládli jsme MS v biatlo-
nu, zvládneme i letní variantu - MS horských 
kol. Na krizové situace jsme dobře připrave-
ni”,“ dodává Šmarda.  -kb-

Mistrovství světa začíná. Vše je 
připraveno

Kdy se budete stěhovat? To je otáz-
ka, na kterou se lidé ptají ředitelky 
ZUŠ Jana Štursy Evy Mošnerové 
asi nejčastěji. Školu navštěvují 
stovky žáků a stávající budovy jsou 
nedostatečné jak kapacitou, tak 
potřebným zázemím. Na stěhování 
proto už žáci i jejich učitelé netr-
pělivě čekají. Město pro tyto účely 
koupilo budovu VZP na Komeské-
ho náměstí a podle posledních in-
formací z radnice se už začíná rýso-
vat předběžný harmonogram celé 
akce. Do konce prázdnin by měla 
být na základě veřejné zakázky vy-
brána firma, která připraví projekt 
rekonstrukce. Podle starosty města 
Michala Šmardy by ale mělo být na 
přípravu projektu dostatek času, 
s čímž souhlasí i vedení ZUŠ. Rekonstrukce 
budovy musí přesně odpovídat prostorovým 
požadavkům ZUŠ a musí splňovat veškerá hy-
gienická kritéria, bez kterých by škola nemohla 
být zkolaudována. Stavební práce by měly být 
zahájeny nejpozději koncem roku 2017.

 

Pokud půjde vše hladce, mohl by školní rok 
2018/2019 probíhat už v nových prostorách. 
V současné době je  budova VZP převáděna do 
vlastnictví města a prostory v přízemí a v sute-
rénu budou VZP pronajímány.  
 -red-

Rekonstrukce ZUŠ začne brzy

Budoucí budova základní umělecké školy na Palackého 
náměstí čeká na rekonstrukci. 

Město vyhovělo žádosti Horácké galerie a dlou-
hodobě jí zapůjčí dvě nevyužitá výtvarná díla. 
Jedná se o obrazy Zátiší s ovocem od Bohumila 
Večeři a Léto od Bohumila Puchýře. Galerie 
poskytne dílům, která byla dočasně umístěna 
ve skladu, patřičný prostor.  -mah-

Díla do galerie 

Novoměstská nemocnice pokračuje v  oblíbe-
ných kurzech první pomoci pro veřejnost. Dal-
ší v řadě se uskuteční v úterý 7. června v 17.00 
hodin v zasedací místnosti pod heliportem. 
Přiblíženo bude poskytnutí první pomocí jak 
dospělým, tak i dětem. Zájemci se mohou při-
hlásit na e-mail karolina.brodinova@nnm.cz 
nebo volat na telefonní číslo 604 881 828. Kurz 
je zdarma.  -red-

Kurz 
první pomoci

NOVINY.NMNM.CZ



6 / NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2016

NOVOMĚSTSKO

V  pátek 29.  dubna navštívila Nové Město na 
Moravě poslankyně a  krajská zastupitelka   
Jana Fischerová, kterou doprovodil krajský za-
stupitel  Radek Černý a Zdeněk Geist. Trojici po 
Novém Městě provedli Dan Sokolíček a  Miro-
slav Skalník a  jedním z cílů hostů z ODS byla 
i Horácká galerie. Následnou diskuzi o možné 
rekonstrukci zhodnotila Jana Fischerová slo-
vy: „Přeji nám všem, aby k  rekonstrukci v  ná-
sledujících letech došlo. Vyřešily by se tím nové 
depozitáře a  také například parkové úpravy, 
díky nimž by se celá expozice otevřela více ná-
vštěvníkům.“ Poznamenala, že je Nové Město 
známo jako centrum sportu, ale že je škoda, že 
jej lidé nemají zafixováno i jako významné cen-
trum kultury, neboť se na jeho území, a to nejen 
v  Horácké galerii, nacházejí četné umělecké 
a historické skvosty. -red-

ODS oslavila 25. výročí

Zprava lídr krajské kandidátky ODS pan Zde-
něk Geist s manželkou, krajský zastupitel pan 
Radek Černý /ODS/ a kandidát do krajských 
voleb pan Miroslav Skalník /ODS/, poslankyně 
za ODS paní Jana Fischerová a zastupitel Da-
niel Sokolíček /ODS/

Horácké muzeum není v dobré kondici. Šinde-
lová střecha, která je krásnou ukázkou tradič-
ního řemesla a ozdobou Vratislavova náměstí, 
je téměř v  havarijním stavu. Rozmary počasí 
a  čas si vybraly svoji daň a  šindele na mno-
ha místech praskají nebo zcela chybí. Svědčí 
o tom už i dřevěné třísky, které je možné často 
vidět na dlažbě před vchodem. Jejich sbírání 
je pro zaměstnance muzea rutinou. „Do stře-
chy v zimě sněží a v létě prší. Ohrožuje to třeba 
naši sbírku textilu, protože sníh padal přímo 
na truhly, kde je uložena,“ říká kurátorka mu-
zea Alice Hradilová s  tím, že pod střechou je 
uložen kompletní depozitář muzea. Střecha je 
z šedesátých let a šindele přitom mají trvanli-
vost 40 až 60 let. Špatný stav střechy ale neo-
hrožuje pouze samotné sbírky muzea. Budově 
reálně hrozí, že kvůli zatékání vody začnou 
hnít i  krovy. Novoměstští muzejníci proto 
spolu se svými kolegy z kulturního domu mu-
seli během května odstěhovat kompletně celý 
depozitář do náhradních prostor, aby uvolnili 
půdní prostory pro nutnou rekonstrukci. Je-
jich rukama prošly stovky krabic s pečlivě za-
balenými sbírkovými předměty. „Zaměstnanci 

technických služeb se připravují, že prostor 
půdy vybourají a  připraví vše potřebné na re-
konstrukci střechy,“ popisuje probíhající prá-
ce ředitel NKZ Daniel Šimek. Alice Hradilová 
doufá, že oprava začne co nejdříve. „Pro nás je 
to samozřejmě velmi nepříjemná situace. Kdy-
bychom chtěli uspořádat nějakou výstavu z de-
pozitáře, tak je to problém, protože sbírkové 
předměty jsou v  náhradních prostorách, kte-
ré nejsou příliš velké. K  některým věcem tak 
prakticky není možné se dostat,“ dodává Hra-
dilová. Podle ní je muzeum tím pádem prak-
ticky paralyzováno. Střecha ale není jedinou 
věcí, která se v Horáckém muzeu dlouhodobě 
zanedbává. Muzeum má sice nejhodnotněj-
ší sbírky v  rámci regionu severního Horácka 
a svou návštěvností převyšuje větší města, stá-
le však čeká na novou stálou expozici. „Všech-
na města v kraji ji už mají V dnešní době je to 
jednoznačný trend. Minulý rok otevírala stá-
lou expozici Třebíč, Litomyšl, Jihlava. Má ji 
Bystřice i Polička. My například máme pouze 
na stroji napsané štítky a  předměty vystavu-
jeme ve vitrínách, které byly před dvaceti lety 
vyřazeny z  brněnských veletrhů,“ shrnuje ne-
utěšený stav Hradilová. Muzeum počítá také 
s  architektonickým návrhem rekonstrukce, 
který zahrnuje  nový výtah a rozšíření expozice 
do půdních prostor. „Tam by měla být krásná 
výstava o lyžování se zajímavými průhledy do 
depozitáře. Přistavět bychom také chtěli toale-
ty pro veřejnost, které v muzeu v současnosti 
chybí,“ dodává Hradilová. Nová expozice by 
se podle ní dala financovat z  grantů a  dotací, 
s celkovou rekonstrukcí se ale musí počkat do 
té doby, než bude hotova střecha. „Doufám, že 
se to podaří co nejdříve a my budeme moci ko-
nečně začít s muzeem něco dělat, tak aby bylo 
moderní, důstojné a zajímavé pro návštěvníky 
z širokého okolí,“ uzavírá Hradilová. -kb-

Střecha muzea chátrá
Dne 6. května se v Novém Městě na Moravě 
konala pietní akce k uctění památky obětem 
II. sv. války. Uctít bojovníky proti nacismu 
přišel i místostarosta Nového Města Stanislav 
Marek. „Je to tradice, myslím si, že je důleži-

té, aby odkaz obětem druhé světové války byl 
zachováván, protože si zaslouží úctu a obdiv.“ 
Delegace položila věnce například v Soškově 
ulici, na Masarykově ulici u „staré pošty“ nebo 

také na katolickém hřbitově u hrobu padlých 
rudoarmějců, kteří byli zabiti v okolí města 
během osvobozovacích bojů.  -kb-

Uctění obětí

Vážení občané Nového Města na Mo-
ravě a okolí narození v roce 1966. Kul-
turní a společenská komise Rady města 
Nového Města na Moravě připravuje 
22.10.2016 tradiční setkání rodáků a 
přátel našeho města – padesátníků. 
Zváni jsou nejen ti, kteří se v Novém 
Městě v roce 1966 narodili, někdy stu-
dovali nebo zde dnes žijí a pracují, ale 
i ti, kteří mají k našemu městu třeba 
jen blízký vztah. Pokud patříte mezi ně, 
ozvěte se prosím na tel: 566 598 425 
nebo na e-mail: rita.skalnikova@meu.
nmnm.cz. Děkujeme.
 Kulturní a společenská komise

Setkání 
padesátníků
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Dne 5. května proběhla v  Brně mezinárod-
ní konference Dalton for 21st century k  20. 
výročí založení daltonské asociace v  České 
republice. Takzvaná daltonská výuka je sys-
tém postavený na třech hlavních předpokla-
dech. Volnost – naučit děti svobodě myšlení 
a zodpovědnosti, samostatnost – učit žáky 
samostatně pracovat, spolupráce – učit je 
pracovat v kolektivu. Na konferenci přijaly 
účast zahraniční delegace z devíti zemí, např. 
z Holandska, Irska, Španělska … Za Základní 
školu Leandra Čecha se konference zúčastni-
li Jan Krakovič, Ladislava Kachlíková, Šárka 
Roháčková, Martina Svrčková, za MěÚ ve-
doucí školského odboru Alena Lukášová. Do-
polední program, který probíhal v prostorách 
Nové radnice na Dominikánském náměstí, se 
nesl ve slavnostním duchu. Proběhla certifi-

kace a recertifikace českých daltonských škol. 
Pro ZŠ Leandra Čecha měla tato konference 
obzvlášť velký význam, protože již potřetí ob-
hájila titul Daltonská škola. „Je to úspěch a 
škola se opět posunula o krok dopředu. Pro 
učitele to znamená zvýšené nároky na přípra-
vu, ale výsledky určitě stojí za to,“ říká ředitel 
školy Jan Krakovič. V dopolední části byly 
dále zařazeny poutavé přednášky zakladatelů 
a propagátorů daltonského školství v Holand-
sku. Roel Rohner vedl přednášku s názvem 

„Je Dalton připravený na 21. století?“ a Hans 
Wenke „Proč Dalton?“. Odpolední program 
konference se přesunul na ZŠ na ulici Hu-
sova a byl věnován workshopům. Ve dvou 
kolech 15 workshopů si učitelé vyměňovali 
zkušenosti s  aplikací daltonského vyučování 
a z dalších oblastí školství.  -red-

NOVÉ MĚSTO BEZ BARIÉR 2016
Projekt: Podpora zapojování seniorů 
do aktivního života

Novoměstské sociální služby vás zvou 
na přednášku Doc. MUDr. Ivy Holme-
rové Ph.D. na téma Praktický pohled 
na syndrom demence. Přednáška se 
koná dne 31. 5. 2016 v 15.00 hodin ve 
společenské místnosti DPS v Novém 
Městě na Moravě. Účast je bezplatná. 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

ZŠ L. Čecha obhájila titul

Velkým úspěchem je uveřejnění článku začát-
kem roku 2016 o patentovaném patním hřebu 
C-NAIL v americkém impaktovaném časopise 
Journal of Orthopaedic Trauma. Jedná se o 
případovou studii s názvem „Introduction of a 
new locking nail for treatment of intraarticular 
calcaneal fractures“, jejímiž hlavními autory 
jsou MUDr. M. Pompach a prof. Dr. med. H. 
Zwipp. Studie byla provedena na 103 pacien-
tech a celkově se 106 zlomeninami patní kosti 
s cílem snížit komplikace spojené s  frakturou 
paty použitím hřebu C-NAIL. Závěrem textu 
je prokázání, že cíl případové studie byl spl-
něn a C-NAIL je velmi vhodným systémem 
pro osteosyntézu patní kosti. V lednu 2016 
otiskl německý chirurgicko-traumatologický 
časopis Der Unfallchirurg odborný článek o 
patním hřebu C-NAIL. Příspěvek je nazván 

„Calcaneusnagel C-NAIL“. Článek prezentuje 
operační techniku hřebu C-NAIL, výhody jeho 
užití jak pro lékaře při osteosytnéze patní kosti, 
tak i pro pacienta v miniinvazivním přístupu 
zavedení. Autory článku jsou lékaři působící 
v  Univerzitní nemocnici Carl Gustav Carus 
v Drážďanech Dr. med. M.H. Amlang a Dr. S. 
Rammelt. Text čerpá mimo jiné z literatury 
MUDr. M. Pompacha a prof. Dr. med. H. Zwi-
ppa.V brazilském časopise Revista Odontoló-
gica do Brasil-Central vyšel koncem roku 2015 
odborný článek Unicone – nový reciprokační 
systém pro preperaci kořenových kanálků (dle 
překladu, název „Unicone: um novo sistema 
reciprocante para preparo dos canais radicu-
lares“, pozn. red.). Cílem článku je představit 
nový reciprokační systém Unicone, který ME-

DIN nabízí, jeho výhody a využití při endodon-
tické léčbě. Jedná se o nezávislý text prestižní 
stomatologické Univerzity Sao Paulo v Bauru, 
Fakulty Odontologie, se kterou MEDIN spolu-
pracuje. Autory článku jsou profesoři a magist-
ři endodoncie M.P. Alcade, B.M. Guimaraes, 
S.L. Fernandes, R. R. Vivan, M.A.H. Duarte, 
C.M. Bramante. 
 Mgr. Bc. Barbora Košábková
 MEDIN, a.s.

MEDIN a jeho úspěchy 
ve světovém tisku

Jaký byl rok 2014 v Novém Městě a okolí? Rad-
ní města již schválili koncept zápisů do měst-
ské kroniky za toto období. Zmíněno bude např. 
spuštění aplikace www.lepsimisto.cz, on-line 
přenosy zastupitelstva, trojí volební klání, ná-
vštěva prezidenta, několik anket, rekordní výše 
městských investic, s  čímž souvisí i zahájení 
stavby Městských lázní, a spousta dalších udá-
lostí, které přinesl rok 2014.  -mah- 

Rok 2014
v kronice
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Ve spolupráci s organizačním týmem MS pro vás máme soutěž o lístky na MS!

Ze správných odpovědí vylosujeme
 každý měsíc 5 výherců.

Který z českých závodníků
v roce 2013 zde zvítězil v kateogrii mužů do 23 let?

Správné odpovědi pošlete do 15. 6. na ms-soutez@nmnm.cz. 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC

2016 MOUNTAIN BIKE 
WORLD CHAMPIONSHIPS

CROSS-
COUNTRY

Novoměstští ragbysté mají za 
sebou první úspěšné vystoupe-
ní. České ragbyové veřejnosti 
se představili ve velmi dob-
rém světle. Na mezinárodním 
turnaji ragbyových sedmiček 
v  pražském stadionu Markéta 
vybojovali hezké 4. místo. „Já 
jsem spokojený. Oddíl je v  za-
čátcích, hráči mají málo zkuše-
ností, a přesto dokázali porazit 
soupeře vysokým rozdílem. 
Dokonce i Angličany,“ říká tre-
nér Jiří Mít. Sympatický výkon 
Titánů po turnaji ocenil i pořadatel turnaje Jan 
Macháček, ikona českého ragby, který za sebou 
má úspěšnou kariéru ve Francii a na Novém Zé-
landu. Hráči RC Titáni využili turnaj k navázání 
kontaktu s  anglickým týmem UCS. „Dohodli 
jsme se, že na podzim by mohli přijet k nám do 
Nového Města. Oni nás na oplátku pozvali do 
Londýna. Všichni z týmu už se na výlet moc těší,“ 
říká trenér Jiří Mít. Titáni v současnosti trénují 
každé úterý a čtvrtek od 17 hod. na hřišti SOŠ 

v  Petrovicích. „Jsme moc vděčni panu řediteli 
Ivo Teplému za jeho podporu a vstřícnost, s  ja-
kou podporuje rozvoj sportu v  Novém Městě. 
S  jeho školou jsme navázali úzkou spolupráci 
a do budoucna chystáme řadu společných akcí,“ 
dodává Mít. Kdokoliv by měl zájem přidat se 
k  Titánům a  budovat ragbyovou pověst Nové-
ho Města, má možnost. Oddíl stále nabírá nové 
hráče, žáky i  dospělé. Podrobnosti najdete na 
www.rctitani.cz. -red-

Titáni poprvé bodovali

Důležitý krok k záchraně učinili fotbalisté SFK 
Vrchovina ve 26. kole divize D. Před domácími 
diváky dokázali porazit sousední Žďár nad Sá-
zavou a v tabulce si připsat důležité tři body. Na 
14. místě měli po výhře šestibodový náskok na 
první sestupovou příčku. „Musím poděkovat 
obecenstvu, fanoušci byli skvělí, vytvořili pa-
rádní atmosféru v celém zápase. Myslím si, že 
jsme vyhráli zaslouženě, zásadní chybu jsme 
neudělali a tradičně nás podržel brankář Michá-
lek. Získali jsme cenný skalp v podobě tří bodů,“ 
zhodnotil zápas domácí trenér Ladislav Libuša. 
Do konce sezony zbývá odehrát 4 zápasy. V nich 
se novoměstští fotbalisté postupně střetnou 
s týmy ze Šumperka, Přerova, Polnou a sezonu 
uzavřou na hřišti Bystřice.  -mah-

Výhra přiblížila 
záchranu

Předseda SFK Vrchovina Jaroslav Michal se 
dočkal ocenění za celoživotní přínos pro fotbal. 
Stalo se tak před výkopem derby mezi SFK Vr-
chovina a FC Žďas Žďár nad Sázavou. Ocenění 
převzal z rukou člena Výkonného výboru, před-
sedy Fotbalové asociace ČR a předsedy Kraj-
ského fotbalového svazu Miroslava Vrzáčka. 
Jaroslav Michal je nově držitelem plakety KFS 
Vysočina a Ceny Karla Zlonického. -mah-

Jaroslav Michal 
oceněn 

Mistrovství světa je tu!

Největší sportovní akce tohoto roku v České 
republice začne 29. 6. ve Vysočina Areně. Mis-
trovství světa hostí Nové Město na Moravě po-
prvé a pořadatelé se na to jak se patří připravili.  
Český tým je podle organizátora závodu Petra 
Vaňka ve skvělé formě. „Ve středu 29. 6. se jede 
sprint, ten je otázkou výkonnosti a často do-
chází ke kolizím, ale pokud se naši jezdci těmto 
karambolům vyhnou, může to dobře dopad-

nout,“ slibuje Vaněk. Ve čtvrtek 30. 6. čeká naše 
jezdce štafeta. Český tým pojede v nejsilnějším 
složení a zapojí se jak Jaroslav Kulhavý, tak 
Kateřina Nash. Právě Kateřina Nash podle něj 
považuje mistrovství v Novém Městě na Moravě 
za vrchol své sezóny, na který se dlouhodobě a 
poctivě připravuje. V pátek pojedou své závody 
junioři. Mezi české favority patří mladý jezdec 
Richard Holec, který má za sebou dva starty na 
juniorském světovém poháru, a Adéla Šafářová, 
která má podle Vaňka reálnou šanci umístit se 
v první desítce. Sobotní odpoledne (2. 7.) bude 
patřit závodům žen v kategorii Elite a doufejme 
také Kateřině Nash. V neděli 3. 7. dopoledne 
pojedou ženy do 23 let. V českých barvách bude 
startovat Jana Czeczinkarová. Vrcholem mist-
rovství bude nedělní odpoledne a závod mužů v 
kategorii Elite. Zde nastoupí Jaroslav Kulhavý a 
Ondřej Cink. „Jaroslav měl zranění, ale v květ-
nu už trénoval a intenzivně se připravuje, takže 

myslím, že bude úplně v pořádku,“ říká Vaněk.
Ondřej Cink jasně deklaroval, že mistrovství 
světa je pro něj vrcholem sezóny, takže se od něj 
dá očekávat maximální výkon. „Bylo by skvělé, 
kdyby fanoušci podpořili závodníky ve všech 
kategoriích, věřím tomu, že ta atmosféra naše 
jezdce požene dopředu ke skvělým výsledkům,“ 
říká Vaněk. Kromě vrcholového sportovního 
zážitku slibují organizátoři skvělý doprovodný 
program. „V podstatě jsme uspořádali i hudeb-
ní festival,“ dodal Petr Vaněk. Na slavnostním 
zahájení vystoupí od 22.00 hodin Vojta Dyk a 
B SIDE BAND, v dalších dnech zahrají kapely 
Alice s Danem Bártou, Tři sestry, N.O.H.A. a 
řada dalších. Přes den si budou moci návštěvní-
ci například vyzkoušet nejnovější závodní kola 
nebo se účastnit několika amatérských závodů. 
To vše a mnoho jiného přitom bude v ceně vstu-
penky. Další informace najdete na mtb2016.
nmnm.cz.            -kb-
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U florbalu se musí přemýšlet

Tomáš Mrázek je florbalista tělem i duší. Nejenže 
aktivně hraje, ale sám také mladší kolegy trénuje.  
Florbal je v České republice druhý nejpočetnější 
sport hned po fotbale a hráči z Nového Města i v 
tomto sportu potvrzují, že zdejší vzduch sportov-
cům svědčí. 

Jak se novoměstským florbalistům daří? 
Skvěle! Dorostencům se podařil úžasný úspěch. 
Postoupili do nejvyšší celostátní soutěže v do-
rostenecké kategorii. Dvakrát porazili své rivaly 
z Písku. Byly to výborné zápasy. 

Co znamená tento úspěch pro novoměstský 
florbal?
Pro novoměstský florbal je jejich postup zatím 
asi největším úspěchem. Tito kluci byli silný 
ročník od začátku. Pro nás je velmi důležité, že 
dokážeme kluky držet pohromadě, motivovat 
je a že jsou dobrá parta. Doufáme, že většina z 
nich u florbalu vydrží a posílí naše týmy v muž-
ské kategorii. 

Kolik je v Novém Městě celkem florbalových 
týmů?
Florbal je tu zejména pod orelskou jednotou. 
Dům dětí a mládeže má florbalovou přípravku 

a my od nich přebíráme hráče. Z věkových kate-
gorií máme elévy, mladší žáky, starší žáky doros-
tence a muže A, B. Juniory nemáme. 

Jakou soutěž v současné době hrají novoměst-
ští muži? 
Hrají regionální ligu. Nejnižší je přebor Vysoči-
ny, pak je liga Vysočiny a nad ní regionální liga. 
Muži si vedli skvěle minulou sezónu, po které 
zvládli postoupit. Bohužel nám několik opor 
týmu odešlo, ale i tak jsme letos sedmí z jede-
nácti. Jeden náš hráč, František Košík, se bude 
snažit prosadit do superligového oddílu Bull-
dogs Brno. V případě, že by uspěl, byl by to pro 
náš oddíl velký úspěch.

Jaký je rozdíl mezi regionální ligou a super-
ligou?
Rozdíl je ohromný. My trénujeme dvakrát týd-
ně, oni pětkrát. Ta úroveň je úplně jinde. Flor-
bal sice není profesionální sport, takže hráči 
neberou plat, ale kluby se o ně i tak postarají. 
Seženou jim práci, materiální zázemí je taky na 
vysoké úrovni. Ve světě se florbalem ale živí jen 
několik málo hráčů, zejména ve Švédsku.

Kdo je ve florbale nejlepší? 
Rozhodně Švédové a Finové. U nich ten sport 
vznikl a skandinávské země mají ke sportům s 
hokejkou tradičně blízko. Hned po nich jsme ale 
my a Švýcaři. 

Jak dlouho se u nás vlastně florbal hraje? 
Ten boom začal až po revoluci. U nás je velmi 
široká hráčská základna. Florbal hrají stovky 
týmů a je tu také celá řada neoficiálních florba-
lových soutěží. 

Čím to je, že u nás je florbal tak populární? 
Myslím, že je to tím, že u nás je mnoho tělocvi-

čen a hal, tím pádem se dá hrát po celý rok, bez 
ohledu na počasí. Je to také poměrně levný sport 
na vybavení. Stačí v podstatě jen florbalka. 

Co vás na florbalu nejvíce baví?
Je to dynamické. Padá hodně branek, více než v 
hokeji. Ani na nejvyšší úrovni není výjimkou, že 
někdo dá 10 gólů. Hra se také začíná trochu při-
ostřovat. Dříve byla pravidla přísná téměř jako 
v basketbale. Jakmile jste se někoho dotkl, už 
se ozvala píšťalka rozhodčího. V současnosti se 
ale florbal přibližuje hokeji. Nesmí se sekat, ale 
kontakty tělo na tělo jsou časté. 

Přizpůsobuje se adekvátně hře také výstroj? 
Chrániče povoleny nejsou žádné. Pouze gólma-
ni mají výstroj 

Jak jste s florbalem začínal vy? 
Začal jsem, když mi bylo patnáct let. Byl tady 
takový občasný oddíl mužů, se kterým jsem hrál. 
Později jsme začali hrát amatérskou ligu v Brně, 
a to byla dobrá škola. Hraje ji třeba 50 týmů.

Mají florbalové týmy profesionální trenéry?
Ve velkých oddílech bývají, ale většinou tomu 
tak není. Většinou se jedná o bývalé hráče a nad-
šence. Je to ostatně i můj případ. Máme ale tre-
nérské licence, chodíme na různá školení, semi-
náře, ale není to srovnatelné třeba s fotbalovými 
nebo jinými profesionály. Takové podmínky 
nemáme. 

Jaké předpoklady musí mít dobrý florbalista?
Máme zkušenost, že nejlepšími hráči jsou ti, 
kteří dělají nebo dělali ještě nějaký jiný sport. 
Pravděpodobně je tedy velmi podstatná spor-
tovní všestrannost. Samozřejmě takovým úpl-
ným základem je rychlost a obratnost a hráč 
musí umět u hry přemýšlet.  -kb-

Novoměstští atleti pokračují ve výborných vý-
konech. Na závodech v Hradci Králové, které se 
konaly v sobotu 14. května, se blýskl Karel Ku-
líšek.  V běhu na 800 m si vytvořil nový osobní 
rekord 1:57,90 a obsadil 2. místo. O den později 
se uskutečnily závody v Praze, kde sice panovalo 
nevlídné počasí, našim reprezentantům to však 
nevadilo. V běhu na 1 500 m obsadila 3. místo 
Kateřina Pulgretová, která si časem 4:44,20 vy-
lepšila své osobní maximum. Příslibem je také 
návrat Lenky Novotné, která si po takřka roč-
ní odmlce připsala v  trojskoku výkon 10,56 m. 
 -mah-

Atleti posunovali
svá maxima Na konci dubna se v Náchodě uskutečnilo MČR 

v  kuželkách v  kategorii dorostenek. V  závod-
ním poli mělo svoji zástupkyni také naše město. 
V třetí rundě nastoupila Tereza Buďová, jejíž vý-
kon zaskočil všechny přítomné. Celkové skóre 
603 poražených kuželek znamenalo nejen nový 
osobní rekord, ale především pak první místo a 
tedy mistrovský titul. Moc gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších úspěchů. Pokud si tento 
sport chcete vyzkoušet na vlastní kůži, kontak-
tujte nás. Vše důležité naleznete na www.kuzel-
kynm.estranky.cz. Na podporu tohoto sportu 
spustila Česká kuželkářská asociace projekt 

„POJĎ HRÁT KUŽELKY“. Kuželkářský oddíl 
 TJ Nové Město na Moravě

Kuželkáři slaví



Z matriky

narozené děti
18. 4.  Tadeáš Svoboda
19. 4.  Kristián Koc
26. 4.  Jonáš Dvořák
26. 4.  Josef Chroust
  5. 5. Julie Kuncová
  9. 5. Martin Jiří Vítek
10. 5.  Viola Mrázková

jubilanti
  3.6.  Zdeňka Loubová 86
  8.6.  Růžena Harvánková 96
10.6.  Irena Jinková 80
13.6.  Josef Andrlík 88
14.6. Anna Hanychová 85 
15.6. Antonie Dostálová 92
27.6. Jiří Hammer 75

manželství
16. 4. Nikola Marečková, Jaroslav Machýček
30. 4. Petra Ciompová, Dominik Kalina
  7. 5. Ivona Ročárková, Jakub Nečas

úmrtí
  3. 3. MUDr. Oldřich Sekora (N. Město, 1931)
24. 4. Čechová Věra (Křídla,1933)
27. 4. Obr Ladislav (Nové Město, 1944)
27. 4. Mareš Alois (Nové Město, 1935)
30. 4. Mrázková Marie (Petrovice, 1929)
30. 4. Buchtová Marie (Nové Něsto, 1923)
  2. 5. Janů Jaroslav (Nová Ves, 1933)
  2. 5. Kočík Ivan (Nové Město, 1949)
14. 5. Balabánová Marie (Křídla 1930)
16. 5. Kostecký František (Maršovice, 1937)
16. 5. Ing. Roman Šustáček (R. Svratka, 1966)

Významná červnová výročí

19. 6.1876 narodil se v NMnM Rudolf Litochleb, 
starosta NMnM (1926-1945), významný kulturní 
činitel – spoluzakladatel Sokola, pěvecký  spolek 
Smetana, 140. výročí narození

26. 6.1906 narodil se v NMnM prof. Ing. Aleš 
Bláha, odborník v elektrotechnice, autor řady pa-
tentů, prof. slovenského VUT, 110. výročí narození 

30.6. 2011 zemřela v NMnM Věra Večeřová, 
první profesionální pracovnice Horáckého muzea

Stomatologická pohotovost

Horácká galerie

4. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
5. 6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
11. 6. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masary-
kovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
12. 6. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 092
18. 6. MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo 
nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904
19. 6. MDDr. Kristýna Stará, Strážek 80, 566 
567 332
25. 6 MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
26. 6. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
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Klub seniorů

2. 6. čt Zájezd do Jeseníků
Odjezd od KD v 6 hod. Návrat asi v 19 hod.
Cena : člen Klubu sen. 300 Kč, host 350 Kč

13. 6.po Návštěva soukromého muzea lyží 
pana M. Slonka
Sraz ve 14 hod. před Hotelem Musil

20. 6. po Posezení v arboretu, 15 – 17 hod.

27. 6. po Táborák u ohniště za DPS, 15 – 17 
hod. V případě deště kavárnička v jídelně DPS

Doprovodný program trhů 2016

Program Mateřského centra

11. června: festival Sbírka motýlů / 
workshop divadla DAMÚZA
25. června: Nova Civitas 

Stálé a sezónní expozice, probíhající výstavy:
Z  díla Jana Štursy, Z  tvorby V. Makovského, 
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, A. 
Podloucký aj.) Jaroslav Svoboda - výběr z díla 

Documenta Bohemiae Artis Phototypica /
Karel IV. a jeho doba v původních fotografiích 
Alexandra Paula ze 40. let 20. století/ 
(do 26. června 2016)

Karel Pokorný – Karel IV. (do 30. října 2016)

František Vízner – Sklo / Miroslav Matoušek 
– Fotografie (do 25. září 2016)

Antonín Kašpar – Strážci (do 28. října 2017)

Jan Vičar – Afrika (do 4. září 2016)

Vernisáže a akce: 

čtvrtek 2. června 2016 v 17 hodin
Ladislav Martínek - Kresby 
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy kre-
seb Ladislava Martínka (1926 – 1987) ze sbírek 
Horácké galerie, připomínající autorovo nedo-
žité 90. výročí narození. Kresby budou k vidění 
v arkádě galerie do konce července 2016.

čtvrtek 9. června 2016 v 17 hodin
24 HODIN STRÁŽCEM SLONŮ A NOSO-
ROŽCŮ
Beseda o natáčení filmu Archa světel a stínů s 
režisérem Janem Svatošem. 24 hodin s protipyt-
láckou patrolou v přísně střeženém území, do 
kterého je běžně vstup přísně zakázán. Jaké bylo 
natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na 
nevyzpytatelnou horu Mt. Kenya…? Film Archa 
světel a stínů má za sebou další epizodu natáče-
ní. O nevšedních zážitcích přijde vyprávět režisér 
Jan Svatoš. Součástí přednášky je i soutěž o ceny. 
Vstupné 50 Kč

čtvrtek 16. června 2016 v 17 hodin
Karel IV. a jeho doba - komponovaný pořad
Horácká galerie vás zve na komponovaný pořad 
s projekcí a hudebními ukázkami. Doba Karla 
IV. bude ve třech blocích představena skrze ná-
sledující témata: Fyzická podoba Karla IV. a jeho 
portréty, Výtvarné umění a Hudba.  
Vstupné dobrovolné

Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 
na FB: horackagalerie.nmnm

Mateřské centrum Lístek
Pokud budete mít v červnu zájem o otevření 
herny, zavolejte předem na číslo 777 768 152.

Trdlohrátky v MC
ve čtvrtek 2. 6. a 9. 6.
1. skupina od 8.30 hod.
2. skupina od 10.00 hod.

Připravujeme pobytový Street dance tábor v 
Olešné od 16. do 23. 7. 2016.

Poděkování

Redakce Novoměstska 
se omlouvá rodině pana 
doktora Sekory za pozdní 

zveřejnění informace o úmrtí 
MUDr. Oldřicha Sekory. Přijměte 
prosím naši omluvu a dodatečně 

také upřímnou soustrast. 

Děkuji touto cestou kolektivu z Domácího 
hospicu Vysočina z Nového Města na Moravě 
za péči, kterou věnovali mému manželovi Aloisi 
Marešovi v době jeho nemoci. S úctou Vlasta 

Marešová s rodinou

Poděkování

Děkuji všem přátelům a známým, panu děkanu 
Daňkovi, panu starostovi Šmardovi a všem 
ostatním, kteří projevili soustrast k úmrtí mého 

drahého manžela Karla. 
Věra Kotovicová
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Minibazar
Pronajmu starší byt 1+1 v NMnM vedle kina. 
Pouze nekuřákům. Tel.: 721 177 986.
Prodám hlínu - ornici. Tel.: 734 383 111.
Prodám z důvodu změny velikosti značkové 
dámské oblečení vel. 38 - 44. Málo nošené, 
levně. Dále prodám značkové dětské oblečení 
do vel. 104 a boty do vel 27. Výborný stav, 
levně.  Tel.: 734 126 281.
Prodám ostnatý drát pozink 80 kg, váhu 
decimálku + závaží, nový bílý plastový stůl 
ovál. Tel.: 732 204 624.
Nabídněte prosím zbraně, předměty II. svět. 
války, nálezy z půdy. Půdu, pozemek, zahradu. 
Obrazy od p. Jambora, Blažíčka, Kalvody, 
plastiky p. Štursy. Sběratel z NMnM. Tel.: 777 
757 500. 
Koupím garáž v lokalitě Holubka. Tel.: 608 
724 448.
Prodám poplastované pletivo - hnědé - v. 125 
cm x 25 m. Cena 700 Kč. Tel.: 722 214 987.  
Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.: 
721 469 234.
Toyota Yaris - prodám kompletní sadu let-
ních kol na plechových discích 5Jx15, rozměr 
pneu: 175/65/R15 Bridgestone Ecopia EP 
25, hloubka vzorku 7 mm, vyrobeno v r. 2013, 
bez poškození. Cena 5 000 Kč. Tel.: 725 702 
811.
Nabízím výuku angličtiny a italštiny, mám 

30letou praxi, mohu i docházet. Tel.: 774 967 
699.  
Pronajmu dlouhodobě garáž pod Holubkou. 
Tel.: 605 489 141. 
Prodám dětský kočárek modré barvy zn. 
Patron Apollon Alux trojkombinace včetně 
příslušenství (cena 5 000 Kč), dětský přeba-
lovací pult (70x100x50cm) včetně zásuvky a 
úložného prostoru (cena 2 000 Kč) a digitální 
váhu pro miminko (cena 500 Kč). Tel.: 723 
854 941.
Obec Orličky pronajme byty rodinám s dět-
mi, v obci škola, obchod, pošta, autobusové 
spojení do okolí. V obci i okolí různé pracovní 
příležitosti. Kontakt starosta@obecorlicky.cz, 
723 545 666.
Prodám byt 2+1 v NMnM na ul. Budovatelů. 
Tel.: 739 442 755.
Prodám 200litrové akvárium, vylepené, 
boční čištění vody, stojan, zářivkové světlo, 
hrncové čerpadlo GOOL, končím pro nemoc, 
cena 
3 000 Kč. Tel.: 561 021 433. 
Pronajmu byt 3 + 1 u nemocnice. K dispozici 
na podzim 2016. Tel.:604 939 871.
Hledám lidi, které zajímají mimozemské 
civilizace, a fanoušky Ericha von Dänikena k 
občasným schůzkám a rozhovorům. 
Tel.: 731 680 524 nebo mitjiri@seznam.cz.

Dne 12. června 2016 
vzpomeneme 15. výročí, 
kdy na věčnost odešla 
naše drahá maminka, 
babička a manželka, paní 
Zdenka Rolinková. V 
neděli 12. června v 7.30 
hod. bude za Zdenku 
Rolinkovou v kostele sv. 
Kunhuty sloužena mše 
svatá.

Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku. S láskou v srdci stále vzpomíná 

manžel, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, 
neumírá.

Dne 25. června 2016 
uplyne první smutný rok, 

kdy nás náhle opustila 
paní Jaruška Konieczna. S 
láskou vzpomínají manžel 

Petr, děti Jana a Petr.

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v srdcích 

zůstává dál. 

Dne 18. června 2016 
uplyne první smutné 
výročí, co bez slůvka 

rozloučení odešla naše 
milá maminka a babička 

Božena Beranová z 
Nového Města na Moravě.

 S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, 
neumírá. 

Dne 12. května 2016 by 
se dožil 70 let pan Pavel 
Kubec z Nového Města 

na Moravě. S láskou 
vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami. 

Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
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Ve dnech 24.-25. června ožije Nové Město na 
Moravě tradičními slavnostmi Nova Civitas. Už 
počtvrté si letos budete moci po celé dva dny 
užít atmosféru plnou hudby, kulturních vystou-
pení, jarmarků, ale i atrakcí a zábavy pro děti, a 
to na dvou scénách. K vidění toho bude opravdu 
hodně. V pátek bude po celý den na Vratislavo-
vě náměstí řada workshopů, her a soutěží pro 
děti, ale i výstav. Program zahájí slavnostní 
fanfárou hudebníci ze ZUŠ. Svoji řemeslnou a 
odbornou zručnost budou prezentovat studenti 
SOŠ Nové Město na Moravě. Osvědčenou zába-
vou je ale také živá hudba. Proto se můžete těšit 
na vystoupení kapel Jananas nebo Schodiště či 
Vladimíra Mertu. Pořadatelé se letos rozhodli 
podpořit i místní hudební skupiny, a na slav-
nostech proto zahrají i kapely z Novoměstska. 
Hlavní scéna bude stát na Vratislavově náměstí, 
druhá v Horácké galerii. Program je sestaven 
tak, aby se jednotlivá představení nepřekrývala. 
Diváci tak budou mít možnost vidět opravdu 
vše. Sobotu zahájí oblíbené farmářské trhy, kde 
bude možné koupit potraviny poctivě vypěsto-

vané v okolí Nového Města či různé řemeslné 
výrobky. Na náměstí návštěvníky čeká Road 
Show k propagaci MS horských kol a také pre-
zentace firmy Škoda. Velký zájem jistě vzbudí 
soutěž o let vrtulníkem . Kdo nevyhraje, nemusí 
si zoufat. Let si lze také zaplatit. Helikoptéra 
bude startovat na travnaté ploše u areálu firmy 
MEDIN. Dětem v sobotu zahraje kapela Bom-
barďák, čekají je pohádky, kouzelník a spousta 
zábavy. Dospělí se mohou těšit na večerní kon-
cert vážné hudby v Horácké galerii. Na hlavním 
pódiu potom vystoupí Pavel Calta, Medvěd 009, 
Jadaband, Karel na nákupech a Gipsy Rose. So-
bota je také určena prezentaci neziskových or-
ganizací a spolků z Novoměstska. Letošní roč-
ník Nova Civitas lze vnímat také jako přípravu 
na událost roku, kterou je pro Nové Město MS 
horských kol 2016. To začíná bezprostředně po 
slavnostech a i zde pořadatelé chystají velkou 
show. Začátek léta v Novém Městě bude oprav-
du stát za to! Podrobný program vyjde ve speci-
álních festivalových novinách v polovině června. 
Najdete ho ve svých schránkách a v IC -kb-

Léto začíná s Nova Civitas

Houslistka a zpěvačka Jitka Šuranská, rodačka 
z  Kudlovic u  Uherského Hradiště a  držitelka 
dvou Andělů za world music, zahájí letos kon-
certní sérii Novoměstského Slunohraní. Hudba, 
kterou tvoří, vychází z  moravského folkloru 
a v jejím osobitém a originálním pojetí míří do 
oblasti world music. Jitka vystupuje jak sama 
s  houslemi a  elektronickou skříňkou zvanou 
loop station, tak i se svým triem, kdy k houslím 
přibyla nejen mandolína a  kontrabas, ale také 
malý cimbál a beskydské píšťaly. Na Slunohra-
ní ukáže Jitka Šuranská obě podoby své hudby, 
publikum se může těšit na barevný večer s krás-
nými moravskými písničkami v  netradičním 

hávu. V jedné skladbě se dokonce k triu připojí 
i účastníci smyčcových kurzů. Ti se s Jitkou a je-
jími hudebníky setkají už odpoledne při spe-
ciálním workshopu world music. „Vím, že na 
kurzech budou muzikanti, kteří se zabývají pře-
vážně klasickou hudbou, můžeme tedy na za-
čátku hrát z not,“ řekla Jitka k pojetí worksho-
pu. „Chtěla bych ale, aby s  námi zakusili také 
prvek improvizace a zažili pocit hraní v kapele.“ 
A jak vzniklo trio? „Měla jsem sen o vlastní ka-
pele a chvíli trvalo, než jsem potkala ty správné 
muzikanty,“ říká Jitka. „Poprvé jsme se spolu 
s  Martinem Krajíčkem a  Marianem Frýdlem 
potkali ve Frenštátě pod Radhoštěm v hudební 
škole a už na té první zkoušce jsem cítila, že je 
to ono. Ten pocit přetrvává dodnes. Jsme spolu 
dva roky a  připravujeme se na natáčení první-
ho alba.“ Z trojice muzikantů vyzařuje i  lidské 
souznění, což dává hudbě určitou nadstavbu, 
další informaci navíc. Přijďte si Jitku Šuranskou 
poslechnout v úterý 5. 7. 2016 ve 20:00 hodin 
na nádvoří Horácké galerie v Novém městě na 
Moravě. Ve čtvrtek 7.  7. vás pak překvapí Pra-
gue Cello Quartet a v pátek 8. 7. se můžete těšit 
na slavnostní závěrečný koncert s Janáčkovým 
kvartetem, Letním orchestrem a  laureátkou 
Pražského jara, klarinetistkou Annou Paulovou. 
Více informací najdete na www.slunohrani.cz.
 -red-

Moravské písně hraje po svém

Zdeňka Novotného Bričkovského zná většina 
Novoměšťáků jako skvělého a inspirativního 
učitele hudební výchovy na ZŠ Leandra Čecha. 
Málokdo ví, že kromě kantorské kariéry se věnu-
je filmařině. Jako režisér má na svém kontě řadu 
vynikajících dokumentů. Jeho snímky jsou pro-
mítány na Mezinárodním festivalu v Karlových 
Varech, na festivalu Jeden svět a na celé řadě 
dalších prestižních festivalů. Velkou popularitu 
si jako režisér získal díky dokumentům o původ-
ních národech Sibiře. Jeho hlavním tématem 
je ale duchovní cesta ve všech jejích podobách. 
Tomuto tématu se věnuje i jeho zatím poslední 
snímek „Nevyslovitelné“. Dokument o Igoru 
Angelovi, který jako prostředek duchovního 
růstu využívá hudbu. „Hudba je jedním z klíčů 
k otevření duchovní cesty člověka. Její tok zjem-
ňuje, procitlivuje a pročišťuje lidskou duši,“ říká 
autor filmu Zdeněk Bričkovský a vy budete mít 
možnost se o tom přesvědčit. Premiéra filmu 
se uskuteční 5. 6. od 17 hod. v kulturním domě. 
 -kb- 

Nevyslovitelné

Program:
Pátek 24.6.
Hlavní pódium – náměstí před  I. ZŠ
15:00 – Zahájení slavností Nova Civitas 
19:30 – Vladimír Merta - hudebník, publi-
cista 
20:40 – Schodiště - nestačí slyšet, musí se 
i vidět 
22:00 Jananas 
Horácká galerie – druhá scéna 
15:00 – 20:00 relaxační zóna, kavárna, vý-
stavy
17:00 Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
Sobota 25.6.
Vratislavovo náměstí – hlavní pódium
17:00 Bombarďák - dětská párty, na které 
nesmí rodiče chybět
19:30 Jadaband – pohodové funky 
21:00  Pavel Calta 
22:30 Medvěd 009 
Horácká galerie nádvoří – druhá scéna  
10:00  pohádka Julie na výletě, po skončení 
žonglérská dílna (Divadlo KUFR)
13:00 Kouzelník Michal Klaus
14:00 pohádka Dřevěné divadlo Honzy 
Hrubce
18:00  Nova Civitas Trio – zpěv Pavel Haluza

... a mnoho dalšího. Podrobnosti najde-
te v připravovaném speciálu k Nova Ci-
vitas, který naleznete ve svých schrán-
kách nebo v informačním centru. 
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Cirkusáci, divadelníci i hudebníci ze všech kou-
tů naší vlasti se v červnu opět sjedou do Nového 
Města na Moravě, aby potěšili publikum festiva-
lu Sbírka motýlů. O něm už se dá řici, že je tra-
diční kulturní akcí, koná se totiž v Novém Městě 
už podesáté. Ve Zdence Sokolíčkové, která má 
organizaci na starosti, letošní ročník vzbuzuje 
rozličné emoce. „Je to trochu rozechvění a nos-
talgie, trochu pýchy, trochu obav a trochu údivu. 
Všichni, kdo se na připravě festivalu podílíme, to 
děláme dobrovolně. Je to hodně práce, ale nako-
nec jsme vždycky rádi, že jsme se do toho znovu 

uvrtali - když je divadlo dobré, lidi přijdou a líbí 
se jim to, zahřeje to u srdce a člověk si ten pocit 
v sobě nese celý další rok, než to začne nanovo,“ 
vysvětluje svoji motivaci Sokolíčková. I letos se 
můžeme těšit na skvělé umělce. „Ze známých 
tváří bych určitě zmínila Vandu Hybnerovou 
v představení ANGEL-y a Petra Vaňka s Annou 
Polívkovou v kuse 8 GB tvrdýho porna (diváci, 
pozor, žádné porno v  představení nebude, tak 
jen abyste se zbytečně nenechali odradit  /  na-
lákat, pozn redakce). Divácky hodně přitažlivé 
by mělo být i  čtvrteční divadelní odpoledne, je-

hož program je nabitý a  vstupné dobrovolné,“ 
říká Sokolíčková. Kompletní program festivalu 
nalezenete na stránkách spolku Lysina lenina, 
(lysinalenina.cz), který akci pořádá. Pochvalu 
organizátorů zaslouží i Nové Město na Moravě. 

„Žádná jiná instituce nám na letošní ročník ne-
poskytla finance, využíváme venkovní i  vnitřní 
prostory, které patří městu, večer můžeme hlu-
čet, totiž pardon, provozovat hudbu - prostě bez 
podpory našeho města by nebylo nic,“ dodává 
Sokolíčková. Festival Sbírka motýlů potrvá od 
9. do 12. 6.  -kb-

Sbírka motýlů slaví desáté narozeniny

Na festivalu Sbírka motýlů se letos 11.  června 
představí i  Petr Vaňek, rodák z  Nového Města. 
Rozhovor s ním vedla Zdenka Sokolíčková.

Letos do NMnM přijedeš s divadelní hrou 8 GB 
tvrdýho porna. Představení se inzeruje jako in-
timní komedie o  lidech, kteří se neumí odhalo-
vat. V  čem je hraní v  komedii jiné/těžší než ve 
vážné hře?
Některé komedie fungují tak prudce, že je vaše 
bránice v nekonečném orgasmu smíchu. Těmito 
typy komedií by se daly vyvolávat porody. Osobně 
mám raději ty, v  kterých je možné některé mo-
menty udělat citlivěji. Najednou je vám z toho až 
úzko. Něco vám to připomene. Možná něco z va-
šeho života. Je to setina, která dá komedii jiný 
rozměr. Ale někdy je zapeklitě těžké se udržet 
a nevtrhnout do tohoto místa s cílem pobavit ješ-

tě víc. Ale v tom je zase ta krása živého divadla. 
Diváci reagují někdy na úplně jiných místech, 
někdy vůbec a  herec z  toho může být zmaten. 
Kapku do toho šlápne, aby prozkoumal, jestli 
obecenstvo ještě nespí. Ale zrovna na tom místě, 
které mohlo být právě citlivější.
Pociťuješ na svém osobním životě nějaké dů-
sledky dnešní všeobecné neschopnosti navazo-
vat vřelé mezilidské vztahy a  potřeby neustále 
prchat do virtuálních světů?
V  lednu jsme vyrazili se ženou do Kalifornie za 
kamarády. A  to, co je vidět u  nás v  dopravních 
prostředcích, kavárnách - obličeje nalepené na 
obrazovky telefonů, bylo tam 100x intenzivnější. 
Mobily řídily automobily, po chodnících chodily 
rodiny zabořené do mobilů. V restauraci, prostě 
všude. Ta uzavřenost do světa elekroniky je hrů-
zostrašná. Vytrhne nás jenom něco extrémního, 

čeho jsme se stali zrovna součástí. A  rychle to 
musíme natočit a  sdílet! A  lajkovat! Nemám 
to rád. Proto jsem zrušil facebook. Zatím ne 
celosvětově, ale pouze svůj profil. Moje závislost 
překročila určité hranice. Mám raději kontakt 
z očí do očí, potkávám a povídám si s lidmi. Kde? 
Třeba přes skype :)
Tvou partnerkou v  představení je Anna Polív-
ková. Je to poprvé, co se na divadle potkáváte? 
Jak se vám spolu hraje?
Je to už 3., možná i  4. projekt, u  kterého se 
s Aničkou potkáváme. Známe se dlouho, ale aby 
nám někdo nabídnul roli lidí, kteří se do sebe za-
milují? Tak to tu ještě nebylo. Kvůli rolím jsme 
museli přibrat a  zošklivět. Velká výzva! Anička 
je skvělý člověk i herečka, mě moc těší tato mož-
nost se znovu potkat. Děkujeme divadlu Letí!
 -zs-

8 GB tvrdého porna, intimní komedie?

Bezprostřední okolí novoměstského zámku 
zdobí takřka po roce další exteriérová výstava. 
Po dohodě Horácká galerie s  vedením radnice 
vybrali monumentální díla akademického so-

chaře Antonína Kašpara. Park 
zdobí osmimetrový obelisk s  ná-
zvem „Cesta“ a  snově působící 
klavíry pokryté rzí. Jejich horní 
desky, nadzvednuty na nespráv-
né straně, se proměňují v  kříže. 
Motiv kříže se pak uplatňuje 
i v  instalaci 13 monumentálních 
stolic na nádvoří galerie symbo-
lizujících Poslední večeři Páně. 
K vidění je také rozměrný „Stráž-
ce větru“ v blízkosti autobusové-
ho nádraží či sousoší „Keltských 
bojovníků“ střežících vstup do 
zámku. Výstava, jejíž ukončení je 

plánováno na konec října 2017, s sebou přinese 
různorodé reakce, představuje však cosi zvlášt-
ního, jedinečného a jistě ulpí v paměti nejedno-
ho návštěvníka našeho města. -HG-

Sochy jako z jiného světa Červen v muzeu
Brněnský výtvarník Antonín Maloň o sobě říká: 

„Mám rád, když se věci hýbou.“ Jak se pohybují 
loutky a co umí jeho mechanické objekty si bu-
dete moci vyzkoušet od 23. června v Horáckém 
muzeu. Tvůrce je původem projektant, který se 
nakonec oddal své vášni k řemeslu a dnes vysta-
vuje po celém světě a často spolupracuje s Diva-
dlem bratří Formanů, s divadlem Minor a podob-
ně. Před vernisáží se budou po městě pohybovat 
na chůdách herci z divadla Kufr v maskách od 
pana Maloně, výstavu zahájí v 16.00 hodin diva-
delním představením. Výstava potrvá celé léto, 
ve vestibulu bude pro dětské návštěvníky hrací 
domeček od výtvarníka Jakuba Zicha.V červnu 
pokračuje letní sezóna farmářských trhů, a  to 
11. června, kdy paralelně v parku probíhá diva-
delní festival Sbírka motýlů, k trhu je připraven 
workshop divadla DAMÚZA.Více informací na 
hm.nmnm.cz.  - red-



Při příjezdu ze Žďárské ulice na Palackého 
náměstí vpravo uvidíme rohový jednopatrový 
rodný dům bývalých lyžařských reprezentantů 
MVDr. Otakara a Josefa Německých. Dnes již 
jen nejstarší pamětníci si vzpomenou na veli-
kou výkladní skříň čelně směřující do Žďárské 
ulice. Výloha byla plná lustrů, stolních lamp, 
žehliček a  dalších elektrospotřebičů, které se 
vyráběly uvnitř budovy. Svoji živnostenskou 
dílnu si tam založil můj otec Oldřich Němec-
ký. Vyučil se u  Částků pasířem. Dodnes mám 
schován jeho List výučný, vydaný Společen-
stvem živností řemeslných v  Novém Městě na 
Moravě. Myslím, že nebude na škodu citovat 
z  krásně graficky upraveného listu v  pevných 
deskách se třemi zemskými znaky a  nápisem 
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. „List výučný 
Oldřichu Německému, že řemeslu pasířskému 
řádně učil se u pana J. B. Částka od 10. 1. 1924 
do 10. 5. 1927. Jelikož dle doznání pana mistra 
se po celý čas učení správně a přičinlivě choval, 
potřebných vědomostí v řemesle si osvojil, pro-
hlašuje se za řádného pomocníka pasířského.“ 

Následuje podpis mistra, předsedy společen-
stva a  spolkové razítko. Na zadní straně listu 
je několik odstavců textu pod názvem: Několik 
slov na uváženou! Pro zajímavost vyberu ně-
kolik vět: „Cestujte! Poznávejte způsob výro-
by v  jiných krajinách u  jiných národů. Hleďte 
nabýti dalšího vzdělání… republika potřebuje 
zdatných sil. Vašim úspěchem pomáháte k  zá-
možnosti celého státu. Jen národ bohatý jest 
svobodný a  nezávislý. Při cestě do ciziny se 
hlaste hrdě ke svému národu. Důstojným vy-
stupováním, svou pílí a  dovedností rozšíříte 
jeho dobré jméno.“ Když jsem chodil do školy 
a  uvedl povolání otce pasíř, tak se spolužáci 

ptali, co pase, když je pastýř. Pasíři dělali kovo-
tlačitelství, různé kávovary, konvice, podnosy, 
kovotepectví z  mosazi a  mědi, umělecké před-
měty, tedy něco podobného, co dnes dovážíme 
z Orientu. Po vyučení otec odešel pracovat do 
Prahy. Věnoval se sportu a jako jeho bratři často 
závodil na lyžích. Dvakrát získal 2. místo v zá-
vodě o Zlatou lyži, poprvé v roce 1934. Protože 
ale závodil i v Novém Městě za pražskou Slávii, 
nebyl mezi vítězi příliš prezentován. V  době 
krize, po ztrátě zaměstnání, se vrátil do rod-
ného města a začal v domě svého bratra Josefa 
sám podnikat. V přízemí domu, poslední okno 
vpravo mezi pilíři, byla kovodílna. Byla to do-
cela tmavá, nevlídná místnost, kde se vše ruč-
ně vyrábělo pouze v malých sériích. Elektrické 
byly jen vrtačky, bruska a leštička na konečnou 
úpravu chromovaných a niklovaných dílů. Byla 
tam i chromovací a niklovací lázeň. Vše se děla-
lo z mosazi a pak se chromovalo nebo niklovalo. 
Na počátku byly jen tabule plechu, mosazné 
trubky a drát. Na vykružovačce se ručně vyříz-
ly kruhy z plechu, na soustruhu vytlačily podle 
dřevěných forem misky nebo polokoule, které 
se sletovaly v baňky. Vše do nejmenších detailů 
byla práce lidských rukou. Dokonce i  spirály 
drátu do vařičů a  žehliček se vyráběly z  cívek 
odporového drátu jen pomocí malého motorku. 
Ručně byly vyrobeny i makovice na věžičku mu-
zea – viz fotografie, kde vidíme tehdejší ředitel-
ku muzea Věru Večeřovou a  Oldřicha Němec-
kého po uložení pamětních listin dovnitř větší 
i menší makovice před jejich instalací na věžič-
ku. Ale to už bylo o mnoho let později. Zájem 
byl i o sportovní dětské kočárky. Zajímavě byl 
vyřešen ohřívač na kulmy při ondulacích. Tyto 
přístroje šly dost na odbyt. Dokonce i po letech 
některé ze zbylých zásob odebralo Horácké di-
vadlo v  Jihlavě k  úpravě paruk herců. Několik 
přístrojů mám zabalených k  expedici v  roce 
1947 dodnes. Otec neměl zaměstnance, pra-
coval sám. Jen někdy měl jednoho až tři učně. 
V dílně byl od rána až do večera, většinou v zaš-
mírovaných modrákách od leštění kovů. Bydleli 
jsme v patře, ale tátu jsme večer mnohdy nevi-
děli. Když přišel z dílny, už jsme spali. V dílně se 
topilo v  piliňákách. Kdo někdy dělal v  leštírně 
v Chiraně, tak ví, že bez odsávání, které tam ne-
bylo, si tu práci neumí představit. Podobně při 
vdechování výparů kyanidů a skalice z chromo-
vací a niklovací nádrže. To se podepsalo ve stáří 
na zdraví. Je až neuvěřitelné, že v  takovýchto 
primitivních podmínkách vznikaly překrásné 
věci. Častými zákazníky byli i  lékaři z  nemoc-
nice. Mnoho lustrů z té doby visí ještě dnes ve 
starých městských domech a  stále bez závady. 
Neprodávalo se pouze v  okolí Nového Města. 

Spousta výrobků šla do Prahy, kde měl otec 
z  dřívějška kontakty na některé obchodníky. 
V patře nad dílnou byla dlouhá světlá místnost, 
kde se prováděly konečné montáže. Byl tam 
kovotlačitelský soustruh, kde se ručně tlačily 
různé misky na lustry a  lampy, nový soustruh 

na kov, tabulové nůžky a další ručně ovládané 
drobné stroje. Tam zákazníci nechodili. Přístup 
byl ze zápraží dvora pouze po žebříku. Kdo to 
zvládl, mohl tam vylézt. „Prodejna“ v  patře 
měla okno uprostřed domovního štítu směrem 
do Žďárské ulice. Tam visely lustry, na policích 
stály lampy a jiné zboží. Kancelářský stůl s psa-
cím strojem byla celá úředničina. Otec snil o vy-
budování velké kovovýroby ve vlastním domě. 
Věnoval tomu všechno. Koupil novou moderní 
kovoobráběcí frézu. Ještě nebyla instalována 
a  přišla první rána. Měnová reforma. Z  větši-
ny naspořených peněz zbyly téměř bezcenné 
papírky. Byly jsme dvě děti prosperujícího živ-
nostníka, žádní chudáci, ale jak si vzpomínám, 
neustále se u nás šetřilo na další budování, kaž-
dý výdaj domácnosti se zvažoval. Matka, ač bý-
valá úřednice berního úřadu, na nás šila a pletla 
skoro všechno oblečení. A  nakonec přišlo zná-
rodnění i těch posledních živností. Větší stroje 
byly odvezeny do komunálních podniků, ještě 
nevybalená fréza do Chirany a  otec převeden 
do komunálních služeb i se svou dílnou, včetně 
všeho inventáře, jako zaměstnanec. Ve své bý-
valé dílně jako zaměstnanec podniku pracoval 
až do důchodu. V roce 1978 ve věku 71 let ze-
mřel. Tak skončil jeden sen o velkém podnikání 
a s ním i řemeslo.  Otakar Německý

NOVOMĚSTSKO

Seriál Zmizelé Nové Město
Kovovýroba, výroba elektrospotřebičů a uměleckých 
předmětů - Oldřich Německý
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Rodina Německých v roce 1938. Vlevo 
nahoře je lyžařský závodník Josef, vedle něj 

vpravo je Oldřich a dole v uniformě stojí 
MVDr. Otakar Německý. 

Oldřich Německý s Věrou Večeřovou 
při ukládání listin
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Anna Ráčková se narodila v roce 1892 na Ráčko-
vě mlýně, který stával do roku 1936 u nynějšího 
Klečkovského rybníka. Měla ještě o 6 let mladší 
sestru Miloslavu. Mlynář Ráček se choval ke své 
manželce Marii velmi hrubě. Hlavním důvodem 
možná bylo, že mu nedala syna, který by mohl 
být jeho nástupcem. Drsný vztah k  její matce 
měl velký vliv na další život Anny, která se nikdy 
nevdala. Odmalička byla vychovávána spolu se 
sestrou u  svých prarodičů Petra a  Marie Šíro-
vých, kteří měli již svých šest dětí. U nich v domě 
čp. 57 žila až do svého odchodu do Vídně. Její 
dva strýcové Petr Šír, který byl katolickým kně-

zem, a  Jiří Šír, pozdější 
armádní podplukovník, jí 
zajistili vzdělání v  kláš-
terní škole ve Vídni, kte-
rou navštěvovala v  letech 
1909-1910. Školu o  osm-
nácti předmětech zdárně 
absolvovala. Náhoda tomu 
chtěla, že se v  té době ob-
rátila na matku představe-
nou manželka  následníka 
trůnu Ferdinanda d’Este, 
kněžna Žofie z  Hohen-
bergu, pocházející z  české 
šlechty Chotkových, aby jí 
doporučila vychovatelku 
pro své dva syny. Podmín-
kou bylo, aby kromě per-
fektního vzdělání uměla 
vychovatelka česky. Tak se 
stalo, že Anna vychováva-
la syny následníka trůnu 
Rakouska - Uherska  deset 
let - až do roku 1920. Fer-
dinand d’Este důsledně trval na tom, aby  sy-
nové Max a  Ernest velmi dobře ovládali jazyk 
český. Během celé té doby,  tedy i  ve válečných 
letech, žili většinou na Konopišti. Celou rodinu 
velmi dobře poznala a i později vždy vzpomína-
la na jejich hezké vztahy. V  letech  1920-1921 
absolvovala jednoroční obchodní školu v  Brně, 
a protože dobře ovládala český a německý jazyk 
spolu s  těsnopisem, byla v  letech  1921-1930 
zaměstnána jako oficiantka v Užhorodě na refe-
rátu Ministerstva sociální péče pro  Podkarpat-
skou Rus. V letech 1931-1949 působila v Brně 

na úřadě pro válečné poškozence. Zde od roku 
1950 žila v  důchodu a  později se  přestěhovala 
ke strýci do Nového Města na Moravě. Bydlela 
v  domě na  Žďárské ulici čp. 47, vedle nynější 
restaurace Sport. Pečovala o svého strýce Jiřího 
Šíra, podplukovníka v. v., až do jeho smrti v roce 
1972. V rodině paní Miloslavy Chmelařové-Tuli-
sové, která byla její neteř, bydlela do srpna 1974, 
kdy po operaci zlomeniny krčku stehenní kosti 
následkem  embolie dne 14.  9.  1974 zemřela. 
Pohřbena je u kostelíčka na místním katolickém 
hřbitově. Na svou vychovatelku rodina nezapo-
mněla. Například v  roce 1936 se slečna Anna 
zúčastnila Ernestovy svatby, v roce 1966 navští-
vila na pozvání hraběnky Sofie Nosticové, dcery 
Ferdinanda d’Este, Vídeň a  Arstetten. V  roce 
1970 a  později asi čtyřikrát přijel za Annou do 
Nového  Města vnuk následníka trůnu, vévoda 
Franz von Hohenberg. V  září  1974 přijel něko-
lik dnů po jejím pohřbu, předpokládal, že Anna 
Ráčková je v nemocnici. Tak se uzavřela životní 
dráha obětavé ženy, která měla tak blízko k  ro-
dině člověka, jehož úmrtí předznamenalo vznik 
první světové války.
Podle vyprávění paní Chmelařové sepsal Jiří Ja-
níček.

Neobyčejný život Anny Ráčkové ze Žďárské ulice

Slečna Ráčková

Slečna Anna Ráčková (první zprava) se svojí rodinou. V horní řadě zleva vidíme její sestru 
Miloslavu, strýce Petra a strýce Jiřího v uniformě. Prarodiče Marie a Petr Šírovi sedí pod nimi 

uprostřed.

Děti následníka trůnu Ferdinanda d´Este.
 Zleva Sofie, Ernest a Max

Příště: 

Žďárská ulice 
pokračování 



16 / NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2016

tel.: 566 692 214
www.hettich.com

Personal_HCR@de.hettich.com
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PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová a dřevěná okna do konce června 2016  
a vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 1. 5. - 30. 6. 2016.

Sv te se do rukou
realitního maklé e roku

2014  kancelá e REMAX Pro
 733 679 932 lenka.madericova@re-max.cz

www.lenkamadericova.cz

Lenka
MAD I OVÁ

Chcete PRODAT
i PRONAJMOUT

Vaši nemovitost?Pro

Nové M sto na Morav

FAN SH P

Horská kola

MS

NMNM

2016

PRODEJ VSTUPENEK od 200 K

N vé M st na M rav

Ticket sales WORLD CHAMPS

HODINOVÝ MANŽEL • i zednické práce • tel.: 604 907 053
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VYSTARTUJTE
ZA NOVÝMI ZÁŽITKY!

NENECHTE SI UJET #MONTECARLOROADSHOW:
› 8 testovacích vozů,
› tipovací soutěž o dva vozy ŠKODA a zájezd do Monte Carla,
› doprovodný program pro malé i velké motoristy,
› Kofola za testovací jízdu a celá řada dalších aktivit.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

montecarloroadshow.cz

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na Vás!
25. 6. 2016 od 9.00 do 16.00 hodin
na náměstí v Novém Městě na Moravě

Přijďte odhalit kombinaci adrenalinu, stylu a zábavy v podání kompletní řady vozů ŠKODA v provedení Monte Carlo!
Užijete si testovací jízdy i bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Navíc můžete hrát o dva vozy ŠKODA 
v provedení Monte Carlo, zájezd do Monte Carla a spoustu dalších cen. Buďte s námi na montecarloroadshow.cz
a na sociálních sítích pod #MonteCarloRoadshow.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Fabia Monte Carlo: 4,7–4,8 l/100 km, 107–110 g/km

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

červen výstava Léto s knihou a časopisem městská knihovna

červen výstava Průvodce vám napoví, kam na dovolenou městská knihovna

červen kvíz Poznej cizí země – soutěž pro děti městská knihovna

červen výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

červen výstava František Vízner – Sklo / Miroslav Matoušek – Fotografie Horácká galerie

červen výstava Documenta Bohemiae Artis Phototypica / Karel IV. a jeho doba Horácká galerie

červen výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

červen výstava Jan Vičar – Afrika Horácká galerie

Do 19. 6. výstava Výstava ZUŠ Horácké muzeum

1. 6.   9:00 zábava Den dětí v knihovně městská knihovna

2. 6. 17:00 vernisáž Ladislav Martínek – kresby Horácká galerie

2. 6. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání – Čarokrásná Austrálie Caffé Stone

4. 6. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

5. 6. 14:00 zábava Dětský den Penzionu Vrchovina Penzion Vrchovina

5. 6. 15:00 divadlo Pohádka pro děti K CLUB

5. 6. 17:00 film Nevyslovitelné – premiéra dokumentárního filmu kulturní dům

9. 6. 17:00 vzdělání 24 hodin strážcem slonů a nosorožců – přednáška Horácká galerie

9. 6. - 12. 6. festival Sbírka motýlů – tradiční festival divadla, hudby a dobré zábavy Vratislavovo náměstí

11. 6.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

11. 6. 19:30 divadlo 8 GB tvrdého porna – intimní komedie kulturní dům

15. 6. 19:00 kvíz Zábavný kvíz K CLUB

16. 6. 17:00 vzdělání Karel IV. a jeho doba – komponovaný pořad Horácká galerie

18. 6. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

21. 6. 19:00 koncert Marta Kubišová – koncert pořádá Domácí hospic Vysočina kulturní dům

23. 6. 16:00 vernisáž Výstava loutek A. Maloně – kouzelné loutky pro děti Horácké muzeum

24. 6.- 25.6. festival Nova Civitas – tradiční novoměstský festival Vratislavovo náměstí

25. 6.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

28. 6. 20:00 vzdělání Dan Přibáň: Trabantem napříč kontinenty kulturní dům

29. 6. 19:00 kvíz Zábavný kvíz K CLUB

Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ČERVEN 2016

11. a 12. 6. Lázeňský triatlon
průběžně od 11:00 do 12:00., od 15:00 
od 18:00 

17. 6. Sanitární den - otevřeno 
od 14 hodin

3. 6. Evropský den jízdních kol 
víte, že do lázní můžete přijet na kole?

OTEVŘENA SLUNEČNÍ TERASA, ZAHÁJEN PRODEJ LÁZEŇSKÝCH OPLATEK

18. a 19. 6. Algida víkend – v 11:00, 15:00 a17:00 - 
zábavný program v bazénové hale a fitness

25.6. Den námořníků – námořníci jsou u nás 
vítáni!

V pondělí 6., 13., 20. a 27. 6. od 18:30 do 
20:30 - Mokrý bar - Výživové poradenství 
Ing. Jiřího Žáka 


