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Městské lázně Stavbou roku
Nové Město získalo prestižní ocenění. Budova Městských lázní, které 
se slavnostně otevřely v listopadu 2015, byla oceněna jako Stavba roku 
Kraje Vysočina 2015.
Soutěž pořádá Spolek Stavba Vysočiny a vypi-
suje ji ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve 
stavebnictví ČR (SPS), Českou komorou auto-
rizovaných inženýrů a techniků činných ve výstav-
bě (ČKAIT) a Krajem Vysočina. Smyslem soutěže 
je ocenit titulem Stavba roku Vysočiny ty projekty 
a rekonstrukce, které kvalitativním způsobem 
změnily a mění podobu Vysočiny. „Jsem velmi rád 
za tento skvělý úspěch. Vždy, když se taková stav-
ba staví, hrozí, že nějak degraduje místo, kde stojí. 
Ocenění ale potvrdilo, že budovu Městských lázní 
se krásně podařilo umístit do krajiny. Naopak si 
myslím, že své okolí zkrášlila a lidé žijí na hezčím 
místě, než žili předtím,“ říká starosta Nového 
Města na Moravě Michal Šmarda. Elegantní bu-
dova Městských lázní stojí na břehu Bezděčky, 
v sousedství teplárny, kterou svoji hmotou zasti-
ňuje. Tvoří tak zajímavý přechod mezi sídlištěm 
a oblastí zeleně kolem potoka. Vítězství lázní bylo 
příjemný překvapením i pro architekta společnosti 
Arch Design s. r. o. Jaroslava Dokoupila. „Stavba 
Městských lázní totiž není nijak honosná nebo 
okázalá. Byla pořizována z veřejných prostřed-
ků, které si Nové Město na Moravě našetřilo.“ 
Už když se stavba lázní plánovala, bylo jasné, že 

budova musí splňovat dvě základní kritéria – musí 
být úsporná a funkční. Hledaly se proto cesty, 
jak za lázně utratit co nejméně peněz. A to jak 
za stavbu, tak za následný provoz. „Podle mého 
názoru je právě toto správný přístup k veřejným 
zakázkám. Projektu se osobně věnoval pan sta-
rosta Šmarda a strávili jsme nad jeho koncepcí 
mnoho času v bouřlivých, ale přínosných disku-
zích. Myslím, že výsledkem je hezká, dokonale 
funkční a úsporná stavba a právě to zřejmě porota 
ocenila,“ dodává Dokoupil. Městské lázně přitom 
měly v soutěži Stavba Vysočiny silnou konkurenci. 
O ocenění se ucházely například Zimní stadion 
v Telči nebo futuristická rozhledna Fajtův kopec 
ve Velkém Meziříčí. Pro Městské lázně je ocenění 
už druhým velkým úspěchem. V dubnu oslavily 
50 000. návštěvníka. To jen potvrzuje, že o služby 
lázní je i po zimě velký zájem.
V létě lázně chystají celou řadu zajímavých akcí. 
Návštěvníky čeká letní občerstvení v Mokrém 
baru, zmrzlina před hlavním vchodem. K odpo-
činku a opalování lidem jistě poslouží i venkovní 
terasa. Návštěvníky také čeká celá řada zají-
mavých akcí a programů. Podrobnosti najdete 
na webu lazne.nmnm.cz.  -kb-

Vážení čtenáři,
jistě jste si na první pohled všimli, že červencové 
vydání Novoměstska vypadá jinak než ta předcho-
zí. Nová podoba je výsledkem naší snahy o zkva-
litnění měsíčníku a jeho přizpůsobení současným 
trendům. Od nového grafického zpracování si 
slibujeme, že informace v Novoměstsku budou 
přehlednější, články čitelnější a noviny získají 
moderní tvář. Věříme, že i vám se nová podoba 
časopisu zalíbí tak jako nám.
Protože Novoměstsko je měsíčníkem občanů Nového 
Města, rozhodli jsme se věnovat více prostoru právě 
jim. V každém čísle tak už několik měsíců vychází 
pravidelné rozhovory s novoměstskými sportovci, 
v budoucnu by se na stránkách Novoměstska měly 
objevit například texty studentů zdejšího gymnázia 
nebo členů našich sdružení a  spolků. Zároveň 
bychom tímto chtěli oznámit vznik nové rubriky 
„Váš příběh“. Pokud kdokoliv z vás Novoměšťáků 
zažil či viděl něco zajímavého, pošlete nám svůj 
příběh na e-mail zpravodaj@nmnm.cz. Pokud to 
bude možné, rádi ho otiskneme.
Grafika a nové rubriky ale nejsou jedinou změnou, 
kterou Novoměstsko v posledních měsících prodě-
lalo. Redakční tým opustila dlouholetá editorka 
Jitka Svojanovská. Rád bych jí touto cestou po-
děkoval za pečlivou práci, kterou Novoměstsku 
věnovala, a osobně také za pomoc při přebírání 
Novoměstska na pozici editora. Přeji jí také 
mnoho úspěchů do budoucna a vám, milí čtenáři, 
příjemné čtení! Kryštof Benoni, editor
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Tři kříže atraktivnější
Lokalita Tři kříže by měla brzy prokouknout. 
Za tím účelem město uzavřelo spolupráci 
s Ústavem zahradní a krajinářské architektu-
ry Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. Ještě letos budou představeny plá-
ny, jak zatraktivnit toto místo. Počítá se se 
zpřístupněním prostoru, tvorbou pěších 
i cyklotras, přidáním mobiliáře a především 
pak péčí o samotnou dominantu.  -mah-

Město bojuje proti úbytku 
obyvatel
Je to trend posledních let. Potýká se s ním řada 
měst v okolí i celé České republice. Stejně jako 
mnoha okolních městech i v Novém Městě na 
Moravě ubývá lidí, kteří zde mají přihlášené 
trvalé bydliště.

Úbytek sice není tak dramatický jako třeba ve 
Žďáru nad Sázavou, ale je dost velký na to, aby se 
jím začalo zabývat vedení města. „Je to nepříjem-
ná věc, proti které se snažíme bojovat zejména 
tím, že vytváříme podmínky pro mladé rodiny. 
Snažíme se, aby bylo dostatek míst ve školkách, 
investujeme víc peněz do základních škol, aby 
rodiny měly důvod tady zůstávat. Soustředíme se 
ale také na péči o seniory,“ říká starosta Nového 
Města na Moravě Michal Šmarda. Jestli bude 
tato strategie úspěšná, se ukáže až za několik 
let. Zkušenosti ostatních měst ukazují, že řešit 
podobný problém je totiž vždy běh na dlouhou 
trať, a nutno dodat, málokde se daří neblahý trend 
zvrátit. Podle aktuálních výsledků žije v Nové 
Městě 10 120 lidí, kteří zde mají přihlášené trvalé 
bydliště. Město tak balancuje na ofi ciální hranici 
10 tisíc, která výrazně ovlivňuje příjmy do měst-
ské pokladny. „Na jednoho trvale přihlášeného 
město dostává z vybraných daní cca 8 500 Kč 
ročně, dále od něj vybere poplatek za komunální 

odpad 480 Kč. Navíc dostáváme z vybraných daní 
za žáka ZŠ a MŠ cca 8 200 Kč a za zaměstnance 
400 Kč,“ vysvětluje Tomáš Vlček z fi nančního 
odboru. Zároveň upozorňuje na fakt, že město od 
roku 2009 přišlo o více než 600 obyvatel. „Určitě 
je to výrazný problém. I v případě, že bych počí-
tal, že nám ubyli pouze dospělí a nezaměstnaní 
obyvatelé, tak jsme úbytkem obyvatel od roku 
2009 přišli celkem o více než 28 mil. Kč. Navíc 
toto číslo narůstá každoročně o vyšší částku,“ 
dodává Vlček. Město tak přichází o prostředky na 
provoz, dopravu, údržbu, stejně tak jako na nové 
investice. Ve městě přitom žije mnohem více lidí. 
Trvalé bydliště ale mají hlášené jinde, a proto se 
do celkového počtu obyvatel nezapočítávají.  -kb-

Ptali jsme se zastupitelů: Co je podle vás důvodem úbytku 
obyvatel v NMnM a co proti tomu může město dělat? 

Tomáš Krejčí /ČSSD/

Ten stav je alarmující. Podle mého názoru se pod to podepisuje zejména ten fakt, 
že lidé musí cestovat a stěhovat se za zaměstnáním. Přitom stále roste počet žáků, 
kteří studují všeobecně vzdělávací obory, to znamená gymnázia. Jejich absolventi 
potom odcházejí na vysoké školy a na malých městech nenacházejí pracovní 
uplatnění. Měli bychom proto podporovat odborná učiliště a jim podobné školy, 
které nabídnou profesi, se kterou se zde mladí lidé lépe uplatní.

Dan Sokolíček /ODS/
S títmto problémem se potýká více měst, a to v celoevropském měřítku. Myslím, 
že je to tím, že lidé hledají ubytování blízko místa, kde pracují, a tam, kde je dobré 
zázemí pro jejich děti. Pokud chce město minimalizovat pokles počtu obyvatel, 
mělo by se zaměřit na tyto oblasti. V prvé řadě pokusit se zlepšit dostupnost do 
zaměstnání, tedy dobré spojení do míst, kde lidé pracují, ideálně například vlakem. 
A soustředit se na kvalitní vzdělání dětí a jejich volnočasové aktivity.

Lubomír Buchta /ANO 2011/
Úbytek obyvatel je způsoben tím, že je tu málo práce a lidé odcházejí za prací 
jinam. V regionu nám chybí průmysl, který by vytvořil nějaká pracovní místa. 
Na druhou stranu ekonomika roste a fi rmy začaly nabírat lidi, a to by se mohlo 
projevit pozitivně.

Zákaz používání zábavní 
pyrotechniky
Od 1. srpna letošního roku bude v celém 
městě a  jeho místních částech zakázáno 
používání zábavní pyrotechniky. Tímto se 
zpřísnila vyhláška, která se vztahuje k do-
držování veřejného pořádku. Doposud platil 
zákaz pouštění dělobuchů v památkové zóně. 
V případě použití zábavní pyrotechniky může 
město udělit výjimku. Týkat se bude pořá-
dání kulturních, sportovních akcí, případně 
významných soukromých akcí. Ohlašovací 
povinnost se pak nevztahuje k 31. prosinci 
a 1. lednu, kdy je používání pyrotechniky po-
voleno. Dodržování vyhlášky bude bedlivě 
hlídat městská policie. Při jejím nedodržení 
je třeba počítat s postihy.  -mah-

Uzavřené parkoviště 
před nemocnicí
Od 2. do 3.  července bude pro veřejnost 
dočasně uzavřeno hlavní parkoviště před 
nemocnicí. V době konání MS horských kol 
sem budou zajíždět vozy kyvadlové dopravy, 
která bude přepravovat fanoušky v průběhu 
mistrovství. Pacienti a návštěvníci nemocnice 
mohou využívat dolní parkoviště s vjezdem 
z ulice Německého.  -mah-

Stavba spojovacího krčku
V plném proudu je stavba spojovacího krč-
ku mezi Gymnáziem Vincence Makovského, 
školní jídelnou a ZŠ Leandra Čecha. Od září 
usnadní přesuny žáků a studentů do jídelny. 
Vedle samotné stavby dojde také k úpravě 
nádvoří mezi budovami, kde vznikne odpo-
činková zóna. Celkové náklady by neměly 
přesáhnout 6 milionů korun.  -mah-
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aktuální informace na www.nmnm.cz

Třiďme odpad,
vyplatí se nám to
Krajská soutěž My třídíme nejlépe 2016 se 
přehoupla do své druhé poloviny. V kategorii 
největších sídel patří našemu městu prozatím 
druhé místo. Před námi se drží Velké Meziří-
čí. Abychom zvítězili, je třeba ještě více třídit. 
V soutěži se přihlíží na množství vytříděné-
ho odpadu, kvalitu sběrné sítě a efektivitu 
sběru. Sleduje se výtěžnost papíru, plastu 
a skla a navíc existuje takzvané doplňkové 
hodnocení, kde lze získat další body. Jde 
například o sběr nápojového kartonu a sběr 
kovu. V 11. ročníku soutěže o ceny v hodnotě 
půl milionu korun bojuje celkem 685 obcí 
a měst z Kraje Vysočina, které jsou zapojeny 
v systému EKO-KOM.  -mah-

Projekt na nový domov 
pro lidi s handicapem
V Rokytně by mohl vzniknout domov pro lidi 
se zvláštním režimem. Nová sociální služ-
ba by našla zázemí v budově Arche, která 
v současnosti chátrá. Na město se obrátil 
poskytovatel sociálních služeb, který by se 
tu rád staral o lidi se sníženou soběstačnos-
tí. V současnosti se v této věci vypracovává 
projekt. Zdali bude služba zprovozněna, je 
odvislé od rozhodnutí vedení Kraje Vyso-
čina, které by nová lůžka muselo zahrnout 
do střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb. Pokud bude hejtmanství souhlasit, 
požádá si investor o dotaci. Důležitá bude 
také komunikace se státem, který je vlast-
níkem objektu.  -mah-

Podpora lesnických 
činností
Kdo má les nebo v něm pracuje, věnuje se 
myslivosti či zpracovává dřevo, může žádat 
o finanční přilepšení. Od 1. června se roz-
běhla nová vlna podpor. Je možné využít pří-
spěvky na hospodaření v lese, na vybrané 
myslivecké činnosti, dotace na ochranu 
a reprodukci lesních dřevin a další pobídky. 
Bližší informace jsou zveřejněny na webu 
www.radnice.nmnm.cz.  -mah-

Investice města v roce 2017 
dosáhnou téměř 76 milionů
Plán investic na příští rok je již schválen. Zastupitelé města rozhodli 
o tom, že do rozvoje bude investováno takřka 76 milionů korun.

V příštím roce město čekají opět významné 
investice.„Investiční plán jsme oproti jiným 
městům schválili v předstihu. Tím pádem máme 
dostatek času na přípravu všeho potřebného. 
Týká se to zejména výběrových řízení, která se 
tak mohou uskutečnit ještě letos. Díky tomu je 
velká šance dosáhnout výhodnější ceny a tím 
ušetřit,“ říká novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Schválený plán je závazný a  bude 
součástí návrhu rozpočtu města na rok 2017.
Nejvýznamnější investiční akcí příštího roku 
bude pokračování výstavby Komunitního 
domu seniorů na Žďárské ulici. Nemalou část 
prostředků spolkne také výstavba kanalizace 
v Rokytně, na kterou se podařilo získat státní 
dotaci. Pokračovat bude také příprava výstavby 
nových prostor ZUŠ Jana Štursy. Než se dá škola 
do pohybu, bude třeba upravit budovu VZP, kde 
najde nové zázemí.Město nezapomnělo ani na 
opravy. Počítá  s kompletní rekonstrukcí ulice 
Drobného, a to včetně kanalizace. Prokoukne 
rovněž ulice Sportovní, kde ve spolupráci 
s  Krajem Vysočina budou vybudována nová 
parkovací místa a chodníky. Chodník přibude 
i na Petrovické ulici. Maršovice se mohou těšit 

na opravu komunikace v úseku od rybníka Kně-
zovec po Maršovskou rychtu. Město se pokusí 
získat i dotaci na vybudování přechod pro chod-
ce na Žďárské ulici u nového Komunitního domu 
pro seniory. V případě MHD by měly přibýt dvě 
zastávky na Betlémě.
A  jak se vlastně takový plán investic tvoří? 
„V prvé řadě jsou zohledněny nedokončené akce 
z předchozích let, dále pak akce, do kterých se 
pustíme společně se Svazkem vodovodů a kana-
lizací, jejichž realizace je již v době přípravy 
investic na rok 2017 předjednána. Zbývající 
finanční prostředky pak dělíme mezi ostatní 
akce,“ přibližuje Tomáš Vlček z finančního od-
boru města. Není pravidlem, že by se na všechny 
plánované akce dostalo. To však není na škodu. 
A tak i v příštím roce se budou zadávat studie či 
se projektovat. Týká se to například přípravy III. 
etapy výstavby chodníku v Olešné, či chodníku 
ve Slavkovicích. „Plán investic odpovídá schvá-
lenému rozpočtovému výhledu. Pokud nedojde 
k razantnímu poklesu naší ekonomiky a s tím 
spojených daňových příjmů, nebude problém 
s jeho dodržením,“ uzavírá starosta Šmarda. 
 -mah-

Nová lávka přes Bezděčku
Na začátku června byla dokončena stavba lávky 
přes říčku Bezděčku. Umístěna je v bezprostřední 
blízkosti Městských lázní a nahradila provizorní 
lávku. Umožňuje pohodlný přístup k lázním smě-
rem od parkoviště u Billy. Nový prvek je nejen 
funkční, ale také hezky vypadá. „Od počátku 
jsme chtěli, aby lávka zapadla do krajiny, což se 
myslím povedlo,“ říká novoměstský místosta-
rosta Stanislav Marek. Délka lávky je 20,2 m, 

průchozí šířka činí 2 m. Základem stavby jsou 
dřevěné trámy, na kterých je uložena mostovka 
z dřevěných prken. Nosná konstrukce zábradlí 
je rovněž dřevěná, výplň je z kovu. Ceněna bude 
také pro svoji bezbariérovost. Zároveň s lávkou 
byl vybudován navazující chodník na pravém 
břehu říčky od lázní k lávce a na levém břehu od 
lávky ke stávající pěšině k supermarketu. V místě 
nechybí ani nové veřejné osvětlení.  -mah-
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Město přispěje na nové fasády
Až dvacet procent z  ceny může 
dostat každý, kdo zažádá město 
o dotaci na opravu fasády. Dota-
ce není půjčka, a tudíž se nemusí 
vracet.

Město na ni použije peníze z Fondu bydlení. 
Dotace jsou určeny pro rodinné i činžovní domy 
a stavitel musí pro získání dotace splnit určité 
podmínky. Zejména se musí s městem dohodnout 
na tom, jakým způsobem bude rekonstrukce fa-
sády provedena. „Je to motivace k tomu, aby lidé 
třeba nepoužívali jen nejlevnější barvy, ale aby 
fasáda po opravě nějak odpovídala celkovému 
vzhledu města. Když bude tedy soukromý majitel 
ochoten opravu konzultovat, město mu může při-
spět,“ vysvětluje starosta města Michal Šmarda. 
Podle něj není možné od soukromých majitelů 
očekávat, že budou vnímat architektonické sou-
vislosti a stavební koncepci města. Dotace by ale 
pro ně mohla být tou pravou motivací.
Na návrhu, jak by fasáda mohla vypadat, by 
mohla spolupracovat i architektonická komise 

města. „Ta má správný nadhled a vnímá věci 
v  souvislostech,“ věří Šmarda. Fond rozvoje 
bydlení vznikl z rezerv, které město získalo na-
příklad privatizací nemovitostí. Jeho smyslem 
je, aby takto získané peníze město neprojedlo, 
ale investovalo z  nich další projekty spojené 
s bydlením. Z fondu tak bude městem spolufi-
nancována například stavba Komunitního centra 
pro seniory.
Kromě dotací je možné z fondu rozvoje bydlení 
žádat také o půjčky. Termíny město vyhlašuje 
dvakrát ročně. Podle místostarosty Stanislava 
Marka město v  letošním prvním kole půjčilo 
z  fondu zhruba 400 tisíc korun. „Žádost si 
podali celkem tři vlastníci rodinných domů,“ 
uzavírá Marek.
Žádosti o dotace na fasády budou přijímány 
na předepsaném tiskopise včetně všech po-
vinných příloh na podatelně MěÚ v termínu 
od 21. 7. 2016 – 1. 8. 2016. Veškeré podrobné 
informace naleznete na úřední desce města, 
webových stránkách www.radnice.nmnm.cz 
nebo u  vedoucího finančního oddělení Ing. 
Tomáše Vlčka, kancelář ve III. nadzemním 
podlaží.                                -kb-, -hzk-

Prodej budovy 
kina a Sadílkovy 
vily
Prodej budovy novoměstského kina a Sa-
dílkovy vily byl napodruhé úspěšný. Pro se 
již vyslovili také zastupitelé. Nový majitele 
se tak bude moci brzy pustit do práce. Oba 
objekty chce zrekonstruovat. V první řadě 
se zaměří na Sadílkovu vilu, kde vzniknou 
byty. Město prodejem získalo 2 975 000 Kč. 
Prostředky použije pro další investice, které 
dělají život ve městě lepším. Více o prodeji 
obou budov zveřejníme v srpnovém vydání 
Novoměstska.  -mah-

Elektronické 
recepty
Novinku si pro své pacienty připravila 
novoměstská nemocnice. Na konci května 
začaly být plošně vystavovány předpisy na 
léky v podobě elektronického receptu (eRe-
cept). Ten obsahuje speciální čárový kód 
a je vytištěn na klasickém receptu nebo na 
obyčejném kancelářském papíru. Na eRe-
ceptu nemusí být klasické razítko a podpis 
lékaře, které jsou obsaženy v čárovém kódu. 
S vyzvednutím léků nebudou mít pacienti 
žádný problém ani v nemocniční lékárně, 
ani v jiných běžných lékárnách. Nejde při-
tom o krok do neznáma, nemocnice zača-
la zkušebně vydávat eRecepty v několika 
ambulancích už v polovině loňského roku. 
 -red-

Město pomohlo 16 obcím
Již jsme informovali, že naše město výhodně 
nakoupilo elektřinu a plyn. Svým nákupem, 
kterým se předzásobovalo na roky 2017 
a 2018, pomohlo i dalším 16 obcím mikro-
regionu. Klíčem k úspěchu byla sdružená 
poptávka. Do společného nákupu se zapojily 
Bobrůvka, Daňkovice, Fryšava pod Žákovou 
horou, Javorek, Krásné, Kadov, Křižánky, 
Líšná, Nová Ves, Radostín nad Oslavou, Tři 
Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří a městysy 
Bobrová a Sněžné. Novoměstská radnice na-
kupuje energie na burze od roku 2011 mimo 
jiné pro své školy, kulturní zařízení a sociální 
služby.  -mah-

Kraj má plány s budovou zámku
Novoměstský zámek byl po staletí srdcem města a symbolem jeho his-
torie. Posledních několik desítek let ale jeho význam upadá. Vystřídaly 
ho jiné dominanty. Vysočina Arena, Městské lázně, opravená budova 
radnice, kulturní dům a mohli bychom pokračovat.

Je to pochopitelné, životní styl 
a priority lidí se změnily a při po-
hledu na město z okolních kopců 
mu jednoznačně dominují věžáky 
a sídliště. Svůj význam ale bu-
dova zámku stále má. Sídlí v ní 
Horácká galerie, která se stará 
o  umělecké sbírky, a  ve zdech 
zámku je zapsána historie naše-
ho města.
Možná i proto se vedení Kraje 
Vysočina rozhodlo vrátit zámku 
zašlou slávu a celý areál zrekon-
struovat. „Na rekonstrukci jsme 
se dívali v širším kontextu než pouze jako na 
opravu Horácké galerie,“ říká Petr Všetečka z ate-
liéru Transat, který Kraj Vysočina pověřil vypra-
cováním předběžné studie. „Podle historických 
map víme, že na zámek navazoval zámecký park 
a silnice vedla dále od zámku. Dnes je vše jinak. 
Silnice zámek obkružuje a místo parku stojí auto-

busové nádraží. Tím park zanikl a z historického 
obrazu zámku, který se tyčil nad parkem, nic 
nezbylo,“ konstatuje Všetečka. „Zámek samotný 
potom působí velmi uzavřeným dojmem, byť pů-
vodně byl zcela průchozí,“ dodává.
Se svými kolegy proto vypracoval ambiciózní 
návrh, který počítá s kompletní rekonstrukcí bu-
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dov a okolí zámku a obnovou zámeckého parku. 
Nádvoří zámku by se mělo pro návštěvníky gale-
rie proměnit v jakousi klidovou zónu s kavárnou 
a potřebným zázemím. Odtud by měl být volný 
průchod do nově zrekonstruovaného zámeckého 
parku, který by se svažoval k břehům Bezděčky. 
Autobusové nádraží by zůstalo na svém místě, 
pouze by se přesunula příjezdová komunikace. 
Pravděpodobně by vedla odspodu z Brněnské uli-
ce přes nově zbudovaný most. Zámecký park by 
tak mohl posloužit i lidem čekajícím na autobus.
Na své by si samozřejmě přišla i Horácká gale-
rie. Studie počítá s rekonstrukcí budov, vybu-
dováním nových depozitářů a opravou výstavních 
prostor. „Je jisté, že náklady by byly vysoké. Jedná 
se o dlouhodobý plán, jakousi vizi. Touto studií 
jsme chtěli potvrdit, že galerie do areálu zámku 
patří a ke svému fungování ho potřebuje celý. 
Rekonstrukce musí proto v prvé řadě vycházet 
z jejích potřeb. Nutné jsou zejména nové depozi-
táře,“ uzavírá Všetečka. „Ten projekt je zajímavý 
a velkorysý. Všichni ale víme, že nebude snadné 
tolik peněz sehnat. Pro nás je proto aktuálně dů-
ležité, aby se začalo od druhého nádvoří, které 
opravy dlouhodobě potřebuje, a aby se začalo 
co nejdříve,“ říká k rekonstrukci radní Jaroslav 
Lempera.
Celkové náklady projektu rekonstrukce zámku by 
se měly vyšplhat zhruba na 200 milionů korun 
a hradil by je s pomocí evropských dotací Kraj 
Vysočina. Ten ale peníze zatím nemá, takže je 
pravděpodobné, že celá rekonstrukce bude ještě 
nějaký čas existovat pouze na papíře.  -kb-

Nové složení komise architektury
Komise architektury má nové členy. Jsou jimi ar-
chitekt František Brychta a architektka Martina 
Sladká.

Mají vystřídat jejího dlouholetého člena Ja-
romíra Němce, který na svoji funkci rezignoval 
ze zdravotních důvodů. „Je to praktik s mnoha 
zkušenostmi, který se věnuje veřejnému prosto-
ru celý život, a byl tím pádem jedním z nejuži-
tečnějších členů této komise,“ říká k odchodu 
Němce starosta města Michal Šmarda.
Nominace do komise jsou politické, to znamená, 
že zástupce do ní nominují politické strany ze 
svých řad. Podle Šmardy je jmenování dvou 
nových architektů krokem k  odpolitizování 
komise a snahou o její větší odbornost. To po-
tvrzuje i předseda komise Jaroslav Lempera. 
„Oba noví členové jsou odborníci na slovo vzatí. 
Většina členů komise jsou laici a nový odborný 
pohled bude obohacením,“ říká Lempera. Ko-
mise má osm členů a je poradním orgánem Rady 
města. Jako taková se vyjadřuje v podstatě ke 

všem stavebním projektům. „Neměli jsme am-
bici nějakým způsobem zasahovat nebo řídit 
architektonický vývoj města, ale myslím, že noví 
členové by tuto erudovanost měli do komise 
vnést,“ dodává Lempera.
„Jsem rodilý Novoměšťák a mám to tady moc 
rád. Co se týká stavebního rozvoje města, tak 
mám pocit, že neprobíhá všechno tak, jak by 
mělo, a rád bych svým působením v komisi po-
mohl ten rozvoj koordinovat,“ říká architekt 
František Brychta. I když prý nemůže městu 
vytknout nějaké konkrétní chyby, chybí mu 
dlouhodobá koncepce, a  mnoho staveb tak 
vzniká chaoticky.
Právě příprava stavebních projektů je to, proč 
na členství v komisi kývla i Martina Sladká. 
„Ráda bych měla možnost ovlivnit to, co se ve 
městě staví. Ať už při zadávání kritérií do sou-
těží, nebo při vybírání vhodných míst,“ dodává 
architektka Sladká.  
 -kb-

Rekonstrukce střechy muzea
Horácké muzeum bude mít novou střechu nejpozději na podzim. To je 
zpráva, ze které mají radost zejména zaměstnanci muzea, kteří na její 
špatný stav dlouhodobě upozorňovali.
Šindele na střeše praskají a drolí se, místy chybí 
úplně. Špatný stav střechy měl devastující vliv 
na depozitář muzea, který se nacházel na půdě 
pod ní.
Během května museli zaměstnanci muzea sbírky 
přesunout, a připravit tak místo dělníkům, kteří 
v těchto dnech na půdě pracují. „Bourají depo-
zit, který byl na půdě umístěn v betonovém sar-
kofágu. Nebylo to úplně šťastné řešení, protože 
betonové zdi na půdě začaly narušovat statiku bu-
dovy, kromě špatné střechy to byl další problém, 
kterému muzeum čelilo,“ říká ředitel Novoměst-
ských kulturních zařízení Daniel Šimek. „Speci-
alizovaná firma také likviduje azbestové obložení 
půdy. Ta je proto v  současnosti nepřístupná, 
pracují tam ve speciálních oblecích,“ popisuje 
Šimek podmínky v prostorách, kde byly ještě ne-
dávno uloženy sbírky. „Na rekonstrukci střechy 
se podařilo městu získat dotaci, a rozhodnutí 
o zahájení prací proto padlo poměrně rychle. 
Vystěhovat sbírkové předměty jsme museli v re-
kordním čase a sbírky nosil každý, kdo měl dvě 
ruce. Dodatečně bych rád všem zaměstnancům 
NKZ poděkoval,“ vzpomíná na květnové práce 
Šimek.
Až dělníci půdu vyčistí a vyklidí, budou moci začít 
řemeslníci pracovat na nové střeše. „Práce za-
čnou v průběhu srpna a střecha musí být hotova 

v listopadu,“ říká Miloš Hemza z odboru investic.
Oprava střechy spolu s vybouráním betonové-

ho sarkofágu bude stát zhruba 4,5 milionu korun. 
Na opravu samotné střechy získalo město dotaci 
z Ministerstva kultury ve výši 1,5 milionu korun. 
Oprava střechy je prvním krokem k celkové re-
konstrukci muzea. To by se mělo v budoucích 
letech dočkat nové expozice, výtahu a sociálních 
zařízení pro návštěvníky.  -kb-

Virtuální Univerzita třetího věku – VU3V
Studia se mohou účastnit posluchači se 
statutem důchodce, invalidní důchodci bez 
rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době 
studia nezaměstnaní).
V  Novém Městě na Moravě bude výuka 
zimního semestru 2016/2017 opět probíhat 
ve společenské místnosti Domu s pečovatel-
skou službou.
Kurz ASTRONOMIE
Bude přednášeno v termínech:
6. září, 13. září, 20. září, 27. září
Kurz DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY I
27. září, 11.  října, 25.  října, 8.  listopadu, 
22. listopadu, 6. prosince
Kurz ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE 
SPOLEČNOSTI
4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 
29. listopadu, 13. prosince
Poplatek za celý kurz je fakultou ČZU stano-
ven na 300 Kč, kurz Astronomie 150 Kč. Ke 
studiu se není nutné předem přihlašovat. 
Přihlášky budou přijímány vždy až po první 
přednášce daného tématu.
Více informací naleznete na webu nss.nmnm.cz.
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Město navštívil 
Ladislav Špaček
Odborník na etiketu přijel do knihkupectví 
U Slavátora, kde svým čtenářům podepsal knihy. 
„Jsem rád, že pan Špaček přijal moje pozvání. 
Znám ho osobně a několikrát jsme se bavili o tom, 

že by mohl přijet do našeho knihkupectví. Pro-
tože měl cestu kolem, tak se to povedlo. Jinak 
bych ho sem asi nedostal, zas tak dobře se ne-
známe," říká se smíchem majitel knihkupectví 
Daniel Sokolíček.  -kb-

Setkání 
padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě 
a okolí narození v roce 1966.
Kulturní 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 studovali nebo 
zde dnes žijí a pracují, ale i ti, kteří mají k na-
šemu městu třeba jen blízký vztah.
Pokud patříte mezi ně, ozvěte se prosím na 
tel: 566 598 425 nebo na e-mail: rita.skalni-
kova@meu.nmnm.cz. Děkujeme. 
 Kulturní a společenská komise

Vyšly Turistické noviny
Prázdniny začaly, léto je v plném proudu a to je 
ideální čas vyrazit někam na výlet. Pokud ale nevíte 
kam, nebo vám už vaše oblíbená místa zevšedněla, 
nezoufejte.

Společnost Koruna Vysočiny, do které patří 
i Nové Město na Moravě, totiž vydala své první 
Turistické noviny. Ty jsou určeny pro každého, 
kdo se zajímá o to, kde se zrovna něco děje, kam 
stojí za to se podívat. „Idea novin vznikla už 
v roce 2015. Chtěli jsme ukázat, že celý region 
je plný turisticky zajímavých míst, a začali jsme 
na tom pracovat. Řekli jsme si, že by bylo dobré 
vydat letní i zimní verzi, protože v celé Koruně je 
co dělat v létě i v zimě,“ vysvětluje smysl novin 
Lucie Příhodová z novoměstského informační-
ho centra. V novinách tak naleznete přehledně 
informace o  všech členech Koruny Vysočiny, 
tedy z Novoměstska, Bítešska, Bystřicka, Ne-
dvědicka, Tišnovska, Velkomeziříčska a Žďár-
ska. Každému regionu je v novinách věnována 
jedna stránka a najdete tam ty nejpodstatnější 
informace, které potřebuje každý turista. Kde se 
dobře najíst, kde sehnat ubytování, kam vyrazit 
za zajímavostmi. V novinách nechybí ani kulturní 

přehled a výběr těch nejvýznamnějších turis-
tických pamětihodností z celé Koruny. „Smyslem 
projektu Koruna Vysočiny je přesvědčit turisty, 
že má smysl zdejší kraj navštívit na delší dobu, 
protože je tady toho opravdu hodně k vidění,“ 
říká starosta Nového Města Michal Šmarda. „Ani 
Novoměstsko, ani ostatní mikroregiony, přestože 
nabízejí spoustu příležitostí pro turisty, nemají 
potenciál samy udržet návštěvníky třeba po celý 
týden. Turistické noviny jsou prvním krokem, 
který destinaci Koruna Vysočiny představují jako 
celek,“ dodává Šmarda.

Noviny jsou k dostání zdarma na celé řadě 
míst. V  informačních centrech, na recepcích 
hotelů a penzionů, v kulturních domech nebo 
knihovnách. Je možné si je přečíst i v elektro-
nické podobě na stránce www.bitessko.com/
online/KV-2016-01/. Vedle Turistických novin, 
připravuje destinace komplexní turistický por-
tál, přehlednou turistickou mapu, prezentační 
materiály, tištěného i mobilního průvodce a další 
programy, které předpokládají užší spoluprá-
ci a zapojení zejména podnikatelů ve službách 
spojených s cestovním ruchem.  -kb-

Z muzejních sbírek…
Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě ve 
svých sbírkách ukrývá hodnotné sbírky čítající přes 
54 000 předmětů a přes 2 500 položek knihovního 
fondu. V tomto seriálu bychom do budoucna chtěly 
představovat zajímavé předměty z našich sbírek 
a přiblížit vám jejich příběhy.
Nejdříve mi ale dovolte krátké zamyšlení nad 
institucí nazývanou muzeum. Co je hlavní ná-
plní muzea? Vystavování exponátů, zněla by 
nejpravděpodobnější odpověď. Výstavní činnost 
ale není náplní jedinou a nejdůležitější. Stejně tak 
potřebnou je tvorba sbírek, získávání předmě-
tů, jejich evidence a odborné zpracování, kte-
ré v muzeích probíhá nepřetržitě. Nezbytná je 
i ochrana sbírkových předmětů, tzn. bezpečného 
a důstojného uložení, aby nedocházelo k jejich 
další degradaci. Stejně nutná je i průběžná kont-
rola sbírek. Teprve poté přichází ona velká chvíle, 
kdy se sbírkami může pokochat veřejnost. Naše 
muzeum organizuje i doprovodné programy, jako 
jsou prohlídky, přednášky, besedy, koncerty nebo 
divadelní představení.
Jako první vám v muzejním seriálu ukážeme bus-
tu rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. 
Sádrové poprsí již staršího císaře není datováno. 
Podobnou bustou Františka Josefa  I., ovšem 
v mladší věku a z bronzu, byl osazen v letech 
1898-1918 pomník na Husím rynku (Komenské-
ho náměstí). Pomník k 50letému výročí panování 
císaře z vděku za náboženskou toleranci byl vy-

stavěn na místě toleranční modlitebny, která zde 
pro evangelickou náboženskou obec fungovala 
před stavbou kostela. Po vyhlášení samostatného 
Československa byla busta 29. října 1918 v prů-
běhu oslav mládeží stržena z mramorového pod-
stavce a na řetězu vláčena až do hostince Peklo 
(dnešní Nečasova ulice čp. 20). Roku 1920 byla 
při slavnostech ku příležitosti výročí 250 let od 
úmrtí J. A. Komenského umístěna na původní 
podstavec jeho busta. Jenom nápis byl přetesán...
 Kateřina Kučerová a Alice Hradilová
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Zájezd
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
pořádá ve čtvrtek 15. 9. 2016 poznávací zá-
jezd do Slavkova u Brna a okolí.

Zde bude prohlídka zámku, dále prohlídka 
Mohyly míru a na zpáteční cestě prohlídka 
muzea Anthropos.

Odjezd 7:15 hod. od vlakového nádraží, 7:25 
hod. od KD.

Záloha: člen STP a Klubu seniorů 150 Kč, 
ostatní 200 Kč.

Bližší informace na tel. 721 800 403.

Ocenění žáků ZUŠ
ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým studentům 
k jejich úspěchům v letošním školním roce a dě-
kuje za vzornou reprezentaci školy:

Hudební obor
Soutěž ZUŠ:
Krajské kolo soutěže ZUŠ
Hra na akordeon: 2. místo – Vendula Burešová
Literárně dramatický obor
Soutěž ZUŠ
Celostátní kolo soutěže: bronzové pásmo - soubor 
Ztraceni mezi řádky
Wolkrův Prostějov:
postup do celostátního kola přehlídky umělecké-
ho přednesu - Veronika Blažková
Dětská scéna 2016:
Krajské kolo přehlídky dětského divadla: soubor 

Plná plínka
Celostátní kolo přehlídky dětského divadla:
 soubor Kontejner 16 v pokoji 225
Celostátní kolo přehlídky dětských recitátorů: 
Jan Prosecký
Výtvarný obor
Soutěž Moje oblíbená kniha: Daniela Vodičková, 
Šimon Dufek, Kateřina Rosecká
Tvorba návrhů medaile na ME v  bikejöringu 
a caniscrossu NMNM 2016:
vítězný návrh Kristýna Poulová
Obětavý přístup k veřejným vystoupením a vynika-
jící reprezentace ZUŠ:
David Sláma, Markéta Malá, Eva Mošnerová, 
Jana Melicharová, Jiří Libra, Kristýna Vrátná, 
Alžběta Severová, Martina Juračková, Linda 
Zítková, Marek Peňáz

Váš příběh: Poděkování ZŠ a MŠ ve Slavkovicích
Chtěla bych touto cestou poděkovat pedagogické-
mu vedení ZŠ a MŠ ve Slavkovicích a vyjádřit 
úctu a obdiv k jejich aktivitě. Jsem babičkou tří 
vnuků, dva navštěvují zdejší školku a jeden školu. 
Když jsem od nich obdržela pozvání na předsta-
vení, které se konalo 29. 5. v Kulturním domě 
ve Slavkovicích, pochopitelně jsem se vypravi-
la s manželem podpořit jejich snažení a čekali 
jsme, že to bude spíš nenáročné a milé vystoupení 
malých žáčků. Hned od začátku jsme se však 
nestačili divit nad úrovní, kterou ti malí před-
váděli. Celé představení bylo tak nabité, nikde 
nebylo nudné místo a děti prostě uměly! Samo-
zřejmě je to také tím, že tam vidím své milované 
vnuky a slzím dojetím nad jejich roztomilostí, 
ale i tak jsem neztrácela ze zřetele ten dokonalý 
koncept celého představení. Také jsem si uvědo-
mila jednu z výhod malotřídky – do divadla byly 
zapojeny všechny děti. Ze svých školních let si 

pamatuji, že veřejné vystupování bývalo pro ty 
nadané, ti potom reprezentovali třídu. To, jak 
zde byly všechny děti zapojeny a jak jejich uči-
telky vybraly každému roli dle jeho schopností 
a skloubily to v jeden celek, to bylo prostě úžasné! 
Mohla bych v superlativech pokračovat – skvělé 

a vtipné kostýmy, precizně vytvořené kulisy… 
Po téměř dvouhodinovém vystoupení jsme od-
cházeli ohromeni zážitkem z dětské dovednosti, 
za kterým ovšem stojí mnoho práce paní učitelek. 
Muselo je to stát spoustu osobního času. Už jen 
to, že představení bylo v neděli odpoledne, je toho 
dokladem. Oceňuji i spolupráci obou zařízení, 
MŠ a ZŠ v jednom projektu.

Myslím, že moje slova chvály a díků běžela 
hlavou všem rodičům a prarodičům, kteří na této 
akci byli. Přeji vám, paní učitelky ze Slavkovic, 
zasloužený oddych o prázdninách a ještě jednou 
děkuji! Milena Korbářová

Děkujeme obci Slavkovice za poskytnutí 
kulturního domu a panu Mikešovi za ozvučení 
sálu na školní akademii.
 Za všechny děti Mgr. Jana Láchová

Kanalizace se začne 
budovat v Rokytně
Mnohaleté plány vybudovat novou kanalizaci 
v Rokytně se snad dočkají realizace. „Máme 
zatím pouze neoficiální informaci o tom, že se 
podařilo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
získat dotaci na výstavbu kanalizace v Rokytně,“ 
potvrdil novoměstský starosta Michal Šmarda.
Pokud se příjem dotace potvrdí, mělo by se 
s prací začít co nejdříve. „Musíme vše dobře 
naplánovat se Svazem vodovodů a kanalizací 
Žďársko, ale předpokládáme, že by mělo letos 
už proběhnout výběrové řízení na dodavate-
le,“ řekl místostarosta Stanislav Marek. -hzk-

Ve Slavkovicích se sešly 
tisíce poutníků
Poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faus-
tyny ve Slavkovicích se stal v polovině června 
cílem tisíců lidí. Kromě přednášky na téma sv. 
sestra Faustyna a její poselství čekala věřící také 
slavnostní mše svatá, kterou sloužili i biskupo-
vé. Všechny přítomné uvítal nejprve místosta-
rosta Nového Města Stanislav Marek a předse-
da slavkovického osadního výboru Josef Košík. 
Svatostánek ve Slavkovicích patří k  nej-
mladším chrámům na Vysočině. Základní 
kámen byl posvěcen 14. července roku 2002.
 -hzk-

Upozorňujeme 
návštěvníky městské 
knihovny 
na prázdninovou změnu půjčovní doby
2. 7.–16. 7. ZAVŘENO
Provoz knihovny (Internetu)
od 18. 7. do 31. 8. 2016 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
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Nejdůležitější je technika
Squash už dávno není sportem managerů a bílých 
límečků. V Novém Městě jej hrají děti z DDM. Tré-
nuje je Václav Sváček.
Jak váš oddíl funguje, účastníte se nějakých 
turnajů?
My jsme organizováni pod Domem dětí a mládeže. 
Máme pravidelné tréninky v úterý a ve čtvrtek, 
ale na soutěže jezdí pouze jeden náš člen - Lukáš 
Krejčí, který hraje velmi dobře. Dokonce hrál na 
otevřeném mistrovství republiky, kde byl celkově 
24. a z Čechů skončil pátý. To je velmi dobrý vý-
sledek.

Co je to otevřené mistrovství?
To znamená, že tam byli lidi z celého světa. Česká 
republiky byla pouze jako pořadatel a účastnit se 
mohl kdokoliv. Byli tam borci třeba z Malajsie, 
Izraele, Filipín. Byli tam hráči, kteří už něco umí, 
a myslím, že pro Lukáše to byl velký úspěch.

Myslíte si, že má našlápnuto k dalším úspě-
chům?
Lukáš Krejčí má velkou perspektivu. Když se 
tomu ale bude věnovat a nepřestane ho to bavit. 
Ale o výsledky nám nejde. Já říkám, že důležité je, 
že děti sportují.

Squash má pověst manažerského sportu, který 
hrají zámožní podnikatelé. Je to tak?
Je to mýtus. Na squash vám stačí tenisky s bílou 
podrážkou, kraťasy, tričko a raketa. Děti ještě 
nosí ochranné brýle. Díky tom, že náš oddíl je 
pod DDM, tak to mají děti levnější a neplatí za to 
tolik peněz, které by platily normálně.

Kolik kurtů je v Novém Městě a kolik musí hráči 
zaplatit?
Jsou tu celkem tři kurty, patří firmě Sporten. Když 

si chcete zahrát, zaplatíte 100 až 150 korun za 
hodinu.

Jak moc je squash u nás populární?
Já myslím, že ho hraje hodně lidí, ale spíše ve 
městech. Naši reprezentanti jsou velmi dobří.

Třeba u florbalu je typické, že mnoho hráčů 
a týmů hraje neoficiální soutěže, které si or-
ganizují sami mezi sebou. Je to u  squashe 
podobné?
To ne. Squashisté musí být všichni registrovaní, 
pokud chtějí soutěžit. I když jsou ale hráčů tisíce, 
asi jen pět z nich se tím sportem u nás živí. Peněžní 
odměny za výhry nejsou tak vysoké a sponzoři 
se těžko shání, protože to je malý sport. U nás 
se hrají celkem čtyři ligy a pak je mnoho turnajů 
rozdělených podle obtížnosti. Já například jezdím 
už na veteránské turnaje. Těch je do roka asi osm 
a vždy také jedno mistrovství republiky.

Kde je možné squashové turnaje sledovat?
To je problém, protože těch přenosů je málo, pouze 
na některých sportovních kanálech. Squash ale 
není tolik ke koukání. Lepší je to naživo.

Squash je sport, který je vázán na specifické 
hřiště. Jaké má parametry a kde všude je možné 

ho postavit?
Musí být 10 m dlouhé, 6 m široké a minimálně 6 m 
vysoké. Takže se rozhodně nevejde všude. Je to 
také dost drahá záležitost. Je tam totiž vždy jedna 
celá stěna prosklená. Dříve to tak nebývalo a zápas 
bylo možné sledovat svrchu z ochozů, ale dnes už 
se tak nehraje. Jsou dokonce celoskleněné kurty. 
To je pro diváky samozřejmě ideální.

Jak jste se ke squashi dostal a co se vám na něm 
nejvíce líbí?
Když tady postavili první kurt u nádraží, který je 
dnes už zrušen, tak se mi to zalíbilo a už jsem u toho 
zůstal. Je to krásný sport. Nejvíce mě samozřejmě 
baví, když zvítězím a porazím někoho mladšího.

Jak je důležitá fyzička?
Ta je velmi podstatná. Nejdůležitější je technika, 
přesnost. Když dáte velkou ránu a dáte ji neši-
kovně, tak akorát soupeři nahrajete.

A jak se vám osobně hra daří?
Nějaké úspěchy jsou. Vyhrál jsem dost turnajů 
a na mistrovství republiky veteránů v kategorii 
50+ jsem byl letos druhý.  -kb-

Sedmé místo  
pro žáky ZŠ
18. května se v Jihlavě uskutečnily závody druž-
stev žáků v atletice. V konkurenci 11 škol nena-
šla II. ZŠ přemožitele. Po zásluze tak postoupi-
la do republikového finále Štafetového poháru, 
které hostila Čáslav. Žáci pilně trénovali a ani 
v celostátním finále se neztratili. V konečném 
pořadí obsadili 7. místo. Reprezentovali Vít 
Fousek, Vilém Kalášek, Beáta Kociánová, Ka-
rel Brusenbauch, Karolína Dobiášová, Katka 
Malušková, Filip Košík, Rozárka Konečná, Adam 
Starý, Kryštof Hudák, Jolana Poupalová, Vojtěch 
Bureš, Lenka Slámová, Veronika Střešňáková, 
Denisa Dvořáčková a Petr Freiwald.  -red-

SFK Vrchovina zůstává divizním 
manšaftem
Mise splněna. Novoměstští fotbalisté se zachráni-
li v divizi D.
Vítěznou tečku za rozpačitým ročníkem učinili 
v derby s Bystřicí. Souseda na jeho hřišti porazili 
2:1. V tabulce jim patří konečné 11. místo. Za 11 
výher, 4 remízy, ale také 15 proher si připsali 37 
bodů. Celkové skóre činí 37:46.
 Z jarních zápasů si připsali 14 bodů. Tím za-
ostali za podzimními výkony. „Hodnocení se-
zony je potřeba rozdělit na podzim a jaro. Na 
úvod ročníku nám odešli čtyři hráči, i tak měl 
tým svou kvalitu a sílu. Během zimní přestávky 

jsme přišli o další kluky a nastupovali jsme jen 
se čtyřmi hráči z podzimní základní sestavy. Byli 
jsme ve velmi složité situaci, v níž se projevila 
šíře kádru Vrchoviny, která má velice slušné 
dorostence i béčko. Když se to dalo dohromady 
s hráči, co přišli z farmy SK Polička, byla z toho 
kýžená záchrana,“ říká asistent trenéra Roman 
Kysilko, který v týmu po roce končí. Vrací se zpět 
do Poličky.  -mah-

noviny.nmnm.cz

RC Titáni propagují sport
Hráči rugbyového oddílu se snaží propagovat 
svůj sport a zapojit se více do veřejného dění. 
Při slavnostech Nova Civitas pomáhali stavět 
pódium a přes noc hlídali techniku a záze-
mí festivalu. Účastnili se také Žďárských 
dnů. Do budoucna plánují i vlastní akce pro 
veřejnost. Rádi by na začátku podzimní se-
zony uspořádali například rugbyový den s 
ukázkovým zápasem a koncertem místních 
hudebních kapel.  -red-
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Město chce další 
šampionát
Nové Město stojí o pořádání dalšího MS v biatlonu.
Po roce 2013 by světový šampionát rádo přivítalo 
buď v roce 2020, nebo o rok později.

 Pokus uspořádat jej už v roce 2019 nevyšel. 
Pořadatelství připadlo favorizovanému Öster-
sundu ve Švédsku. O další šanci bude naše město 
soupeřit společně s  Oberhofem, Anterselvou 
a Pokljukou. Pro šampionát 2021 ještě přibyl pátý 
kandidát, kterým je ruské město Ťumeň. Jména 
pořadatelů se budou volit během kongresu, jenž 
se ve dnech 1. až 4. září uskuteční v Kišiněvu. 
Volit budou přítomní delegáti Mezinárodní bi-
atlonové unie.  -mah-

Radek Jaroš na cestě  
za Korunou planety
Ve středu 1. června stanul Radek Jaroš na vrcholu Denali (6168 m n. m.),
 který je nejvyšším bodem severoamerického kontinentu.

„Posledních dvě stě metrů jsme do-
slova protrpěli. Bylo téměř minus 
třicet stupňů, k tomu foukal silný 
vítr a byli jsme vyčerpaní z něko-
likahodinového stoupání na trase 
s dvoukilometrovým převýšením,“ 
popsal své pocity krátce po výstupu 
Radek Jaroš. Výstupem v Kordille-
rách zahájil svoji pouť za takzvanou 
Korunou planety. Ta symbolicky 
zdobí lezce, kterým se podařilo vy-
stoupit na vrcholy všech kontinentů. 
„Strávil jsem dlouhých a krásných 
dvacet let v pohoří Himálaje a Ka-
rárkóram. Ale na světě jsou stovky 
pohoří a tisíce hor. A proto je mým 
dalším logickým cílem získání Koruny 
světa,“ říká horolezec. Po náročné výpravě do 
nejstudenějšího pohoří světa nyní Radka Jaroše 
čeká další extrémní cíl, kterým je nejvyšší hora 
Evropy - Elbrus. „Až na úpatí Elbrusu se chci 
dostat vlastními silami. Pojedu na kole rovnou 
z Nového Města,“ plánuje horolezec. „Bude to 
taková expedice punkového stylu, doprovázet 
mě bude jen dodávka se vším zázemím, ve kte-
ré určitě budeme často i spát,“ doplňuje Jaroš. 
Největším problémem této cesty nebude sice 
vzdálenost, ale snaha vyhnout se konfliktním ob-
lastem. „Zvolili jsme proto relativně bezpečnou 
cestu podél Dunaje do ukrajinského přístavu 
Illichivsk na pobřeží Černého moře a odtud dále 
trajektem do Gruzie a do ruské části Kavkazu,“ 

přibližuje novoměstský rodák. Celkem by měl 
Radek Jaroš i  s  doprovodným týmem urazit 
zhruba tři tisíce kilometrů. Ke svému novému 
projektu dodává své motto z doby, kdy dosáhl 
vrcholů všech osmitisícovek: „Splněný sen zna-
mená nový začátek. Pyšnit se Korunou Himaláje 
a zároveň Korunou planety se může jenom něko-
lik málo lidí.“ Radek se o splnění svého nového 
snu pokusí tradičně v malých výpravách a bez 
použití podpůrného kyslíku. „Na dosažení toho-
to cíle jsem si vytyčil tři roky, ale nic mě nežene. 
Chci se věnovat také cyklistice nebo mořskému 
kajaku. Spíš si budu chtít sport užívat než jenom 
strádat ve větru a mrazu,“ uzavírá svoje plány 
Jaroš.  -red-

Novoměstští 
atleti válí 
Úspěšné představení mají za sebou reprezentanti 
našeho atletického oddílu.

 Na mezinárodním mítinku v Šamoríně se blýs-
kl Petr Vitner, jenž v běhu na 1 500 m splnil časem 
3:39,85 limit pro účast na mistrovství Evropy. 
Potvrdil tím svoji výkonnost a navázal na svoje 
dosavadní úspěchy. V půli června se v Brně usku-
tečnily mezistátní atletické závody. Síly poměřily 
výběry z Česka, Maďarska, Slovenska a Slovinska. 
V českém družstvu nechyběli dva zástupci novo-
městské atletiky. Kateřina Pulgretová vybojovala 
v běhu na 1 500 m cenné 3. místo. Karel Kulíšek 
si v běhu na 3 000  m vytvořil nový osobní rekord. 
V čase 8:48,54 doběhl na 2. místě. -mah-

Radek Jaroš na cestě ke svému cíli. 

Sedm kontinentů – sedm vrcholů
Mt. Everest 8848 m (Asie), Aconcagua 6961 m (Jižní Amerika), Denali 6194 m (Severní Amerika), 
Kilimanjaro 5895 m (Afrika), Mount Elbrus 5642 m (Evropa), Mount Vinson 4892 m (Antarktida), 
Puncak Jaya 4884 m (Austrálie a Oceánie)

Rekord byl úspěšně překonán
Ve středu 11. května se v Novém Městě uskutečnil 
Světový den orientačního běhu.

 Jeho organizátoři děkují všem jeho účast-
níkům. Připojili se ke 252 927 lidem v 81 ze-
mích světa a svojí účastí přispěli k překonání 
rekordu v Guinessově knize rekordů. Jde o nej-
více lidí, kteří se v tentýž den účastní závodu v 

orientačním běhu. Pokud vás orienťák zaujal, 
nemusíte čekat na druhý ročník, který se bude 
konat 24. května 2017. „Kdykoliv se k nám mů-
žete připojit během roku na trénincích nebo 
oblastních závodech,“ říká Lenka Kamenická z 
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě. 
  -mah-

II. ZŠ patří k atletické 
špičce 
Žákyně ZŠ Leandra se probojovaly do celostátní-
ho finále školních družstev v atletice, které se na 
začátku června konalo v Kolíně. 

Postoupilo sem 8 nejlepších škol napříč Čes-
kou republikou. Po velikém boji, který finále 
přineslo, skončila naše škola na úžasném 5. 
místě. K  mnoha gratulantům se přidala také 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Ka-
teřina Valachová.  O krásnou reprezentaci školy i 
města se zasloužily Sára Zámečníková, Barbora 
Felcmanová, Anna Šanderová, Lucie Peňázová, 
Julie Svrčková, Sabina Pestrová, Marta Slonková. 
 -red-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

Letní kino v KD

narozené děti
 1.6. Eliška Kopperová
 2.6. Nina Kulková
 9.6. Matěj Potměšil
jubilanti
 5.6.  Jaroslav Belatka 90
 3.7.  Josef Macek 80
 3.7. Bohumil Topinka 80
 5.7. Jaroslav Kott 90
 10.7. Marie Havelková 85 
 10.7. Jaroslav Tatiček 85
 14.7. Božena Němcová 87
 16.7. Marie Kachlíková 91
 17.7. Karel Harašta 80
 19.7. Věra Kotasová 90
 21.7. Václav Havlík  85
 22.7. Jaroslav Příhoda 87
 25.7. Pavel Hubáček 75
 25.7. Olga Buchtová 86
 28.7. Theodor Zimmermann 80
 29.7. Anna Kottová 75
 31.7. Helena Hrušková 90
manželství
 14.5.  Anna Šarounová, Jakub Havlík
 4.6.  Michaela Neplechová, Ondřej 
  Běloušek 
 11.6.  Monika Martinková, František Šandera
 11.6.  Anna Hrdličková, Vojtěch Uhlíř
 11.6.  Nikola Slavíková, Roman Halamka
 18.6. Marcela Tálská Pavel Houdek
 18.6.  Ilona Padrtková, Daniel Kadlec
úmrtí 
 31.5. Helena Petrová (Nové Město 1921)
 31.5. Ing. Pavel Janů (Řečice 1942)
 1.6. Marie Kulíšková (Petrovice 1947)
 2.6. Drahomíra Švandová (N. Město 1939)
 11.6. Bohuslava Novotná(Slavkovice 1929) 

25. 6. - 16. 7. Noční saunování 
otevřeno do 24:00- wellness, bazén, 
fitness
Středy a pátky - pravidelné akce pro 
návštěvníky bazénu. 
každá sobota - sauny pro rodiny s dět-
mi od 10 do 13 hodin.
od 16. 7. každá sobota odpoledne cvi-
čení s Lídou
Prodej zmrzliny pře hlavním vstu-
pem, letní speciality v Mokrém baru.

6.7.1861 narodil se v Jimramově Ing. Emil 
Mašík, prof. na VUT v Brně, odborník na stavby 
silnic, železnic a tunelů,155. výročí narození
6.7.1971 zemřel v Brně Bohdan Lacina, 
akademický malíř, grafik, 45. výročí úmrtí
6.7.1921 narodil se v NMnM Ing. Vladimír 
Hájek, specialista VŠ vojenské ve Vyškově, syn  
odbojáře Hynka Hájka, 95. výročí narození
27.7.1911 zemřel v NMnM Leander Čech,
1. ředitel novoměstské reálky (1894-1911), vý-
znamný literární kritik, 105. výročí úmrtí

02.07. MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, 
Měřín, 725 474 928
03.07. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 777 630 611 
05.07. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 
566 562 619
06.07. MDDr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 130, 
566 536 712
09.07. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231
10.07.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
16.07. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
17.07. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332
23.07. MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, 
Nové Veselí, 566 667 236
24.07. MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 
7, 566 690 123
30.07. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad 
Oslavou 71, 799 505 925 
31.07. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235

12. 7. ve 21:30 Zootropolis: Město zvířat
Animovaný rodinný. Zootropolis je velkolepé 
velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze 
všech koutů světa. 
26. 7.  v 21:15 Noc v muzeu: Tajemství 
hrobky
Akční komedie. Připravte se nejdivočejší a nej-
dobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím 
hlavním hrdinou je opět noční hlídač Larry 
(Ben Stiller), který pracuje v Americkém pří-
rodovědném muzeu v New Yorku. A právě zde 
každou noc ožívají muzejní exponáty. Za tímhle 
neuvěřitelným kouzlem stojí mystická zlatá deska 
pocházející ze starověkého Egypta, která je tím 
pádem nejvzácnějším exponátem muzea, aniž o 
tom má kdokoli kromě Larryho tušení. Larry se 
díky tomu při svých nočních službách rozhodně 
nenudí. 

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 
Zámecký kabinet

PROBíHAJíCI VýSTAVY
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
Ladislav Martínek - Kresby - do 31. července 2016

VERNISáŽE A AKCE
Ivan Kříž - Readymades  - 30. června – 30. října 
2016
Readymades art je umělecký směr využívající 
předměty běžné potřeby, které jsou netradičně 
spojovány, upravovány a popisovány. 
Václav Hradecký - Introspektiva - čtvrtek 7. července 
2016
Po čtyřech letech se do Horácké galerie vrací 
Václav Hradecký s malířskou tvorbou. Výstava 
Introspektiva ukazuje cestu, kterou autor ušel od 
uplynulé výstavy v roce 2012 a představuje směr, 
jímž se chce nadále ubírat.  Výstava bude k vidění 
do 28. srpna 2016. Zahájení bude bez vernisáže.
Letní kreativní dny
Hravé i poučné dílny určené dětem, jejich rodi-
čům či prarodičům a dalším hravým zájemcům.
Není socha jako socha - úterý 12. července 2016  
v 10:00 a 14:00
Dílna k exteriérové výstavě soch Antonína Kašpa-
ra.
Do plenéru s Oldřichem Blažíčkem  - středa 
13. 7. 2016 v 10:00 a 14:00 
Inspiruj se Afrikou, ryj a tiskni! - čtvrtek 14. 7. 
2016 v 10:00 a 14:00
Linorytová dílna pro všechny zájemce od 12 let

Dovoluji si vyjádřit velké díky paní Marii 
Šmerhovské a Ing.  Ivě Dvořákové, které nám 

pomohly v nelehké pracovní situaci. Velmi 
oceňuji  jejich ochotu, laskavost a zajištění 

nezbytných záležitostí pro zdárný chod naší 
organizace. V osobním životě jim přeji  pevné 

zdraví.  
 Ivana Buchtová, ředitelka mateřské školy

Vzpomínka

Dne 4. července 2016 uply-
ne 20 let, kdy nás opustil 
pan Alois Mrkvička. Stále 

vzpomínají manželka, dce-
ra a synové s rodinami.

Poděkování
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Z důvodu změny velikosti prodám 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.
Přenechám jednohrobové místo na katolickém 
hřbitově. Tel. po 18 hodině: 605 371 810.
Prodám rozkládací sedací soupravu + dvě křesla. 
Stará 10 let, ale nově potažená. Je zachovalá. Foto 
zašlu na vyžádání. Cena 3 000 kč.Tel.:606 025335
Hledám p. Pejchala z NMnM značka dílenský 
ponk. Zavolejte 720 102 469.
Prodám slunný byt 2+1 na ulici Drobného. 
Balkon, 2 sklepy. Tel.: 721 485 518.
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v NMnM, ev. 

dlouhodobý pronájem. Tel.: 732 146 825.
Pronajmu garáž na Holubce. Cena 500 Kč / mě-
síc. Tel.: 603 865 682.
Koupím garáž v lokalitě Holubka. Tel.: 608 724 
448.
Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Prodám odpružený vozík za kolo zn. Croozer pro 
1 dítě, miminkovník, možná varianta dětského 
kočárku. Cena 5 500 Kč. Tel.: 602 888 914.
Prodám nákladní vlek za osobní auto vlastní 
výroby. Cena 6 000 Kč a sbírku modelů  B Bura-
go 1:18 – 106 Ks, F1 1:14 – 4 ks, 1 : 24  - 17 ks, 
výstavní skříň, cena dohodou. Tel.: 606 593 073.
Prodám byt 3+kk v Novém Městě na Moravě, 

ulice Drobného, RK nevolat. Tel.: 604 964 833.
Prodám nový květový med. Cena 130 Kč/1kg + 
sklenice. Tel.: 605 849 488.
Nabízím pravidelný i jednorázový úklid RD a 
bytů, mytí oken, výpomoc na zahradě. Nabízím 
spolehlivost, pečlivost, reference na požádání. 
Tel.: 724 199 966.
Prodám eternitové tašky. Cena 1 Kč / ks. Tel.: 
737 344 567.
Nabízím k prodeji atraktivní pozemek (zahrada o 
výměře 393 m2 o samotě), 300 m od Zuberského 
rybníka. Cena dohodou - nejvyšší nabídka. Tel.: 
737 803 172.
Daruji za odvoz starší sedačku + 2 křesla. Tel.: 
607 243 342.

Minibazar

Městská policie informuje

Dne 12. 5. 2016 ve večerních hodinách opět za-
vítali strážníci na protialkoholní stanici v Jihlavě. 
Tentokrát s mužem, který se pohyboval po komu-
nikaci u autobusové zastávku na ul. Vlachovická, 
kde ohrožoval jak svůj života, tak i bezpečnost 
silničního provozu. Provedenou orientační de-
chovou zkouškou mu bylo naměřeno 3,81 pro-
mile alkoholu v dechu. 
Dne 15. 5. 2016 bylo při obchůzkové službě 
zjištěno, že se na parkovišti na ul. Tyršova nachází 
vozidlo, které má otevřené okno u spolujezdce. 
Lustrací v evidenci vozidel se majitele podařilo 
kontaktovat a ten následnou prohlídkou vozidla 

nezjistil, že by došlo k násilnému vniknutí do 
vozidla či odcizení nějakých věci, ale že okno 
zapomněl zavřít on. 
V dopoledních hodinách dne 19. 5. 2016 bylo 
na žádost PČR prováděno pátrání po psychicky 
narušeném pacientovi, který utekl z oddělení JIP 
nemocnice v NMnM. Strážníci po několika mi-
nutách osobu dle popisu spatřili na ul. Dukelské 
a předali PČR k dalšímu opatření. 
Dne 28. 5. 2016 řešili strážníci v místní části 
Pohledec oznámení týkající se napadení nezletilé 
osoby psem, které si vyžádalo drobné lékařské 
ošetření.   Vzpomínka

Bolest je ticho světa.
Dne 11. července 2016 uply-
ne už 6 let, kdy nás opustila 
v  necelých 40 letech naše 
milovaná dcera, Andrejka 
Hlaváčková z Nového Města 
na Moravě. Vzpomeňte si 
s  námi všichni její přátelé 

a kamarádi, kteří jste ji měli rádi. ája nám všem 
moc chybí.
S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra Katka 
s manželem a na hodnou tetu vzpomínají Filípek 
a Andrejek.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 29. června uplynou 4 
roky, kdy nás opustil Petr 
Kvíčala.
S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka

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

nezapomene.
Dne 24. června 2016 uply-
nulo 16 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

Tvá smrt přišla jak blesk 
z čistého nebe a nám zbyly 
jen slzy a  vzpomínky na 
Tebe.
Dne 17. června 2016 vzpo-
meneme 6. smutné výročí, 
od chvíle, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka, 

maminka a  babička, paní Marie Skakníková 
z Nového Města na Moravě.
S láskou vzpomínají maminka, manžel a dcery 
s rodinami.

Domácí hospic 
Vysočina mění 
sídlo
K 1. červenci 2016 dochází ke změně sídla 
Domácího hospice Vysočina.

 Od tohoto data bude náš hospic působit na 
adrese Vratislavovo náměstí čp. 115. Jde o 
budovu patřící společnosti E.mont a právě 
v jimi zrekonstruovaných prostorech bude 
naše nové sídlo.
 Hospic najdete za průchodem ve dvoře, 
v zadním levém traktu budovy. Vstup je 
zřetelně označen. Kromě adresy zůstávají 
všechny další kontakty (telefony, e-maily, 
www stránky) beze změny a své služby bude 
hospic poskytovat všem potřebným bez pře-
rušení i nadále. 
   Petr Havlíček, ředitel společnosti

Vzpomínka

Osud nám nevrátí, co nám 
vzal, vrací jen vzpomínky a 
s nimi žal.
Dne 13. června jsme vzpo-
mněli 20. výročí, co nás 
navždy opustila naše drahá 
maminka a babička, paní 

Milada Švandová z Nového Města na Moravě. 
S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
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Hudební ráj? Začne za pár dní
Letošní Slunohraní omámí, rozesměje, dojme a zcela pohltí.

Novoměstské Slunohraní je neobvyklým a hodně 
koncentrovaným setkáním neprofesionálních 
hudebníků s profesionály a také festivalem se 
třemi koncerty pro veřejnost. A to všechno se už 
posedmé bude dít od 4. do 8. července v Novém 
Městě na Moravě, v prostorách Horácké galerie, 
ZUŠ Jana Štursy i přilehlém parku. Hudebníci, 
kteří sem přijíždějí na smyčcové kurzy, často 
doslova trhají rekordy v počtu hodin strávených 
s nástrojem v ruce.

Někteří z nich ještě nikdy nehráli v kvartetu 
nebo v komorním orchestru, o zážitcích společné-
ho tvoření hudby se členy Janáčkova kvarteta 
a dalšími profesionály ani nemluvě. Svoji neza-
stupitelnou roli hraje během tohoto svátku hud-
by také publikum, které si na nádvoří Horácké 
galerie celkem třikrát přichází pro neobyčejnou 
atmosféru a hudební zážitky. A tak se řada těch, 
kteří jednou k festivalu přivoněli, každý rok vrací.

Housle, písničky a víno patří 
k sobě
Můžou moravské písničky zaznít ještě trochu 
jinak, než jak jsme je už bezpočtukrát slyšeli? 
Jitka Šuranská je důkazem toho, že mohou. 
A  pokud tuto křehkou houslistu a  zpěvačku, 
držitelku dvou Andělů v kategorii World music 
ještě neznáte, připravte se na velké překvapení, 
hudbu, která si vás podmaní už během prvních 
tónů. Jitka bude hrát sama s houslemi, bude hrát 
také s elektronickým Loop Station. To je zařízení, 
díky kterému si přímo na pódiu tvoří vícehlasý 
orchestr. Pozvání však přijali také Jitčini hudební 
kolegové, a tak Slunohraní přivítá celé trio. Usly-
šíte mandolínu, kontrabas, beskydské píšťaly 

i malý cimbál. A k takové hudbě patří i morav-
ské víno. Letos jej přiveze sám vinař a zároveň 
primáš cimbálové muziky Antonín Bukovský, což 
s sebou může přinést jedno z dalších hudebních 
překvapení. To, že s Jitkou Šuranskou vystoupí 
na pódiu všichni účastníci smyčcových kurzů, už 
ke Slunohraní prostě patří.

Svěží vítr čtyř violoncell 
a rekord na pódiu
Letos budou mít úplně poprvé svoje speciální od-
poledne hráči na violoncello. A to rovnou společně 
se členy Prague Cello Quartet. Tato čtveřice mla-
dých absolventů pražské AMU pravidelně koncer-
tuje v České republice i ve světě. Před Slunohraním 
se chystá se svým rozmanitým programem do 
Japonska. Od Prague Cello Quartet neuslyšíte 
jen klasickou hudbu, ale také skvěle zaranžované 
filmové melodie, jazz i známé hity ze světa po-
pulární hudby. A kterou skladbu připraví kvarteto 
společně s dalšími osmi cellisty? Viděli jste už hrát 
deset violoncell najednou? Na Slunohraní budou.

Famózní kvarteto, orchestr 
a dívka s klarinetem
Janáčkovo kvarteto je v Novém Městě jako doma, 
někdy v bavlnce, někdy v jednom kole a po skon-
čení kurzů hodně unavené. Ale už první ročník 
všechny natolik nadchl, že pořadatelům nedá 
mnoho práce, aby členy tohoto světoznámého 
špičkového tělesa do Nového Města na Moravě 
zvali opakovaně. Smyčcové kurzy tak získaly 
neopakovatelný lesk, vysokou úroveň a zároveň 

lidský a přívětivý rozměr, který je pro „Janáč-
kovce“ tak typický. A pociťuje jej každým rokem 
také publikum. Nejednou přineslo počasí během 
koncertů různá překvapení, avšak humor a no-
blesa, s jakou kvarteto komunikuje s publikem, si 
získaly srdce posluchačů a na koncertech vládne 
neopakovatelné kouzlo.

Závěrečný koncert přinese nejen Janáčkovo 
kvarteto, ale také program Letního orchestru, 
připravený pod vedením Richarda Kružíka. Oz-
dobou večera bude laureátka Pražského jara, 
klarinetistka Anna Paulová, která s orchestrem 
vystoupí. Říkáte si – klarinet a klasická hudba? 
Bude se vám tajit dech.

Viděli jste slunce nad 
branou Horácké galerie?
Letošní Slunohraní má čím lákat a zvát. Hned od 
úterý bude před vchodem Horácké galerie otevře-
na malá informační kavárna, kam jste srdečně 
zváni na kávu, koláčky, můžete si zde také kou-
pit vstupenky a dozvědět se spoustu informací. 
Při troše štěstí také uvidíte Janáčkovo kvarteto, 
jak hraje se svými „žáky“ v parku, nebo vám od 
vedlejšího stolku zamává sympatická Jitka Šu-
ranská. Všechny podrobnosti o Slunohraní, kon-
certech i jednotlivých umělcích, včetně rezervací 
vstupenek, najdete na webu www.slunohrani.cz. 
Máme-li z něj citovat jedinou větu, tak: „Zažijte 
hudební ráj.“  -red-

Prague Cello Quartet

Anna Paulová
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Váza fest
I letos se můžeme těšit na novoměstský hudební festival Váza fest 2016. 
Již tradične se koná na místním Koupališti.

Organizátoři se i  letos inspirovali myšlenkou 
podporovat malé kapely z Nového Města a okolí, 
a tak budou mít návštěvníci možnost poslechnout 
si, co nového se urodilo ve zkušebnách zdejších 
hudebníků.

„V  létě nemá moc smysl pořádat kulturní 
akce uvnitř. Váza je typický open air a myslím, 
že v Novém Městě podobná venkovní akce vždy 
chyběla. K létu něco podobného prostě patří,“ říká 
ředitel Novoměstských kulturních zařízení Daniel 
Šimek. Hvězdou letošního, již třetího ročníku je 
česká electro undergroundová skupina Midi Lidi. Ta 
patří mezi ten typ skupin, které jakmile uslyšíte, už 
na ně nikdy nezapomenete. Jejich na první pohled 
primitivní elektronická hudba je ve skutečnosti pře-
kvapivě melodická a chytlavá. V kombinaci s vtipný-

mi texty a éterickým tancem frontmana Petra Marka 
jsou Midi Lidi téměř neodolatelní a pro nevázané 
akce, jakou Váza fest bezesporu je, ideální. „Budou 
tam lavičky, stolky a stánky s občerstvením,“ popi-
suje vybavení areálu Daniel Šimek. „Kdo bude chtít, 
může se jít i vykoupat, i když já potom vždycky trnu, 
aby se nikdo neutopil,“ dodává.

Pódium bude stát na parkovišti u příjezdové 
cesty od města a pořadatelé počítají, že na festival 
přijde zhruba 1500 lidí. „Byly tady návrhy udělat 
z Váza festu větší festival, ale já si myslím, že to 
nedopadne. V okolí už podobné akce jsou a mys-
lím, že by to bylo zbytečné,“ uzavírá diskuzi nad 
budoucností Vázy Šimek. Festival začíná 29. 7. 
v podvečer a vstupné je již tradičně dobrovolné.

 -kb-

Staň se umělcem, přijď 
do Horácké galerie!
Horácká galerie si na prázdniny připravila pro 
děti, jejich rodiče či prarodiče tradiční letní krea-
tivní dílny. V  letošním roce se mohou děti stát 
malířem, sochařem, ale i grafikem. Tři zajímavé 
programy nejprve provedou účastníky po vybraných 
výstavách, aby se zde poučili, nasáli uměleckou 
atmosféru a inspirovali se pro svou vlastní tvorbu.

V prvním programu s názvem Není socha jako 
socha se pak stane sochařem opravdu každý. Tato 
hravá animační dílna, jež je určena takřka všem 
zájemcům, vychází z exteriérové výstavy objektů 
Antonína Kašpara. Tento pražský umělec tvo-
ří své rozměrné sochy z oceli a umísťuje je do 
volného prostoru. Některé z nich bude možné 
prozkoumat v okolí Horácké galerie. Co to je 
socha? Z jakých materiálů může být vytvoře-
na? Jak její působení ovlivňuje měřítko nebo 
místo, kde stojí? Jaký příběh nám může socha 
vyprávět? Nejen na tyto otázky naleznou mladí 
sochaři uspokojivé odpovědi. Skrze různé smys-
lové zážitky, dramatické úkoly a vlastní tvorbu 
proniknou do sochařského umění současnosti. 
Druhý program, nesoucí název Do plenéru s Ol-
dřichem Blažíčkem, se zaměří na krajinářskou 
tvorbu. Malí i velcí umělci se ocitnou na sklonku 
19. století. Jako malíři vyrazí do plenéru studovat 
a barevným pastelem zachytit kouzlo krajiny ko-
lem Nového Města na Moravě. Jejich průvodcem 
se stane sám malíř Oldřich Blažíček, povypráví 
o svém mládí na Vysočině, studiu na Akademii 
výtvarných umění či vlastní tvorbě.
Inspiruj se Afrikou, ryj a tiskni! Nezní to jako 
výzva? Poslední kreativní dílna vychází z děl Jana 
Vičara, který opakovaně navštívil černý kontinent 
v rámci svých tvůrčích pobytů. Po prohlédnutí 
této výstavy si návštěvníci, jejichž věk přesáhl 
12 let, vyzkouší práci grafika se vším, co k tomu 
patří. Také menší děti v doprovodu rodičů budou 
moci zkusit tisknout již připravené linorytové 
matrice s africkými vzory. Harmonogram dílen 
a podrobnosti k rezervaci najdete na ww.ho-
rackagalerie.cz.  -hg-

Už jsem čtenář 
Knížka pro prvňáčka
Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech 
literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, 
knihovníky a učitele pasovala KrálovnaPohádka 
novoměstské prvňáčky na čtenáře. 

Slavnostní chvíli prožili prvňáčci díky projektu 
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který 
pořádá SKIP ČR (Svaz knihovníků a  infor-
mačních pracovníků ČR), projektu Čtení po-
máhá a za přispění novoměstské knihovny. Kaž-
dý rok od vzniku tohoto skvělého projektu na 
podporu čtenářské gramotnosti je pro prvňáčky 
napsána a ilustrována knižní novinka, kterou 
nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři 
roky koupit. Knížka „Knihožrouti“, kterou 
právě pro letošní prvňáčky napsala Klára Smo-
líková a  ilustrovala Bára Buchalová, zavede 
malé čtenáře do prostředí  knihovny.  Podaří 
se malému Aleškovi a Zorce vypátrat velkou 

knihovní loupež? Co znamená, když se někdo 
do knihy zakousne, nebo ji zhltne? A kdo je to 
knihomol a knihožrout? Přejeme všem malým 
čtenářům krásné chvíle s knihou a prázdniny 
plné sluníčka. Městská knihovna

Poesiomat
24. 6. byl v rámci Nova Civitas slavnostně 
uveden do provozu novoměstský poesio-
mat. To je v podstatě jukebox na poesii, 
který funguje velmi jednoduše. Stačí 
zmáčknou tlačítko a zaposlouchat se. Se-
znam básníků a jejich děl, stejně jako další 
informace, najdete na webu novoměst-
ských kulturních zařízení. nkz.nmnm.cz.
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Vzpomínky na dětství na Žďárské ulici
Žďárská ulice začíná od domu Německých čp. 
34 a končí u vchodu do nemocnice. Vždy nevy-
padala tak jak dnes. Po pravé i levé straně silnice 
stály domky, v nichž bydleli jejich majitelé. Dnes 
místo některých z nich stojí nové bytovky. Moji 

rodiče se na Žďárskou ulici přistěhovali do domku 
čp. 335 (dnes ulice Dukelská) v roce 1945 a také 
v tomto roce jsem se já, jejich třetí dítě, narodila. 
Ráda vzpomínám na mládí, které jsem tu prožila. 
Pamatuji se na několik rodin, které tu žily. Snad si 

ještě někdo vzpomene na obchod u Bílků čp. 49, 
kam jsme jako děti chodily nakupovat. Pan Bílek, 
majitel obchodu, nám často říkal: „Máme cukr, ale 
jen sladký! Ocet také máme, ale jen kyselý!“ Vždy 
nám k nákupu přidal veliký bonbon zvaný špalek. 

Hned vedle byl obchod u Götzů – 
pekařství čp. 50. Ve vlastní pekárně 
pekl pan Götz velice dobrý chle-
ba a  rohlíky s  ořechy či mákem 
a dovolím si tvrdit, že tak dobré 
rohlíky jsem od té doby nikde už 
nekoupila. V domku čp. 53 bydleli 
Ptáčkovi. Sem jsme chodili kupo-
vat maso a také velice dobrý koňský 
salám. Pan Ptáček nám vždy dal 
kousek točeného salámu a my jsme 
s  jeho dětmi Frantou a Miladou 
šli „tábořit“ a opékat si salám na 
Mařatku, což je lesík za nemocnicí 
směrem ke Slavkovicím. Domeček 

čp. 54 u Kunstmüllerů stojí ještě dnes. Vidím před 
sebou milou paní Kunstmüllerovou, jak sedí na 
valníčku vedle svého muže, a kravičky je vezou na 
políčko za rybník Líbalák. Na místě, kde dnes stojí 
Dům s pečovatelskou službou, bylo několik domků 

v jedné řadě. V jednom z nich (čp. 59) bydlel i starý 
pan Koudela, který na svém stavu tkal koberečky. 
Zákazníci mu donesli veliká klubka z nastříhaných 
starých látek či punčoch a on z nich vytvářel pěkné 
koberečky. Pod nemocnicí bylo zahradnictví, kde 
nás vítala usměvavá paní Bojanovská s manželem. 
Nemohu zapomenout na pilu u Jarošů čp. 81, kde 
se řezalo dříví. Ve dvoře byla opravna aut. Zde vše-
mu velel pan Halva a jako děti jsme obdivovaly jeho 
šikovnost. Na louce za pilou jsme trávily krásné 
chvíle. Pan Jaroš nás často poučoval, co smíme 
a nesmíme. Jeho věta „držte se nejmíň dva metry 
od mého domu“, mi zní ještě dnes v uších. Do 
Hotelu Sport čp. 48, sem chodívali naši tátové na 
pivko a také si zahrát karty. V neděli dopoledne za-
šel na partičku karet i můj táta se svými kamarády 
učiteli Koudelou, Rozsypalem, Rovenským. Dnes 
má Hotel Sport již svou slávu za sebou. V soused-
ství dnešní služebny policie čp. 44 stávalo stavení, 
ve kterém byla sběrna starého papíru a hadrů. Zde 
kralovala paní Jelínková a sem jsme nosily starý 
papír. Za utržené penízky jsme si u Bílků koupily 
nějaké dobroty. Tehdy jako malé děti jsme si všeho 
považovaly. Dnes Žďárská ulice žije svým životem. 
 Eva Spurná (rozená Došlová)

Za pekaři na Žďárskou
O poválečném přídělovém hospodaření jsem se už 
ve svém vzpomínání zmínila. Bylo součástí našeho 
dětství a skončilo v roce 1953 s měnovou reformou. 
Nakupovat jsme chodili nejen s penězi, ale i s pou-
kázkami na všechny druhy zboží. Dobře si vzpomí-
nám, jak mě teta napomínala, když mě posílala pro 
mléko, abych dávala dobrý pozor hlavně na lístky. 
Ztratit potravinové lístky znamenalo obejít se i celý 
měsíc bez přídělu potravin. Na lístky jsme kupo-
vali nejen mléko, ale i maso, mouku, cukr, pečivo 
apod. Pro chleba jsme chodili po válce přímo do 
pekařství. Při zmínce o proslulých pekařstvích na 
Žďárské ulici u Hemzů (čp. 37) a u Ženatých (čp. 
92) se mi vybavily dětské vzpomínky. Moje teta 
kamarádila s paní Ženatou a paní Prokopovou, 
sestrou pana Ženatého. Bylo tedy jasné, že jsme 
pro chleba chodili k Ženatým. Ráda jsem tetu do-
provázela. Na pekárnu vzpomínám jen matně. 
Krásně to tam vonělo čerstvě upečeným chlebem 
a moc se mi líbili pánové v dlouhých bílých zá-
stěrách a čepicích, jak dovedně „sázeli“ chleba do 
pecí. Víc vzpomínám na jejich obchod, kam jsme 
chodili pro výborné křupavé rohlíky. Prodávala zde 
vlídná a usměvavá paní Ženatá a někdy jí pomáhal 
neméně vlídný starý pán – tatínek pana Ženatého 

a paní Prokopové. Vedle nás na Monseově ulici 
bydleli Pospíšilovi. Paní doktorka byla zkušená, 
výborná a oblíbená lékařka. Pacientů měla hodně 
a po ordinačních hodinách chodila do pozdního 
odpoledne po návštěvách. Do domácnosti k ní 
na výpomoc docházela slečna Káňová ze soused-
ství. Když se ke třem Pospíšilovým dětem narodila 
dvojčata, přijali Pospíšilovi slečnu Andu na celý 
den. Ta se o všechno pečlivě starala. Dvojčata ji 
milovala a kamarádily jsme se s ní i my – ostatní 
děti z ulice. Práce ale měla nad hlavu. Když jednou 
odpoledne bylo třeba koupit chleba u Hemzů, kde 
Pospíšilovi nakupovali, poslala Anda na nákup 
staršího syna Pospíšilových Vojtu. Dostal náležité 
ponaučení, a aby mu nebylo smutno, vzal si na ces-
tu dva kamarády. V pekařství Vojta všechno dobře 
vyřídil a dostal velký, krásně vypečený bochník 
chleba. Na zpáteční cestě „popadl“ kluky hlad. 
Vyvolala ho nejspíš již zmíněná vůně v pekařství 
a umocňoval ho pohled na zlatavý bochník, který 
na ně „vykukoval“ z tašky. Kluci dlouho neotáleli. 
Na jedné straně bochníku oloupal Vojta kůrku 
a udělal otvor, kterým protáhl ruku. Tímto otvorem 
začali kluci vybírat chlebovou střídu. Hlad musel 
být velikánský, než došli na Monseovku, byl na 

pohled téměř neporušený bochník uvnitř úplně 
prázdný. Doma položili bochník otvorem ke zdi 
a rychle utekli. Když Anda připravila večeři a šla 
nakrájet chleba, úplně strnula. Jaký následek měla 
tahle příhoda pro Vojtu si lze snadno domyslet. 
Inženýr Pospíšil nemínil se svými dětmi, zejména 
s Vojtou, o jejich prohřešcích dlouze diskutovat. 
O to radikálněji jednal. Kolik přídělové mouky spo-
třebovala Anda na napečení vdolků, které musely 
nahradit pro tak početnou rodinu chybějící příděl 
chleba, se už nikdo nedozví.  Jana Černá

Zmizelé Nové Město

Dům čp. 49 sice dosud stojí vedle Hotelu Sport, ale Bílkův
 obchod už v něm nenajdete.

Pohled na zmizelou část Žďárské ulice. Před 
mostem dnes ještě stojí dům čp. 54, ale domy

 za mostem (čp. 55-60) již nahradil Dům
 s pečovatelskou službou.
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Předčasně zmařený talent

Příběh Bohuslava Vodičky začíná na Vratislavově 
náměstí v Novém Městě na Moravě. Stojí tam i dům 
čp. 117. Jednopatrový měšťanský dům s klenutým 
průjezdem a velkým dvorem. V roce 1900 ho vlastnil 
Hilarius Vodička, který měl v domě kromě hospo-
dářství také trafiku. Byl potomkem zámožné a vá-
žené rodiny Šlechtů. Značné vážnosti se v Novém 
Městě těšil i on sám. Patřil k zakládajícím členům 
Čtenářské besedy Horák, hrál v divadelním spolku 
Klicpera, stál u  zrodu tělocvičné jednoty Sokol 
i sboru dobrovolných hasičů. Věnoval se také jiným 
zájmům a zálibám. Rád například kreslil drobné 
obrázky ze svého okolí. Hilarius Vodička si vzal za 
manželku Johanu Jelínkovou, která rovněž pocháze-
la ze zámožné a vážené novoměstské rodiny. Měl 
s ní dceru Josefu a dva syny – Bohuslava a Hila-
ria. Bohuslav, který nás zajímá nejvíce, se narodil 
11. září 1904. Byl pokřtěn jako Bohuslav Karel. 
V domě čp. 117 prožil malý Bohuslav čtyři šťastné 
roky. Bylo tu dost místa na dětské hry a radovánky. 
Další prostor nabízela velká zahrada, v níž bylo 
i rozárium, skleník a besídka. Ale pak se rodina 
musela najednou z velkého domu na Vratislavově 
náměstí odstěhovat. Hilarius Vodička byl totiž muž 
všestranných zájmů, ale také povahy poněkud lehko-
myslné. Hospodářství i trafiku začal zanedbávat, 
rodinu přivedl téměř na mizinu. A tak se Vodičkovi 
museli přestěhovat do malého, starého domku čp. 96 
na Žďárské ulici. Byl to první dům po pravé straně 
ulice, říkalo se mu U Matyášů. Dům koupil, opravil 
a svému zeťovi prodal Emanuel Jelínek. Bohuslav 
Vodička zdědil po otci výtvarný talent. Chtěl se stát 
malířem. K jeho rozhodnutí přispěla svým dílem 
i výstava výtvarných umělců z Horácka, která se na 
přelomu srpna a září 1920 konala v aule reálky. 
Bohuslavu Vodičkovi bylo tenkrát šestnáct let. Na 
zmíněné výstavě poprvé viděl obrazy Josefa Jam-

bora, Oldřicha Blažíčka, Václava Jíchy a dalších 
horáckých umělců. Nejvíce na něj zapůsobily krajiny 
Josefa Jambora. Tento malíř se stal jeho životním 
vzorem. Bohuslav Vodička si dobře uvědomoval, že 
potřebuje další výtvarné vzdělání. Neměl ale ma-
turitu, která byla podmínkou přijetí na pražskou 
Akademii výtvarných umění. Rozhodl se získat 
malířské základy jinak. Bydlel kousek od domu 
malíře a grafika Karla Němce. Ten mu domluvil 
přijetí do soukromé malířské školy proslulého aka-
demického malíře Aloise Kalvody, u kterého sám 
studoval. Z Bohuslava Vodičky se však uznávaný 
umělec nestal. Okolnosti a doba tomu nepřály. Třicá-
tá léta probíhala i na Novoměstsku ve znamení velké 
hospodářské krize. Aby uživil nejen sebe, ale i svého 
otce, snažil se Bohuslav Vodička namalovat co nej-
více obrazů. Prodával je především v rodném městě 
a z počátku o ně byl docela zájem. Nebylo divu – vž-
dyť maloval místa, která Novoměstští 
dobře znali – Kazmírův rybník a jeho 
okolí, Ráčkův mlýn, Černý rybník 
s Ochozou, Zichův rybník a podobně. 
Když bylo Vodičkovi 27 let, stala se 
událost, která v jeho životě sehrála 
velkou roli. Jeho práce zařadili pořa-
datelé do výstavy, která se v rámci 
abiturientského sjezdu uskutečnila 
v červenci 1931 v aule novoměstské 
reálky. Vodičkovy obrazy byly vystave-
ny vedle prací Josefa Jambora, Aloi-
se Podlouckého, Rudolfa Puchýře 
a dalších malířů. Představil se ob-
razy Zimní krajina, Ráčkův mlýn, 
Malá ulice v zimě, Nálady po tání, 
Město v mlze. Pro mladého malíře 
byla účast na této výstavě velkým 
povzbuzením a také částečným za-
dostiučiněním. Konečně byla jeho tvorba uznána 
i veřejně a byl zařazen mezi významné horácké vý-
tvarné umělce. Souborné výstavy svých obrazů se 
však nedočkal. Ta se uskutečnila až za 28 let a ná-
vštěvníci na ní mohli vidět 54 Vodičkových obrazů. 
Zmíněná událost je zaznamenána v kronice Nového 
Města na Moravě v kapitole věnované roku 1959: 
„Desátého května byla otevřena v aule Jedenácti-
leté střední školy výstava obrazů novoměstského 
rodáka, malíře samouka Bohuslava Vodičky. Byla to 
první souborná výstava obrazů malíře, jehož vrozený 
talent, který byl velkým příslibem do budoucnosti, 
mohl za příznivějších okolností vyrůst ve velkého 
umělce, a zatím byl tragicky zlomen předčasně. 
Obrazy na výstavu ochotně zapůjčili novoměstští 
jejich majitelé.“ Pátého prosince roku 1939 totiž 
Bohuslav Vodička z vlastní vůle odešel ze života. 
Bylo mu 35 let. Na tragickém rozhodnutí se zřejmě 
podepsala zákeřná nervová choroba. Ale nemu-
sela být jediným důvodem. Inženýr Milan Jelínek 

se v článku zveřejněném v září 1984 v měsíčníku 
Novoměstsko pokusil objasnit pravou příčinu 
malířova činu: „V podstatě musel stále zápasit se 
svým kritickým duchem, představami a skutečností, 
takový Don Quichot a přitom, aby měl na živobytí 
pro sebe a přilepšení pro svého milovaného otce Hi-
laria, který mu trpělivě čekal u každého malování. 
Byl výjimečným člověkem, uzavřeným do sebe, do 
své vlastní filozofie, zadumaným a stále usilovně 
se něčeho dobírajícím, po něčem prahnoucím, to 
je dosáhnutí v obrazech vyššího vyjádření toho, co 
vidí, slyší a cítí, když je sám v přírodě, v lese, v létě, 
v zimě, v dešti a mlze.“ Příběh Bohuslava Vodičky 
tedy skončil tragicky. Jeho otec přežil syna o dva 
roky. V Horáckých listech z roku 1941 je otištěn 
nekrolog, v němž se mj. píše: „V neděli 5. ledna byl 
uložen k věčnému odpočinku pod památnými lipami 
na místním hřbitůvku zdejší měšťan Hilarius Vo-

dička. Dožil se 81 let. S Hilariem Vodičkou odešel 
typ měšťana, uvědomělého Horáka.“ Dům čp. 96 
na Žďárské ulici už nestojí. V sedmdesátých letech 
minulého století musel ustoupit nové bytové výstav-
bě. Dům čp. 117 na Vratislavově náměstí zůstal na-
štěstí zachován. O malíři Bohuslavu Vodičkovi, který 
se v něm narodil, už dnes ví málokdo. Jeho obrazy 
jsou roztroušeny v soukromí nejen v Novém Městě 
na Moravě, ale i v Brně, Praze a dalších městech. 
Pro Nové Město však mají zvláštní význam. Jsou 
totiž dokumentem o zmizelé podobě města. Dávno 
již nestojí Ráčkův mlýn, zmizely staré chalupy na 
horním konci Malé ulice, změnilo se okolí rybníka 
Kazmíráku, které tak rád maloval. Právě pro lásku 
k rodnému městu si Bohuslav Vodička zapomenutí 
určitě nezaslouží. Věra Rudolfová

 Ráčkův mlýn zachycený Bohuslavem Vodičkou v roce 1935 
krátce před jeho zbořením.

Vodičkův dům čp. 96 stejně jako další domy 
po pravé straně Žďárské ulice (mezi nimi i 

Ženatého pekařství čp. 92) musely ustoupit 
nové výstavbě, která se však posunula výš k ulici 

Radnické (dnes domy čp. 1004–1006). Vlevo 
dům čp. 42, který byl již také zbořen a nahrazen 

novostavbou posunutou dále od silnice.

Příště: Žďárská pokračování
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kHra
ky

Vše k vod

Nové M sto na Morav

S
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Sleva13% RODINNÝ DŮM NA VYSOČINĚ, RADEŠÍN

800 800 099

-

3 250 000 Kč

G

Nejste spokojeni s roznáškou Vašich reklamních tiskovin? Pomůžeme Vám!
letakyzdar@seznam.cz • www.letakyzdar.cz 
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tel.: 566 692 214
www.hettich.com

Personal_HCR@de.hettich.com

 

MASTERS OF ROCK - divácky nejoblíbenější festival
p r o u d l y  p r e s e n t s

11114444. –– 11117777. 7777. 2222000011116666
Areál likérky

VIZOVICE
w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

Po 8 letech zpět na Masters a s novým albem! Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

Premiéra nového rockového alba!

Speciální akustický set!

Speciální folk show!

Citron+Tanja | Horkýže Slíže | Škwor | Doga | Alkehol

Salamandra | Zakázaný Ovoce
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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

Folk-country 
od 18.00 hodin

Folk-country 

Slávek Jan
oušek

Edo Klena & Klenoty (SK)

HOP TROP

www.bystrickeleto.cz

K-vocal trio

Pátek 29.cervence 2016

René Soucek & Martin Hlosta

NABÍZÍM 
PRAVIDELNÝ 

I JEDNORÁZOVÝ 
ÚKLID RD A BYTŮ, 

MYTÍ OKEN, 
VÝPOMOC 

NA ZAHRADĚ. 
NABÍZÍM 

SPOLEHLIVOST, 
PEČLIVOST, 

REFERENCE NA 
POŽÁDÁNÍ. 

TEL.: 724 199 966

přijme fyzioterapeuta 
na plný úvazek. 

Nástup za MD s možností 
prodloužení pracovní smlouvy. 

Nástup od září 2016.
Požadujeme: 

Praxe v oboru a absolvované kurzy 
výhodou • Schopnost pracovat 

ve větším kolektivu • Flexibilita
Nabízíme:

Zaměstnanecké bene ty
Příjemné pracovní prostředí 
Možnost dalšího vzdělávání

Své životopisy zasílejte na adresu: 
Poliklinika Žďár nad Sázavou, 

Martina Topinková, Dis., Studentská 4, 
591 01 Žďár nad Sázavou 

nebo e-mail: topinkova@poliklinikazr.cz.
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

www.auto-auto.cz

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 605 298 192

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

Nejprůhlednější nákup ojetého vozu ŠKODA

325 000 Kč 599 000 Kč349 000 Kč419 000 Kč
ŠKODA Octavia Ambition
1,6 TDI/66 kW – bílá,
84 403 km, modelový rok 2013,
cena nového vozu: 635 000 Kč.

ŠKODA Octavia L&K 4x4
2,0 TDI/110 kW – bílá,
20 869 km, modelový rok 2015,
cena nového vozu: 921 000 Kč.

ŠKODA Rapid Spaceback Amb. Plus
1,2 TSI/77 kW – žlutá,
13 794 km, modelový rok 2015,
cena nového vozu: 435 000 Kč.

ŠKODA Octavia Elegance Plus
1,2 TSI/77 kW – stříbrná metalíza,
13 923 km, modelový rok 2014,
cena nového vozu: 525 000 Kč.

skodaplus.cz
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červenec výstava Tajnosti moravských hradů a zámků městská knihovna

červenec výstava Karafiátovi Broučci – práce dětí z družiny ZŠ městská knihovna

červenec výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

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

červenec výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

červenec výstava Jan Vičar – Afrika Horácká galerie

červenec výstava Ladislav Martínek – Kresby Horácká galerie

červenec výstava Ivan Kříž – Pře hřebíků přeje hře Horácká galerie

červenec výstava A. Maloň – Loutky / Jakub Zich – Hrací domeček pro děti Horácké muzeum

5. 7. 20:00 koncert Slunohraní – Jitka Suranská Trio Horácká galerie

7. 7.   9:00 výstava zahájení výstavy Václav Hradecký – Introspektiva Horácká galerie

7. 7. 20:00 koncert Slunohraní – Prague Cello Quartet Horácká galerie

8. 7. 20:00 koncert Slunohraní – Slavnostní koncert Horácká galerie

9. 7.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

10. 7. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

12. 7. 21:30 kino Letní kino v KD – Zootropolis: Město zvířat – animovaný dětský kulturní dům

20. 7. 19:00 koncert Beaconsfield High School – orchestr z Velké Británie kulturní dům

23. 7.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

23. 7. 13:00 sport Novoměstský železný hasič Vratislavovo náměstí

24. 7. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

26. 7. 21:15 kino Letní kino v KD – Noc v muzeu: Tajemství hrobky – komedie kulturní dům

29. 7. 15:00 koncert Váza fest – open air festival Koupaliště

Změna programu vyhrazena.

Váza
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29. 7.

 2016
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