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Sportovní park dostává jasné obrysy
14. 3. se sešli lidé z ulice Budovatelů a okolí, aby debatovali s vedením
města o tom, jak by měl vypadat
nový Sportovní park. Ten by měl
vzniknout na pruhu země mezi ulicí Budovatelů a Bezděčkou.
V sousedství Městských lázní je poměrně velká
plocha, zatím minimálně využitá. Je zde malé
hřiště na míčové sporty a o kus dále po proudu
říčky dětské hřiště. V okolí přitom bydlí mnoho
rodin s malými dětmi a také starších lidí. Vedení
města se proto rozhodlo volný prostor lépe využít. „Chtěli bychom zde vybudovat park pro
všechny generace. Základní koncept je takový,
že zde budou stanoviště, kde najde zabavení
každý - děti, dospělí i senioři,” vysvětluje starosta Michal Šmarda.
Město se tak snaží jít s dobou a přizpůsobit veřejný prostor lidem. V městských parcích obecně
se stále častěji objevují venkovní posilovny, hřiště na petangue nebo míčové hry.
Na březnové schůzce se sešly zhruba dvě desítky lidí. „Byl jsem mile překvapen tím, že přišlo
tolik lidí, kteří mají o tuto lokalitu zájem,” řekl
ke schůzce její iniciátor Michal Šmarda. Debatovalo se o technických omezeních i o lokalitách,
kde by mohla být jednotlivá stanoviště zbudová-

na. Jednou z nich je travnatá plocha vedle lázní,
na které v současné době stojí provizorní hřiště
na míčové hry. Letošní studená zima inspirovala
místní k tomu, aby hřiště proměnili v kluziště.
Kvůli nevhodnému povrchu to ale nebylo možné,
a tak by rádi, aby nové hřiště mělo pevný povrch.
Hlavní překážkou této myšlenky se ale ukázal
být plynovod, který vede přímo středem travnaté
plochy, na které by mohlo být hřiště zbudováno.
Podle úředníků není vhodné postavit nad ním
hřiště s pevným povrchem, například asfaltem.
V případě oprav plynovodu by totiž bylo nutné
povrch rozbourat a znovu nákladně položit. „Na
tom, že by hřiště mělo mít pevný povrch, jsme se

víceméně shodli. Pokusíme se vybrat takový, na
kterém půjde v zimě udělat led a zároveň bude
vyhovovat i letním sportům. Obecně všechny
připomínky, které lidé měli, byly podnětné a já
věřím, že se nám podaří je do projektu zapracovat,” dodává Šmarda.
Práce by podle něj měly začít už letos. Kdo
by měl zájem podělit se o své postřehy a nápady
a nestihl březnovou schůzku, může tak učinit
na e-mailové adrese sportovnipark@nmnm.
cz. Adresa bude aktivní do poloviny dubna.
Návrhy a vizualizace najdete na webu města.
V květnovém Novoměstsku vás budeme informovat o konečné podobě projektu.
-red-
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Plánek s vyznačenými plochami, na kterých budou jednotlivá stanoviště.
VYMEZENÍ HRACÍCH PLOCH V ÚZEMÍ ULICE BUDOVATELŮ
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Co nového na zastupitelstvu?
Zastupitelé na svém 16. zasedání 27. 2. jednali
mimo jiné o prodeji pozemku a výstavbě nového
bytového domu na Žďárské ulici. Právě hlasování
o tomto bodu předcházela velmi živá výměna názorů.
Pod Komunitním domem pro seniory, jehož
stavba je v plném proudu, by měl v budoucnu vyrůst další dům. Zatímco KODUS je určen pro lidi
starší 60 let a město na jeho stavbu získalo dotaci,
novou budovu by měla postavit soukromá firma.
Výběrové řízení vyhrála firma Staredo, která za
pozemek nabídla 3 350 Kč za metr čtvereční. Na
pozemku by měl být zbudován obytný dům pro
veřejnost, na jehož stavbu město s firmou hodlá
v nejbližší době podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Zastupitelstvo projednávalo tento bod jako
poslední, neboť dle slov místostarosty Stanislava
Marka byla diskuze k tomuto tématu očekávána.
„Co se týká umístění tohoto nového domu,
myslím si, že není šťastné,“ zahájil debatu zastupitel Libor Černý /ANO 2011/. Podle něj je
na území pod nemocnicí minimální občanská
vybavenost a stavět zde obytné domy není
vhodné. Lidé jsou tu prý odkázáni na nákupy
ve vzdálených obchodech, jako je Billa a Lidl,
a chybí zde i dostatek parkovacích míst. Navrhl proto pozemek ponechat městu na stavby
občanské vybavenosti, hledat místa pro bytové
domy v jiných lokalitách a zajistit nová parkovací
místa. Problémy s parkováním vidí i Tomáš Krejčí
/ČSSD/. „Výstavbou domu přijdeme o další parkovací prostory, ale na druhou stranu by bylo
řešením vybudovat parkoviště v areálu nemocni-

ce, v prostorech, kde byla stará kotelna.“ Podle Krejčího by tam mohli parkovat návštěvníci
nemocnice, kteří v současné době zabírají velkou
část parkovacích míst v okolí Žďárské ulice.
Zcela jiný směr dala diskuzi Věra Buchtová
/KSČM/. Podle ní by se totiž bytový dům neměl
stavět vůbec. „Měli bychom si na tomto pozemku
ponechat prostor pro případnou druhou část
KODUSU, případně jinou podobnou stavbu.“
Nepřímo tak položila otázku, jaký je dlouhodobý
záměr města v této lokalitě. Má se vedle DPS,
Komunitního domu pro seniory a budoucího
Centra Pomněnka pro lidi s alzheimerovou chorobou stavět další, podobně sociálně zaměřený
objekt, nebo je vhodnější postavit dům pro širokou veřejnost? Podle Jiřího Maděry /ČSSD/ se
o této věci rozhodlo už v minulosti a je zbytečné
znovu podobnou debatu otevírat. „Město tyto
pozemky v minulosti koupilo, aby zde mohlo
realizovat zástavbu bytových domů. Situaci
jsme řešili již v předcházejícím volebním období a shodli jsme se na této variantě,“ připomněl
zastupitelům Maděra. Starosta Michal Šmarda
upozornil zastupitele, že s výhercem výběrového
řízení, firmou Staredo, město podepíše smlouvu
o smlouvě budoucí, která upravuje většinu z diskutovaných témat. „Pokud dnes schválíme záměr
podepsat tuto smlouvu se společností Staredo,
tak jí tím umožníme předložit nám nabídku,
o které ještě můžeme diskutovat. A součástí řešení samozřejmě bude i doprava a parkování.“
Podle Šmardy je právě v této lokalitě občanská

vybavenost dobrá. „Já zde žiji a nemám problém.
Jsou tu dva obchody, nemocnice i lékárna. To,
že tu není supermarket, nevadí. Nejsme přece
město supermarketů,“ uzavřel Šmarda. O charakteru lokality prý zastupitelé rozhodli už
v roce 2015, kdy byla schválena výstavba dvou
bytových domů (jedním z nich je KODUS pozn.
red.) a celá realizace je podle něj velmi dobře
promyšlena. „Mějme prosím respekt ke svým
minulým rozhodnutím a neměňme naše názory
v půlce projektu,“ vyzval zastupitele starosta.
„Myslím, že je správné postavit dům, kde budou
moci bydlet i mladé rodiny s dětmi. Vedle KODUSU a Penzionu by nebylo dobré stavět další
dům pro seniory. Lidé mají žít pospolu, přeci
není naším cílem vytvořit čtvrť určenou jen pro
starší lidi,“ dokončil Šmarda.
Zastupitelstvo nakonec záměr o uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní schválilo. Pro
bylo 19 zastupitelů, zdržela se Věra Buchtová,
proti hlasoval Libor Černý. K prodeji pozemku
firmě Stardeo dojde dle znění smlouvy nejpozději v roce 2021.
Výběrové řízení na prodej pozemku ukázalo,
že o stavbu bytů v Novém Městě na Moravě
je mezi investory velký zájem. „Velmi mě překvapil zájem investorů o stavbu bytového domu
v této lokalitě,“ říká zastupitel Jaroslav Lempera
/ ČSSD/. Navrhl proto prověřit další podobné
lokality, které by byly do budoucna využitelné
pro bytovou zástavbu. Toto usnesení už zastupitelé schválili bez jakýchkoliv připomínek.
-kb-

Kdy se začnou měnit Tři kříže?
Návrhy na revitalizaci lokality kolem Tří křížů už známe. Co s nimi
ale bude dál? Osud Tří křížů nyní
mají šanci ovlivnit sami Novoměštáci.
Už více než dva měsíce je na internetu i v kulturním domě k vidění pět podrobných a do detailů
promyšlených plánů, pět variant, co by se dalo
s lokalitou kolem Tří křížů dělat. Dlouhodobý záměr města je jednoduchý. Proměnit zdejší krajinu na místo odpočinku a relaxace. Její konkrétní
podoba je ale zatím nejasná – respektive stále
vzniká.
V minulém čísle jsme přinesli podrobné informace o jednotlivých vizích, které představili studenti z Mendelovy univerzity. Podle vedení města
je nyní řada na Novoměšťácích, aby jasně řekli
svůj názor. „ Chceme zorganizovat veřejnou dis2

kuzi, aby se mohli
lidé sami vyjádřit
k tomu, co se jim
líbí. Jsem přesvědčen, že na to mají
právo, protože jich
se to týká nejvíce,“
říká starosta Michal Šmarda. Své
názory, připomínky
i kritiku mohou
lidé posílat na emailovou adresu
trikrize@nmnm.
cz. Ta bude v provozu do konce dubna.
„Budu rád, když
nám lidé řeknou, co
se jim líbí a které varianty je oslovily,“ vysvětluje Šmarda. Není přitom nutné držet se striktně
navržených řešení tak, jak je sestavili autoři stu-

dií. Jednotlivé prvky a nápady je možné libovolně
kombinovat. Nabízí se samozřejmě otázka, jak
zabránit tomu, aby vznikl nesourodý paskvil
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017
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Pokračování ze strany 2
bez jakékoliv koncepce. Tomu by podle vedení
města měly předejít konzultace s Mendelovou
univerzitou, která by měla na výsledný projekt
odborně dohlédnout. „Až budeme mít k dispozici
jednotnou představu, jak lokalitu upravit, budeme
o ní hlasovat na zastupitelstvu. Předpokládám,
že se to stihne na červnovém zasedání,“ dodává
starosta.
Jedna věc je mít jasnou představu co dělat,
druhá je, jak toho dosáhnout. Podle Šmardy bude
nutné pečlivě se na rekonstrukci připravit a při
přípravě projektu vzít v úvahu všechny potenciální
překážky, které by se mohly objevit. „V tuto chvíli
ještě nevíme, co konkrétně budeme chtít dělat,
ale mohou se objevit například majetkoprávní

problémy. Dovedu si představit, že soukromí
majitelé, kteří v současnosti plně obhospodařují
nějaký kus půdy, nebudou třeba souhlasit s tím,
aby se z jejich pole stala travnatá louka,“ vysvětluje
starosta obtíže, které bude muset zastupitelstvo
při svém rozhodování zohlednit.
Už letos by každopádně měla začít výsadba
listnatých stromů na svahu pod Třemi kříži, kterou městu nařizuje zákon. Jedná se totiž o lesní
pozemky. „Budeme sázet ve třech oplocenkách.
Dáme tam jabloně a třešně,“ říká Tomáš Pištěk
z odboru životního prostředí. Stromy by ale neměly být vysoké, aby nezakrývaly Tři kříže. Jelikož
se jedná o kvetoucí druhy, měly by naopak celý
svah pod městskou dominantou okrášlit a zvelebit.
-kb-

Jak se vyrábí lyže?
Letos si připomínáme 120. výročí od vyrobení prvního páru lyží v Novém Městě na
Moravě.
Firma SPORTEN připravuje celou řadu
akcí, o kterých vás budeme informovat na
stránkách Novoměstska. Už od dubna je
možné prohlédnout si výrobu lyží v rámci
Dnů otevřených dveří, a to 26. 4., 27. 4. a
také 24. 5. Objednat se můžete na stránkách
www.sporten.cz.
-red-

Psí exkrementy v ulicích jsou letos problém
Sníh je z městských ulic definitivně pryč. Údržbáři ale mají
spoustu práce s tím, co pod ním
zůstalo.
Zima byla dlouhá a sněhu dost. Dopředu bylo
jasné, že se pod ním nahromadí velké množství
odpadků, které bude potřeba na jaře uklidit.

Kromě nich se ale museli letos pracovníci, kteří mají na starosti údržbu ulic, vypořádat i s
neobvykle vysokým počtem psích exkrementů.
Úklidové práce začaly už koncem února. Podle Petra Ptáčka z MěÚ, který má úklid ulic na
starosti, dělali vše pro to, aby bylo město po
zimě čisté co nejdříve. Problému s exkrementy
si prý samozřejmě všiml. Jejich množství v ulicích ale podle něj padá na vrub nezodpovědným
majitelům psů, kteří jsou bezohlední a čistota

veřejných prostranství je nezajímá. Většině lidí
ale přirozeně vadí, že musí při chůzi po ulicích
kličkovat, aby do něčeho nešlápli. Potvrzuje to i
několik stížností, které už na MěÚ dorazily. „Já
se mohu lidem jen omluvit za to, že úklid ulic
nejde rychleji. Děláme vše pro to, aby komunikace v našem městě byly těchto vizitek zbaveny co
nejdříve,“ říká Ptáček. Podle starosty Michala
Šmardy město dokonce uvažuje o pořízení speciálního vysavače na exkrementy.
-kb-

Ptali jsme se zastupitelů: Potřebuje naše město nové bytové domy?
Roman Wolker /ČSSD/
Z mého pohledu určitě ano. Jelikož jsem členem bytové komise, vím, že „hlad“ po bytech je jak z řad Novoměšťáků, tak i ze strany
lidí z jiných obcí a měst našeho okresu. Zvláště tzv. malometrážní byty 40-50 m² jsou nyní v kurzu. Poptávka určitě převyšuje momentální nabídku. Jsem velice rád, že se našly firmy ze soukromého sektoru jako investoři pro bytovou výstavbu. Co se týká místa
pro tento záměr, tak zastupitelstvo města již před několika měsíci toto místo na Žďárské ulici odsouhlasilo. Celá lokalita má velmi
dobrou obslužnost (obchody, nemocnice, vlaková zastávka, MHD), v záměru jsou také nová parkovací místa, která jsou podmínkou
výstavby tohoto bytového domu.
Josef Košík
Podle mého názoru se každý bytový dům v Novém Městě vždy hodí, je-li projekt zpracován v souladu s představou stavebního úřadu a
vedení města, aby se stavba do dané lokality architektonicky hodila. Poptávka bude pravděpodobně po bytech menších a levnějších pro
mladé páry, nebo starší, mnohdy osamělé občany. Dostupným bydlením bychom měli kromě nabídky práce s krátkou dojezdovou vzdáleností udržet mladé lidi ve městě a okolí. Nemyslím si ovšem, že by do výstavby bytových domů mělo město investovat, nebo je vlastnit.
Nejhospodárnější je jistě bydlení v soukromém vlastnictví.

Zdeněk Kadlec /ANO 2011/
Ano, souhlasím se záměrem postavit nový bytový dům na Žďárské ulici naproti nemocnici. Jde v podstatě jen o to, aby dům byl architektonicky vhodný a disponoval parkovacími místy pro své obyvatele. Je jedno, který subjekt dům postaví a zda bude byty pronajímat
či prodávat zájemcům. Přestože byla v posledních letech postavena celá řada nových rodinných domů v našem městě, počet obyvatel
s trvalým bydlištěm stále klesá. V roce 2000 byl počet obyvatel s trvalým bydlištěm 10 550, v roce 2015 to bylo 10 137 obyvatel, tj. o
430 méně.Kdyby počet obyvatel klesl pod 10 000, bylo by to velmi nevýhodné jak pro pozici města, tak i pro jeho finance. Stavební
aktivity považuji proto za vítané.

Omlouváme se panu místostarostovi Stanislavu Markovi za chybu v minulém čísle. Pan Marek není členem ČSSD .
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Nové Město vyhrálo Zlatý erb
Ocenění každoročně uděluje Kraj
Vysočina za nejlepší elektronické
služby a web.
Cenu, kterou uděluje Kraj Vysočina, si letos
rozdělily oceněné obce, města i konkrétní organizace. Nové Město vyhrálo v kategorii „Nejlepší elektronické služby veřejných/otevřených
informací“, konkrétně za projekt otevreno.
nmnm. cz (najdete na stránkách města pod záložkou „Otevřené město“ pozn. red.).
Zveřejňování všech informací o činnosti městského úřadu včetně smluv a veškerých výdajů
je oblast, ve které patří Nové Město mezi průkopníky v ČR. Principem „Otevřeného města“ je
snaha poskytnout občanům veškeré informace,
a zapojit je tak více do rozhodování o tom, jak
a kým jsou spravovány veřejné záležitosti. Úřad
díky webové aplikaci „Lepší místo“ například
motivuje občany k tomu, aby posílali své názory
na to, jak úředníci plní své povinnosti, a upozorňovali je na konkrétní nedostatky. Vedení města si
tak chce zajistit zpětnou vazbu nutnou k lepšímu

spravování města.
„Snažíme se, aby měli lidé
všechny informace na jednom
místě a mohli je použít. Proto kromě zveřejnění rozpočtu
a údajů o hospodaření města
máme i takzvanou investiční
mapu města. Tam jsou všechna data o tom, jak a jakým
způsobem město investuje,“
říká starosta Michal Šmarda
a dodává, že ocenění městu jen
pomůže. „Jsem rád, že služba
skutečně funguje a lidé do našeho hospodaření vidí,“ uzavírá starosta.
Ceny vítězům krajského kola
soutěže Zlatý erb předal na slavnostním ceremoniálu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
„Práce s informacemi a jejich zveřejňování na
webových stránkách má sice svá pravidla, ale
vždy se najde prostor pro osobitou prezentaci
a originální podání. Při správném poměru obou
hledisek je šance v soutěži uspět a dát o sobě a své

Památník padlým ozdobí socha
Vincence Makovského
U příležitosti 100. výročí založení Československé
republiky doplní památník na Masarykově ulici
slavný lev V. Makovského.

Pomník věnovaný válečným obětem stojí na
Masarykově ulici u pobočky České pošty. Kamenný monolit není sám o sobě nijak výrazný
a lidé jej míjejí bez povšimnutí. To by se mělo
změnit.
Je asi osudem slavné sochy upozorňovat na
významná státní jubilea. Originál v současné
době stojí na Pražském hradě, kam socha byla
instalována během oslav 20. výročí od sametové revoluce. Osud plastiky samotné je přitom
poměrně zajímavý. Makovský heraldického lva
4

vytvořil v šedesátých letech a plastika původně
stála na druhém hradním nádvoří. Při dopravní
nehodě v červnu roku 1986 došlo k jejímu zřícení
a vážnému poškození. Zachránil ji až náročný
restaurátorský zákrok. Po restaurování byla
umístěna v depozitáři, protože vlivem zmíněné
nehody vzala za své i fontána, na které socha
původně stála. Na původní místo se socha vrátit nemohla i kvůli architektonickým úpravám
provedeným na II. hradním nádvoří v 90. letech
20. století, kdy vznikl nový vstup do Kanceláře
prezidenta republiky, jejž z iniciativy V. Havla
navrhl architekt a designér Bořek Šípek.
Jako nejvhodnější se nakonec ukázalo umístit
lva přímo ke vstupu do Pražského hradu. Hlídá
Pacassiho bránu, která je druhým nejvytíženějším
vstupem do Hradu.
I v Novém Městě bude bronzový odlitek lva
připomínat významné státní výročí – 100 let od
založení Československé republiky. S oslavami se
také pojí rekonstrukce památníku obětem první
světové války v Pohledci. Pomník je v současné
době umístěn na soukromém pozemku, a vedení
města proto uvažuje o jeho přestěhování na jiné,
vhodnější místo. Akci by měla hradit dotace z Ministerstva obrany, o kterou město v současné době
žádá.-kb-

práci vědět,“ vyzval nepřímo k účasti v dalším
ročníku soutěže Jiří Běhounek. Kategorie, ve které Nové Město zvítězilo, je takzvaně postupová.
To znamená, že se zúčastní ještě celostátního
kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS
dne 3. dubna.

-kb-

Opakované veřejné
projednání územního
plánu města
Občané mají možnost seznámit se s upraveným návrhem nového územního plánu
města. Dokumentace je k nahlédnutí na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ
Nové Město na Moravě na Vratislavově náměstí. Kontaktními osobami v této věci jsou
Lenka Jamborová a Josef Cacek. Návrh bude
vystaven v době od 2. března do 13. dubna.
Opakované projednání plánu, spojené s odborným výkladem, se uskuteční ve čtvrtek
6. dubna od 16 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě.
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tedy do čtvrtka
13. dubna včetně tohoto dne, pak mohou
občané uplatnit písemné připomínky, případně námitky u pořizovatele. Připomínky je
třeba doručit na adresu MěÚ Nové Město na
Moravě, odbor stavební a životního prostředí,
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město
na Moravě.

noviny. nmnm.cz
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Rychlonabíjecí box na mobilní telefony

Připravte si popelnice
O Velikonocích se mění termíny svozu komunálního odpadu.
Protože v pondělí 17. 4. je velikonoční svátek, budou pracovníci TS vyvážet popelnice
už v sobotu 15. 4. Toto opatření se týká následujících lokalit:
Rokytno, Studnice, Penzion U Martina,
Maršovice, ul. Nad Městem, Modřínová,
Smrková, Jedlová, Borová, Maršovská, Bezručova, Wolkerova, Čapkova, Mrštíkova,
Karníkova, Vančurova, Německého, Němcova,
Jamborova, Podlouckého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská, Bělisko, Na Výsluní,
Lesní, Polní, Zahradní, Sportovní, L. Čecha,
Makovského, Šimkova, Štursova, Tyršova –
od Žďárské po křižovatku ulice L. Čecha
a Radnická.
Páteční svoz 14. 4. bude beze změn. Opatření, které TS dělají každoročně, se samozřejmě netýká ostatních ulic, kde se popelnice
vyvážejí v jiné pracovní dny. Zaměstnanci
TS také prosí, aby byly popelnice připraveny
nejlépe večer předchozího dne. Připomínají
také, že je třeba popelnice do večera opět
uklidit. 
-red-

Na MěÚ v Novém Městě na Moravě si mohou lidé
zdarma nabít svůj mobilní telefon.
K tomu slouží speciální rychlonabíjecí skříň,
která je umístěna v prvním patře úřadu. Ve skříni je několik uzamykatelných přihrádek vybavených nabíječkami. Tam si může návštěvník
úřadu zapojit svůj telefon a poté, co si vyřídí
vše potřebné na úřadě, vyzvednout si jej zpět
nabitý. „Skříň jsme instalovali ve spolupráci se
společností E.ON. Je to ale zatím jen testovací
provoz. Pokud vyhodnotíme, že o tuto službu je
mezi lidmi zájem, umístíme rychlonabíjecí box v
městském úřadě natrvalo,“ říká starosta Michal
Šmarda. Klienti úřadu jistě také ocení pondělní
prodlouženou provozní dobu. U přepážky vás
úředníci obslouží do 18:00. 
-kb-

Rákosníčkovo hřiště je naše
Nové Město uspělo v soutěži o dětské hřiště.
Po celý únor mohli lidé v České republice hlasovat
pro stavbu pohádkového hřiště ve svém městě.
V Novém Městě na Moravě organizovaly hlasování maminky ze sdružení Čtyřlístek.
Organizátorům se skutečně podařilo zmobilizovat stovky Novoměšťáků, kteří každý den posílali dva hlasy. Za jejich úsilí zaslouží pochvalu,
protože se jim tak podařilo nasbírat více než 20 tisíc hlasů. Na první místo to bohužel nestačilo,
Nové Město skončilo druhé za Valašským Meziříčím zhruba o tisíc hlasů. I tak se ale můžeme radovat z úspěchu, protože hřiště dostanou města,
která se umístila v první trojici. „Vzniklou skupinu

na Facebooku bychom rády ponechaly aktivní.
V první fázi bychom chtěly její členy průběžně
informovat o postupu ve věcech stavby hřiště.
Máme v hlavách i nějaké další menší projekty.
Záleží na aktivitě členů skupiny, zda budou mít
chuť se zapojit. Jednou z myšlenek je například
sbírka novorozeneckého oblečení a dalších potřeb
pro novoměstskou porodnici,“ popisuje své plány
do budoucna Čejková.
Rákosníčkovo hřiště v hodnotě jeden a půl
milionu by mělo podle předběžných plánů
vzniknout mezi železniční tratí a ulicí Mírová, poblíž prodejny Lidl. Vše ale nyní záleží na jednání
města a společnosti Lidl, která soutěž organizuje.

Dotace pro charitu

Diecézní charita Brno dostala od Nového
Města na Moravě formou daru částku 40 000
Kč. „Charita poskytuje v Novém Městě celou
řadu sociálních služeb a její činnost je velmi záslužná,“ říká místostarosta Stanislav
Marek. V Novém Městě poskytuje mimo
jiné i hospicové služby. Stejný příspěvek na
činnost darovalo město charitě i v minulém
roce. 
-red-

Děkujeme všem za jejich hlasy a gratulujeme!
-red-

Každé dítě má na něco talent, je třeba ho najít
Čeho mají naše děti moc, co jim naopak chybí? Nejen
o tom jsme hovořili s Alenou Sobotkovou, ředitelkou
novoměstského Domu dětí a mládeže.
Jak dlouho s dětmi pracujete?
S Domem dětí jsem spojena od samého začátku, od jeho založení v roce 2001. Tehdy jsem tu
pracovala při mateřské, vedla jsem hodinu týdně
výtvarný kroužek.
Nabízíte celou řadu aktivit. Myslíte, že děti takové možnosti dříve neměly?
Domnívám se, že v té době tu chyběly. Bylo tu
mnoho aktivit specializovaných. Pro talentované
děti a ty, které zajímal pouze jeden obor. My jsme
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

se od počátku snažili nabídnout dětem co nejširší
spektrum aktivit – od kickboxu po výtvarné
kroužky či aktivity pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. Osobně razím teorii, že každé dítě
má na něco talent. V DDM mu dáme příležitost
ho objevit. Jsme otevřeni všem.
Kam se snažíte DDM posunout?
Určitě dopředu. Snažíme se co nejvíce rozšířit
záběr našich aktivit. Teď jsme dokonce zařadili
i cyklus přednášek pro rodiče. Dozví se tam řadu
informací, jak lépe vychovávat děti a skloubit výchovu s pracovními povinnostmi.


Pokračování na str. 6
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Co podle vás dnes dětem chybí?
Myslím, že děti toho mají naopak až moc, myslím
teď zejména tu oblast materiální. Díky telefonům,
počítačům a tabletům ale ztrácejí to nejdůležitější,
lidský kontakt a komunikaci. To se jim snažíme
v DDM dát. Dáváme jim prostor k vyjádření se
a prozkoumávání prostřednictvím tvoření téměř
bez hranic.

všude to dělají různě, a nelze říct, že nějaký způsob je jediný správný. Snažíme se sledovat trendy
a novinky. Tak vznikl například kroužek airsoftu
či turnaj v NERF. Zkoušeli jsme i Geocaching.
Samozřejmě reagujeme i na požadavky místních
lidí. Jeden čas byly velmi oblíbené břišní tance, teď
frčí street dance, aerobik nebo jóga. To je úplně
nový kroužek, který funguje přes rok.

Mnoho dětských organizací dnes bojuje
s úbytkem členů. Jak jste na tom vy? Máte dětí
dostatek?
Musím říct, že s tímhle opravdu problém nemáme. Naopak musíme leckdy rozšiřovat kapacitu.
Velký zájem je například o příměstské tábory. Ty
mají jasný rozvrh, děti zabavíme přes den a večer
si je rodiče odvezou domů. Tábory mají pestrý
program, každý rok vymyslíme jiné téma. Například Cesta do pravěku, Grónsko nebo Afrika.

Takže vy si řeknete, že by bylo dobré otevřít
kroužek jógy, a uděláte to? I kdyby třeba po
roce měl zaniknout?
Přesně tak. Reagujeme na to, co lidi baví. Vycházíme ale také vstříc lektorům, kteří se na nás často
sami obracejí. Zaměstnáváme hodně externistů,
kteří jednotlivé kroužky vedou. My jim poskytneme zázemí. Poskytujeme také nutná školení – takzvané pedagogické minimum, aby u nás mohli
svůj obor vyučovat.

Kde berete inspiraci? Vycházíte vstříc požadavkům lidí, nebo se inspirujete jinde?
Jdeme oběma cestami. Já například často jezdím
sbírat inspiraci do jiných DDM. Musím ale říct, že

Nehrozí vám, že vybočíte z ranku vyloženě dětské organizace?
Ale to se pomalu děje. Dokonce také už hledáme
nový název, který by lépe vystihl to, co děláme.

Chceme být střediskem volného času, a proto prosím veřejnost, aby nám pomohla s názvem, který
by nás lépe vystihoval. Své tipy můžete posílat na
e-mail alena.sobotkova@nmnm.cz. Autoři těch
nejlepších názvů od nás dostanou malou odměnu.
Působíte také mimo Nové Město?
Samozřejmě. S různými kroužky a kurzy jezdíme
velmi často do okolních vesnic. Za to jsou myslím
tamější lidé velmi rádi, protože nemusí děti vozit
do Nového Města. V Olešné také máme „táborovou základnu“, to je vlastně taková pobočka
DDM. Je tam veškeré zázemí a pořádáme zde
i pobytové tábory.
Na čem zrovna pracujete, co chystáte?
Koncem dubna budou tradiční Čarodějnice, na
které chceme všechny co nejsrdečněji pozvat.
Ty pořádáme každoročně ve spolupráci s NKZ.
Připravujeme klasickou čarodějnickou dílnu na
náměstí, kde si budou moci děti uvařit čarodějný
lektvar, a pak vymýšlíme celou řadu aktivit pro děti,
až dojdou v průvodu ke Třem křížům
-kb-

Jazyky jsou bránou do světa, zní Den Země
z gymnázia
úspěch jsme zaznamenali v anglických
olympiádách, kde především děvčata z nižších ročníků sekundy a tercie
skvělým umístěním na 1. a 3. místě
v okresním kole potvrdila přínos výuky
s rodilým mluvčím.
Ideální příležitost také nabízí
pravidelné zájezdy na divadelní představení v anglickém jazyce a především
pak studijně poznávací zájezdy do
Spojeného království. V letošním roce
se žáci vydají na týdenní pobyt do jihozápadní Anglie a Walesu.
O tom, že studenti novoměstského
Michal Starý (druhý zleva) v Cambridge
gymnázia jsou pro získávání zkušenosVynikající jazyková vybavenost studentů je
tí v zahraničí dostatečně vybaveni, svědčí i nejednou z dlouhodobých priorit novoměstského
dávná stáž studenta 3. ročníku Michala Starého
gymnázia. Vedle francouzštiny, němčiny a ruštiny
na prestižní univerzitě v Cambridge nebo vzrůsje hlavní pozornost zaměřena na angličtinu.
tající počet absolventů, kteří se vydávají studovat
Nespornou předností a velikou výhodou je
do zahraničí.
již tradiční zapojení rodilého mluvčího do výAktivitou, která stojí rovněž za zmínku, je
uky. Možnost zprostředkování autentického
nově vznikající spolupráce s Ústavem formální
a aplikované lingvistiky působícím při Univerzitě
jazyka rodilým mluvčím při tom od letošního
Karlově, který se zabývá problematikou automaroku využívají i žáci nižšího stupně, počínaje
primou. Snad i díky tomu se v minulých letech
tických překladů. Ve stručnosti jde o propojení
podařilo Simoně Nevrklové získat prvenství
oblastí ze dvou různých světů – světa počítav mezinárodní překladatelské soutěži Juvenes
čů a matematiky a světa humanitních věd. Na
Translatores. Na předních místech se naši stupřednášky a praktické činnosti spojené s touto
denti pravidelně umísťují v soutěži Our region,
problematikou se mohou studenti těšit již v tomto
která probíhá v rámci Kraje Vysočina. Čerstvý
školním roce.
Josef Dvořák
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22. dubna si spolu s miliony lidí po celém světě
připomínáme Den Země. Oslavit jej můžete se
sdružením Chaloupky o.p.s.
Spolek ochranářů přírody Chaloupky vás zve na
putování po Žďárských vrších a okolí Nového
Města na Moravě.
Připraveny budou trasy od 5 do 100 km.
Kratší trasy provedou chodce, mezi kterými
mohou být i rodiče s kočárky, po zajímavých
místech Nového Města a jeho nejbližším okolí.
Delší trasy nad 25 km vedou na některé vrcholy
Žďárských vrchů, na místa s pěkným výhledem,
na hrad Štarkov. Turisté také navštíví vesnickou
památkovou rezervaci v Krátké, kde na ně bude
ve zdejším Ekocentru čekat polévka, kaše a čaj.
Trasy připravuje znalec místních terénů, vytrvalostní běžec Zdeněk Rajnošek z klubu Bratrstvo
Žďárských vrchů, ve spolupráci s geodetem Jaroslavem Choutkou. Při přípravě tratí se snaží, aby
letošní nekopírovaly ty loňské, i když v některých
úsecích se mohou s loňskými překrývat.
Start je od Horáckého muzea. Pro nejdelší trasu již v pátek 21. 4. , ostatní během dopoledne
22. 4. 2017.
„Naším největším cílem je dostat lidi do přírody. Připomenout jim, jak je krajina Žďárských
vrchů malebná, že pohyb po vlastních je obohacující a mnohdy nás přivede na místo, kam se
jinak nedostaneme,“ říká Marie Rajnošková ze
sdružení Chaloupky. Cena startovného je 2 Kč za
každý kilometr, pro dvě nejkratší trasy 30 Kč na
osobu. Štastnou cestu všem!
-redNOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017
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Vyráběl jsem zmrzlinu kapalným
dusíkem na Univerzitě Karlově
Již od nižšího gymnázia mě moc baví chemie.
Proto jsem využil příležitosti zúčastnit se chemického korespondenčního semináře KSICHT.
Náplní semináře je plnění různě náročných
chemických úloh, které zajímavým způsobem
ukazují i to, co se v běžných hodinách chemie
nestihne. A někdy si zkusíte i chemii praktickou.
Nikdy by mě nenapadlo, že se dá vyrobit z věcí,
co lze nalézt doma, chemická aparatura k jímání
CO2. Ale zpátky k soustředění. Jelikož jsem se zařadil mezi úspěšné řešitele, dostal jsem možnost
zúčastnit se soustředění a této možnosti jsem náležitě využil. Soustředění bylo skvělou příležitostí
a jako stvořenou pro každého, kdo se, byť jen trochu, zajímá o chemii. Většinu času jsme strávili
v laboratořích Univerzity Karlovy. Zkusili jsme si
mnoho zábavných pokusů, neobvyklých technik
a vytvořili mnoho zajímavě vypadajících sloučenin a sraženin. Kromě laboratoří jsme hráli hry
a měli různé zajímavé přednášky třeba o tom,
že mouka je vlastně nebezpečná výbušnina, jak
se využívají radiofarmaka v léčbě lidského těla.
Jeden den jsme měli dokonce exkurzi do Ústavu
organické chemie a biochemie. Na ústavu působil

i například významný český vědec Antonín Holý,
vynálezce řady antivirotik proti HIV či oparům.
Mohli jsme se tak podívat, jak vypadá skutečný
výzkum. A kromě nových znalostí a zkušeností
jsem našel samozřejmě i spousty nových přátel.
Proto bych každému, koho chemie baví, seminář
doporučoval. Možnost zúčastnit se soustředění
je skvělá a navíc vám úspěch v semináři pomůže
i při přijímačkách na vysokou školu, jako třeba
nyní mně. 

Stanislav Juračka - student gymnázia, 8.A.

Ze života novoměstských spolků
Krajina rozdala
milion korun neziskovkám

spolupráci se společností GLS podpořit výsadby
stromořadí ve volné krajině. „Je hezké, když se
vám daří, děláte dobře svoji práci, jsou za vámi
vidět výsledky, ale je smutné, když se nemáte o své
zkušenosti a plody svého úsilí s kým podělit. Když
nemáte parťáky, kterým můžete věřit a se kterými
se příjemně spolupracuje. Proto jsme se před lety
ve Sdružení rozhodli, že zkusíme sehnat nějaké
peníze na akce ve prospěch přírody, které pořádají kolegové z neziskovek v Kraji Vysočina,“ říká
Kateřina Marečková, ředitelka Sdružení Krajina.
O podporu se budou moci od 20. března hlásit
organizace z celého Kraje Vysočina. Bližší informace najdete na webových stránkách Sdružení
Krajina. -red-

Žijí kolem nás … autisté
Sdružení Krajina od roku 2007 finančně
podporuje aktivity spolků na poli praktické
ochrany přírody. Za tu dobu podpořilo v Kraji
Vysočina 146 drobných projektů a mezi desítky organizací rozdělilo téměř milion korun.
Finanční prostředky Sdružení Krajina získává
ze státních, nadačních a firemních zdrojů, přidává i vlastní peníze. V letošním roce se chystá ve
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

Dovolujeme si vás pozvat na besedu u příležitosti Světového dne autismu 2. 4.
Kdy:
pondělí 3. dubna 2017, od 16:00
do 18:00 hodin
Kde:
Gobelínový salonek, Kulturní dům
Nové Město na Moravě
Přednáška paní Gabriely Mikové se jmenuje
„Cesta autismem“. 
Portimo, o.p.s.

Zápis do MŠ pro školní
rok 2017 / 2018 se koná:
10. května 2017 od 10.00 – 16.00
11. května 2017 od 12.00 – 16.00 na místě
výkonu vzdělávání a školských služeb
Drobného 299.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
potvrzenou pediatrem
2. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria
pro přijímání dětí je možno zhlédnout
a vytisknout na webových stránkách materskaskola.nmnm.cz nebo vyzvednout přímo na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských služeb.
Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.
Všechny zájemce zveme také na Den
otevřených dveří , a to:
3. 4. 2017 - Pohledec č. 143
4. 4. 2017 - Žďárská č. 70
5. 4. 2017 - místo výkonu vzdělávání Slavkovice č. 98
6. 4. 2017 - místo výkonu vzdělávání Drobného č. 299
vždy dopoledne od 9.30 – 11.00 nebo odpoledne od 14.30 – 16.00.
V uvedenou dobu máte možnost si prohlédnout s dětmi zvolenou mateřskou školu. Upozorňujeme také rodiče, že povinné
předškolní vzdělávání dle Školského zákona se týká dětí, které k 31. 8. 2017 dosáhnou věku 5 let. 
- red-

Přijďte na přednášku

Zveme vás na cestopisnou přednášku s besedou „Hongkong a jihovýchodní Austrálie“.
Přednáška se koná 21.4.2017 ve 14:00 v KD.
Přednášet bude dr.Sobotka. Na přednášku
jsou zváni nejen členi MO STP a členi Klubu
seniorů, ale i veřejnost. 
-red-

Sledujte web nmnm.cz.
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Světový pohár horských kol je na dohled
Závodníci i fanoušci nedočkavě vyhlížejí začátek Světového poháru horských kol. Startujeme 20. května .
I letos hostí závody věhlasná Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě. Její
jméno je pro cyklistickou světovou veřejnost velkým pojmem, a na závody
do Nového Města se proto těší závodníci i jejich týmy. A samozřejmě také
tisíce diváků z celé Evropy, kteří závodům už tradičně dodávají jedinečnou
a nezapomenutelnou atmosféru. Buďte u toho i vy!
-red-

Začátek vždycky bolí
Rozhovor s Radkem Jarošem
Máte za sebou zatím poslední expedici na
Elbrus, nejvyšší horu Evropy. Probíhalo vše
podle plánu?
V podstatě ano. Jedinou výjimkou bylo, že jsme
se déle zdrželi plavbou po Černém moři. Byly
veliké bouřky, které zdržely vyplutí. Zdržel nás
i konflikt, který má Ukrajina s Ruskem. Trajekt
byl ukrajinský a Rusové jim nepovolí tankovat
palivo, a tak jsme museli tankovat v rumunském
přístavu v Constantě. Ztráta těch několika dnů
znamenala, že jsme nemohli projet na kole celou
Gruzii, jak jsme původně plánovali, ale asi jen
350 km.
Jak se vám líbil start v Novém Městě?
Bylo to moc hezké. Od Ski hotelu nás doprovázelo asi 70 lidí včetně malých dětí. První etapu do
Hustopečí s námi jelo asi 35 lidí. Ve všech se ale
probudili závodníci a hned na prvním kopci se
naše kolona roztrhala a na místě srazu v Křižanově bylo jen 25 lidí.
Jaká to pro vás byla zkušenost, jet tak dlouhou
trasu z Nového Města do Gruzie na kole?
Bylo to zajímavé a krásné. Vyšlo nám skvěle
počasí. Průměrně jsme jeli 140 km denně. Poslední tři roky jezdím pravidelně na Mallorcu
na soustředění, kde máme také takto dlouhé
etapy, ale třeba čtvrtý den většinou zařadím
odpočinek. To na expedici samozřejmě nešlo
a jeli jsme nonstop 14 dní bez odpočinkového
dne. A zvládli jsme to. Cítili jsme se v pohodě.
Nese takový sportovní výkon srovnání s expedicí do Himaláje?
To se nedá srovnávat. Vlivy počasí a nadmořské
výšky jsou v Himálaji mnohem větší. Tam se
třeba člověk dostane za dvacet kroků do stavu
absolutního vyčerpání.
Nechybí vám dnes takovýto fyzický výdej?
Nechybí. Já jsem expedici na Elbrus nechtěl
nějak hrotit, dělat z toho závod. Jeli jsme to také
8

kvůli poznání těch krajin a lidí, kteří tam žijí. To,
že umím strádat, jsem si už dokázal.
Co vás vlastně hnalo překonat to strádání
v Himáláji? Co bylo vaší motivací?
Bylo to mé svobodné rozhodnutí, veliká touha.
To, že jsem se dostal na osmitisícovky, byla velká
náhoda. Až teprve časem přišla myšlenka na Korunu Himáláje – vylézt všechny osmitisícovky.
Ale nikdy jsem to neměl jako nějakou povinnost
ani vůči sponzorům, ani vůči sobě. Od určité
chvíle mě vedla jen touha.
Jaký pocit jste prožíval na vrcholu?
Není to, jako když proběhnete cílovou páskou.
Jako když atlet vyhraje závod, má to za sebou
a může slavit. Dominantním pocitem na vrcholu
je většinou úleva, že už nemusíte výš, ale neznamená to, že už to máte za sebou. Vrchol je
jen polovina cesty. Cesta dolů je kolikrát nebezpečnější než výstup.
Máte na vrcholu čas si odpočinout?
Já jsem na vrcholu strávil nejméně půl hodiny
a nejvíce dvě hodiny. Podmínky tam nejsou příliš
přívětivé. Většinou jsem byl pod tlakem času,
který mě dělil od bezpečného návratu. Často tam
musím něco nafotit, nafilmovat, napít se, najíst
a čas běží tak rychle, že se toho nedá příliš víc
stihnout. A každá činnost je v té výšce nesmírně
náročná. Jenom vyndat z batohu českou vlajku,
krajskou vlajku, vyfotit je, natočit, to je opravdu
velmi složitý proces.
Například když fouká vítr, musíte mít po celou
dobu palčáky. Váš parťák musí mít také chuť
a sílu toto dělat. V tom nedostatku kyslíku je to
velmi namáhavé. Opravdu. Po několika krocích
jste vyčerpaný. Na jedné expedici, kde jsem byl
sám, jsem měl čas věnovat se jen sám sobě a počítal jsem. Udělal jsem šestnáct kroků a pak jsem
musel zastavit a padesátkrát se nadechnout,
abych mohl pokračovat. Na vrcholu je jen ten
pohyb mezi foťákem, batohem a vlajkou velmi
náročný.

Jak důležitá je pro profesionálního horolezce
vrcholová fotografie?
To, že jsem profesionální horolezec, přináší
právě tuto práci navíc. Vrcholové fotografie
jsem nikdy neměl povinně v nějaké sponzorské
smlouvě, ale patří to k té profesionalitě. Jedna věc je vylézt na tu horu a další je tam fotit,
točit a dělat tento druh práce. To myslím je ta
profesionalita.
Jak a kdy odpočíváte?
Delší odpočinek jsem měl po návratu z Elbrusu.
Věnoval jsem se administrativním povinnostem,
takže skoro dva měsíce jsem nedělal fyzicky vůbec nic. A to už není moc dobré. Rozjíždím se
znovu a je to těžké, protože i já jsem těžší.
Jakým způsobem je podle vás nejlepší udržet
si fyzičku? Jaká jsou základní pravidla?
Po celý život jsem měl ale to štěstí, že jsem se
nemusel nikdy řídit nikým a ničím. Do svých
padesáti let jsem se ani nemusel nijak omezovat
v jídle. Je to ale díky tomu, že jsem pořád něco
dělal. Nejlepší pro mě vždy byla všeobecná příprava. Posilovna v kombinaci s různými sporty.
Jezdil jsem na kajacích i na kole. Velmi dobrá
je také manuální práce. Máme velkou zahradu a tam je stále co dělat. Prostě pořád mít
nějakou činnost. Jakmile si sednete na kanape
a rezignujete na pohyb, je to špatné. Nejhorší
pro všechny lidi, kteří chtějí něco dělat, je začátek.Ten vždycky bolí. 
-kbNOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017
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Mistryně České republiky
Sára Zámečníková
v atletice je víceboj. Tímto výkonem se kvalifikovala na MČR
dospělých v Praze, kde skončila sedmá. V atletickém víceboji
na MČR v Praze se umístila na
krásném 3. místě. Sára závodí
prvním rokem v dorostenecké
kategorii. Musela zvládnout
perfektně pět disciplín. Mezi její
nejlepší výkony v pětiboji patřily
nové osobní rekordy ve skoku do
výšky – 160 cm a běhu na 800
m v hale – 2:22. Gratulujeme
nejen jí, ale i jejímu tátovi, který
je současně hlavním trenérem.
Sára Zámečníková a Tomáš Dvořák
„Věřím, že Sára dosáhne dalších
Skvělá zpráva z atletického MČR dorostu v Osskvělých výsledků. Vše záleží hlavně na jejím
travě! Žákyně ZŠ Leandra Čecha a dlouholetá
zdraví, píli a kvalitě tréninku. Děkuji také všem
členka ŠSK Sára Zámečníková vyhrála skok
učitelům, trenérům ŠSK i vedení školy za kvalitní
do dálky výkonem 591 cm. Je to její první titul
všestrannou přípravu, motivaci a podmínky, které
a je o to cennější, že Sára se na skok do dálky
mé dceři poskytli. Dělají to opravdu dobře,“ říká
nespecializuje, protože její hlavní disciplínou
otec a trenér Martin Zámečník. 
II.ZŠ

Žákovské MČR v běhu
na lyžích
Mistrovství proběhlo ve dnech 17.-19. února.
Reprezentanti domácího Sportovního klubu se
v jeho průběhu rozhodně neztratili. Ve sprintu
volnou technikou vybojovala starší žákyně Eliška
Holcová bronzovou medaili, 6. místo pak připadlo Barboře Jančíkové. Třetí místo si zopakovala Eliška Holcová v závodě klasickým stylem.
Ve strhujícím finiši pak štafeta starších žákyň ve
složení Barbora Janíčková, Karolína Špinarová,
Eliška Holcová obsadila 2. místo. 
-mah-

Biatlonisté na evropské
olympiádě mládeže
Novoměstské biatlonové hvězdičky Tomáš Gregor
a Eliška Teplá reprezentovaly Českou republiku na
Evropském olympijském festivalu mládeže. Ten se
konal ve dnech 11.–18. února v tureckém Erzurumu. Tomáš Gregor nastoupil do rychlostního
závodu, ve kterém obsadil 44. místo, ve stíhacím
závodě si pak o čtyři místa polepšil. Eliška Teplá
v rychlostním závodě skončila na 13. příčce, ve
stíhacím závodě se posunula na skvělé 11. místo.
Jako druhá nejlepší závodnice z české výpravy byla
nominována do smíšené štafety, která doběhla na
4. místě. Za českou výpravu se o nejlepší výsledek postaral Vítězslav Hornig, který v rychlostním
závodě vyhrál.
-mah-, -jvNOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

Medailové žně v Ostravě
Že se Novému Městu daří vychovávat atletické
hvězdy se opět ukázalo na halovém mistrovství
v atletice dorostenců a juniorů, které v termínu
18.–19. února přivítala Ostrava. Titulem mistryně se může pyšnit Kateřina Pulgretová. V závodě na 1500 m zaběhla nejrychlejší čas 4:38,79.
Další medaili, tentokrát stříbrnou, vybojovala
v běhu na 3000 m. Výsledný čas činil 10:11,53.
Sbírku medailí pro TJ dovršil Karel Kulíšek.
Závod na 3000 m dokončil na 3. místě v čase
9:00,88. Zmínit je třeba také 4. místo dorostenky
Venduly Šírové ve skoku o tyči. Na 7. místě a
v novém osobním rekordu 4:19,02 finišoval v závodě na 1500 m dorostenec Jiří Kabrda. O příčku
horší byl pak v běhu na 3000 m. Stejné umístění
brala ve vrhu koulí Ivana Koktavá. -mah-, -hub-

Titáni proti Slovanu
RC Titáni zahájili jarní sezonu dobrým výkonem
proti Slovanu Bratislava.
Slovan Bratislava hraje slovenskou první
ligu a proti Titánům se tak postavilo i několik
slovenských reprezentatů. I tak se jim podařilo
dát soupeři dvě pětky a vybojovat 14 bodů. Soupeř sice zvítězil s 51 body, ale herně byl zápas
mnohem vyrovnanější, než by se dalo usuzovat ze
skóre. „Soupeř měl těžší roj a hrál hodně silově,“
říká trenér Jiří Mít. „To se pak nutně projevilo
na skóre, protože Slovan byl zkrátka průraznější. Celkově jsem ale s hráči velmi spokojený.
Bylo to jejich doposud nejlepší výkon,“ uzavírá
spokojeně trenér.
RC Titáni jsou samozřejmě stále ragbyovými nováčky, patří k nejmladším týmům v České republice. Zatím to ale vypadá, že mají budoucnost. I díky spolupráci s SOŠ Nové Město
na Moravě, na jejímž hřišti trénují. „Budeme se
snažit postupně hřiště upravovat a vylepšovat.
Chtěli bychom ale ujistit všechny, že stávající
beach voleybalové hřiště i přilehlé zázemí zůstane
tak, jak je, a lidé je budou moci i nadále využívat,“
ujišťuje kapitán týmu Jan Novotný.
Ragbisté by také rádi všechny srdečně pozvali
na jarní ligová utkání. Ta se hrají na domácí půdě,
na hřišti SOŠ v Petrovicích. Nejbližší termíny
jsou 2. 4. proti Spartě Praha B a 9. 4. proti Karlovým Varům. Obě utkání jsou v neděli od 14:00.
-red-

Cinklo to!
Z halového mistrovství republiky v atletice mužů
a žen, které se ve dnech 25.–26. února konalo
v pražské Stromovce, si bronzovou a jedinou
medaili pro Kraj Vysočina odvezl novoměstský
běžec Lukáš Kourek. V závodě na 3000 m prodal své bohaté zkušenosti. Po taktickém výkonu
vybojoval v čase 8:24,00 třetí místo, a rozšířil tím
svoji medailovou sbírku. Neztratila se také juniorka Kateřina Pulgretová. Talentovaná běžkyně
si v závodě na 1500 m opět vylepšila svoje osobní
maximum. V čase 4:36,61 obsadila výborné páté
místo.
-mah-, -hub-

Zima se loučí
Vysoké teploty a příchod jaro udělaly definitivní
tečku za letošní lyžařskou sezonou. Je za námi
zima, kterou dlouho nepamatujeme. Panovaly
ideální podmínky. Dokonce takové, že byla po
letech zprovozněná bílá Magistrála Vysočiny. Šlo
o unikátní síť lyžařských tras protínající Žďárské
vrchy včetně Novoměstska. Do úprav běžeckých
stop šlo letos okolo 450 tisíc. Tradičně nejdéle se
sníh drží ve Vysočina Areně a na Harusově kopci.
-mah-

Běh Korunou za korunu
Tradiční akce novoměstských atletů se koná
9. dubna. V přespoláku okolo Cihelského
rybníka mohou startovat všechny věkové
kategorie - letos už po osmnácté. Závod začíná v 9:30 na hrázi rybníka.

Všichni jste srdečně zváni!
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SERVIS
Horácká galerie
STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Antonín Kašpar – Strážci (do 28. září 2017)
Monumentální díla, jako je například „Cesta“ či
„Pocta pro Josepha Beyuse“, budou provázána
také se zámeckým nádvořím s instalovaným dílem „Poslední večeře“.
Hynek Luňák – Retrospektiva (do 30. dubna 2017)
Hynek Luňák měl rád toulky přírodou, což zužitkoval ve svých kresbách venkovských stavení Vysočiny i tradičních krojů, které budou veřejnosti
vystaveny poprvé.
Josef Březina – Poutník krajinou (do 4. června 2017)
Josef Březina fotografuje již od svých patnácti
let, kdy se rozhodl následovat otcova příkladu.
Jeho pohled na přírodu má v sobě i duchovní,
spirituální rozměr. Díla tohoto umělce najdete na
zámecké arkádě, chodbě a v Malé galerii.
Ladislav Kukla - Hvězdné nebe (do 4. června 2017)
Díla, která tvoří, obsahují prvky humoru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy dokonce
tragická.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
středa 5. dubna 2017 v 18 hodin
Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy
Každoroční vystoupení pedagogů ZUŠ Jana Štursy a jejich hostů.
Vstupné dobrovolné
sobota 8. dubna 2017 od 9 do 12 hodin
Barevné odpoledne
Vystoupení žáků varhanního oddělení ZUŠ Jana
Štursy s absolventským vystoupením.
středa 19. dubna 2017 v 17 hodin
Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy
sobota 29. dubna 2017 v 15 hodin
Černobílé odpoledne
Vystoupení žáků klavírní třídy ZUŠ Jana Štursy.

Významná výročí
17.4.1977 zemřel v Kanadě Cyril Musil
lyžařský závodník a olympionik, odbojový pracovník od roku 2007 čestný občan NMnM, 40.
výročí úmrtí
23.4.1902 zemřel v NMnM Josef Šimek
1. ředitel obecné a měšťanské školy v NMnM,
působil zde v letech 1879-1901,115. výročí úmrtí
25.4.1907 narodil se v NMnM Jiří Beranovský
profesor novoměstské reálky, lyžařský závodník
a trenér, 110. výročí narození

Stomatologická pohotovost
1. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
2. 4.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
8. 4.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
9. 4.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
14. 4.MDDr. Kateřina Křenková, Vratislavovo nám.
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
15. 4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303, 566
536 712
16. 4.Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Osová Bitýška 303, 566 536 712
17. 4.MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 552 332
22. 4.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
23. 4.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
29. 4.MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 664
342
30. 4. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 303,
566 536 712
Termíny služeb se mohou měnit.
Sledujte web www.nnm.cz.

MC Lístek

Klub seniorů

Pondělky – otevřené herny s volným programem
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9.30 hod.,
vstupné 50 Kč
4.4. Keramika s Álou, vede Alena Klimešová
11.4. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová
18.4. Hrajeme si s Peťou, vede Petra Čejková
25.4. Divadélko s Lídou, vede Lidka Slánská
Čtvrtky – 6., 13., 20., 27., dubna s metodicky
zpracovaným programem Trdlohrátky, pro děti
od 4 – 18 měsíců, začátek v 8.30 hod.
2. skupina: pro děti od 18 – 36 měsíců, začátek
10.00 hod.

3.4. po Výroba velikonoční dekorace
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
11.4. út Zájezd vlakem do Žďáru
Návštěva regionálního muzea a Moučkova domu.
Odjezd z nádraží ČD v 9.04 hod. ze zastávky
v 9.07 hod. Odjezdy ze Žďáru 12.39 - 13.39 14.39 – 15.39
27.4. čt Výlet do Posázaví
Zámek Jemniště, Chvojen(kostel), rozhledna
Špulka,klášter v Sázavě. Odjezd od KD v 7 hod.,
návrat v 18 hod. Cena – člen Klubu seniorů a STP
350 Kč, host 400 Kč
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Z matriky
narozené děti
18.2 Ondřej Němeček
22.2. Štěpán Skalník
27.2. Dana Havlíková
3.3. Dušan Novotný
5.3. Matěj Plessel
6.3. Timotej Miko
13.3. Martina Němečková
jubilanti
6.4. Anna Slámová
7.4. Josef Musil
11.4. Blažej Pelán
15.4. František Šajner
16.4. Drahomíra Kotovicová
19.4. Jiřina Stehlíková
20.4. František Srnský
22.4. Jaroslav Kadlec
23.4. Jiřina Jančeková
25.4. Ladislav Apolín
27.4. Jaroslav Teplý
30.4. Michal Matuška
úmrtí
17.2.
20.2.
24.2.
26.2.
5.3.
7.3.

Marie Buchtová
Libuše Linková
Miloslav Čech
František Krejčí
František Pochop
Jarmila Ondráčková

89 let
75 let
80 let
89 let
80 let
89 let
87 let
75 let
85 let
80 let
94 let
75 let

(NMnM 1939)
(NMnM 1926)
(Křídla 1930)
(NMnM 1924)
(NMnM 1933)
(NMnM 1949)

Městské lázně
1. 4.Noční lázně - otevřeno do 24:00
6. 4. Mezinárodní den sportu - 10% sleva na
iontový nápoj a masáž
7. 4. Světový den zdraví - 10% sleva na masáž
7.4. - 17. 4. Ionizovaná voda na mokrém baru
velikonoční prázdniny
Sauny denně (13. - 17. 4.) od 10:00
Zážitkový program v bazénové hale:
13. 4. 10:00 - 12:00 a 15:00 - 18:00
14. 4. 10:00 - 11:30 a 15:00 - 18:00
22. 4. Noční lázně - otevřeno do 24:00
28. 4. Sanitární den - otevřeno od 14:00

Akce DDM
Zahradníkova jarní dílna pro děti od 7 let
8. dubna 9.00–11.00 DDM, vstupné 30 Kč,
přihlášky do 7. 4. na tel. čísle 604 830 232
Velikonoční příměstský tábor
13. dubna 8.00–16.30, cena 230 Kč, sraz a vyzvedávání dětí v DDM, přihlášky do 7. 4. na tel.
čísle 777 822 611
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

SERVIS
Minibazar
Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk v NMnM a okolí,
může být i po rekonstrukci. Platba v hotovosti.
Spěchá. Tel.: 721 485 518 Adéla a Honza.
Prodám nebo vyměním byt 2+1 ve Žďáře
nad Sázavou, 58 m² s balkonem a 3 sklepy za
podobný v NMnM. Tel.: 739 136 179.
Koupím staré společenské a stolní deskové hry
z období 1. republiky a socialismu. Tel.: 608
738 376.
Daruje někdo přerostlé, přebytečné a jiné
pokojové rostliny? Předem děkuji. Tel.: 603

156 456.
Prodám svařovací soupravu, kyslík + acetylen
(láhve) + příslušenství. Cena dohodou. Tel.: 602
940 375.
Prodám levně jiřiny nízké i vysoké ,,Holandsko“
(do 25. 4.), Horní 515 NMnM, od 14:00 - 19:00.
Tel.: 605 141 230.
Prodám dům – Svratka. Tel.: 776 024 336.
Koupím dům, nebo chalupu v NMnM, ZR a
okolí. Tel.: 776 024 336.
Koupíme byt 2+1, 3+1, případně i pronájem

Městská policie informuje
Dne 2.2. bylo strážníkům obsluhou BČS oznámeno, že na toaletách spí cizí muž a odmítá
odejít. Strážnici na místě zjistili jeho totožnost
a vzhledem k tomu, že se nejednalo o žádného
delikventa, byl pouze z místa vykázán pryč.
Dne 6.2. v odpoledních hodinách bylo strážníkům
MP telefonicky oznámeno, že v budově polikliniky spí na lavičce nějaký muž a odmítá odejít.
Na místě nalezli strážníci muže, který byl pod
vlivem alkoholu a stěžoval si na značné vyčerpání.
Vzhledem k tomu, že se o něj postaral rodinný
příslušník, který ho doprovodil do nemocnice
k vyšetření, hlídka další opatření nečinila.

Vzpomínka

Dne 11.2. asistovali strážnici na žádost HZS při
otevírání bytu na ulici Křenkova, který si jeho
uživatelka omylem zabouchla.
Dne 17. 2. hlídka MP při obchůzkové činnosti
spatřila na křižovatce ulic Křenkova a Tyršova,
jak řidička vozidla při otáčení srazila dopravní
značení a odjela. Hlídka MP neprodleně tento
vůz zastavila. Po provedení všech nezbytných
opatření byla věc předána na patřičná místa.
V měsíci únoru řešili strážnici MP celkem 20
přestupků vozidel, která neoprávněně stála na
vyhrazených parkovištích.

Blahopřání

Zápis do 1. tříd ZŠ
Zápis do první třídy obou základních škol
(I. ZŠ Tyršova 321 a II. ZŠ Leandra Čecha
860) pro školní rok 2017-2018 proběhne ve
čtvrtek 6. 4. 2017 od 15.00 do 17. 00.
K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné
podmínky pro přijetí do první třídy základní
školy, a přinesou s sebou:
-rodný list dítěte
-občanský průkaz zákonného zástupce
-rozhodnutí o odkladu školní docházky,
pokud bylo v minulém roce vydáno.
Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně
nebo duševně vyspělé, mají zákonní zástupci
možnost zažádat o odklad školní docházky.
Formulář Žádost o odklad povinné školní
docházky je možno vyzvednout na ředitelství
školy nebo při zápisu. Vyplněný formulář je
nutné dodat. 
-red-

NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

v NMnM. Tel.: 777 966 602.
Prodám plynový litinový kotel DAKON GL 30
eko. Tel.: 736 643 037.
Prodám korely. Kus za 150 Kč, odchov z roku
2016 z venkovní voliéry. Tel.: 731 287 144.
Prodám regály 3ks barva buk, délka 370 cm,
310 cm, 320 cm. Výška 220 cm. Vhodné do kanceláře, skladu, nebo prodejny. Tel.: 605 312 266.

Dne 22. dubna oslaví své
80. narozeniny naše milá
maminka, babička, prababička a praprababička
paní Marie Peňázová ze
Slavkovic.
Tvoje velká rodina přichází
s gratulací dobrého zdraví,
lásky a Božího požehnání.
Babičko, máme Tě rádi a za všechno Ti děkujeme.
Radka, Martin, Kubíček a celá rodina

Vzpomínka
Dne 31. března by se dožil
70 let pan Antonín Vaculík
z Nového Města na Moravě.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Uzávěrka příštího čísla
je 15.4. 2017.

Od života nic jsi nežádal,
své srdce i lásku jsi rozdával. Teď ať věčný klid je
ti za odměnu.
16.března by oslavil 70
let a 2. dubna uplyne 15
let od úmrtí pana Josefa
Stejskala z Nového Města na Moravě. S láskou
vzpomíná Marie a Lenka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 27. března uplynul
pátý smutný rok, kdy nás
náhle opustil pan Miloš
Gregor z Nového Města
na Moravě. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Poděkování SOŠ

„Vyřiďte panu řediteli Ivo Teplému poděkování,“ vzkazuje paní učitelka Blaženka
Šedá, obyvatelka novoměstského Domu s pečovatelskou službou, která nedávno dovršila
neuvěřitelných 100 let. „Vaši studenti jsou
úžasně lidští, usměvaví a vlídní. Děvčata ošetřovatelky mezi nás navíc chodí pravidelně
v rámci praxe a vždy se na ně moc těšíme.“
Naše tradiční kavárnička se nesla v přátelském duchu a byla podpořena energií mladých. Je moc milé, když se propojí obě generace. Rozhodně si mají vzájemně co předávat.
Pevně věřím, že jsme rozšířili spolupráci se
SOŠ v Novém Městě na Moravě. Nápadů
bude určitě hodně. 
Marcela Krupicová
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KULTURA

Vladimír Mišík & ETC spolu s Ivanem Hlasem
Novoměstské pódium bude hostit hned dvě rockové
legendy najednou. Vladimír Mišík a Ivan Hlas vystoupí v kulturním domě 26. dubna od 19:00.
Oba pány asi není nutné nijak zvlášt představovat. Rockoví klasici československé hudební scény se rozhodli spojit své síly a vystoupit
v rámci jednoho večera.Vladimír Mišík bude
na koncertech doprovázen svojí domovskou
kapelou ETC a představí kromě průřezu tvorbou a největších hitů i písně z posledního alba
Ztracený podzim (2010).
Ivan Hlas se na turné navrátí ke svým rockovým
kořenům. Na koncertech jej kromě stabilních
spoluhráčů ze sestavy Ivan Hlas Trio – kytarista
Norbi Kovacs a violoncellista Olin Nejezchleba –
doprovodí i muzikanti kapely ETC. Ivan Hlas se
tak po letech navrátí k bigbítu.Vladimír Mišík
je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců z hudebního, výtvarného či literárního
prostředí. Muzikanti pod názvem ETC začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou
ETC přes mnohé personální změny a dvouletý

zákaz činnosti v 80.
letech koncertuje dodnes. Ivan Hlas, skladatel, textař, zpěvák
a kytarista, se výrazně
zapsal do vývoje české
hudby. Založil a působil
v kapelách Žízeň, YoYo Band, Navi Papaya,
Nahlas a od roku 2006
vystupuje s komorním
Ivan Hlas Trio. V roce
1992 se proslavil hudbou k filmu Šakalí
léta. Současná sestava
kapely ETC: Jiří Veselý
(basa, akordeon), Pavel
S k á l a ( k y t a r y ) , Pe t r
Pokorný (kytary), Jiří
Zelenka (bicí), Vladimír Pavlíček (housle).
-red-

Duben v Horáckém muzeu

Ve výstavním sále muzea si nyní můžete prohlédnout unikátní výstavu průkopníka krajinářské fotografie na Vysočině, novoměstského malíře Aloise Podlouckého (1890-1965). Podloucký
působil v Novém Městě od konce 1. světové války
jako profesor gymnázia, malíř a člen pěveckého
a divadelního spolku. Fotografování bylo jeho
velkou vášní a jeho snímky mají vysokou hodnotu
jak dokumentární, tak uměleckou. Na výstavě
uvidíte černobílé fotografie z první poloviny
20. století, zachycující každodenní i sváteční
12

život ve městě, portréty
nebo krajinu s tradiční
lidovou architekturou.
Sbírka skleněných desek
se zachovala v umělcově
domě na Makovského
ulici a zapůjčila nám
ji Libuše Kalášková.
Snímky zdigitalizoval
Vojtěch Košík.
Od 7. března se pro
nadcházející zahrádkářskou sezonu můžete
přijít inspirovat výstavou
Zahrady Vysočiny, kterou připravila Anna Jarošová. Návrhům a tvorbě zahrad se věnuje už
od 70. let a podílela se
i na velkých realizacích
v areálu nemocnice nebo v arboretu. Na výstavě
jsou osazovací plánky, studie zahrad a konkrétních biotopů, vše doplněné fotografiemi realizací
i jednotlivých rostlin. Obě výstavy potrvají do
poloviny května.
Na Zelený čtvrtek 13. dubna chystáme „Velikonoční jarmark“. Přijďte se potěšit kraslicemi, zdobenými mnoha technikami, pomlázkou,
dekoracemi ze šustí i drátovanými, namalovat
si dřevěnou hračku z dílny pana Bukáčka nebo
nazdobit velikonoční perníček.
-AH-

Nezlomené
Zveme vás na promítání filmu a následnou
besedu s režisérkou Markétou Kutilovou.
Projekce se uskuteční v kulturním domě
11. 4. od 19:00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Tři ženy, tři hrdinky, tři příběhy. Žijí v odlišných zemích, kulturách, mají jiné vzdělání
i osudy. Přesto jsou si podobné. Ritu je mladá
žena z Indie, kterou v sedmnácti letech polili útočníci kyselinou. Fomuso žije v západoafrickém Kamerunu a bojuje proti staré
tradici žehlení prsou. Oryakhil se narodila
v Afghánistánu, snad v nejhorší zemi, kde
se může žena narodit. Číst a psát zde umí
jen 15 % žen, kterým jsou v této zemi upírána základní lidská práva. Oryakhil přesto
vystudovala medicínu a praxi provozovala
potají i za Tálibánu. Oryakhil, Ritu i Fomuso
dokázaly vzdorovat osudu a pomáhají nejen
sobě, ale i ostatním. Prostě ženy, které zůstaly
nezlomené. 
-red-

Sledujte web
kultura.nmnm.cz.
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KULTURA

Sklo-zem-vesmír Drahomíra
Prihela
Horácká galerie zve na zajímavou
výstavu.
Americký sochař Dale Chihuly řekl: „Sklo okouzluje člověka již celá staletí. Je nejkouzelnějším
mezi všemi materiály.“ Tento názor sdílí také
slovenský sklářský výtvarník Drahomír Prihel.
Člověk, jehož lze právem řadit mezi přední
osobnosti slovenského výtvarného umění. Ve
svém díle přirozeně propojuje českou a slovenskou sklářskou tradici. Aby také ne. Vždyť
studoval Střední průmyslovou školu sklářskou
v Kamenickém Šenově a teprve potom nastoupil na Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Tam studoval obor sklářské výtvarnictví.
Spektrum jeho tvorby je opravdu široké. Svým
záběrem sahá od uměleckých výrobků, jako je

nápojové sklo elegantních tvarů, přes hutní sklo
nebo broušené skleněné objekty až po obrazy
ze skla i interiérový design. Prihelova filozofie
je pozoruhodnou syntézou pohledů sochaře či
výtvarného umělce a sklářského mistra. Broušené
objekty charakterizuje vědomá hra světla a barev,
dokonalý povrch, anebo neobyčejné vnitřní struktury tvořící malé skleněné vesmíry v každém díle.
Na výstavě v Horácké galerii v Novém Městě na
Moravě se představí na vybraných dílech autorova bohatá imaginace vycházející z fascinace
světa kolem nás – od podmořských hlubin až po
vesmír. Vernisáž této výstavy proběhne ve středu
19. dubna 2017 v 17 hodin. Zahájení se ujme
Doc. PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
Přijďte tedy objevovat čisté linie skla, skryté
vnitřní vesmíry a také barevné variace, které přes
tento materiál vytváří samo světlo. 
HG

Pozvánka na festival Expediční kamera

Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt
s přírodou, to je filmový festival Expediční kamera.
Svým rozsahem největší outdoorový festival
v Česku a na Slovensku, více jak 25 tisíc návštěvníků ve více než 200 městech od února do
dubna.
V Novém Městě na Moravě se festival zastaví
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

jako tradičně v kulturním domě, a to v neděli 2. dubna od 17:00. Letos vám opět připomeneme, že lidská kreativita nezná mezí, ať už
v prováděných aktivitách či v místech, kde jsou
lidé schopni žít. Uvědomíte si, jak je naše planeta obrovská, kolik neuvěřitelných míst skýtá
a kolik na ní žije zajímavých lidí prožívajících
různé osudy. Budeme-li konkrétnější, poznáte
Švýcara žijícího životním stylem Pura Vida. A co
to znamená? To zjistíte při jeho pokusu splout
řeku Amazonku za pomoci svého kola (a lodě
samozřejmě).
Setkáte se s 91letou Britkou, která svůj život
zasvětila horskému průvodcování. Snímek
Projekt Moffat vám celý její životní příběh
představí.
Dva kamarádi z Ameriky se rozhodnou pro
návrat do Zanskaru, což je oblast, kde před 30
lety poznali místní srdečné obyvatele, ale i silnou vazbu na buddhismus. Poznamená toto
dosud odlehlé místo výstavba silnice a spojení
s civilizací?Ani letos nebude chybět české zastoupení. Parta šesti kamarádů měla bláznivý
plán, doplout z oceánského rozvodí na polární
kruh, a to jak na nafukovacích lodích, tak na
ručně postavené plachetnici. Celá cesta vedoucí
divočinou Aljašky po řece Alatna se stala pro
všechny členy expedice nezapomenutelnou součástí jejich životů.
Kompletní program večera pak najdete na
webu www.expedicnikamera.cz.
Všem divákům přejeme příjemnou podívanou
a těšíme se na viděnou v neděli 2. dubna. -red-

Tip na knihu:
Krásy lesů kolem Koníkova opěvuje kniha spisovatele Pavla Sztwiertni „Loučení s tetřevy“.
Pavel Sztwiertnia se narodil v Třinci roku
1949. Pracoval jako lesník v Beskydech, Jeseníkách a ve Žďárských vrších v době, kdy
v tamních honitbách byl ještě dostatek jelení
zvěře. V tehdejších Jeseníkách na přelomu
sedmdesátých a osmdesátých let minulého
století nebylo vzácné setkat se s tetřevem
i tetřívkem. Autor tady hodně fotografoval,
filmoval, nahrával hlasy zvěře, pěstoval letní i zimní turistiku. Myslivosti, ke které jej
kdysi přivedl jeho otec, se dnes věnuje jen ve
specializované formě. Odborně spolupracuje
s polskými lesníky, kteří vedou úspěšný umělý odchov tetřeva hlušce. Tento druh vzácné
zvěře si oblíbil nad jiné. 
-red-

Trhák

Přijďte se podívat na Ochotníky z Novoměstska a jejich novou hru Trhák i v dubnu. Představení se konají v kulturním domě:

Pá 7. 4. 2017 v 18:00
So 8. 4. 2017 ve 14:00 a v 18:00

Předvelikonoční tvoření
v Horácké galerii
Velikonoce se kvapem blíží a je třeba popřemýšlet, zda by nebylo na čase začít zdobit
kraslice či plést pomlázky. Že to neumíte?
Ještě není pozdě se to naučit. Horácká galerie zve malé i velké návštěvníky na tradiční
předvelikonoční tvoření, které se uskuteční
ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 14 do 17
hodin. Můžete se nejen podívat, jak se plete
pomlázka, ale také si ji sami vyrobit. V sobotu
8. dubna 2017 si pak kromě pletení můžete
vyzkoušet zdobení voskem či jinými tradičními technikami. Na žádný z termínů není
nutné se předem hlásit. Stačí ve stanovených
hodinách navštívit budovu novoměstského
zámku a nebát se vyzkoušet něco nového.
Vlastní pletení i zdobení je vždy za symbolický poplatek 20 Kč. Těšíme se na vás.
HG
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Zmizelé Nové Město
Vzpomínka na Oldřicha Mičku
Oldřich Mička
alias Ulita patřil ke známým
novoměstským
postavám. Byl
učitelem na základní škole a široké veřejnosti
byl znám jako
hudebník-šumař
s harmonikou na
hrudi. S láskou na něj vzpomínají nejen generace
žactva, které učil, ale i Hejkalováci ze čtvrti, kde
bydlel a byl jedním z hybatelů tamějšího společenského života.
Narodil se 26. 5. 1922 v Řečici, kde byl jeho otec
řídícím učitelem. V roce 1941 maturoval v Novém
Městě na Moravě na reálce. V Chrudimi absolvoval
učitelský kurz a po roční učitelské praxi byl totálně
nasazen. Po válce přešel v rámci akce dosídlování
pohraničí na Karvinsko, kde působil pět let. Jeden můj kamarád se před časem setkal v lázních
s jeho dávným žákem z Karvinska, který na něj
velice pěkně vzpomínal. Po smrti svého otce se
v roce 1951 Olda vrátil domů k mamince na ulici
Hájkovu. V roce 1953 po měnové reformě ho na
udání semlela komunistická justice. Je poučné si
připomenout některé pasáže z rozsudku.
„Obviněný Oldřich Mička je synem řídicího
učitele, jeho matka, dcera řídícího učitele, byla
vyučena švadlenou. V době prvé republiky byla
zaměstnána jako společnice v bohatých rodinách
průmyslníků, s kterými odjížděla do ciziny. Obviněný je svobodný a je odborným učitelem matematiky, chemie, fysiky a přírodopisu. Ve svém
bydlišti má pověst ztřeštěného učitele.
I když jako učitel, vedoucí pěveckého a hudebního kroužku pionýra, přišel do styku s pracujícími
na závodech a při různých oslavách ve městě,
k pracujícím nikterak nepřilnul a vyhledával tak
zv. lepší společnost. Byl vychováván v duchu masaryko-benešovském.
Když měnovou reformou z května 1953 byli vinou obviněného, který koncem května 1953 vybral
ze spořitelny celou větší částku peněz, poškozeni
i pionýři, tu obviněný podle pokynů západního
rozhlasu rozmnožil větší počet letáků, ve kterých
štvavým způsobem napadal naše lidově demokratické státní zřízení, ohlašoval jeho brzký zvrat,
opovržlivě se vyjadřoval o Sovětském svazu a o měnové reformě. Tato hesla vyvěsil 15. července ve večerních hodinách na více frekventovaných místech
a stejný čin zopakoval 17. července. Obviněný toto
jednání kajícně doznal a je usvědčován svědectvím Josefa Figuráka, Josefa Hlaváčka a Bohuslava
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Dvořáka, obsahem trestního oznámení a letáky
zabavenými při domovní prohlídce.“
Za trestný čin pobuřování proti republice odsoudil Krajský soud v Jihlavě Oldřicha Mičku
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání
patnácti měsíců a pokutě ve výši 1 000 Kčs, což byl
po měně pořádný flastr! Prokurátor se proti výši
trestu odvolal a soud mu trest zvýšil na dva roky.
Po dvaceti měsících byl podmínečně propuštěn
na svobodu. Ve zkušební době tří let pracoval
u Silničního vývoje Nové Město na Moravě na
stavbách silnic a poté se mohl vrátit k učitelství,
opět na Karvinsko. Do Nového Města se vrátil
v roce 1964 na I. ZDŠ a v roce 1969 nastoupil na
II. ZDŠ, kde setrval až do odchodu do důchodu
v roce 1984. Aby nemohl negativně působit na
výchovu mládeže, mohl vyučovat jen okrajové
předměty jako dílny, rýsování a hudební výchovu.
Jako kantora si ho pamatuje mnoho žáků. Založil meteorologický kroužek a prováděl pravidelná
měření, která se odesílala. Na školní zahradě nad
hasičskou zbrojnicí postavil meteorologickou měřicí stanici a u ní několik stožárů s různými větrníky
na měření síly větru. Za větru aparatura vyluzovala
různé zvuky a my jsme ji nazývali „mičkostroj“.
Dnes už meteostanici na školní zahradě nenajdeme. Oldřich Mička byl vynalézavý a dokázal děti
zaujmout. V dílenské výchově žáci vyráběli velkou
dřevěnou pinzetu na okurky. Dcera ji jako své dílo
slavně přinesla domů a stále ji používáme!
Nezapomenutelný a nepřehlédnutelný byl Mička muzikant. S harmonikou byl jako srostlý. Ve
škole organizoval žákovské školní kapely, které
vyhrávaly na školních akcích. Také býval zván na
všechny možné soukromé oslavy, kde muzicíroval
všem pro radost. Díky své vynalézavosti a vrozenému šumařství dovedl svá vystoupení k dokonalosti.
Hra na harmoniku mu zaměstnávala jen ruce,
tak ještě začal šlapat činel a buben. Jenže i to bylo
málo, tak si ještě k tomu pořídil i stojánek s foukací
harmonikou. Když vyhrával, tak se ale muselo
i zpívat! Na výmluvu „neznáme slova“ našel také
lék. Vyrobil stojan, na který věšel velké plakáty
s texty písní psaných velkým písmem. To už ale
musel obsluhovat dobrovolník.
V mládí hodně sportoval. Hrál za Nové Město
volejbal a zde asi přišel i k přezdívce Ulita. Kdo
se někdy zajímal o volejbal, tak ví, že volejbalový
útok zpravidla končí razantní smečí. Jenže tu je
i jiná možnost, lišácky lehce přehodit míč přes
síť do nekrytého prostoru. To je tzv. ulití! Pokud
Olda často pokřikoval na spoluhráče „uli to“, tak
mu to už zůstalo.
Oldřich Mička byl také nadšeným motoristou.
Jeho první motorové vozidlo nás, mladé kluky,

přímo fascinovalo. Bylo to jakési motokolo, tedy
klasické šlapací kolo, které mělo přední kolo poháněné pomocným motorkem, takový prskolet! Až
nedávno jsem zjistil, že se jednalo o francouzské
motokolo Velosolex. Ve své motoristické vášni
neustrnul, ale posouval se kupředu. Po zn. Pionýr
„pařez“ přišel motocykl Jawa Pérák, s kterým měl
nepříjemnost. V jedné okolní vesnici totiž přejel
husu. Nikoho neviděl, a tak užitečného ptáka sbalil
a odjel. Jenže Ulita byl postavou známou, a tak ho
spravedlnost ztělesněná majitelem husy dohnala.
Pak přešel k autům. Jeho prvním autem byl Fiat
500 s oddělávací plátěnou střechou. To byla další
atrakce, protože toto vozidlo se znamenitě hodilo
k převozu basy. Basa trůnila na sedadle spolujezdce a její krk trčel ze střechy. Jeho posledním autem
byl polský Fiat Maluch.
O jeho citlivé povaze svědčí příhoda s čápem,
kterou mi vyprávěl Bojda Lukeš: „Na Částkově komíně dodnes pravidelně hnízdí čápi. V roce 1974 se
ale čapí rodině přihodilo neštěstí. Tenkrát se čapím
rodičům zadařilo a vylíhli se jim čtyři potomci. Olda
jako milovník přírody rodinku pravidelně pozoroval.
Tenkrát jsem byl zaměstnán v nemocnici, když mi
zavolal rozčílený Olda, že musím ihned přijet, protože jeden z mladých čápů spadl z komína! Nebylo
zbytí, a tak jsem ihned vyrazil. Tam už čekal Ulita
a celý rozčilený líčil, že mládě opravdu vypadlo, má
poraněné křídlo, ale mezitím ho odvezl Luboš Beneš
domů. A tak jsme se k nim rychle vydali. Nikdo nebyl
doma, ale mládě se procházelo po zahradě. Olda
trval na tom, že čáp musí být odborně ošetřen. Ne-

Oldřich Mička jako zanícený meteorolog.
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borně ošetřen, křídlo zasádrováno
a pacient propuštěn k domácímu
doléčení. Znamenalo to, že bude
pobývat u nás na dvoře se slepicemi. Problém ale nastal s výživou.
Sice jsem mu pořídil nějaké žáby
i myš, ale toho se mladík bál, a žrát
nechtěl. Problém jsem vyřešil tak,
že jsem mu přes známé na jatkách
obstarával každý týden čerstvé
hovězí plíce, játra a ledviny. Žrádlo
jsem musel nakrájet na malé kousky
a zásobu k „radosti“ mámy ukládat do lednice. Olda chodil denně
na vizitu a s radostí sledoval, jak
U kulatého stolu bývalo občas veselo.
marod prosperuje. Křídlo srůstalo
bylo vyhnutí, a tak jsme čápě ze zahrady ukradli
a rovnalo se do „figury“. Olda si situaci užíval, a tak
a odvezli ke známému veterináři. Ten mládě prose u našich začaly střídat fronty žactva. Při své hodihlédl a konstatoval, že křídlo je zlomené v rameni
ně Olda prostě sbalil děcka a k jejich radosti je zavedl
a musí se amputovat. S tím ale Olda kategoricky
na obhlídku čápa. Později už ten filuta čáp s námi
nesouhlasil. Už nevím, jak toho dosáhl, ale po
chodil a někdy i poletoval až na naši zahradu na
domluvě s tehdejším chirurgem MUDr. Zdeňkem
Bělisku a zde se plácal v jezírku.
Látalem jsme odvezli čápě do nemocnice na rentgen.
Jenže přišel říjen a čápovi začala být zima. Celý
Pod stálým Ulitovým dohledem byl pak pták odse klepal a já nevěděl, kam s ním. A tak jsme se do-

hodli s ředitelem jihlavské ZOO, že ho tam můžeme
přivézt. Olda byl hned ochotný, že to zařídí, ale jeho
pětistovka Fiat byla malá. Tak nám pomohl můj
tehdy dvanáctiletý synovec, který byl na tu akci tak
akorát. Vyndali jsme přední sedadlo, na zadní se
usadil Jarda s čápem na klíně a jelo se. Ani v ZOO
však Olda našeho ptáka neopustil. Sledoval ho
a pravidelně se na něj vyptával. K naší radosti přečkal náš čáp následnou zimu ve zdraví.“
Oldřich Mička byl oblíbeným parťákem
společnosti štamgastů kulatého stolu v Hotelu
Musil. Zde bývalo centrum společenského života
Hejkalova a Masarykovy ulice. Ve výčepu stával
kulatý stůl, u kterého se scházela společnost novoměstských osobností. Možná se k tomu váže narážka v soudním spisu, že „k pracujícím nikterak
nepřilnul a vyhledával tak zv. lepší společnost“.
Oldřich Mička zemřel 15. 10. 2003 na Buchtově
kopci. Často a s láskou na něj vzpomínají poslední
mohykáni od kulatého stolu a tato vzpomínka na
něho vzešla z jejich popudu. Společnost od kulatého stolu by také stála za vzpomínku. Snad někdy
příště. 
Jaromír Černý

Vzpomínky převážně veselé
Pan učitel Oldřich Mička byl významným pedagogem a osobností novoměstského kulturního
života. Vzpomínám, jak nás na prvním stupni základní školy doprovázeli při zpěvu učitelé výhradně
na housle. Pak přišel Oldřich Mička s harmonikou.
Znal nekonečné množství národních písniček,
které jsme si s ním rádi zazpívali. Harmonika
ho provázela celý život. Hrál na ni při různých
příležitostech. Když měl harmoniku v prvomájovém průvodu, vždycky se kolem zpívalo. Byl
velmi manuálně zručný. Uměl pracovat stejně
dobře se dřevem jako s kovem či jinými materiály, takový Ferda Mravenec - práce všeho druhu.
Mnozí dnešní tatínkové, možná spíš už dědečkové,
věčně vzpomínají, co se všechno od něho v dílnách
naučili. Byl také velmi vynalézavý. Jednou vyrobili
v dílnách poněkud obézní holubičku míru. Na tyči
ji kluci nesli v májovém průvodu. Když zatahali
za připojený provázek, holubička mávala křídly.
Jedna naše kolegyně se nás po průvodu ptala, co
to bylo. Poučena námi, že šlo o holubici míru, konstatovala, že to vypadalo spíš jako kapoun. Oldřich
vlastnil postupně všechny druhy motorových vozidel - od mopedu přes motorky až k autům. Když
jezdil vášnivě na motorce, shromáždil kluky, kteří
jezdili na kole. Ti vypletli dráty svých kol pestrými
pruhy krepového papíru a utvořili malebnou skupinku. Takto vyjeli do májového průvodu. V čele
jel pochopitelně pan učitel s ozdobenou motorkou,
na kterou umístil nápis: „Motorizovaná brigáda
zdraví 1. máj!“ Pro velký úspěch bylo rozhodnuto,
že brigáda pojede na Radostné dny mládeže do
Žďáru – zkráceně radovánky, spíš mordovánky.
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2017

Tato okresní „sláva“ se konala
vždy poslední sobotu a neděli před
prázdninami. Součástí byl i průvod,
ve kterém jela motorizovaná brigáda. Tentokrát ovšem nezdravila
1. máj, ale Radostné dny mládeže.
O zábavu se opět postaral pan učitel. Když jsme se navečer vraceli
přeplněným vlakem z oslav domů,
Oldřich s ozdobenou motorkou jel
po silnici podél trati. Nahrnuli jsme
Ulita s harmonikou a s divadelním spolkem Horda na slavnosti
se k otevřeným oknům a nadšeně
350 let od udělení městských práv.
jsme mávali a pokřikovali.
Úsměvnou vzpomínku mám z doby, kdy už jsem
Lhát nemělo smysl, protože kluky znal pan učitel
učila, a to na základní škole při Střední všeobecně
lépe než vrátný a dělníci. Se seznamem hříšníků
vzdělávací škole. Sešla se tam tehdy velmi „povese vydal Oldřich rovnou k nám do ředitelny, aby
dená“ třída. Jádro tvořili kluci, kteří jezdili směr
požádal o řádné potrestání. Sekretářka ho uvedla
Vlachovice, Tři Studně, Fryšava. Byli to pěkní
do sborovny, kde právě pan ředitel zahajoval peda„lumpíci“ a třídní učitelka řešila téměř nepřetrgogickou poradu. A tak jsme si vyslechli stížnost,
žitě nějaké jejich přestupky. Tito milí hošíci nešli
co naši „miláčci“ zase vyvedli. Nakonec si pan
po vyučování na autobus na Komenského náměstí,
učitel postěžoval, že jeden z kluků, jehož pravé
ale vzali to pěkně přes louky k Chiraně, dnešnímu
jméno znal a uvedl, mu na otázku, jak se jmenuje,
Medinu. Jejich autobusy tady totiž zastavovaly, po
odpověděl Alois Jirásek. Pedagogická důstojnost
dopolední směně zde nastupovali někteří dělníci
byla tatam. K Oldřichovu údivu se hlasitě smáli
Chirany. Kluci zde tedy měli dost času na různé
úctyhodní profesoři včetně ředitele. Věděli jsme,
lumpačiny. Jejich pozornosti neušla jízdní kola, na
že naše chování není moc slušné, tak jsme smích
kterých jezdili někteří dělníci do práce a která byla
potlačovali. Do nastávajícího ticha pronesla třídní
úhledně narovnaná ve stojanech před továrnou.
učitelka češtinářka: „No počkej, já ti dám Aloise
S velkým potěšením je kluci vypouštěli. Že byli
Jiráska!“ Asi jsme Oldřicha zklamali, ale stejně
pachateli těchto činů, bylo jasné a stačilo jen, aby si
jsem přesvědčená, že když si příhodu v klidu znovu
vrátný počkal a chytil je při činu. Shodou okolností
probral, musel se jí sám zasmát, protože smysl pro
se zde právě objevil pan učitel Mička. Začal svým
humor mu v žádném případě nechyběl.
obvyklým: „Všechny vás znám, hlaste jména.“

Jana Černá
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Chraňte
své oči
Občanská poradna při Portimo, o.p.s.
bezplatné odborné poradenství
v 18ti různých oblastech
v roce 2016 využilo poradnu
1 198 klientů s 1 992 dotazy
téměř polovina dotazů se týká
dluhové problematiky
občanská poradna pomáhá zdarma
se sepisováním návrhů na oddlužení

Chraňte své oči dioptrickými slunečními brýlemi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Vratislavovo náměstí 9, Nové Město na Moravě

Projekt „Cesta z pasti IV“
je podpořen grantem
Fondu Vysočiny.
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Nejste spokojeni s roznosem Vašich
reklamních letáků? www.letakyzdar.cz

Přijmu
zedníka
na živnostenský list.
Tel. 604 647 544
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K nákupu klobouku dárek

Nové Msto na Morav
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Nový atraktivní design, nízká spotřeba,
velký zavazadlový prostor.

Cena od 385 000 Kč.
AUTO … s.r.o.
Nádražní 67, Žďár nad Sázavou
Tel.: 605 298 195
www.auto-auto.cz
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KA

ZÁRU

5 let

Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO 2 131–152 g/km. Údaje dle směrnic
a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

Znáte japonské umění
kvality a spolehlivosti?
Nové Mitsubishi ASX.

Mitsubishi. Kdo ví, ten ví.
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KALENDÁŘ AKCÍ
duben

výstava

Jarní pohlazení

ZŠ L. Čecha

duben

výstava

Antonín Kašpar – Strážci

Horácká galerie

duben

výstava

Hynek Luňák – Retrospektiva

Horácká galerie

duben

výstava

Josef Březina – Poutník krajinou

Horácká galerie

duben

výstava

Ladislav Kukla – Hvězdné nebe

Horácká galerie

2.4. 17:00

film

Expediční kamera – festival cestopisných filmů

kulturní dům

4.4. 19:00

film

Strnadovi – dokument ČR

kulturní dům

5.4. 13:00

zdraví

Den zdraví – akce pro veřejnost v nemocnici

nemocnice

5.4. 16:00

vzdělání

Jak zvládat stres – kurzy pro rodiče

DDM

4. a 5. 4.

workshop

Předvelikonoční tvoření v HG od 14:00

Horácká galerie

5.4. 18:00

koncert

Koncert učitelů ZUŠ

Horácká galerie

5.4. 19:00

tanec

Tančírna – salsa & mambo

kulturní dům

6.4. 15:00

zápis

Zápis do 1. tříd – I. ZŠ a II. ZŠ

ZŠ

7.4. 18:00

divadlo

Trhák – hrají novoměstští ochotníci

kulturní dům

8.4. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

8.4. 8:00

trh

Bleší trh

kulturní dům

8.4. 9:00

workshop

Předvelikonoční tvoření v HG

Horácká galerie

8.4. 9:00

workshop

Zahradníkova jarní dílna

DDM

8.4. 14:00

divadlo

Trhák – hrají novoměstští ochotníci, druhé představení 18:00

kulturní dům

9.4. 9:30

sport

Běh Korunou za korunu

Cihelský rybník

10.4. 19:00

tanec

Tančírna – salsa & mambo

kulturní dům

11.4. 8:00

vzdělání

Přijímací pohovor do specializované třídy

I. ZŠ

12.4. 17:00

koncert

Barevné odpoledne – varhanní oddělení ZUŠ

Horácká galerie

13.4. 8:00

děti

Velikonoční příměstský tábor

DDM

13:4. 10:00

jarmark

Velikonoční jarmark

Horácké muzeum

19.4. 17:00

vernisáž

Drahomír Prihel – Sklo-zem-vesmír

Horácká galerie

19.4. 19:00

tanec

Tančírna – waltz

kulturní dům

20.4. 17:00

koncert

Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy

Horácká galerie

22.4. 10:00

příroda

Den Země – turistická akce

Horácké muzeum

23.4. 13:00

koncert

Paniháj z Moravan a Setkání harmonikářů

Penzion Vrchovina

23.4. 16:00

film

Trollové – dětský animovaný film USA

kulturní dům

24.4. 19:00

film

Vesničko má středisková – film ČR

kulturní dům

25.4. 19:00

film

Anděl Páně 2 – film ČR

kulturní dům

26.4. 19:00

koncert

Vladimír Mišík a Ivan Hlas

kulturní dům

29.4. 15:00

koncert

Černobílé odpoledne – vystoupení žáků ZUŠ H. Rejpalové

Horácká galerie

30.4.18:00

zábava

Pálení čarodějnic

Vratislavovo náměstí
Změna programu vyhrazena.
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