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Nové stromy i osvětlení
Revitalizace Tří křížů začíná.
Správci městské zeleně začnou
sázet nové stromy a přibude umělé osvětlení.
Po mnoha měsících příprav a debat se zdá, že
slibovaná úprava okolí Tří křížů skutečně začíná. Vedení města se rozhodlo vysázet zde nové
stromy, a to ze začátku pouze na místech, kde mu
to ukládá zákon. „Do konce roku 2018 musí být
odlesněná část kolem Tří křížů znovu osázena.
Neznamená to ale, že tam musí být opět vysoké
jehličnaté stromy,“ říká vedoucí odboru investic
Andrea Kramárová.
Změnou oproti minulosti je to, že na místě
fádních smrků porostou ovocné kvetoucí stromy.
Třešeň ptačí a jabloň lesní. Výsadba se týká
prázdných oplocenek podél cesty od evangelického hřbitova. V budoucnu se ale rozšíří i směrem
k Michovským rybníkům. Novinkou bude také
umělé osvětlení. To bude lemovat již zmiňovanou
přístupovou cestu od hřbitova a město uvažuje
o jejím prodloužení až k samotným Třem křížům. Správce zeleně tak vychází vstříc projektu
studentů z Mendelovy univerzity. Ti dostali od
Nového Města za úkol vypracovat návrhy, jak
by bylo možné s lokalitou kolem Tří křížů do buNOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

doucna naložit.
Nákresy a studie, které studenti vypracovali, jsou stále k vidění v prvním patře kulturního
domu a také na webu města v sekci Projekty
města. Projektů vzniklo celkem pět a byly neobyčejně nápadité. Ve většině z nich figuroval návrh
zachování původních přírodních druhů v lokalitě
a provázání celého území sítí cyklostezek, pěších
cest i cest pro koně. Autoři kromě toho počítají se vznikem celé řady atraktivních zastavení.
V lokalitě by vzniklo zázemí pro lesní školku,
hipocentrum, přírodní amfiteátr, pozorovatelny
ptáků. Autoři ale pracovali
i se širším okolím. Vybrali
například několik významných krajinných bodů,
odkud je na Tři kříže dobře
vidět, a navrhují na nich zřídit místa vhodná k zastavení
- lavičku, strom. I tyto body
by byly vzájemně propojeny
sítí cyklostezek a pěších tras,
a vznikl by tak zajímavý turistický okruh okolo Nového
Města. Celkově by měla krajina získat zpět svůj původní
vzhled pomocí remízků,
květnatých luk.
Primárně má lokalita

sloužit jako odpočinková zóna pro Novoměšťáky. Zajímavým nápadem ale je i návrh využít
zdejší půdu pro zemědělské účely a pěstovat
zde například zeleninu. Tu by bylo v místě také
možné přímo prodávat. Kdo by si chtěl v rámci
výletu udělat z místních produktů třeba piknik,
pro toho by byla k dispozici zastřešená kuchyně
se základním vybavením. Na regionální potraviny
by mohly být zaměřeny také nově rekonstruované
prostory v lokalitě bývalého hospodářského dvora
Cinzendorf.
-kb-
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Co si myslí odborníci o revitalizaci Tří křížů
Aneta Dvořáková, CHKO Žďárské vrchy
K záměru vegetačních úprav v lokalitě Tři kříže mám několik výhrad. Lesnické výsadby na
plochách 1 - 3 nerespektují ekologické nároky
dřevin, jedná se o druhy, které se v porostech
vyskytují pouze v příměsi, obvykle v porostních
okrajích. Jabloň lesní se navíc v našich klimatických podmínkách přirozeně nevyskytuje a pochybuji, že bude možné sehnat sazenice v kvalitě
odpovídající lesnickým normám ve stanoveném
termínu. Výsadby nezahrnují keřovité dřeviny,
které jsou z hlediska přírodního i estetického
velmi hodnotné. Na ploše č. 1 má proběhnout
vyřezání náletových dřevin a ošetření plochy
herbicidem. S přirozeným zmlazením se však
dá pracovat i formou výchovných zásahů, a může
tak vzniknout druhově a strukturně bohatý stabilní porost. Co se týče třešňové aleje, z hlediska
biologického a kulturně-historického je vhodnější
použít vysokokmeny.
Pozitivně lze hodnotit výběr druhů z hlediska jejich původnosti, výsadby nejsou v rozporu s podmínkami hospodaření v CHKO.
Celkově mám ale pocit, že návrh nevyužívá
mnoho možností, jak vytvořit kvalitní, este-

ticky hodnotný biotop atraktivní pro místní
obyvatele, a obávám se, že ani z lesnického
hlediska nejsou výsadby zvoleny optimálně.
Tomáš Blažek, Sdružení Krajina
Úpravy zeleně okolo Třech křížů sleduji dlouho.
Na počátku byla znát jakási bezradnost, možná
chybějící koncepce, kterou bych při zásahu do
takového místa očekával. Postupem času se to
změnilo a v současnosti je určitý záměr obnovy
patrný. Kladně hodnotím zapojení studentů Mendelovy univerzity. V jejich návrzích se objevují
zajímavé nápady, se kterými by stálo za to dál
pracovat. Je dobré, že zalesňovací projekt, který
se týká okolních lesních pozemků, podněty ze studentských prací reflektuje. Asi bych uvítal, kdyby
okolo křížů zůstaly zachovány některé vzrostlé
stromy, které dotvářely atmosféru tohoto místa
a v letních měsících poskytovaly stín, ale to už
bude třeba řešit novými výsadbami.
Martin Petr, Spolek LIPA
Problematikou ozelenění Tří křížů jsme se za
Spolek LIPA zabývali již v době prvního kácení. V prvopočátku jsem se zúčastnil jednání

Nové Město elektrické
Nové Město jde s dobou a podporuje elektrokola.

Turistický ruch je jednou z priorit Nového Města
na Moravě. Vedení města proto sleduje nové
trendy a snaží se nabídnout turistům servis, na
který jsou zvyklí ve špičkových destinacích u nás
i v Evropě.
Nedávno se Rada města rozhodla instalovat
stojan na dobíjení elektrokol. Ten by měl v budoucnu stát u Ski hotelu poblíž Vysočina Areny.
„Nové Město sází na rozvoj turistiky a myslím,
že elektrokola jsou trendem budoucnosti,“
říká starosta Michal Šmarda. Elektrokola jsou
bicykly, které kromě lidské síly pohání i malý
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elektrický motorek. Jsou ekologickým dopravním prostředkem, který je populární především v CHKO a parcích po celé České republice. Kola ale nemohou jezdit, pokud není
v dané oblasti dostatek míst, kde by bylo
možné vybitou baterii znovu nabít. „Je
to projekt, který je stále ještě v plenkách,
ale chceme mu dát šanci,“ vysvětluje
starosta Šmarda. Samotné nabití baterie
trvá někdy až čtyři hodiny, a stojan proto
bude umístěn u Ski hotelu, aby se mohli
cyklisté čekající na nabití například občerstvit. Nabíječky ale turisté nenajdou
pouze v Novém Městě. S jejich instalací
počítá Žďár nad Sázavou i Bystřice nad
Pernštejnem. Bude tak možné pohybovat se bez problémů po celém okolí
Nového Města. Projekt podporuje společnost
E.ON.
Instalaci nabíjecích stojanů organizuje Koruna Vysočiny, jejíž je Nové Město součástí a která
sdružuje města a obce v celém regionu. Cílem
je umožnit městům, aby spojily síly v oblasti
turistiky, a to se podle Michala Šmardy daří.
„Největší přidanou hodnotu této akce vidím
v tom, že jsme ten projekt schopni koordinovat
společně, v rámci celého regionu. To bylo cílem,
proč Koruna Vysočiny vznikla, a mám radost
z toho, že to funguje.“ 
-kb-

svolaným panem starostou, kde jsme probrali
základní koncept, druhovou skladbu dřevin,
které by mohly být použity k ozelenění. Další
cesty tohoto projektu již běžely mimo nás až do
doby, kdy jsme za spolek do konceptu ozelenění
města zapojili dvě členky našeho spolku, paní
Jarošovou a Ing. Pleskačovou. Současný stav
navrženého ozelenění Tří křížů, včetně druhové
skladby navržených dřevin, je přínosem nejen
pro přírodu samotnou, a to hlavně pro ptactvo
a jiné drobné zvířectvo, ale také lahodící oku návštěvníků včetně zachování mnoha důležitých
pohledů viditelnosti, a tím trvalé udržitelnosti
celého záměru.

O nové výsadbě a umělém osvětlení bude
jednat zastupitelstvo v červnu 2017.
Návrhy na revitalizaci najdete na webu
města pod záložkou Projekty města. Co si
o nich myslíte vy? Pošlete nám svůj názor
na e-mailovou adresu trikrize@nmnm.cz.

Chybí v lomu
kámen?
Několik tisíc tun kamene prý
zmizelo z novoměstského kamenolomu. Vedení města podalo
trestní oznámení na neznámého
pachatele.
S překvapivou informací přišel na jednání ZM
zastupitel Zdeněk Kadlec /ANO 2011/. Podle
jeho informací prý v kamenolomu chybí až deset
tisíc tun kamene. Podle zastupitele a jednatele TS
služeb Františka Laštovičky /KDU-ČSL/ jde ale
jen o účetní chybu. „Kvůli špatnému počasí jsme
museli odložit inventuru na konci roku a následně
jsme zjistili chybu v účetnictví. Byly také zjištěny
chyby v evidenci materiálu, a tím potom došlo ke
zkreslení,“ řekl Laštovička s tím, že popírá, že by
v kamenolomu nějaký kámen chyběl.
Podle starosty Michala Šmardy /ČSSD/ jsou
vznesená obvinění natolik závažná, že je potřeba
celou záležitost řádně vyšetřit. Na základě usnesení Rady města se proto obrátil na Policii ČR.
Zároveň město provede v kamenolomu interní
audit, jehož výsledky zveřejní na červnovém zastupitelstvu. 
-kbNOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017
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Ptali jsme se zastupitelů: Dělá město dost pro rozvoj turistického ruchu?
Soňa Macháčková /ČSSD/
Město se na rozvoji turistického ruchu podílí velkou měrou. Vybudováním Vysočina Areny, kterou navštěvují v letní sezoně turisté
a cykloturisté a v zimní sezoně milovníci běžeckého lyžování, se turistický ruch v Novém Městě rozvíjí. Také tomu napomáhají
před rokem postavené Městské lázně. V roce 2015 byla založena Koruna Vysočiny, do které patří i Nové Město a kde sedm měst
podepsalo spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Koruna Vysočiny vydává i Turistické noviny, které nabízí návštěvníkům přehled
o turisticky zajímavých místech všech sedmi regionů. Cílem destinace Koruna Vysočiny je nabídnout návštěvníkum to nejlepší.
Máme krásné město, kde probíhají různé akce i významné sportovní události a novoměstské slavnosti Nova Civitas, které k nám
lákají spoustu nových návštěvníků.
Věra Buchtová /KSČM/
Je otázkou - co je dost? Město je členem regionálního projektu Koruna Vysočiny, ve vydávaných Turistických novinách jsou prezentovány akce Nového Města aktuálně třikrát ročně, široká veřejnost je informována i o možnostech, co v Novém Městě navštívit.
Nám, kterým to nestačí, vyhovuje měsíčník Novoměstsko jako nejrychlejší informátor. Uvítala bych, kdyby se ve vysílání radiostanic
zvýšila četnost propagace různých akcí Nového Města. Děje se tak, ale jenom omezeně. Bylo by možná dobré zavazovat organizátory k prezentaci v médiích.

Petr Hubáček /TOP 09/
Nové Město je známým a vyhledávaným cílem pro řadu turistů. Láká je především krásná příroda a také historické památky.
Propagace ze strany města je na dobré úrovni, ale jistě je stále co zlepšovat. Dobrou investicí by byla výstavba menší rozhledny na
Harusáku, Šibenici, popřípadě na Studnicích.

Co nového na zastupitelstvu?
Zastupitelé na svém zasedání
24. dubna debatovali zejména
o reorganizaci školních jídelen.
Poslední bod programu v jednání Zastupitelstva
Nového Města na Moravě se jmenoval „Možnosti
koncepčního rozvoje stravování v NMNM“. Že to
bude ten, kolem kterého se strhne největší diskuze, bylo jasné už při tradičních hovorech s občany,
kterými jednání zastupitelstva vždy začíná. Slovo
si totiž vzal ředitel II. ZŠ Jan Krakovič a vytkl
vedení města, že tento konkrétní záměr dopředu
neprojednalo s řediteli základních škol. „Osobně
mě velice mrzí a je pro mě těžko pochopitelné,
že tento záměr, vzhledem k jeho významu pro
organizaci a chod školy, nebyl vůbec diskutován
s řediteli škol dříve a byl dán pouze na vědomí
před zasedáním zastupitelstva,“ řekl doslova.
Záměr, o kterém ředitel Krakovič mluvil, spočívá v administrativním spojení obou jídelen tak,
aby vznikla zcela nová příspěvková organizace města. Ta by měla vlastního ředitele, vlastní
zaměstnance, ale zároveň by využívala obě kuchyně i jídelny. O změnách začalo město uvažovat
kvůli neshodám ředitelů škol, rozdílech v ekonomických výsledcích a kvalitě stravy, zprůhlednění
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

a zefektivnění hospodaření a participaci žáků
a studentů. Podle starosty je rozumné hledat nové
možnosti a způsoby, jak zajistit dětem zdravé
a chutné stravování. Rada města proto nechala
vypracovat podklady a svůj záměr předložila zastupitelstvu ke schválení. Jenže narazila.
„Díval jsem se na kalendář, jestli není prvního
dubna, jestli není apríl. Na mě to budí dojem, že
budeme debatovat s řediteli škol o něčem, co bylo
rozhodnuto a vyřešeno bez nich,“ řekl zastupitel
za ODS Dan Sokolíček. „Mám také velký otazník,
jestli by to bylo pro město ekonomicky výhodné.
Mně k tomu zkrátka chybí dost podkladů, abych
pro toto zvedl ruku,“ kritizoval představené materiály Sokolíček. Slovo si vzal také Libor Černý
/ANO/. „Určitě nebudu hlasovat pro cokoliv, co
se týká školních jídelen. Ty by měly zůstat vždycky
u škol. Nemluvím o školní kuchyni, ale jídelna je
školské zařízení, kde musí být zajištěno bezpečí
dětí. Já už jsem nebyl spokojený s tím, když jsme
v minulosti připustili, že do škol mohou chodit
jiní strávníci. Rozhodně bych objekt školních
jídelen nedával jinému subjektu.“ Na stejný
problém narazil ve svém vystoupení i ředitel
I.ZŠ Otto Ondráček. Podle něj lze najít na spojení jídelen určitá pozitiva, ale současný návrh
vypouští mnoho podstatných otázek. „Neumím

si představit, kdo bude například hlídat žáky ve
školních jídelnách, když tyto budou samostatný
subjekt a nebudou spadat pod školu. Povinnosti
učitelů by v takovém případě v těchto prostorách
končily. Něco jiného je to u dospělých lidí, ale
tady se bavíme o malých dětech. Ty potřebují,
aby se o ně někdo staral a pomáhal jim,“ dodal
Ondráček s tím, že ho stejně jako Jana Krakoviče
mrzí, že s ním nikdo tento záměr neprojednal
dopředu. Jaké by mohlo spojení jídelen pod jednu
organizaci mít ekonomické výhody, jmenoval
Tomáš Krejčí /ČSSD/. Vznik jedné organizace
by velmi usnadnil personální provoz, protože
by bylo jednodušší nahradit zaměstnance, který
by například onemocněl, jiným. Vedoucí sjednocené jídelny by také měl lepší pozici při nákupu
surovin. „Je jasné, že by jako provozovatel dvou
jídelen dostal lepší cenu, než kdyby objednával
jednotlivě do každé jídelny zvlášť,“ vysvětloval
Krejčí. Podle starosty Michala Šmardy je dobré, že se o problému diskutuje. Nesouhlasil ale
s výtkami těch zastupitelů, kteří vedení města
kritizovali za to, že problém nebyl dostatečně prodiskutován předem. „Říkat na začátku diskuze
o problému, že je nedostatečně prodiskutovaný,
je protimluv. Důležité bude, abychom nerušili
nic z toho, co
Pokračování na straně 4
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Ptáme se úředníků: Jiří Hradil - velitel městské policie
Na čem v současné době pracujete, co vás nejvíce zaměstnává?
Nejvíce řeší strážníci přestupky v dopravě (porušení zákazu stání, zastavení, stání na vyhrazeném
parkovišti apod.). Další nešvar je volné pobíhání
psů a znečišťování veřejného prostranství, kdy si
majitelé po svém miláčkovi zapomínají uklidit exkrementy. Oproti předešlým rokům se ale situace
výrazně zlepšila. A v neposlední řadě je to mládež,
která znečišťuje veřejné prostranství, ruší noční
klid a poškozuje majetek města.
Zlepšuje se bezpečnost v našem městě?
Bezpečnostní situace v Novém Městě na Moravě
je již několik let konstantní a v žádných aspektech

nijak výrazně nevybočuje z let předešlých. Jak
jsem již uvedl, největší problémy jsou přestupky
proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Především se jedná o místa, kde je nedostatek
parkovacích ploch. Ale i zde se situace zlepšuje v souvislosti s výstavbou nových parkovišť.
V poslední době se objevilo i několik případů
sprejerství. Městská policie úzce spolupracuje
s Policií ČR.
Jaká pozorujete největší rizika, kde jsou největší problémy?
Městská policie nebude mít nikdy dostatek
strážníků na to, aby mohla být na všech místech.
Zlepšení komunikace s občany je úkol, který

chceme v nadcházejícím roce rozvíjet. Vzájemná důvěra a spolupráce přinese pomoc při řešení
problémů ve městě.
Máte dostatek mužů?
U městské policie v současné době pracuje 8
strážníků včetně velitele. Jeden strážník odešel
na vlastní žádost k 30. 4. 2017. Jedna kolegyně
od května nastupuje na mateřskou dovolenou.
Dva noví strážníci by tak měli nastoupit ještě
před začátkem letních prázdnin, respektive jeden
začátkem června a druhý začátkem července,
hned po absolvování nezbytného školení. Věříme,
že ho úspěšně zakončí zkouškami a početní stav
strážníků se opět naplní.
-kb-

Komunitní dům pro seniory je obsazen
Komunitní dům pro seniory na Žďárské ulici
už má své nájemníky a všech 22 bytů je obsazeno.
Lhůta na podání přihlášek skončila poslední den
v březnu a k tomu určená komise vybírala ze 34
přihlášek.
Zájemci museli splnit poměrně přísná kritéria.
Byty jsou určeny pro osoby ve věku 60 let a více,
které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční
příjem v období 12 kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2násobek v případě
dvoučlenné domácnosti. Nájemník musel zároveň prokázat, že nevlastní žádnou nemovitost. Tyto podmínky vychází z kritérií dotačního
titulu, v rámci kterého město na stavbu získalo

finanční podporu ve výši zhruba 15 milionů korun. Město si od stavby slibuje, že zlepší situaci
seniorů v Novém Městě a okolí. KODUS je určen
zejména pro ty seniory, kteří třeba bydlí v příliš velkém bytě nebo domě, o který se už sami
nemohou dobře starat, nebo jsou v jiné obdobně
nepříznivé situaci. Bydlení v novém jim naopak
život velmi usnadní. Velikost bytů je adekvátní
potřebám starších lidí, budova je zcela bezbariérová, byty i další prostory jsou navrženy tak,
aby se zde mohli pohybovat i lidé se zhoršenou
pohyblivostí nebo na invalidním vozíku. V přízemí domu je umístěna společenská místnost se
sociálním vybavením, kde se mohou nájemníci
scházet mezi sebou i se svými rodinami. Obyvatelé budou platit standardní nájemné 57 Kč za m2
podlahové plochy bytu a nájemní smlouvu podepíšou na dva roky. Pokud bude nájemník chtít,
město smlouvu automaticky prodlouží. První lidé
by se mohli začít do Komunitního domu stěhovat

Letní sezona začíná

Novinky z DDM

Kapacita domu je už zaplněna.
Zájem o nové byty byl velký.

Rádi bychom vás informovali o plánovaných
novinkách letního provozu Městských lázní
v době od 1. 6. do 10. 9. 2017. Večerní saunování
a plavání v sobotu bude možné do 24:00. Saunování rodičů s dětmi každou sobotu od 10:00 do
13:30, bude nastavena nižší teplota v zážitkové
sauně. Po celé léto budou také připravena lehátka
a slunečníky.
V den vysvědčení budou mít všichni školáci
vstup za 10 Kč, odpoledne od 14:00 do 18:00 si
mohou před ML vyzkoušet koloběžky. Denně od
15:00 do 17:00 se budeme věnovat lovení mořských živočichů a potápění. Je na co se těšit!ML
4

Dům dětí a mládeže v NMNM nabízí poslední
volná místa na tábory:
Výtvarný příměstský tábor 28. 8.–1. 9. 2017 a tábor Na zkoušku 30. 6.–2. 7. 2017.
Přihlášky podejte do 15. 6. 2017.
Nábor mažoretek do DDM
Ve dnech 8. a 15. června vždy od 16.00 do 17.00
hodin se v tělocvičně I. ZŠ uskuteční nábor do
mažoretek. Přijímáme dívky ve věku od 4 do 12
let.

koncem roku 2017.
Stavba zatím pokračuje podle plánu. „Je hotova hrubá stavba, to znamená svislé a vodorovné
nosné konstrukce,“ říká Lubomír Kubík z městského úřadu. Hotova je i střecha a dělníci již stavbu zateplují. Uvnitř budovy jsou příčky, pracuje
se na vnitřních instalacích i omítkách. Brzy začnou také zemní práce kolem domu. Projekt totiž
počítá s parkem, který bude osázen zelení a vybaven altánem a lavičkami, které budou sloužit
těm nájemníkům, kteří rádi posedí na čerstvém
vzduchu. Stavbu prý lehce zkomplikovala pouze dlouhá zima a velké mrazy, ale podle Lubomíra Kubíka by se měl termín kolaudace, tedy
říjen 2017, stihnout bez problémů. 
-kb-

Hledáme nový název pro Komunitní dům .
Máte nějaký nápad? Pošlete jej na adresu
zpravodaj@nmnm.cz.

Co nového…
Pokračování ze strany 3
funguje, a zároveň umožnili všem žákům a studentům zdravé stravování za slušnou cenu,“ řekl
Šmarda.
Každopádně je jasné, že diskuze jen tak neskončí.
Hlasování zastupitelů totiž ukázalo, že jde o horké
téma, na které jsou různé názory. „Zastupitelům
evidentně chyběly podrobnější podklady vycházející ze srovnání jídelen a názorů obou ředitelů,“
říká starosta Michal Šmarda. Diskuze tak podle
něj budou určitě pokračovat. Celý záznam najdete
na YouTube kanálu Nového Města na Moravě.
-kb-
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Na čem budeme cvičit?
Už víme, co bude v novém Sportovním parku.
V minulosti jsme vás již informovali o záměru
města postavit mezi ulicí Budovatelů a Bezděčkou Sportovní park. Několik stanovišť, kde se
budou moci protáhnout a zabavit všechny generace. V polovině března vedení města představilo místním své návrhy a vyslechlo si také jejich
připomínky. V současné době už se zdá, že je
rozhodnuto a konečná podoba hřiště je víceméně
jasná. Stavět by se mělo v říjnu letošního roku.
„Po několika jednáních s projektantem i vedením města se začalo pracovat na první etapě,“
říká vedoucí odboru investic Andrea Kramárová.
Už nyní je jasné, že se můžeme těšit na workoutové hřiště, což je v podstatě venkovní posilovna.
Opodál, na místě stávajícího hřiště se štěrkovým
povrchem, vznikne nová plocha s umělým povr-

chem, která bude oplocena a vybavena záchytnými sítěmi. Zde by mělo
být možné hrát především míčové
hry a v zimě bruslit. Naopak zcela
zrušeny budou schody z ulice Budovatelů. Místo nich tu vznikne bezbariérová cesta vedoucí až k lávce
přes Bezděčku. Přibudou také nové
cvičící stroje pro seniory a projekt
počítá i s opravou dětského hřiště,
které stojí níže, směrem k Bille.
„Byl bych rád, kdyby zde vzniklo
místo, kde se budou setkávat rodiny s dětmi, aktivní dospělí i senioři.
Snad se to podaří. Hodně jsme si
o tom povídali s lidmi z Budovatelů a Hornické,
příprava nám dala dost práce, tak doufám, že
výsledek bude stát za to,“ říká starosta Michal
Šmarda.
Celkové náklady první fáze město vyčíslilo na

1,5 milionu korun. Další fáze projektu by měly být
realizovány v příštích letech. V budoucnu by tak
měl mezi stromy na břehu Bezděčky vzniknout
ještě například lanový park a prolézačky pro děti.
-kb-

Můj otec nebyl nikdy škarohlíd
Rozhovor o Cyrilu Musilovi s jeho
dcerou Dagmar Šafrovou.
Narodil se 26. listopadu roku 1907 ve Studnicích, už od dětství se věnoval lyžování. Zúčastnil se
i Zimních olympijských her v Garmisch-Partenkirchenu v roce 1936. Šestkrát se stal mistrem ČSR
a šestkrát mistrem Polska. V období druhé světové
války ukrýval ve svém rodinném statku partyzány.
Ani po skončení války se nevrátil život Cyrila
Musila do klidných kolejí. STB jej zatkla v létě
roku 1949. Z věznice ve slovenské Ilavě se mu podařilo uprchnout. Aby neohrozil svůj život a životy
svých blízkých, utekl do Kanady. Do své vlasti se
už nikdy nevrátil.
Zůstaly vám v paměti nějaké společné zážitky?
Na nějaké společné zážitky nebyl čas, pořád se
pracovalo. Tátu si pamatuji nejvíce tak, že seděl za
volantem traktoru a jezdil po polích. My se sestrou
jsme při polních pracích hodně pomáhaly, byla to
těžká práce.
Nebylo vám to trochu líto?
Nám to líto nebylo. Prostě to tak bývalo, jinak
to u nás nechodilo. U nás to bylo tak - táta měl
penzion, a tím pádem byla doma pořád spousta
lidí. Pokud se táta nevěnoval zákazníkům, byl
se svými kamarády, kteří byli většinou lyžaři.
Takže v zimě se běhalo na lyžích, v létě zase za
sucha trénovali - běhali po loukách, odpichovali
se a podobně. Kromě toho jsme měli dost veliký
statek. Najímali jsme na práci sezonní dělníky, aby
statek mohl bez problémů fungovat. Místní lidé
nám chodili vypomáhat, takže se náš dům pořád
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

hemžil cizími lidmi.
Vzájemné soužití vašich rodičů bylo šťastné?
Maminka s tatínkem byli spolu málokdy, ale
chovali se k sobě s velkou úctou. I když mamince
na tatínkovi trochu vadilo, že rozhodně nebyl svatý.
Jezdil často na závody, kde okolo něj bývalo hodně
žen. Trávil tam i noci. A ona chtěla muže pouze
pro sebe. Tatínek byl velmi společenský a měl ženy
rád, líbily se mu. Maminka mu to sice odpouštěla,
ale vadilo jí to.
Váš tatínek byl náruživý lyžař a určitě si nenechal ujít příležitost naučit lyžovat i vás se
sestrou.
Vzpomínám si na své první závody, to mi bylo pět
let. Tatínek mě na ně přihlásil do Nového Města na
Moravě. Tam jsem to moc neznala. Navíc jsem byla
nejmladší závodnice. Tatínek mě přesvědčil tím,
že mi říkal, že jim ukážu, jak dovedu rychle jezdit.
A že za to dostanu párek v rohlíku. Startovalo se
u sokolovny. Když závod odstartoval, hledala jsem,
kam jedou ostatní, protože jsem vůbec nevěděla,
kudy vede trať. Táta na mě z chodníku křičel: „Jeď,
jeď!“ Já jsem chvilku čekala na ostatní, ale stejně
jsem nakonec dojela první.
V období druhé světové války pomáhali vaši
rodiče odbojářům. Většinou se ale mluví pouze
o zásluhách vašeho tatínka. Co maminka?
Maminka byla podobná jako tatínek. Ona mu byla
rovnocenným partnerem. A stejně tak po válce, kdy
byl táta zatčen a uvězněn. Komunisté maminku
sice nechali o chvilku déle na svobodě, ale to jen
proto, že čekali, až já se sestrou vyjdeme školu,
aby se o nás nemuseli starat. A pak ji do vězení
strčili taky a stejně jako otec i ona byla mučena.

Vzpomínám si, že ji nějaká dvacetiletá dozorkyně
fackovala a ona nesměla ani pípnout, protože by jí
zakázali návštěvu nás, dětí. To jsou detaily, o kterých by se mohlo mluvit hodně dlouho. A stejně
by tomu mnozí lidé nevěřili, mysleli by si, že to
jsou plané výmysly.
A co vy a sestra, vás nechali komunisté na pokoji?
Zůstaly jsme na Studnicích s babičkou a dědouškem. První rok po maminčině zatčení jsme ještě
společně seli i orali, všechno jsme dělali sami.
Traktor a všechny další stroje nám odvezli, takže jsme objednávali traktorovou stanici, kterou
jsme pak museli zaplatit. Objednávali jsme i lidi
na výpomoc, těm jsme také museli zaplatit. A pak
jsme ještě byli nuceni něco odevzdávat, takže nám
z celé úrody nezbylo vůbec nic. Hned další jaro se
Maruška, která byla starší, rozjela na okres a řekla
jim, že když majetek při odsouzení připadl státu,
ať se o něj stát taky postará, že už nezasejeme a že
se přestáváme o statek starat. Uplynulo asi čtrnáct
dní a najednou před domem zastavilo osobní auto
a z něj vystoupili nějací lidé. „Děvčata, jedem
pro vás,“ řekli nám. Odvezli nás na státní statek
u Velkého Meziříčí, Křeptov se to tam jmenovalo,
a my jsme si s sebou mohly vzít pouze to, co se
nám vlezlo do toho osobního auta. Nedali nám
ani hodinu předem vědět. Tak jsme opustily rodný
dům. To bylo v roce 1956. Babička s dědečkem tam
mohli zůstat. Mohli tam dožít. My jsme za nimi
občas jezdily na návštěvu.
Pokračování na straně 6
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Můj otec…
Pokračování ze strany 5
Dědoušek umřel po třetí mozkové mrtvici ve věku
89 let.
Vašemu tatínkovi se podařilo z vězení utéct
a posléze emigrovat do zahraničí. Byla s ním
rodina v kontaktu?
Dlouhá léta jsme s ním vůbec nebyli v kontaktu,
protože v době, kdy utekl, měl strach, aby nám
neublížili, protože tenkrát ten, kdo měl styk se
zahraničím, byl černá ovce. Až když se potom po
amnestii v roce 1961 naše maminka vrátila z vězení, dala výzvu do kanadských novin, že kdo zná
Cyrila Musila nebo ví o jeho osudu, aby se ozval.
A on se na tuto výzvu ozval sám.
Setkali jste se spolu ještě někdy?
Já jsem se v roce 1963 vdávala a brala jsem si muže,
kterého v době základní vojenské služby naverbovali mezi komunisty. Tehdy nemohl jako voják
říct, že mezi ně nepůjde. To by měl pěkně polepený

život. Tak vstoupil do strany. Ne každý se narodí
jako hrdina a můj muž musel tehdy navíc myslet
na své mladší sestry. A naše maminka, i když věděla, že neměl jinou volbu a že musel, že nikomu
neubližoval a nikdy se nijak neangažoval, tak to
tátovi napsala. Napsala mu, že je ve straně, protože
to sama nemohla strávit. Strana nám všem zničila
život a já jsem si vzala člověka, který v ní byl. Tím
pádem na mě táta zanevřel. Už jsme spolu kontakt
neudržovali.
A s ostatními členy rodiny?
Sestru Marušku pozval v roce 1969 do Kanady. Přijela z pobytu u táty nešťastná a otrávená. Nemohla
pochopit, že člověk tak silného charakteru a takové
vitality, jako byl náš táta, se nakonec stal alkoholikem, a to jen proto, že vpadli Rusové do vlasti.
Že ho to dokázalo tak zlomit. Jedna maminčina
kamarádka, která také emigrovala do Kanady, nám
psala: „Cyrila zlomily srpnové události u vás. Tolik

se těšil, že se vrátí do vlasti. Nechce tady zůstat
a já taky ne.“ Tatínek se opravdu strašně těšil, že
se vrátí. V té době mu bylo jednašedesát let, což
žádný velký věk není. Ale nedovedl si představit,
že by se politická situace v Československu ještě
za jeho života změnila.
Vy jste nakonec získala statek ve Studnicích zpět
a znovu jste se tam nastěhovala. Jaký byl návrat?
Moc jsem se chtěla vrátit, i když jsem každý rok, ať
už jako svobodná, pak i s manželem a dětmi, jezdila
na Vysočinu - do Kadova, odkud pocházela moje
maminka. Tam jsme se vždycky ubytovali a do
Studnic jsme chodívali na procházky, takže jsme
viděli, jak Musilův statek nejprve chátrá a pak je
zase zvelebován do současné podoby. Když jsem
se vrátila poté, co byly vyřízeny naše restituční
nároky, nebylo to vůbec jednoduché. Statek se
nedá pořádně vytopit. Ale jsem doma. A jsem tu
šťastná.-hzk-

Křest nové knihy Vzpomínky na Cyrila Musila od Heleny Zelené Křížové se uskuteční ve středu 7. června od 16:00 v Horáckém muzeu.

Dobrý skutek
Berušky, malé skautky z Nového Města na Moravě, se zapojily do celostátní akce Skautský dobrý
skutek. Uspořádaly skautskou schůzku se seniory
v Domě s pečovatelskou službou.
Skautské oddíly z celého Česka v období
21. dubna - 14. května organizují více než osmdesát místních akcí s přínosem společnosti. Oddíl
Berušky je jedním z nich.
Novoměstští skauti a skautky se s obyvateli
Domu s pečovatelskou službou setkávají každoročně na Štědrý den, kdy jim přináší Betlémské
světlo a zpívají koledy. Nyní na toto setkávání
navázali komornější formou. V pátek 21. dubna
proběhla schůzka seniorů s nejmenšími skautkami, jejím obsahem byly jarní květiny, hra s padákem a zpívání.
Služba společnosti je se skautingem nedílně
spojena a alespoň jeden dobrý skutek denně je
jedním ze základních prvků skautské výchovy.
Není překvapením, že i podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos je 87 procent lidí
v České republice přesvědčeno, že skauting učí
člověka pomáhat druhým. „Odpovědnost vůči
druhým lidem a životnímu prostředí je jedním
z principů, na kterém stojí skautské hnutí na
celém světě. Skautským dobrým skutkem 2017
dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit
své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce
Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého
skauta.

Kristýna Koutenská, vedoucí Berušek
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Zahradní
slavnost

Žáci znají své
město

V neděli 11. 6. pořádá novoměstský evangelický
sbor zahradní slavnost.
Ta už od svého počátku spojuje příjemné s užitečným. Jde hlavně o setkání lidí v zahradě
u evangelického kostela, kde mají klid a čas se
zastavit, pobavit. Zároveň se všichni zájemci
mohou zabavit v tvořivých dílnách, hrát hry,
podívat se na divadelní představení. Nedílnou
součástí je i kavárna „Pod kaštanem“, kde si
můžete ochutnat domácí dobroty, povzbudit se
kávou či čajem. Výdělek ze zahradní slavnosti
je letos určen na koupi clip rámů a výstavních
lišt do kostela. V kostele bývají výstavy, které se
snaží přiblížit poselství Bible, a tímto se usnadní
instalace výstav (v minulých letech se díky zahradní slavnosti podařilo vytvořit čtecí domeček
a obnovit dětské hřiště). Zahradní slavnost začne
ve 14:00. Až do 15:30 bude možnost vyzkoušet
si originální Figurkov divadla Líšeň (pestrou nabídku logických her – kromě klasických šachů
na velké šachovnici budou k vyzkoušení deskové
hry z celého světa a dávné historie). Na závěr
slavnosti (v 16:30) můžete sobě i svým dětem
„pocuchat nervy“ ztvárněním japonského příběhu o strašidle – opět v podání divadla Líšeň.
Možná se budete bát, ale určitě se budete smát.
Těšíme se na vás za každého počasí. 

Daniela Šimková

V úterý 9. května se šesté třídy I. ZŠ zúčastnily
kulturně historické soutěže Novoměstský rodák,
která se letos konala v Horácké galerii.
Žáci si zábavným způsobem prověřili své znalosti o Novém Městě na Moravě a jeho historii.
V konkurenci obou základních škol obsadily třídy
I. ZŠ všechna tři první místa. Zlato si odnesla 6.
C, stříbro 6. A a bronz 6. B. Všem soutěžícím gratulujeme k velkému úspěchu. Poděkování patří
také všem učitelům za svědomitou přípravu žáků
a organizátorům DDM za perfektní organizaci
celé akce.

Eva Ficová, učitelka I. ZŠ

MOSTP

Místní organizace Svazu tělesně postižených
pořádá pro členy i veřejnost 6. 9. 2017 zájezd
do města Tábor, poutního místa Klokoty a
muzea čokolády.
Cena 200 Kč pro členy STP a Klubu seniorů,
ostatní 250 Kč.
Odjezd v 7:10 nádraží ČD, 7:15 KD.
Zájemci se mohou přihlásit nejdéle do 13. 6.
(mob. 721 800 403, 722 968 001).
Vedoucí zájezdu Jana Beyerová
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Úspěšní stavitelé
z I. ZŠ
21. dubna proběhla na SOŠ Bělisko soutěž se
stavebnicí TEIFOC.
Soutěže se zúčastnilo pět týmů ze základních
škol našeho okresu. Žáci měli za úkol postavit
libovolnou stavbu a tu dopravit k hodnocení.
Tým I. ZŠ si do soutěže vybral Vysočina Arenu.
Stavba zabrala spoustu tvořivých odpoledních
hodin a výsledek stál za to.
Ve vlastní soutěži pak stavěla všechna družstva
stejný objekt - větrný mlýn. Stavební práce se nám
podařily, lopatky na solární pohon jsme rozchodili
a práce šla celému týmu pěkně od ruky. Získali
jsme nejlepší ohodnocení. Odměnou nám byla
další stavebnice a postup do krajského kola, které
se uskuteční na podzim v Jihlavě. Celému týmu třídy 7. C ve složení Václav Poul, Jolana Horváthová,
Šimon Dufek a Karolína Palová děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému výsledku.

Erika Oravcová, učitelka I. ZŠ

Všeználek 2017
24. dubna se čtyřčlenné družstvo složené z žáků
5.B II. ZŠ zúčastnilo okresního kola vědomostní soutěže VŠEZNÁLEK 2017 ve Žďáru nad
Sázavou, kam družstvo postoupilo po vítězství
v obvodním kole. Své vědomosti v okresním kole
porovnávalo 8 týmů. Naši školu reprezentovali
Jolana Poupalová, Šimon Chalupský, Petr Smetana a Barbora Dudková. Žáci naší školy prokázali
nejvíce znalostí a soutěž vyhráli. Postupují do
krajského kola. Blahopřejeme.

Lenka Zdražilová

Slavnostní vyřazení žáků
9. ročníku

Dne 29. 6. 2017 v 17 hodin proběhne
v kulturním domě tradiční Slavnostní
vyřazení žáků 9. ročníku. Akce proběhne za
podpory města Nového Města na Moravě
a Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na
Moravě, Vratislavovo náměstí 124. I. ZŠ

Pozvánka ZUŠ
8. června vás zveme do sálu v Monseově ulici na
Odpoledne s divadlem:
- Přehlídka divadelních představení z produkce
žáků LDO ZUŠ
- Večerní koncert písničkářky Evy Sukové, nejúspěšnější ženy Porty 2017

Knihovna upozorňuje
Upozornění pro návštěvníky Městské knihovny
Nové Město na Moravě
od 1. července 2017 do 1. srpna 2017
Z A V Ř E N O z důvodu revize knižního fondu
od 2. srpna 2017 do 31. srpna 2017
OTEVŘENO
středa 9:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
od 1. září 2017 běžná půjčovní doba
www. knihovna.nmnm.cz
tel: 566 598 730

Ze života novoměstských spolků
Novoměstští senioři putují
po Vysočině

Koruna, kaplička, Kaplisko,
Koupaliště

Přestože většina z nás žije v tomto krásném kraji
už mnoho let, stále objevujeme něco nového, co
stojí za návštěvu. Prohlédli jsme si např. nový
kostel ve Slavkovicích, prošli si naučnou stezku
ke Třem křížům a uspořádali zájezd, při kterém
jsme viděli celou řadu soch žďárského autora
Michala Olšiaka. V loňském roce jsme vyjeli
na Tři Studně, poněvadž i tam mají, stejně jako
v Radňovicích, křížovou cestu. Při dalším výletu jsme se vypravili do Sněžného, odtud polní
cestou na Blatiny až ke kamenu Radka Jaroše,
kde jsou vytesána jména všech osmitisícovek,
které zdolal. V květnu jsme se vydali do Rokytna, kde je u rybníčku před domem Jamborových
socha hudebního skladatele Kozderky, který
tam prý rád sedával.
V červnu letošního roku plánujeme výlet do
Řečice, prohlídku místní křížové cesty, odtud
pěšky do Radešínské Svratky a autobusem zpět
do Nového Města. Akce se uskuteční 5. června,
odjezd z autobusového nádraží v 11:40. Pokud
by měl někdo zájem přidat se k nám, rádi ho
přivítáme.

Mgr. Libuše Topinková

Čtyři K, kvůli kterým stojí za to navštívit naše
město
Místa, kolem kterých možná denně chodíme
bez povšimnutí, oživuje každoročně seriál závodů, jejichž prostřednictvím běžci zavítají do míst,
která by jim nejspíš žádný turistický průvodce
nenabídl. Jarní sezonu otevřel letos již po osmnácté běh Korunou za korunu. Hostí každoročně
atletickou špičku, která si přijíždí testovat svoji
formu před začínající sezonou.
Janská ulice a kaplička s pramenem lahodné
vody. Při oslavách jejího vysvěcení se zde scházejí
sousedé „Zasranečáci“ s dalšími spoluobčany
a vzpomínají, zpívají, pečou tradiční bramborové
placky. Předvečer oslav oživují místo mezi kapličkou a lipovou alejí vedoucí k Hornímu dvoru
opět atleti. ZasRUNeCUP, Běh do vršku aneb Od
kapličky k lípám se letos dočkal pátého ročníku.
Běh na Kaplisko – od evangelického hřbitova
ke „Třem křížům“ se běhá intervalově. Účastníci
zdolávají nemalé převýšení na trase dlouhé necelých 700 m. Hlavní odměnou jim nejsou diplomy ani pokořené osobáky, ale úžasné panorama
města, které se vynoří všem, kdo proběhnou pomyslnou páskou mezi Třemi kříži.
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Podzimní přespolní běh, letos již 32. ročník,
odhaluje návštěvníkům krásy novoměstského
Koupaliště a jeho okolí. Patří k místním nejstarším závodům, jehož se účastní atleti z celé republiky, a v hlavních kategoriích se utkávají ty největší
běžecké špičky. Pohled na město, schovávající
se v údolíčku zahaleném do houfu stromů, dává
poznat, že jsme právem srdcem Vysočiny a že je
žádoucí se sem vracet. Třeba na závody.

L. Hubáčková

Ochotníci získali Zlatou jeřabinu

Stalo se již tradicí, že Ochotníci z Novoměstska na podzim odehrají benefiční představení,
jehož výtěžek věnují Domácímu hospici Vysočina. Tým hospice jako poděkování ochotníkům nominoval jejich představení „Jak
utopit doktora Mráčka“ do krajské ankety
Zlatá jeřabina. Ochotníci se svým divadelním
představením bodovali a umístili se na 3.
místě v kategorii Kulturní aktivita. Ocenění za
kulturní počin roku 2016 a 3. místo v anketě je
spojeno s finančním darem ve výši 10 000 Kč.
Ten se ochotníci také rozhodli přenechat
Domácímu hospici Vysočina. Ochotníkům
z Novoměstska tímto velice děkujeme a přejeme do dalších let mnoho úspěchů!

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
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Fotbalisté sbírají body. Akce záchrana vychází
Fotbalistům Vrchoviny se dýchá podstatně lépe.
Jarní částí divize D totiž procházejí na jedničku.
Bodů přibývá a novoměstský manšaft se tabulkou
dere výš a výš. Po 26 kolech mu s 29 body patří
9. příčka a záchrana je, zdá se, téměř jistou věcí.
Potřebné body sbírají novoměstští fotbalisté jak
před svými fanoušky, tak při venkovních zápasech. Střelecky se prosadili zejména při domácím derby s Bystřicí, které uštědřili pět gólů.
„Byli jsme produktivní, dařilo se nám střelecky
a vstřelenými góly jsme se odvděčili fanouškům
za jejich neustálé povzbuzování,“ pochvaloval
si trenér SFK Vrchovina Richard Zeman. Po
střeleckém koncertu následovalo velmi důležité
utkání v Hodoníně. Na půdě jednoho z favoritů
soutěže předvedli naši fotbalisté výborný výkon
a v deseti, bez vyloučeného Michala Skalníka,
dokázali uloupit všechny body. Odvezli si cenné
vítězství 1:3. „Tým podal bojovný a odhodlaný
výkon a udělali jsme další krůček v akci záchrana,“ poznamenal lodivod Zeman. V průběhu anglického týdne, kdy Vrchovina nastoupila ke třem
utkáním, si nejdříve připsala výhru 1:0 nad Starou Říší. Tři body trefil svou obávanou levačkou
nejlepší hráč na hřišti Kamil Skalník. V dalším
domácím utkání pak fotbalisté přehráli nováčka
soutěže z Velké Bíteše. Výhra 2:1 se však nerodila

lehce. Hosté byli nebezpeční zejména ze
standardních situací. „Cíl jsme splnili,
byť hra nebyla úplně
přesvědčivá,“ přiznal
Zeman. Náročný
program uzavřela
cesta na hřiště prvního celku tabulky do
Uherského Brodu.
O osudu utkání rozhodla 25. minuta,
kdy se ze standardky
trefil uherskobrodský Kamil Vrága. Vrchovinu však branka
neposlala do kolen.
Bojovala, tlačila, na
body to však nestačilo. „Uherský Brod je na jaře nejlepším týmem,
tomu jsme uzpůsobili i rozestavení našich hráčů.
Nastoupili jsme se třemi stopery, pětičlennou
zálohou a dvěma útočníky na hrotu. Přes trvalou
převahu ve druhém poločase jsme se proti nejlepším stoperům soutěže příliš neprosadili, za
výkon jsem však všechny hráče pochválil,“ smekl

Kulhavý
neuspěl

Štafetový pohár
2017

Ve dnech 19. – 21. května hostila Vysočina Arena
úvodní závody Světového poháru horských kol.
Start bikové show obstaraly páteční závody
v short tracku. Jde o divácky atraktivní novinku
hromadného závodu na 30 minut. V mužské kategorii zvítězil německý biker Markus Schultze,
na 2. místě dojel se ztrátou šesti sekund český
reprezentant Tomáš Paprstka. V ženském poli
skončila třetí česká bikerka Jana Tesařová. Sobotní program odstartovaly závody mužů do 23
let. Nejrychlejší v nich byl norský reprezentant
Petter Fagerhaug. Nejlepším Čechem byl 37.
Matěj Průdek. V závodě žen opět zazářila dánská závodnice Annika Langvad. V závěrečný
den se nejprve rozjel peloton žen do 23 let se
suverénní Američankou Kate Courtney a vrchol
pak patřil elitními závodu mužů. Nejlepší formu v něm ukázal Švýcar Nino Schurter, který
v Novém Městě triumfoval již popáté. Druhé
místo připadlo Španělu Davidu Valero Serrano
a bronzovou příčku bral Francouz Julian Absalon.
Jaroslavu Kulhavému závod vůbec nevyšel,
dokončil jej na 55. místě. Nejlepším z Čechů tak
byl 27. Jan Škarnitzl.
-mah-, -mtb-

Žáci II. ZŠ si po roce připomněli, jak chutná
vítězství krajského kola Štafetového poháru.
V krajském finále, které se 9. května uskutečnilo
v Třebíči, dokázali porazit všech sedm škol, jež
postoupily z okresních kol. Výhra je o to cennější,
že novoměstské sportovní hvězdičky dominovaly
ve všech štafetových disciplínách. Školu reprezentovali Jakub Hájek, Marek Tachir, Ester Hudáková,
Veronika Červinková, Milan Tomášek, Adam Bureš, Lucie Lorencová, Kateřina Malušková, Matyáš
Havlík, Tereza Ester Kamenická, Nela Halámková, Kryštof Hudák, Vilém Kalášek, Rozálie
Konečná, Jolana Poupalová, Karel Brusenbauch,
Filip Košík, Kateřina Holková, Beata Kociánová,
Štěpán Strojvus. Celostátní finále se uskutečnilo
30. května v Čáslavi. 
-mah-
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před týmem Zeman. V květnu ještě Vrchovina
odehrála utkání proti Žďáru a Holešovu. Sezonu uzavře dvěma červnovými zápasy. Doma se
4. června utká s Brumovem a poslední hvizd pro
letošek zazní 11. června na hřišti Tasovic. 

-mah-

Ragbyový nábor
Novoměstský tým ragbistů, který v současnosti hraje II. ragbyovou ligu, hledá nové
členy, kteří by rozšířili jeho kádr. Chcete
zapracovat na své fyzičce, zažít ten pravý
adrenalin a dynamickou hru? Přijďte mezi
nás. Rádi uvítáme i juniory a žáky. Ti menší s
námi zatím trénují v Petrovicích a pravidelně
hostují v okolních ragbyových klubech.
Uplatnění u nás najdou vysocí, malí, těžcí,
lehcí, mladí, staří, holky i kluci. Přijdte si
to zkusit 20. 6. v 16:30 na naše hřiště v Petrovicích (areál SOŠ Nové Město na Moravě).
Budeme se na vás těšit! 
-red-

Florbalový nábor

Novoměstský florbalový oddíl rozšiřuje své
řady. Pro novou sezonu 2017/18 připravil
nábor. Zváni jsou kluci a holky libovolného
věku. Nábor se uskuteční během oslav Nova
Civitas, a to v sobotu 17. června od 8:00 do
14:00 hod. na venkovním hřišti u Gymnázia
V. Makovského. Těšit se můžete na hry a soutěže. Ti nejšikovnější si odnesou věcné ceny.
-mah-
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Letní sezona ve Vysočina Areně
Po měsíční jarní odstávce Vysočina Areny se naplno rozjela letní sezona areálu. Pro návštěvníky
jsou vyčleněny hodiny pro veřejnost, a to jak
v ranních, tak odpoledních a podvečerních
časech. Rozpis hodin včetně kalendáře akcí je
zveřejněn na webu www.vysocina-arena.cz či
na informační tabuli u tribuny C. Závazná pro

všechny jsou také pravidla areálu. Do odvolání
platí zákaz vstupu na travnatou plochu na stadionu, kde je vyseta nová travní směs. Vstupovat se
nesmí také do prostoru střelnice. Na tratě a stadion je zakázán vstup se psy, kočárky a dětskými
vozíky. Letní provoz ve Vysočina Areně potrvá do
29. října. 
-mah-

Chyť se a lez
Je libo si pořádně protáhnout tělo? Nechcete,
aby vaše děti seděly pouze za počítačem? Vyzkoušejte druh lezení, tzv. bouldrování, které se
hodí také pro nejmenší. Boulderové stěny vyzdobené barevnými úchyty najdete na nádvoří II. ZŠ
v Novém Městě, nově také v areálu JK Blatiny.
O obě se starají členové horolezeckého oddílu

Trip Team. Školní stěna prošla řádnou předsezonní údržbou, po zimě byly dotaženy lezecké
úchyty. Na Blatinách ještě voní novotou. Principem tzv. bouldrování je lezení krátkých cest bez
lana, tudíž není třeba žádný partner na jištění.
Chytne jak nováčky, tak zdatnější lezce.  -mah-

Florbaloví dorostenci jsou čtvrtí
Novoměstští dorostenci letos hráli nejvyšší
florbalovou soutěž v ČR. Ukázali se v dobrém
světle. Připsali si cenná vítězství proti Hradci Králové či Jindřichovu Hradci a v nabité konkurenci
obsadili 4. místo. O fous jim přitom unikl zápas
play-off. „Tato sezona byla pro nás všechny obrovskou školou. Poznali jsme sílu těch nejlepších
týmů a mnohdy jsme je i potrápili. Liga byla velmi vyrovnaná, dvě porážky od družstev z dolní
poloviny tabulky nás stály play-off. Čtvrté místo
je však také velkým úspěchem. Výsledek nás řadí
mezi šestnáct nejlepších týmů v celé ČR,“ uvedl
trenér Jakub Čuhel. V týmu je od mladších žáků
i Michaela Malinová, která je tradiční oporou
v bráně a jediná dívka v této kategorii. Příští sezonu přestupuje do juniorů a o její služby projevila
zájem prvoligová Jihlava. Velkým individuálním
úspěchem je i nominace Jana Svobody do širší no-

minace reprezentace juniorů. Svoji kvalitu musí
prokázat na letním soustředění, které ho brzy
čeká. Zmínit je třeba také úspěch elévů v Orelské
lize, ve které obsadili konečné 4. místo. Mladší
žáci na finálový turnaj nepostoupili, ale v průběhu
sezony šly jejich výkony nahoru, což korunovali výhrou nad favorizovaným Adamovem. Dorostenci byli silní i v OFL. Bezpečně si vybojovali
účast na finálovém turnaji.
V Novoměšťáky pořádaném turnaji prohráli naši dorostenci pouze s pozdějším vítězem
z Oslavan a obsadili 2. místo. Druhý oddíl mužů
letos prohrál pouze 3 zápasy z 10 a ve své divizi
skončil na 3. místě. Děkujeme všem hráčům, rodičům, trenérům a dalším lidem v oddílu i mimo
něj za celoroční podporu. Bez vás by to nešlo. Poděkování patří rovněž Novému Městu na Moravě
a Kraji Vysočina. Tomáš Mrázek, -mah-

Atletická liga žen
V polovině května se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo první kolo druhé ligy žen atletických družstev.
Úspěšnou premiéru si tu odbyly novoměstské
atletky. V konkurenci třinácti oddílů obsadily 5.
místo.
Odstup na 2. místo přitom činil pouhých 10
bodů. Z výkonů vyniká krajský juniorský rekord
kladivářky Gabriely Bojanovské, jenž má nyní
hodnotu 39,92 m. Dařilo se také univerzálce
Ivaně Koktavé. V oštěpu předvedla 38,73 m,
v kouli 11,10 m a v disku 32,15 m. Za svými soupeřkami nezaostala také Eliška Forchtsamová,
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

která si v hodu oštěpem připsala 36,24 m a ve
trojskoku 10,10 m. V oštěpařském sektoru se
představila i Klára Bártová, jejíž nejlepší pokus
měřil 36,00 m, v disku se pak blýskla Amálie
Drimlová výkonem 34,59 m. V závodě na
5000 m úspěšně bojovala Tereza Trávníčková,
která finišovala v čase 20:03,81.
Natrénováno má také Anna Šanderová, která
ve výšce skočila 145 cm a ve skoku do dálky
přistála na 483 cm.

-mah-, -hub-

Petr Šmída hráčem
23. kola
Hned tři hráči SFK Vrchovina opanovali
anketu o hráče 23. kola divize D. Nakonec
zvítězil mladý brankář Petr Šmída, který
svým výkonem na hřišti Hodonína přiváděl
favorita k zoufalství. Své představení korunoval chycenou penaltou, díky které domácí mohli srovnat skóre utkání. Na děleném
druhém místě skončili v hlasování tradiční
opory týmu, kterými jsou obránce Ondřej
Vícha a záložník Lukáš Michal.
-mah-

Nový web fotbalistů
Prezentace klubu SFK Vrchovina na internetu má nový kabát.
Vzhled změnily webové stránky, nová je také
adresa www.sfkvrchovina.com. Stránky mají
moderní pojetí, využívají odlehčené grafiky
a pyšnit se mohou denním přísunem informací. Kdo chce, dozví se tu aktuální dění
o novoměstském fotbalu. Že jdou novoměstští fotbalisté s dobou, svědčí i nový účet na
Twitteru. Novinky z novoměstské šatny lze
sledovat na www.twitter.com/SFKVrchovina.
-mah-

Příprava minitenistů
na novou sezonu
Minitenisté se pilně připravují na novou sezonu. Přes zimu trénovali v tělocvičně TJ a na
konci dubna se už přesunuli na venkovní kurty. V průběhu června se naše družstvo utká
s týmy z Tišnova, Blanska, Letovic a Brna.
Mistrovské zápasy za novoměstský tým odehrají Lukáš Bezchleba, Kateřina Müllerová,
Bára Kočíková, Rafael Koc, Martin Deml
a Milan Bizoň. Velkým příslibem jsou pak
výsledky některých minitenistů, kteří se
během zimní přestávky účastnili turnajů
jednotlivců, kde se pravidelně probojovávali
ze základních skupin do finálového pavouka.
-ivf-
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky

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

5.6.1882 narodil se ve Vážanech u Vyškova akad. malíř
Antonín Procházka, učil na novoměstské reálce
1921-1924, 135. výročí narození
8.6.1882 narodil se v Moravských Křižánkách
Ing. František Bukáček, technik-geodet, osvětový
pracovník, znalec horáckého skla, 135. výročí
narození
9.6.1942 byl v Brně popraven František Mikeš, ředitel
Hospodářského družstva, odbojový pracovník,
75. výročí úmrtí

narozené děti
10.4. Lea Bukáčková
13.4. Jaroslava Marešová
15.4. Zdeněk Svoboda
16.4. Magdaléna Peňázová
1.5. Petr Kosár
jubilanti
24.5. Zdeňka Pohanková 
80 let
1.6. Karel Marek 
75 let
3.6. Zdeňka Loubová 
87 let
8.6. Růžena Harvánková 
97 let
13.6. Josef Andrlík 
89 let
14.6. Anna Hanychová 
86 let
20.6. Pavel Mertlík 
75 let
26.6. Anna Jarošová 
75 let
27.6. Marie Ptáčková 
75 let
manželství
22.4. Monika Vamberová, Michal Dostál
22.4. Aneta Slámová, Martin Kohout
22.4. Veronika Hamříková, Milan Sekereš
úmrtí
3.5. Oldřich Šulc 
(NMnM 1946)
11. 5. Josef Majer 
(NMnM 1958)

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
Jiří Vašica – Sochařovy sny
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Ladislav Kukla – Hvězdné nebe (do 4. června 2017)
Výstava pražského rodáka, který žije v současné
době v Jihlavě, malíře Ladislava Kukly. Díla, která
tvoří, obsahují prvky humoru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy dokonce tragická.
Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR
(do 20. srpna 2017)
Výstava slovenského skláře Drahomíra Prihela.
Ve svém díle přirozeně propojuje českou a slovenskou sklářskou tradici.
Více informací o aktuálních výstavách na webu
horackagalerie.cz
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:
od 8. června 2017
Jonáš Ledecký – Komiksy
Již v roce 2009 mu vyšel první komiks s názvem
KIWI. S Matyášem Namaiem pak spolupracoval
na komiksu DC a Marvel, dále pro vydavatelství
Albatros vytvořil komiks o Karlu IV.
Jeho díla uvidíte v Malé galerii do 25. června.
čtvrtek 22. června v 17 hodin
Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy
díla košické rodačky a držitelky titulu WORLD
MASTER, který jí byl udělen za mimořádné
umělecké výkony a prezentaci české kultury.
Její tvorba zahrnuje figurální i abstraktní obrazy, kombinované techniky, ilustrace, kresby, díla
pro děti a mnohé další. Vesměs abstraktní polohu
této umělkyně můžete spatřit do 1. října 2017
v Červeném sále Horácké galerie.

Městské lázně

1.6. Den dětí
2.6. Sanitární den
3. 6. Večerní saunování
24. 6. Večerní saunování
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Stomatologická pohotovost
3.6. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
4.6.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
10. 6.MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké
Meziříčí, 566 524 203
11.6.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou,566 690 130
17.6.MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové
Město na Mor., 722 410 010
18.6.MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou
71, 799 505 925
24.6.MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 235
25.6.MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, Velké
Meziříčí, 777 630 611
Služby se mohou měnit. Aktuální informace najdete
na webu www.nnm.cz.

Klub seniorů
5.6. Výlet autobusem do Řečice, prohlídka křížové
cesty, pěšky do Radešínské Svratky, zpět autobusem. Odjezd v 11:40 z centra NMnM, z Radešínské Svratky v 14:22, 14:49, 15:30.

poděkování
Velmi rádi bychom poděkovali všem lékařům,
sestrám i pomocnému personálu interny 4
Nemocnice v Novém Městě na Moravě za odbornou péči a lidský přístup k panu Františku
Kubálkovi v době jeho hospitalizace. Upřímný
dík patří i panu MUDr. Petru Marečkovi, který se
zajímal o průběh jeho nemoci a pacienta osobně
navštívil. Rodina Kubálkova

poděkování

26.6. Táborák - ohniště za DPS, v případě deště
v jídelně, 15-17 hod.

Děkujeme touto cestou lékařům a sestřičkám
onkologického oddělení Nemocnice v Novém
Městě na Moravě za péči věnovanou panu
Ing. Oldřichu Šulcovi. Velké díky patří Domácí hospicové péči Vysočina, MUDr. Němcové,
MUDr. Meduňovi a všem zaměstnancům za
profesionální péči a pomoc v našem těžkém
životním období. Děkujeme všem přátelům ze
Žďárského swingového orchestru, kteří se dne
11. května rozloučili s panem Ing. Oldřichem
Šulcem. Rodina Šulcova

MC Lístek

Vzpomínka

16.6.-17.6. Nova Civitas - účast na slavnosti
19.6. Kavárnička - upřesnění zájezdu do rakouského Tullnu na slavnosti květin 31.8. Přihlášky a
výběr peněz. Jídelna DPS 15-17 hod.

Mateřské centrum Lístek ukončí provoz v tomto
školním roce 30. května 2017 akcí „Cestou za
pokladem“. Pokud budete mít zájem o pobyt v
herně v měsíci červnu, můžete se domluvit s vedením DDM. Nový školní rok zahájíme 2. října.

Dne 28. června uplyne 10 let
od chvíle, co nás navždy opustil
pan Michal Groh z Nového
Města na Moravě. S láskou
vzpomíná manželka i dcera
s rodinami. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
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Minibazar
Koupím garáž v NMnM na ulici Mírová, Žďárská, Zahradní. Tel.: 605 788 365
Prodám autosedačku zn. Chicco Key 2-3, Ultrafix, pro děti 15-36 kg, polohovatelná, nastavitelná opěrka hlavy a zad do výšky i šířky,
anatomické tvarování v oblasti beder, připevnění k systému ISOFIX zaručuje max. stabilitu
a bezpečnost. Jako nová, plně funkční, málo
používaná, po 1 dítěti, nutno vidět, cena 1500
Kč. Tel.: 608 821 198
Prodám zahradu 680 m v zahradní kolonii
Pecen (nad Oborou). Cena dohodou. Tel.: 739

964 956
Hledám dlouhodobý pronájem bytu/domu v
NMnM, případně ZR. Prosím nabídněte.
Tel.: 725 702 820
Prodám smaltovaný hrnec 40 l, váhu decimálku
+ závaží, dětskou sedačku (vajíčko) zn. Chicco.
Tel.: 732 204 624
Pronajmu malý byt 37 m² v NMnM.
Tel.: 728 819 689
Mladý pár hledá k pronájmu 1+1, 2+1 (2+kk)
v NMnM. Nejlépe k nastěhování od 1. 7.2017.
Tel.: 777 442 391

Městská policie informuje
V nočních hodinách dne 8.4. bylo oznámeno, že
před hospodou v NMnM dochází ke rvačce mezi
několika muži. Hlídka MP se okamžitě dostavila
na místo, kde se nacházeli tři muži. K žádnému
fyzickému napadání již mezi nimi nedocházelo.
Provedenou orientační dechovou zkouškou bylo
zjištěno, že všichni zúčastnění jsou po vlivem alkoholu. Na místo se vzápětí dostavila hlídka PČR,
která si věc převzala.
Dne 10.4. byla hlídka MP požádána lékařem urgentního příjmu Nemocnice v Novém Městě o
asistenci při převozu podnapilého pacienta, který
trpí depresemi a je nebezpečný sám sobě, do PZS
Jihlava k vystřízlivění.

Dne 11.4. se dostavila na služebnu slečna, která předala strážníkům papouška korelu, kterého nalezla
v blízkosti II. ZŠ. Dle místní znalosti byl majitel
zanedlouho zjištěn a papoušek v pořádku předán.
Dne 15.4. bylo strážníkům oznámeno, že v blízkosti
OD Penny leží na zemi zraněný podnapilý muž.
Na místo byla ihned přivolána RZS, která převezla
muže k ošetření. Ten byl následně na žádost lékaře
převezen do PZS Jihlava k vystřízlivění.
Dne 27.4. ve večerních hodinách řešili strážníci
manželský spor, jehož aktéři svým jednáním rušili
noční klid. Na místě strážníci situaci uklidnili a
manželé se po vzájemné dohodě omluvili. Věc tak
byla vyřešena pouze domluvou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen
bolest v srdcích zůstává dál. Dne
18. června uplyne druhé smutné
výročí, co bez slůvka rozloučení
odešla naše milá maminka, babička paní Božena Beranová
z Nového Města na Moravě.
S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne
a nevrací, co
vzal, jen bolest v srdci
zůstává dál.
Dne 16. června uplyne 10 let, co nás opustila maminka, babička paní Alena Kozáková z Pohledce. Dne
16. srpna uplyne 11 let, co nás opustil tatínek,
dědeček pan František Kozák z Pohledce. S láskou a bolestí vzpomínají dcery s rodinami a sourozenci s rodinami.
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Dne 29. května uplynulo 12
let od chvíle, kdy nás navždy
opustila Zdeňka Tomková. Dne
24. září zároveň vzpomeneme
osmé výročí úmrtí pana Otto
Tomka. S láskou vzpomíná celá
rodina.

Vzpomínka
Uplynulo již 10 let od chvíle,
kdy nás náhle opustil pan Ladislav Šebek z Nového Města na
Moravě. Dne 23. června by se
dožil 75 let. S láskou vzpomíná
a nikdy nezapomene rodina.

Vzpomínka
Dne 27. června vzpomeneme
15. výročí úmrtí paní Evy Slámové. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi. Dcera
Lada a syn Jaroslav s rodinami

Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé,
levně. Tel.: 720 243 863
Koupím garáž na starém sídlišti u nádraží.
Tel.: 731 286 890
Prodám el. motor 4 kw, 1435 ot/min. Hřídel na
okružní pilu L 56 CM Tel.: 731 286 890

Vzpomínka
21. června uplyne 60 let ode
dne, kdy jsme se rozloučili
s panem Josefem Benešem.
V kovárně na Svatojánské ulici
byl posledním kovářem z rodu
Benešů, kde bylo kovářství již
od roku 1585. Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou spolu s námi na dobrého
a pracovitého člověka i dlouholetého velitele
dobrovolných hasičů. Neteř Věra Pecháčková Benešová a synovec Rudolf Beneš

Vzpomínka
Dne 21. června uplyne jeden
dlouhý rok, co nás navždy
opustil pan Bořivoj Polnický.
Odešel jsi, ale zůstáváš v srdcích
těch, kteří Tě měli rádi. S láskou
vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dopracovaly pilné ruce, utichlo
navždy předobré srdce. Utichlo
srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě
miloval, vzpomíná dál.
Dne 24. června uplyne 17 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček pan Jiří
Němeček. Dne 16. srpna by se dožil 65 let. Stále
vzpomínají dcera a syn s rodinou.

Vzpomínka
Dne 25. března by se dožila
100 let naše maminka paní
Galina Čípová z Nového
Města na Moravě. Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Omlouváme se rodině paní Čípové za zhoršenou
kvalitu fotografie.
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KULTURA

Není všechno zapsáno v notách
Je to přesně pět let, kdy novoměstské publikum
poprvé okouzlila flétnistka Michaela Koudelková.
Tehdy přednesla za doprovodu komorního orchestru
koncert pro sopraninovou flétnu od Antonia Vivaldiho. Na Slunohraní se pak vrátila o dva roky později
společně s cembalistkou Monikou Šujanovou. Letos však Michaela Koudelková přiveze celý barokní
ansámbl, a to až z Polska.
Míšo, co se událo ve vašem hudebním životě od
koncertu na Slunohraní v roce 2014?
Dokončila jsem studia v Krakově na Akademii
Muzycznej. Je to škola, kterou lze přirovnat k
pražské AMU nebo brněnské JAMU. Studovala
jsem flétnu, a to se zaměřením na historicky poučenou interpretaci. Nyní jsem zpět v Čechách, od
září jsem začala učit v Brně jak na ZUŠ, tak na
konzervatoři. Aktivně také hraji, a to jak s polskými
kolegy, tak i doma. Spolupracuji například s The
Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana
Válka a s dalšími uskupeními.
Co to je historicky poučená interpretace?
Snažíme se hrát hudbu tak, jak by si ji přáli uslyšet
tehdejší skladatelé. Publiku tak chceme co nejvěrněji přiblížit, jak tehdy hudba zněla. Používáme k tomu dobové nástroje v dobovém ladění,
vycházíme z dobových materiálů. Máme originální
noty, kde přesně vidíme, co tam skladatel chtěl či
nechtěl, co se týče artikulace, obloučků, dynamiky
a podobně.
Znamená to, že z notových zápisů vyčtete vše
do detailu?
Na barokní hudbě mě baví právě to, že ne úplně
všechno je zapsáno v notách. Ne vždy je zapsána
dynamika, můžeme si dodávat obloučky nebo
nějakým způsobem měnit artikulaci. Jsou tam
zapsány například šestnáctinové noty, ale už není
nijak označeno, že má některá z nich být delší nebo
kratší. Mnoho věcí už hrajeme intuitivně, barokní
hudba už je za ta léta poslechu a hraní v nás. Jedna
skladba se tak dá interpretovat různými způsoby
a vzniká pak i více variant interpretace.
Jakou roli zastávají ve vašem uskupení jednot-

Největší leporelo na světě
se představí v muzeu
Ve čtvrtek 22. června zahájíme v Horáckém
muzeu výstavu obřího leporela Lucie Seifertové,
které vzniklo na základě její knihy Dějiny udatného českého národa. Kreslené komiksové dějiny
sklidily obrovský úspěch a byly oceněny Magnesií
Literou za nejlepší dětskou knihu roku 2005 a
Zlatou stuhou za naučnou knihu pro mládež. Po
muzeích u nás, v Evropě a turné po USA se představí v našem muzeu. Na sedmdesátimetrovou
procházku českou historií se můžete vydat až do
31. srpna. 
-ah12

livé nástroje? Které jsou hlavní a které doprovodné?
Většina barokního repertoáru je psána pro melodický hlas, tedy například flétnu s doprovodem
bassa continua. To je skupina lidí, kteří improvizují
na basovou linku. Mými spoluhráči jsou cembalista, gambistka a loutnista. Oni jsou těmi, kdo
podporují skladbu svojí hrou basové linky.
V baroku nebyl přesně napsán doprovod, jako je
tomu například u romantických nebo moderních
skladeb, ale jen basová linka. To je vlastně levá ruka
cembalisty, která je zároveň podpořena stejnou
linkou znějící ve hře gambistky. Nad basovou linku
jsou napsány číslice a různé značky, které říkají,
jaká harmonie by nad ní měla být.
Je to tedy podobné, jako když má kytarista napsány akordy?
V podstatě ano. Jsou tam samozřejmě další
pravidla, ale zároveň velký prostor pro improvizaci. Ta se týká hlavně pravé ruky cembalisty
a stejnou úlohu má i náš teorbista, který na koncertě střídá teorbu a barokní kytaru a vytváří další
harmonii.
Ukážete na koncertě posluchačům, jak je hudba poskládaná? Bylo by úžasné, kdyby mohli
vidět, co je v barokní hudbě dáno a do jaké míry
mohou nástroje improvizovat.
Ano, přesně takový mám záměr. Chci, abychom
publiku ukázali, co má který nástroj za úkol. Každý
nástroj se také představí sólově a budeme střídat jejich kombinace. Já budu také střídat flétny
různých velikostí a kolega bude střídat teorbu s
barokní kytarou. Myslím si, že i nástroje, které s
sebou přivezeme, budou pro posluchače zážitkem.
Máte vy, coby hráčka na melodický nástroj, v
ansámblu hlavní slovo?
Ano, někdy to tak je, ale bez basu, který tvoří základ, bych nebyla nic. Důležité je, aby hudba byla
živá a komunikativní, líbí se mi, když není vše
pevně dáno. Na zkouškách pracujeme na řadě
detailů, ale mám ráda, když mě na koncertě kolegové překvapí a když svojí hrou navrhnou příběh,
ve kterém já pak mohu pokračovat. Navzájem se

ovlivňujeme a posouváme skladbu někam dál. To
je zajímavé nejen pro nás, ale i pro publikum, protože hudba v tu chvíli skutečně žije.
Kde jste své spoluhráče našla?
Teorbista byl mým spolužákem v prvním ročníku
akademie, gambistka nyní dokončuje pátý ročník
a cembalista je můj korepetitor a bývalý profesor
na cembalo a basso continuo.
Na co se tedy posluchači Slunohraní mohou
6. července těšit?
Bude to především hudba 18. století, vrcholné
baroko a možná i hudba o něco starší. Zahrajeme
skladby komorní i sólové. Například gambistka
zahraje krásnou skladbu, která se jmenuje „Lidské
hlasy“ a je od skladatele Marin Marais. Zazní také
sólové skladby pro teorbu i pro cembalo. Stěžejní
část programu chceme hodně odlehčit, bude mít
formu podobnou jazzu, posluchači tedy uslyší,
jak lze v barokní hudbě improvizovat. Velkou část
programu věnujeme tzv. „ostinátnímu basu“. To
je vlastně stále se opakující model několika taktů,
který tvoří základ pro různé variace ve hře melodického nástroje. Těšíme se na nádvoří Horácké
galerie a já věřím, že nám počasí dopřeje koncert
pod otevřeným nebem.

Vlasta Piskačová

Do kulturního domu za Donem Quijotem
23. června ve 20:00 vás zveme na skvělé divadlo Commedia Poprad, které opět vystoupí v KD
v Novém Městě na Moravě. „Vlado Vaľko sa neodolateľne zhostil úlohy najpotulnejšieho rytiera
a čitateľa na svete. Sprievodcu svetom mu robí
Michal Novák v úlohe Sancha Panzu. Monika
Piekelnicka uhrančivo dotvorila atmosféru hudbou a spevom.“
Vstupné 120 Kč na místě, v předprodeji 100 Kč.
-red-

NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

KULTURA

Po stopách Karla Němce
Smetanova ulice
Čp. 459
Dalibor – 1940
Sgrafito na stěně patrového nárožního domu směrem do Malé ulice zobrazuje scénu z vězeňské cely.
Týká se 15. století a vladyky Dalibora z Kozojed,
známého z opery Bedřicha Smetany. Protože do
jeho poddanství přešli vzbouření sedláci ze sousedního panství, byl za protizákonné přivlastnění
majetku jiného feudála sťat. Celu měl v nově postavené věži, která patří k opevnění Pražského
hradu a dodnes se jmenuje Daliborka. Výjev se
žalářovaným mužem a postavou s hudebním nástrojem doplňuje úryvek melodie a nápis „Kterýpak Čech by hudbu neměl rád!“ Podle pověsti se
Dalibor ve vězení naučil hrát na housle, ale podle
některých badatelů šlo o jeho mučení na skřipci.
Námět výzdoby charakterizoval nejoblíbenější
aktivity majitele domu – hudbu a zpěv.
Dům si nechal postavit Josef Jelínek roku 1939
(stavitel není podepsán). Pedagog a krátkodobě ře-

ditel měšťanské školy byl za všestrannou veřejnou
činnost jmenován v roce 1980 čestným občanem
města. Dožil se téměř 99 let a ještě ve vysokém
věku hrával na housle. Jde o jediný rodinný dům,
který byl prodán.

Masarykova ulice

Čp. 215, hotel Musil
Hodování, Muzika – 1927, restaurování 1994 –
1995
Patrový dům na místě přízemní hospody patří
k historické části ulice nazvané původně Nové
domy. Jeho výzdoba se vztahuje k provozované
živnosti. Na nejstarší fotografii se sgrafitem je
označen jako hospoda (hotelové pokoje ještě nebyly udělané). Známý byl „kulatý stůl“ pro okruh
stálých hostů, u kterého za pobytu v rodišti sedával
Vincenc Makovský. K návštěvníkům patřili i akademičtí malíři Pavel Kopáček a Jindřich Zezula,
první ředitel Horácké galerie.
Stavbu z roku 1927 zadal majitel Jan Musil Josefu Mikšánkovi ze Žďáru nad Sázavou. Původní

přízemní hospodu zakoupil již v roce 1914. Po
restituci je objekt v pronájmu.
Čp. 211, firma Slonek
Lyžaři – 1929, restaurování 1995
Sgrafito s reklamním nápisem na rohové stavbě připomíná významnou produkci Slonkovy
stolařské firmy. Patřila k největším výrobcům
lyží v republice, které dodávala i armádě. Rodová
tradice této výroby započala koncem 19. století na
Rokytně a pokračovala roku 1913 v Novém Městě.
Přibližuje ji expozice umístěná vedle Slonkovy
prodejny lyžařských a sportovních potřeb.
Dům s letopočtem 1929 na kamenné podezdívce
stojí na místě přízemní chalupy, kterou při přistěhování do města koupil v roce 1913 syn prvního
výrobce lyží Adolf Slonek ml. Novostavbu navrhl
a postavil místní stavitel František Šmída (podle
informací rodiny byla při velkém množství dělníků
hrubá stavba hotova již za čtyři měsíce od požáru
původní chalupy v létě 1928). Po restituci se objekt
vrátil do rodinného majetku. 
-red-

Ne-spoutané barvy tónů
Na konci června
dorazí do Nového
Města na Moravě
nová zajímavá výstava.
Její autorkou je
košická rodačka Irena Stanislavová, roz. Riháková. Studovala
Školu uměleckého
průmyslu v Bratislavě a později vystudovala dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně. Od

roku 1980 vystavuje. Od jihokorejského Výboru
světových mistrů obdržela titul World Master.
Tvorba Ireny Stanislavové se od počátku vyznačuje dvěma základními polohami. Tou první
je zájem o filosofická témata, smysl pro detail,
pečlivost i preciznost, které ji logicky přivedly
ke grafice.
Druhou polohou je přirozený temperament
a touha po harmonii zrcadlící se v jejích volně
komponovaných krajinách či přírodních motivech. Ve svém pozdějším tvůrčím období se autorka nechala inspirovat hudbou. Rytmické a také
pohybové zákonitosti hudby přenesla do svých
prací zprvu technikou koláže, kdy kombinuje ole-

Talentové zkoušky 2017

Nabídka pro školní rok 2017/2018

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku
5 - 18 let, že talentové zkoušky pro školní rok
2017/2018 do všech oborů se konají ve středu
7. června 2017 od 14.00 do 17.00 hodin (náhradní termín je 13. 6. 2017).
Obor hudební a taneční – budova na Vratislavově nám. 121
Obor výtvarný, literárně dramatický a přípravná umělecká výchova – budova na Monseově ulici 351

Přípravná umělecká výchova:
pro děti od 5 let (propojení všech oborů)
Obor hudební:
přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové
nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové
(trubka, tenor, tuba…), klavír, klávesy, kytaru,
sólový zpěv, housle - pro děti od 7 let
nově možnost studia na violoncello, kontrabas
a fagot - pro děti od 7 let

NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

jomalbu s útržky partitur nebo rukopisů. Několik těchto děl připomíná osobnosti Bohuslava
Martinů, Paganiniho, Beethovena i Petra Ebena.
Posléze přešla malířka do abstraktní polohy, kde
se snaží zachytit rytmické toky i vibrace tónu
pomocí tahů štětcem. Příznačné pro tyto malby
je expresivní barevnost či kontrast v rytmickém
propojení barvy a světla. Přijďte se tedy přesvědčit
o autorčině schopnosti přenosu hudby na plátno.
Výstava bude ke zhlédnutí v Červeném sále Horácké galerie do 1. října 2017. Vernisáž proběhne
22. června 2017 v 17:00. Nenechte si ji ujít.

-HG-

Obor taneční:
přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
přípravná výtvarná výchova - pro děti od 6 let
základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě,
grafice, keramice, prostorové, objektové a akční
tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
přípravná literárně dramatická výchova - pro
děti od 6 let
základy dramatické a slovesné tvorby - od 7 let
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Zmizelé Nové Město
Tiskárny novoměstské
tisk třetího ročníku humoristického občasníku Ozvěna z Ochoze na
Silvestra 1886. Tiskly se tu samozřejmě i „seriózní“ tituly, jakým byl úřední
věstník novoměstského okresního
hejtmanství tištěný od roku 1888.
V roce 1889 se novoměstská tiskárna osamostatnila a jejím majitelem
se stal František Šašek, který v roce
1891 přenesl provoz tiskárny do rozsáhlejších prostor domu čp. 115.
Roku 1903 získal F. Šašek licenci k vydávání krajinského časopisu
Ozvěna z Novoměstska, vycházejícího
Původní podoba domu čp. 115, kde před rokem 1918 sídlilo s podtitulem „zábavně-poučný čtrnácVydavatelské družstvo a tiskárna.
tidenník pro lid, věnovaný okresům:
Budu se v krátké době opakovat, když prohlásím:
bystřickému, novoměstskému a žďárskému“.
Kdo by si myslel, že historie tiskařství v Novém
Časopis založil a po celou dobu redakčně vedl
Městě je od počátku spjata s domem čp. 119, ten
významný vlastivědný pracovník Josef František
by se mýlil. Tiskařský stroj se totiž v Novém Městě
Svoboda, který v něm i hojně publikoval. Kromě
rozběhl nejprve v domě čp. 100, a to roku 1886.
zábavných a poučných článků přinášel časopis
Právě tehdy si zde otevřel pobočku velkomezitaké velké množství aktuálních zpráv z kraje zaříčské tiskárny Jan Florian Šašek. Dům čp. 100
sílaných různými externími spolupracovníky. Ke
koupil tiskařův bratr František Šašek, vedením
konci roku 1908 složil F. Šašek svou tiskařskou
tiskárny byl pověřen typograf Josef Suchánek.
živnost a předal ji Aloisi Veselému, časopis přestal
Jedním z prvních počinů nové tiskárny se stal
vycházet.

Nástupcem Ozvěny z Novoměstska se stal
týdeník Horácké listy. Od prvního čísla, které
vyšlo 8. prosince 1908, se profiloval ostře protiklerikálně. Vydávání Horáckých listů se ujalo
nově ustavené Vydavatelské družstvo a tisku
Alois Veselý. Družstvo sídlilo v domě čp. 115,
kromě živnosti knihtiskařské, pojímající vydávání
časopisů, tiskopisů a knih, navíc provozovalo
živnosti papírnickou, knihařskou a knihkupeckou. V létě roku 1918 družstvo převzalo
i tiskárnu Aloise Veselého, stále sídlící v domě
čp. 115. Do svého vlastnictví získalo družstvo
v roce 1921 také dům čp. 119 a do jeho dvorního
traktu přesunulo tiskárnu. Nadále tu vycházely
Horácké listy, jež byly zastaveny až za protektorátu v roce 1941. Vydavatelské družstvo válku
přečkalo, ne tak znárodňování po únoru 1948.
V roce 1949 bylo papírnictví Vydavatelského
družstva začleněno do podniku Narpa a tiskárna
do Západomoravských tiskáren Brno. Tiskárna
se později stala součástí dalších státních podniků (Jihlavské tiskárny Jihlava, Jiskra; tiskařské
závody v Pardubicích; Grafia Brno), aby se po
dlouhé době dočkala své privatizace a nového
názvu Horácká tiskárna.

Vít Křesadlo

Vydavatelské družstvo - středobod města mezi dvěma
světovými válkami
Po skončení přežilé klerikální rakousko-uherské monarchie se okresní Nové Město na Moravě
důrazně přihlásilo k budování nové republiky.
Nemalou roli zde hráli mladí, nezatížení minulostí. A středobodem většiny akcí byl dům na
Vratislavově náměstí čp. 119, kde sídlilo tehdejší
Vydavatelské družstvo.
Družstvo, které mělo vlastní tiskárnu, vydávalo
velmi čtené Horácké listy a další tiskoviny, mělo
také knihkupectví, papírnictví a knihařství.
A v době, kdy chytré telefony a internet byly na
úrovni verneovek, se tehdejší nejrychlejší zprávy
šířily telegrafem a novinami, družstvo proto
mělo nejčerstvější informace, pro které si chodili,
s převahou mladých, všichni Novoměšťáci.
Diskutovat se chodilo nejen do knihkupectví,
ale hlavně do knihařství a tiskárny, které byly
umístěny v zadním traktu domu. Ke společným
svačinám v dílně se připojili redaktoři, přišli místní
učitelé a členové spolku Horák. Stavil se Josef Sví14

til-Karník, malíř Karel Němec. Velmi
vítané byly i návštěvy pana řídícího
Klevety, který měl vedle dvorku tiskárny velkou zahradu s včelínem.
Nejvíce se vzpomíná na návštěvy
Vincence Makovského. Vinca, jak
mu kamarádi říkali, docházel do
knihařské dílny nejen na dobrou
kávu, ale také za dobrým papírem,
který používal pro svoje studia.
Papíru také používal k portrétování
místních zaměstnanců. Známý je
Pracovníci tiskárny v roce 1925, kdy slavili
portrét mého tatínka, mistra knihařvýročí padesátileté práce.
ské dílny, Ladislava Slonka v životní
velikosti kreslený uhlem na obráceném plakátu na
to jako čert. Osazenstvo Vydavatelského družstva
Horáckou výstavu. Vinca se stavil v knihárně i před
také Vincence provokovalo: „Vinco, co tak malovat
návštěvou zubaře pana Henzla. V dílně nakreslil
s vodovkami?“ Druhý den přinesl budoucí národní
skicu zubaře, udělal ještě jednu. Lepší si vybral
umělec dva akvarely, Zasranec a Kostel, pohled
jako pozornost a druhou nechal v dílně. Druhý
z okna mistrova domu na náměstí. Akvarely se
den jen konstatoval, že prezent nepomohl, bolelo
díky Ladislavu Slonkovi zachovaly a jsou uloženy
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

v Horácké galerii. Členové spolku Horák měli také
skoro domovské právo v družstvu. Vzpomínalo
se ponejvíce na Ladislava „Lalu“ Havlíčka a jeho
organizační schopnosti při pořádání studentského
majálesu a divadelních představení.

K dobrému ohlasu patřila i s fortelem odvedená
práce prodavačů, tiskařů
a knihařů. V tiskárně se
v té době vyučil strojním
sazečem Antonín Jan,
který po odchodu do
Brna byl elitní sazeč Lidových novin a později
korektor brněnských
deníků. Antonín Jan byl
také jeden ze zakladatelů novoměstských skautů
a volejbalistů. I když žil
v Brně, vždy se cítil Novoměšťákem.
V knihařské dílně, kterou vedl od roku 1919 do
roku 1933 můj tatínek, se vázaly a zlatily unikátní vazby. Pod ním se vyučilo mnoho pozdějších
mistrů tohoto řemesla, především jeho žena Fi-

lipka Slonková, která pokračovala ve vlastním
knihkupectví, papírnictví a knihařství ve Sněžném.
Dalším vyučencem byl Bohumil Havlík, který
pokračoval ve své profesi v Bobrové. Jediný z pracovníků, kdo již v práci knihaře nepokračoval, byl
pozdější spisovatel J. V. Pleva. Odešel na učitelský
ústav a k řemeslu se nevrátil.
Tiskařství a knihařství se v dnešní době zásadně
změnilo. Jsou to řemesla, která v dnešní době jsou
v pozadí. Určitě se ale o nich v Novoměstsku více
dozvíte v dalších článcích o novoměstských řemeslech.
Bohužel nástupem fašismu a potom komunismu byla činnost Vydavatelského družstva zastavena. Vedení družstva a jeho zaměstnanci byli vždy
úspěšní, vzdělaní, poctiví lidé z Horácka. To bylo
pro výše uvedené režimy nepřijatelné.

Ladislav Slonek

Vzpomínky na tiskárnu
do zinkové destičky, to bylo obBohumil Svitana – strojmistr-tiskař, Vlasta Dvojednáváno na zakázku v Brně.
řáková – řezání papíru, Anežka Polanská a paní
Dále se používala technika
Neumannová – nakladačky papíru. Za dobu mé
vyřezávání do linolea nebo do
pracovní činnosti se v tiskárně vyměnilo 21 zahruškového dřeva. Známé jsou
městnanců. Po čase se změnil i dvůr tiskárny,
obrázky od Karla Němce, Jiřího
zřídila se příjezdová cesta z ulice Štursova, a tím
Šebka a Josefa Makovského.
se nám ulehčila práce, hlavně v zimě.
Strojovna byla vybavena
V tiskárně jsme měli příležitost setkávat se
třemi tiskacími stroji formás mnoha významnými osobnostmi uměleckého,
tu A4 (jeden Heidelberg, dva
sportovního i veřejného života. Každoročně nás
Graffopressy) a jedním strojem
navštěvoval také významný herec pan Oldřich
na ruční nakládání formátu
Nový, který v létě jezdíval na chalupu na Kuklík.
70×100 cm Planeton, na kterém
Byl to člověk milý a zábavný a rád nám vyprávěl
se tiskly větší tiskopisy a plakápříhody z natáčení. Pro Nové Město na Moravě
Tiskárna na počátku 70. let 20. století
ty. V sazárně pak byl umístěn
se stala tiskárna velmi důležitou, protože byla
sázecí stroj na odlévání řádků
dlouhá léta kulturním a informačním centrem
Do tiskárny v Novém Městě na Moravě jsem
z písmoviny, z kterých se pak skládaly různé forNovoměstska. I vzhledem k častým sportovním
nastoupil 1. srpna 1967. V té době z dřívějšího
máty sazby za použití dalšího sázecího materiálu
akcím, při nichž pořadatelé využívali služeb
Vydavatelského družstva zůstaly dvě budovy,
(jako například mosazných a olověných linek
novoměstské tiskárny, byla pro město nepostradvůr a dřevníky. Budova A se nacházela na Vraa výplňkového materiálu). Byly tam také regály
datelná.
Bohumil Svitana
tislavově náměstí (dnes knihkupectví a lékárna)
s různými typy a velikostmi písma
a byla majetkem obce. Budova B ve dvoře patřila
jak kovového, tak i dřevěného.
Grafii Brno (později Jihlava). V tiskárně se tiskly
V knihárně se využívala řezačka
veškeré tiskopisy pro školy, obce, spolky, úřady,
papíru pro tisk a drátošička na
místní národní výbory a především pro podniky
šití různých bloků.
v blízkém okolí (Žďas, Tokoz, Sona ve Žďáru
Veškerý materiál zajišťoval
n. S.; Chirana, Sport, Silniční vývoj, Nemocnice
a údržbu strojů prováděl náš
v Novém Městě n. M.; Mars Svratka, Uranové
závod v Jihlavě. Začátky byly
doly Dolní Rožínka, MEZ Nedvědice, Železárny
těžké, protože nebyla příjezdová
Štěpánov a další).
cesta z ulice Štursova a dovozce
V budově B ve dvoře se nacházela strojovna,
materiálu musel najet k průjezdu
sazárna a knihárna. Rovněž zde byl umístěn
na Vratislavově náměstí, odkud
sklad materiálu. Tiskárna měla vybavení pro
jsme všechen materiál museli
zhotovení drobných tiskovin, faktur, dodacích
nosit po částech do skladu ve
listů, skladových karet, plakátů atd. Často se obdvoře. V tiskárně pracovalo šest
jednávaly hlavičkové dopisní papíry, navštívenky,
zaměstnanců: František ŠkavraBohumil Svitana při tisku reprodukce Karla Němce
svatební oznámení a především parte. Tiskly se
da – vedoucí provozu a strojový
také obrázky ze štočků, které se vyráběly leptáním
sazeč, Miroslav Kulík – ruční sazeč,
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017
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Den otevřených

dveří a oken

17. 6. 2017

9.00 - 12.00 hod.

Areál skupiny ﬁrem PKS,
Žďár nad Sázavou,
vstup z ulice Jamská!

10.00 hod.

MICHAL NESVADBA
11.00 hod.

KASKADÉRSKÁ SHOW
NA MOTORKÁCH

+n

KASKADÉRSKÁ SHOW PROBĚHNE POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
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VSTUPNÉ ZDARMA.
VŠECHNY ATRAKCE ZDARMA.
Možnost parkování přímo u vstupu do areálu PKS
- z ul. Jamská (průmyslová zóna)

www.pksokna.cz
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ŠKODA YETI TRUMF

399 900 KČ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Využijte omezenou nabídku skladových vozů se skvělou výbavou:
• Metalický lak
• ESC – el. stabilizující systém
• 4x airbag
• Klimatizace
• El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka
• 2x el. okna
• Mlhovky
• Kožený volant
• Palubní počítač
• Rádio

• Centrální zamykání s dálkou
• Zadní sedadla Varioflex
• Vyhřívaná přední sedadla
• Parkovací senzory vzadu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO … s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žár nad Sázavou

NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2017

Tel: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
červen

výstava

Antonín Kašpar – Strážci

Horácká galerie

červen

výstava

Josef Březina – Poutník krajinou

Horácká galerie

červen

výstava

Ladislav Kukla – Hvězdné nebe

Horácká galerie

červen

výstava

Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven

Horácká galerie

červen

výstava

Antonín Kanta – Světlo Nitra

Horácká galerie

červen

výstava

Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR

Horácká galerie

Od 8.6.

výstava

Jonáš Ledecký – Komiksy

Horácká galerie

3.6. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

4.6. 17:00

sport

SFK Vrchovina – FC Broumov

stadion NMNM

4.6. 9:00

vzdělání

Beseda s Danielem Ženatým

evangelický kostel

7.6. 16:00

vzdělání

Křest knihy Vzpomínky na Cyrila Musila

Horácké muzeum

8.6. 15:00

vzdělání

Informační schůzka pro rodiče prvňáků

I. ZŠ Tyršova

8.6. 8:00

festival

Sbírka motýlů – tradiční festival

Vratislavovo náměstí

9.6. 18:00

kultura

Noc kostelů

kostely v NMNM

16.6. 14:00

festival

Nova Civitas – slavnosti Nového Města na Moravě

Vratislavovo náměstí

17.6. 9:00

festival

Nova Civitas – slavnosti Nového Města na Moravě

Vratislavovo náměstí

17.6. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

17.6. 14:00

exhibice

Koruna pro muže – benefiční zápas v kopané

stadion NMNM

18.6. 14:00

děti

Dětský den

Penzion Vrchovina

22.6. 16:00

vernisáž

Dějiny udatného českého národa

Horácké muzeum

22.6. 17:00

vernisáž

Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů

Horácká galerie

23. 6. 20:00

divadlo

Don Quijot a Sancho Panza – Divadlo Commedia Poprad

kulturní dům

25.6. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo náměstí

29.6. 17:00

děti

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku I. ZŠ

kulturní dům
Změna programu vyhrazena.
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