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Léto začalo. Kde jinde si ho užít naplno než v Městských lázních?
Bazény jsou připravené a čekají jen na vás. Více na str. 3
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Masivní investice pro rok 2018 schváleny
Příští rok chce město investovat téměř 140 milionů.
Radnice věří, že získá evropské dotace. Většinu
peněz dostanou školy.
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení plán investic na rok 2018. „Návrh zpracováváme asi od poloviny března a jsou v něm
zahrnuty jak dlouhodobě plánované investice,
tak poměrně nové projekty,“ říká vedoucí odboru investic Tomáš Vlček. Své představy a přání
posílaly během jara jak místní části, tak příspěvkové organizace. Celkem se tak sešlo několik
desítek projektů za téměř 500 milionů korun.
Finální verzi, která nakonec počítá s investicemi
v celkové hodnotě 137 milionů korun, schválila
Rada města začátkem června. Řadu projektů chce
město hradit z dotací.
„Velká část investic půjde v roce 2018 do školství.
Velmi bude záležet na tom, jak uspějeme s žádostmi o dotace z Evropské unie. Bez nich bychom
si tak velkorysé projekty nemohli dovolit,“ říká
starosta Michal Šmarda.
Návrh investic je možné rozdělit do tří kapitol:
dlouhodobě plánované akce, novější projekty
a stavby, které bude město financovat z dotací.
Mezi projekty, o kterých se mluví už poměrně
dlouho, patří zejména rekonstrukce ulic a chodníků. Největší změny čekají v roce 2018 Tyršovu
ulici. Zde by měla vzniknout zcela nová parkovací
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místa a chodník. Místo na stání nebude možné
zřídit pouze tam, kde jsou příjezdy k jednotlivým
domům, aby se k nim v případě potřeby mohli
dostat záchranáři nebo hasiči. Kvůli celkovému
rozšíření komunikace se také počítá s úpravou
zeleně. Oprava čeká i Vratislavovo náměstí nebo
ulici Školní a Drobného.
Druhou významnou akcí, kterou město plánovalo
dlouho dopředu, je rekonstrukce budovy VZP
pro účely ZUŠ. Část prací sice začne už letos,
největší podíl investic ale připadne na rok 2018.
ZUŠ tak získá zázemí, po kterém už dlouhé roky
volá. Koncertní sál, dostatek učeben, sociální
zařízení a podobně.
Mezi poměrně nové akce patří zbudování Centra
služeb a řemesel. Pod tímto názvem se skrývá
revitalizace pozemků bývalého podniku Agro
Měřín, které město koupilo začátkem roku 2017.
Vzniknout by zde měla jakási průmyslová zóna,
kterou budou moci v budoucnu využít podnikatelé. Město si také část pozemků vyhradilo pro sebe
a uvažuje se například o tom, že by zde mohly mít
překladiště Technické služby. Pro ty by to bylo
vhodné zejména z toho důvodu, že v současné
době platí za překladiště nájemné, což by na pozemcích města nemusely.
Tradičně největší kapitolou v investičním návrhu jsou projekty, které může město financovat
díky dotacím z Evropské unie. Přes dvacet milionů korun putuje na výstavbu kanalizace na

Rokytně. Nejvíce však příští rok město pomůže
díky evropským penězům základním školám.
„Máme v plánu vybudovat ve škole bezbariérový
výtah, modernizovat odbornou učebnu fyziky,
jazykovou laboratoř a přestavět a dovybavit přípravnou dílnu s učebnou pracovních činností,“
řekl redakci ředitel II. ZŠ Jan Krakovič. Výtah
by měl podle návrhu stát uvnitř budovy a být
prosklený. Učebny chce škola vybavit novými
měřícími přístroji a potřebnou digitální technologií. „Měření se budou zpracovávat digitálně
v počítačových programech tak, jak je to dnes
běžné,“ dodává Krakovič. Z evropských peněz
by mohla škola navíc částečně dovybavit také
školní dílnu.
Také I. ZŠ chybí zejména jazykové učebny a laboratoře. Ve škole na ně ale není místo, a tak
se vedení rozhodlo vybudovat celé nové patro
nad jídelnou. „Rádi bychom také zbudovali nové
dílny na dvoře školy spolu s odpočinkovou zónou
pro studenty. Celkem se náklady vyšplhají na
téměř 50 milionů korun,“ řekl ředitel I. ZŠ Otto
Ondráček.
„O dotace jsme požádali a teď čekáme na výsledek. Měly by pokrýt až 95 procent celkových nákladů. Pravidla dotace jsou ale taková, že peníze
dostaneme až po kolaudaci, takže na stavbu
samotnou si bude muset město vzít překlenovací
úvěr,“ vysvětluje starosta Michal Šmarda.
Pokračování na str. 2
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Ptali jsme se zastupitelů: Která investice
bude v roce 2018 nejdůležitější?
Lubomír Buchta /ANO 2011/
Nejdůležitější investicí města v příštím roce by měla být výstavba Sportovní haly.
Stará tělocvična u fotbalového hřiště, kde má nová hala stát, je v katastrofálním
stavu a další investice do ní jsou vyhozené peníze.

Helena Šustrová /KDU – ČSL/
V příštím roce nás čeká několik zásadních investic. Především bychom rádi
dokončili stavební úpravy v budově bývalé VZP tak, abychom do ní mohli
přesunout ZUŠ a děti mohly navštěvovat kroužky v nových prostorách již od
školního roku 2018/1019. Další důležitá investice se rovněž týká oblasti školství. Obě základní školy čekají, zda se podaří získat dotace na modernizaci či
přístavbu učeben, resp. vybudování výtahu. Dále je třeba připomenout vytvoření
nových parkovacích míst na ulici Tyršova či opravu vodovodu a kanalizace na
ul. Školní. Těší mě, že se daří postupně odkanalizovat jednotlivé místní části,
což s sebou nese možnost výstavby nových rodinných domů (např. Pohledec).
Tomáš Krejčí /ČSSD/
V souvislosti s podanými žádostmi obou základních škol do IROP musíme
zrevidovat své plány a v případě úspěchu základních škol ve výběru dotovaných
projektů počítat s předfinancováním těchto akcí. S velkou pravděpodobností
se jedná o poslední velké dotace s příspěvkem 90 % z Evropských fondů, proto
je nutné na tyto akce být připraveni. V takovém případě však město bude mít
mnohem menší prostor pro investice do dalších plánovaných akcí. Za důležité
proto považuji jak rozvoj základních škol s financováním z EU, tak i zahájení
a dokončení rekonstrukce ulic Tyršova a Drobného, následně pak zahájení
zasíťování 12 pozemků pro rodinné domy v Pohledci a také dlouho očekávanou
adaptaci objektu VZP pro novoměstskou ZUŠ.

Rada města ocenila význačné
novoměstské sportovce
Ocenění za své výkony v roce 2016 si převzali během
oslav Nova Civitas.
Z došlých nominací a na doporučení Komise
pro mládež, sport a volný čas udělila Rada města
ocenění v oblasti sportu a tělovýchovy za rok
2016 v kategorii „jednotlivec – žák“ Karolíně
Špinarové za mimořádné sportovní výkony v
biatlonu a Sáře Zámečníkové za mimořádné
sportovní výkony v atletice. V kategorii „jednotlivec – junior“ Viktoru Poláškovi za mimořádné
sportovní výkony ve skoku na lyžích a Kateřině
Pulgretové za mimořádné sportovní výkony v atletice. V kategorii „kolektiv – žáci“ družstvu
žákyň 2. stupně ZŠ L. Čecha 860 Nové Město
na Moravě za dosažení vynikajících výsledků v
atletickém čtyřboji družstev.
V kategorii „trenér“ ocenila Rada města
dva bývalé aktivní sportovce, současné trené2

ry a sportovní nadšence Rostislava Latzku za
dlouholetou úspěšnou trenérskou činnost, zejména za výchovu úspěšných závodníků i mistra
světa v žákovských a juniorských kategoriích
ve skoku na lyžích a severské kombinaci a dále
žijící ikonu fotbalového klubu SFK Vrchovina
Karla Havlíka.
V kategorii významných osobností sportu
Rada města ocenila prezidenta Českého svazu
biatlonu a předsedu Sportovního klubu Nové
Město na Moravě Jiřího Hamzu za jeho mimořádný přínos pro oblast sportu a tělovýchovy,
zejména biatlonu.
Všichni ocenění si zaslouží náš obdiv za
skvělou sportovní reprezentaci, ale i za šíření
dobrého jména našeho města za jeho hranicemi.
Medailonky oceněných najdete na straně 8.
-red-

Studenti i zaměstnanci
si budou moci vybrat
jídelnu
Rodiče, žáci, studenti, učitelé i zastupitelé emotivně
diskutovali o budoucnosti školních jídelen.
Výsledkem zřejmě nebude slučování jídelen ani
jiné dramatické organizační změny. Tlak města
na lepší spolupráci, otevřený přístup a provozní
úspory bude ale pokračovat.
Radnice také trvá na umožnění volby pro studenty gymnázia a cizí strávníky. Pokračovat budou zřejmě i diskuze o zajištění bezpečnosti dětí.
Samostatná existence dvou školních jídelen jako
součásti obou základních škol byla při jednání s
vedením města prioritou pro ředitele škol. „Bavili jsme o chodu školních jídelen a myslím si, že
slučování nebude,“ řekl ředitel I. ZŠ Otto Ondráček. Úspěch ředitelů při vyjednávání potvrdil
i starosta města. „Dohodli jsme se s řediteli na
tom, že vymyslíme společně takové organizační
řešení, které uspokojí všechny požadavky radnice
a rodičovské veřejnosti. Jsou to zásady, na kterých
vedení města musí trvat.“ Jídelny byly podle něj v
minulosti kritizovány zejména za to, že existují nerovnoměrnosti v hospodaření a kvalitě. Obě jídelny
by tak měly garantovat vysokou kvalitu stravování
a mělo by být zajištěno, aby měly srovnatelné náklady. Děti by tak měly mít v jídelně přednost před
cizími strávníky, ne jak je tomu doposud, tedy že
přednost mají zaměstnanci MěÚ. Do obou jídelen by měli mít nově přístup i studenti gymnázia.
„Oba ředitelé v rámci naší schůzky deklarovali,
že jsou schopni tyto změny provést ve stávajícím
režimu. To by bylo i pro nás jako zřizovatele samozřejmě nejjednodušší. Je nesmysl rušit cokoliv, co
funguje,“ dodává Šmarda. 
-kbPokračování ze strany 1

Masivní investice…
S dotacemi na rekonstrukci škol také souvisí
plánovaná stavba Sportovní haly. „Na tu jsme
samozřejmě nezapomněli. Jakmile nám přijdou
peníze z dotací na rekonstrukci základních škol,
pustíme se do práce,“ vysvětluje Šmarda.
Zajímavý je i plán města vytvořit takzvaný portál občana. Každý obyvatel by měl na webových
stránkách města svůj vlastní účet, kde by mohl
jednoduše a na jednom místě vyřídit vše podstatné. Od nákupu lístků do kulturního domu po
vyřizování potřebných věcí a plateb na městském
úřadě. Portál bude součástí Centra sdílených služeb, což je projekt, který má být také financován
Evropskou unií.
Návrh investic samozřejmě počítá s celou řadou
oprav a údržbových prací, přípravou nových cyklostezek v okolí města a podobně. 
-kbNOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017
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Technické služby se mění
Audit ukázal, že kámen v lomu
nechybí. Technické služby mění
jednatele.
Kvůli podezření, že v kamenolomu chybí tisíce
tun kamene, muselo vedení města zadat interní
audit a podat trestní oznámení na neznámého
pachatele. Obvinění, se kterým přišel zastupitel
Zdeněk Kadlec /ANO 2011/ a podle kterého v kamenolomu mělo chybět až 7 tisíc tun kameniva,
se nakonec neprokázalo. „Jsem rád, že se toto
podezření nepotvrdilo. To ale neznamená, že
v kamenolomu je vše v pořádku,“ říká starosta
města Michal Šmarda. Auditor dohledal veškeré kamenivo, o kterém existovalo podezření, že
chybí. To, že se ale vůbec musel dělat audit a kámen dohledávat, je podle Šmardy velký problém.
Krátce po auditu oznámil jednatel Technických
služeb František Laštovička svoji rezignaci.
„Rozhodl jsem se tak po zralé úvaze. Práce ve
vedení Technických služeb mě bavila a vzal jsem
si za své zejména údržbu města. O odchodu jsem
ale uvažoval delší dobu a v podstatě nijak nesouvisí se situací v lomu. Odešel bych tak jako tak,“
vysvětluje Laštovička. „Chtěl bych panu Laštovičkovi poděkovat za práci. Lom řídil devět let
a přebíral ho v nejednoduché situaci, kdy byla část
firmy násilně amputována. On byl ten, kdo ji dal
dohromady,“ okomentoval jeho rozhodnutí starosta Michal Šmarda. Novým jednatelem Tech-

nických služeb byl valnou hromadou zvolen Ing.
Jiří Brychta, současný ředitel Městských lázní.
Ten by měl připravit plán, jak bude společnost
fungovat dál, a restrukturalizovat ji tak, aby do
budoucna plnila povinnosti, které má vůči městu,
a nezdržovala se jinými činnostmi. „Pan Brychta
zvládl už několik úkolů pro město a je to člověk,
který má schopnost s nadhledem zvládnout
krizový management,“ dodává Šmarda.

Ptali jsme se nového jednatele Jiřího
Brychty na to, jak si svoje působení ve
firmě představuje.

Pracujete jako ředitel Městských lázní,
zvládnete i funci jednatele Technických služeb?
Já vyznávám zásadu, že správný manager má
dělat rozhodnutí a mít kolem sebe schopný tým
lidí, kteří zajistí, že budou provedena. Takže já
mám jasnou vizi, kam firmu směřovat, a vím,
že se to dá zvládnout. Podobně je to i v lázních,

Léto začalo i v Městských lázních

K létu patří koupání, a kdo dává přednost bazénu
před rybníkem, v Městských lázních si to opravdu
užije.
Lázně zahájily už druhou letní sezonu. Ta první
se podle ředitele Jiřího Brychty mimořádně po-

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017

vedla, a tak se těší na tu začínající. „Vůbec první
akce, na kterou bych rád všechny pozval, bude
30. června. Tedy v den, kdy se dává vysvědčení.
Všichni školáci u nás budou mít vstupné pouze
za 10 Kč.“ Denně bude otevřeno od 10:00 do
21:00, s výjimkou úterý a čtvrtka. To si budete
moci přijít zaplavat už od 6:00. „Protože máme
v některých bazénech slanou vodu, inspirovalo
nás to a hlavním tématem letošního léta bude
Mořský svět,“ dodává Brychta. Děti si budou
moci každý den půjčit nafukovací mořská zvířata. S těmi si budou moci hrát i v plaveckém
bazénu.
Pro věrné zákazníky budou v lázních přichystány různé odměny. Za deset návštěv
dostanete jedenáctou zdarma a budete zařazeni do slosování o ceny. Samozřejmostí je
také plně zásobený bar, zmrzlina, občerstvení
a letní terasa s pohodlnými lehátky, kde se můžete
opalovat. Tak hurá do Městských lázní!
-kb-

kde je velmi šikovný provozní tým a vše funguje
tak, jak má.
Jakou máte představu, co se bude s Technickými službami dít?
Já bych chtěl tuto firmu stabilizovat. Vyhodnotit
jednotlivé činnosti.
A jak na tom firma podle vás je?
Myslím si, že Technické služby velmi dobře dělaly
zimní údržbu a s tím související věci. Také velmi
dobře funguje svoz odpadu a odpadové hospodářství. Na těchto věcech bych chtěl stavět a mnoho
věcí neměnit. Naopak bych se rád zevrubněji podíval na provoz lomu. Ten byl poslední dva roky
ztrátový, a to musí skončit.
Proč byl lom ztrátový, kde je problém?
Protože v lomu se téměř netěží, nevydělává tudíž peníze ani na svůj provoz. Jsou tam režie na
zaměstnance a tak podobně. Čekáme na povolení z báňského úřadu na obnovení těžby a další
zahloubení. Byly tam i nějaké administrativní
chyby. Do té doby, než bude vše vyřízeno, chci,
aby byl lom zavřený, a to ještě během prázdnin.
Jaké další úkoly vás v čele TS čekají?
Chtěli bychom přestěhovat TS do areálu Agro
Měřín, kde bychom zřídili překladiště odpadu.
Protože areál patří městu, nebudeme muset platit
nájemné cizím subjektům. Rádi bychom to zvládli
do konce tohoto roku. 
-kb-

Infocentrum získalo další
dotaci
I v letošním roce novoměstské informační
centrum využilo možnost čerpání dotací na
podporu turistických informačních center
z Kraje Vysočina.
„Pro získání finančních prostředků z tohoto programu je nutné splňovat množství
kritérií. Mezi ty hlavní patří např. celoroční
otevírací doba, členství v Asociaci turistických informačních center, technická vybavenost IC, bezplatné poskytování nejrůznějších druhů služeb pro turisty, účast na
vzdělávacích akcích pro zaměstnance a další.
Své služby se snažíme neustále vylepšovat
a díky tomu jsme v letošním roce získali opět
vyšší částku než v loňských letech,“ řekla vedoucí IC Lucie Příhodová. Jedná se o částku
48 000 Kč, kterou IC využije na výrobu turistických propagačních materiálů a personální
výpomoc přes hlavní sezonu.
IC
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Oldřich Blažíček bude mít novou
pamětní desku

Podobizna slavného malíře bude umístěna v jeho
rodišti ve Slavkovicích.
Zhotovení pamětní desky malíře Oldřicha Blažíčka bude jednou z nejvýznamnějších akcí letošního
Roku malířů. Letos si totiž připomínáme 130. výročí jeho narození. „Oslovili jsme vnučku slavného malíře paní Naděždu Blažíčkovou - Horovou,
která spolupracuje s galerií Arthouse Hejtmánek.
Domluvili jsme se na spolupráci a rozhodli jsme
se vytvořit nějaké větší dílo, které by důstojně
připomínalo odkaz Oldřich Blažíčka,“ říká

Žofie Řádková z odboru školství, kultury, cestovního ruchu
a sociálních věcí. Město zaplatilo
umělecký návrh a samotné odlití
desky bude financovat galerie
Arthouse Hejtmánek. Pamětní
deska bude ze slitiny bronzu
a fosforu, která je na rozdíl od
bronzu pro případné zloděje
kovů naprosto bezcenná.
Při hledání vhodného autora
padla nakonec volba na akademického sochaře Zdeňka Hoška,
jehož monumentální díla jsou
vystavena v Praze, Olomouci
a celé řadě dalších měst. Výrazné
jsou ale zejména jeho pamětní
desky.
Dílo bude slavnostně odhaleno 19. 8. v rámci oslav výročí
slavkovického SDH. Vzhledem
k tomu, že dům, kde se Blažíček narodil, je již zbořen, bude
pamětní deska umístěna na historické budově hasičské zbrojnice, která stojí
nedaleko. 
-kbOldřich Blažíček (narozen 5. 1. 1887) byl významným českým krajinářem, jehož častými
náměty byla rodná Vysočina. Věnoval se ale
také malbě chrámových interiérů a jeho obrazy jsou zastoupeny ve významných sbírkách
umění. Zemřel v roce 1953 v Praze.
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Programový výbor MAS vybral dne 5. 6. 2017
k podpoře 18 projektů z celkových 19 přijatých.
Čerpání dotací je možné ve 4 programových
rámcích: Program rozvoje venkova, Operační
program Zaměstnanost, Operační program
Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program (příjem žádostí pro první 3 výzvy
v oblasti dopravy, sociální infrastruktury a školství byl ukončen k 23. 6. 2017) až do roku 2023!
Harmonogram plánovaných výzev MAS na
druhou polovinu roku 2017:
Podávat projekty mohou v září 2017 zájemci o investice do kapacit a modernizace vybavení škol
a o investice do kvality územního a rozvojového
plánování (z Integrovaného regionálního operačního programu, tzv. IROP). V říjnu 2017
je připravena výzva zaměřená na podporu bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné
dopravy (IROP).
Prosinec 2017 by se nesl v duchu vyhlášení
podpor v Operačním programu Zaměstnanost –
konkrétně prorodinných opatření a aktivit v rámci sociálních služeb a sociálního začleňování
a v operačním programu Životní prostředí - posilování přirozených funkcí krajiny.
MAS uveřejňuje veškeré informace o vyhlášených
výzvách na svých webových stránkách: www.
zubrizeme.cz. Na webových stránkách MAS je
rovněž k dispozici harmonogram plánovaných
výzev druhé poloviny roku 2017.
-red-

Železný hasič

Univerzita třetího věku
V rámci projektu Doma je doma 2017 bude
v Novém Městě na Moravě během následujících
podzimních a zimních měsíců probíhat další semestr Virtuální Univerzity třetího věku.
Oznamujeme všem zájemcům, že od září 2017
mají senioři a lidé starší 50 let (v době studia
nezaměstnaní) z Nového Města a blízkého i dalekého okolí opět možnost navštěvovat přednášky
VU3V, a získávat tak zajímavé vědomosti na vysokoškolské úrovni.
V rámci zimního semestru se uskuteční kurzy
Evropské kulturní hodnoty a Dějiny oděvní kultury III. Nebude chybět ani úvodní kurz Astronomie. Přednášky budou probíhat vždy v úterý
ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou
službou (Žďárská 68, Nové Město na Moravě) od

Čerpání dotací přes MAS
Zubří země má smysl

9:00. Zájemci se mohou nezávazně a bezplatně
zúčastnit prvních dvou přednášek každého
z kurzů, proto není nutné přihlašovat se předem.
Cena každého kurzu je 300 Kč, v případě zájmu si
lze také objednat tisk materiálů, který stojí 20 Kč
za každou přednášku.
Termíny zimního semestru budou zveřejněny
na webových stránkách NSS (www.nss.nmnm.
cz) a v Novoměstsku v průběhu září.
V případě zájmu o další informace kontaktujte
prosím tutora VU3V Mgr. Marii Hrnčířovou na
telefonním čísle 702 152 946 nebo prostřednictvím e-mailu hrncirova.m@nss.nmnm.cz.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši
návštěvu.
-red-

V sobotu 8. července pořádá Sbor dobrovolných
hasičů z Nového Města již třetí ročník soutěže
Novoměstský železný hasič.
Soutěž je určena pro jednotlivce z řad aktivních
členů SDH a zásahových jednotek. V silovém
víceboji prochází hasič bez přestávky několika
úseky, na kterých musí zdolat jednotlivé disciplíny. Těmi je například přenesení 2 barelů, každý
o váze 25 kg, roztažení hadic a jejich svinutí do
boxu, 80 úderů kladivem ve stojatém hammer
boxu, překonání dvoumetrové bariéry, přenesení
sedmdesátikilové figuríny, výstup na konstrukci
lešení a tak podobně. Závod začíná v 13:00. Bližší
informace jsou uvedeny na internetových stránkách www. sdh. nmnm.cz.
-redNOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017
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Nadační fond zahájil oficiálně
svoji činnost
První příspěvky do kasiček Nadačního fondu mohli
lidé vhazovat už během slavností Nova Civitas.
„Podobné fondy byly v minulosti samozřejmostí. Vždy se může stát něco, na co nejsou v rozpočtu města ty správné šuplíky, a v takové chvíli
by přicházel na řadu náš Nadační fond s rychlou
pomocí,“ říká předseda Nadačního fondu Ladislav Slonek. Fond by měl sloužit především
pro potřeby lidí z Nového Města a okolí. Z jeho
prostředků by tak mohla být vyplácena finanční
pomoc při živelných katastrofách, nebo by sloužil třeba jako podpora pro zvláště talentované
studenty formou stipendia. Chce ale přispívat

i na společensky prospěšné projekty či kulturní
akce ve městě. Přispívat může samozřejmě každý.
Firmy i sami Novoměšťáci. „Každý, kdo solidárně
něco věnuje, bude vědět, že se mu to může v budoucnu vrátit a že i on může někdy pomoc fondu
potřebovat,“ dodává Slonek.
Mezi prvními, kdo do kasičky fondu přispěli, bylo Nové Město na Moravě. Věnovalo mu
částku 53 tisíc, kterou získalo z dražby obrazů.
Mezi prvními dárci byli samozřejmě i návštěvníci
Nova Civitas, kteří přispívali přímo do kasiček
umístěných na náměstí. Podrobnosti najdete na
webu města www.nmnm.cz.
-kb-

Harmonikáři se sjedou
do Rokytna
Další z oblíbených setkání harmonikářů a heligonkářů se uskuteční v neděli 16. července
ve výcvikovém středisku rokytenských hasičů.
K poslechu i tanci zahrají více než dvě desítky
muzikantů.
V loňském roce se zúčastnil setkání i harmonikář z kapely Kapka, kterou mnozí znají z televizní
stanice Šlágr. Letos se sestava účinkujících teprve
připravuje, opět se ale návštěvníci mohou těšit na
jedinečný hudební zážitek. Začátek je ve 14 hodin
a kromě duševních zážitků připravili místní hasiči
i něco dobrého k jídlu a pití. 
-hzk-

Vážení občané Nového Města na Moravě
a okolí narození v roce 1967, Kulturní
a společenská komise Rady města Nového Města na Moravě připravuje poslední
říjnovou sobotu (28. 10. ) tradiční setkání
rodáků a přátel našeho města – padesátníků.
Zváni jsou všichni, nejen ti, kteří se v Novém
Městě v roce 1967 narodili, někdy studovali nebo zde dnes žijí a pracují, ale i ti, kteří
mají k našemu městu třeba jen blízký vztah.
Pokud patříte mezi ně, ozvěte se, prosím, na
tel: 566 598 425 nebo na e-mail: rita.skalnikova@meu.nmnm.cz. 
Děkujeme

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

Likvidace obtížného
hmyzu

Město rozdá více
peněz

Nové spoje mezi
Městem a Žďárem

O více než 600 tisíc korun se zvýšila částka, kterou
město každoročně rozdá spolkům a sdružením ve
formě dotací.
Další novinkou pro letošní rok je to, že zatímco
v minulosti byl jeden termín na odevzdání žádostí, letos budou dva. Žádost o dotaci na podporu
aktivit neziskových právnických osob v sociální
oblasti se může odevzdat už 1. 8. 2017. Nejpozději je to pak možné 11. 9. 2017. O ostatní dotace
bude možné žádat mezi 25. 9. až 25. 10. Další
podrobnosti jsou uvedeny na stránkách města
wwww.nmnm.cz.
Případné dotazy směřujte na odbor ŠKSV
MěÚ, tel. 566 598 421.
-red-

České dráhy posílily spoje mezi Novým Městem
a Žďárem nad Sázavou.
„ Velmi dlouho jsme o to usilovali a je moc dobře,
že se to konečně povedlo,“ říká starosta Michal
Šmarda. Kromě běžných spojů vypraví dráhy
ze Ždáru navíc každý všední den vlak v 9:39.
V opačném směru je potom navíc spoj v 10:04.
Více vlaků ale pojede zejména o víkendu. Ve směru Nové Město - Žďár to jsou spoje v 7:04, 8:04,
12:04, 14:04, 20:04. Ze Žďáru do Nového Města
pak v 7:39, 11:39, 13:39, 19:39.
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Setkání padesátníků

Podrobnější informace a ostatní časy odjezdů
vlaků najdete na stránkách www.idos.cz.
-red-

S oteplením přichází každoročně i zvýšená
aktivita bodavého hmyzu (včely, vosy, sršně)
a s ní i časté výjezdy hasičů k událostem
týkajícím se jeho likvidace. Mnohokrát se
jedná o události, které jsou schopni si vyřešit občané sami pomocí volně prodejných
prostředků na likvidaci hmyzu. Většina z nich
je vysoce účinná a umožňuje likvidaci hnízd
z větších vzdáleností. V případě ohrožení
zdraví a života (alergické osoby) a při výskytu
v mateřských školách, základních školách
a zdravotnických zařízeních je vhodné volat na tísňovou linku. V ostatních případech
bez přímého ohrožení zdraví, které nejste
schopni sami vyřešit, kontaktujte velitele
JSDH Ondřeje Nováka na tel.: 739 274 877.
Obtížný hmyz je vhodné likvidovat ve večerních hodinách, kdy jsou hnízda plná.
Zásah je tak nejúčinnější.

Velitel JSDH NMNM Ondřej Novák
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Fond rozvoje bydlení města
v roce 2017

Den naruby na I. ZŠ

Úspěchy žáků I. ZŠ ve
vědomostních soutěžích

Nové Město na Moravě informuje občany o vyhlášení výběrového řízení pro poskytování zápůjček
občanům z prostředků Fondu rozvoje bydlení na
opravy a modernizace rodinných a bytových domů
a bytů, které se nachází na území Nového Města
na Moravě a jeho místních částí.
Podmínky jsou od 26. června 2017 vyvěšeny na
úřední desce města a současně umístěny i na
webových stránkách městského úřadu www.
radnice.nmnm.cz.
Zápůjčka částky do 350 tis. Kč jeden ručitel,
nad 350 tis. Kč dva ručitelé. Zájemci o zápůjčku
mohou podávat své žádosti od 26. června 2017.
Tiskopisy pro podání žádostí jsou k dispozici na
webových stránkách městského úřadu, podatelně
nebo na finančním odboru města. V měsíci srpnu
proběhne výběrového řízení a všechny předložené
žádosti, které budou v souladu se schválenými
podmínkami výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání zastupitelstva
města v měsíci září. Vyrozumění o schválení
obdrží žadatelé o zápůjčku do 7 dnů a současně
budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnuté
zápůjčce. I nadále probíhá sběr žádostí, které se
týkají dotačního programu z FRB, jehož účelem
je podpořit estetický vhled města v poskytování
dotací na obnovu barvy fasád a modernizaci
balkónů a lodžií. Posledním dnem pro podání
žádostí je 31. červenec 2017.
Případné další informace poskytne vedoucí
finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve
III. nadzemním podlaží, tel. 566 598 330.
-red-

Pátek 2. června nebyl pro žáky I. ZŠ obyčejným
posledním dnem v týdnu, ale dnem, kdy vše bylo
jinak.
Pro své spolužáky jej naplánovali a připravili
členové Žákovského parlamentu.
Den začal barevně - škola byla vyzdobena
balónky, které opravdu vydržely celý den (nepotvrdil se náš tip, že „náhodou“ popraskají
a zbudou asi tak dva)!
Dívky si vyměnily role s chlapci. A tak se nám
ve škole objevily nové tváře, které jsme často
nepoznávali. Potkávali jsme různé sportovce,
plno vousatých chlapíků, někteří byli slušně
oblečeni v oblecích, měli kravaty, klobouky…
Jiní působili naopak dost drsně díky tetování.
A ty slečny! Jedna krásnější než druhá. Dlouhé
barevné vlasy, šaty, módní líčení. Sice si občas
postěžovaly na škrtící spodní prádlo, ale svou
roli skvěle zvládly.
Netradičně probíhala i výuka. Klasické zvonění nahradily moderní hity. Výuka probíhala, role učitele se však zhostili samotní žáci.
Zjistili, že to není až tak jednoduché, jak se jim
zdálo. Vysvětlovali novou látku, zkoušeli, psali
písemky, ale hlavně si připravili plno her. Byl
to prostě den, kdy děti učily děti a všichni si ho
patřičně užili.Součástí dne byla i volba MISS
a MISSÁKA NARUBY.

V letošním školním roce se žáci účastnili matematické Pythagoriády, soutěže Matematický klokan
a Přírodovědný klokan. Na příkladech různé
náročnosti si prověřili své logické a kombinační
schopnosti. Ve všech těchto soutěžích zaměřených
na matematiku, logiku i všeobecný přehled dosáhli
velmi pěkných výsledků.
V matematické olympiádě se Světlana Dittrichová umístila v okresním kole na 5. – 6. místě,
Tereza Halová patřila k nejúspěšnějším řešitelům okresního kola, a vybojovala si tak postup
do krajského kola.Ve fyzikální olympiádě získal
Martin Blaha v okresním kole 2. – 4. místo.V astronomické olympiádě se v krajském kole umístila
Světlana Dittrichová na 2. místě. V olympiádě
v anglickém jazyce 6. – 7. tříd obsadila v okresním
kole Karolína Palová krásné 6. místo a v kategorii
8. – 9. tříd Eva Pelikánová zvítězila. V okresním
kole dějepisné olympiády nás opět reprezentovala
Eva Pelikánová a vzhledem ke skvělým výsledkům
postoupila do krajského kola.
V olympiádě v českém jazyce obsadila Eva Pelikánová v okresním kole 3. místo, a vybojovala si tak postup do krajského kola, kde získala
4. místo. V místním kole přírodovědné soutěže YPEF (Young People in European Forests)
František Tulis, Josef Tulis a Martin Pulkrábek
úspěšně vybojovali 1. místo. Postupují tak do
regionálního kola, které se bude konat v Brně.
Je vidět, že i když je naše škola zaměřena na
informační technologie, žáci mají bohaté vědomosti i v dalších předmětech. Děkujeme jim
za vzornou reprezentaci naší školy. Všem žákům
přejeme pěkné prázdniny!
I. ZŠ

Výsledky a fotografie najdete na webových
stránkách školy www.zs1.nmnm.cz.

Hana Knapčoková

Studenti gymnázia a 100 vědců
Již poněkolikáté měli letos studenti Gymnázia Vincence Makovského možnost zúčastnit se Intenzivní
školy v Jihlavě v rámci akce 100 vědců.
Přední čeští odborníci seznamovali zájemce
z řad studentů na třídenním setkání s novinkami ve svých oborech v rámci dvouhodinových
přednášek a diskuzí. Mezi letošními přednášejícími byli například prof. Blanka Říhová,
přední česká odbornice na imunitní systém
a léčbu rakoviny, či doktor Jiří Grygar, významný
český astrofyzik a popularizátor vědy. Ale šířka
záběru byla mnohem větší – od kryptologie
přes bohemistiku a náboženství až třeba po
programování umělé inteligence. Další dojmy
už pocházejí od samotných studentů: „Témata
byla různorodá, od technicky orientovaných
(programování vědeckotechnických výpočtů)
až po humanitní (český jazyk z pohledu jazykové poradny). Velkou výhodou byla nesporná
kvalita přednášejících, kteří byli na jednu stranu
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odborníci na slovo vzatí, ale také byli schopni
podat téma pochopitelnou a atraktivní formou
i pro laiky.“„Nejvíce se mi asi líbila přednáška
pana Grygara a přednáška Jeden den ve vesmíru.
Některé přednášky byly na můj vkus až moc
odborné, takže jsem se po čase začal ztrácet ve
spoustě nových informací. Kladně bych určitě hodnotil i šifrovací soutěž, u které jsem se
docela pobavil. Pokud budu mít tu možnost,
určitě pojedu zase.“„100 vědců hodnotím určitě velmi pozitivně, skvělý zážitek, tři dny plné
zajímavých přednášek na různorodá témata,
z nichž si každý našel to své. Pro mě byla určitě nejpoutavější a nejzajímavější přednáška od
paní Říhové na téma imunitního systému. Jsem
moc ráda, že jsem měla možnost se něčeho takového zúčastnit.“ Pokud máte zájem, připojte
se k nám, příští rok vyrážíme zase! 

Martin Beneš

Pomozte muzeu
Horácké muzeum shání pro letošní zimní
výstavu lyžařskou výzbroj a výstroj od počátku 20. století až po současnost. Bude
se jednat o vypůjčení předmětů, případně
jejich zařazení do sbírek, když bude zájem
o darování. Muzeum má konkrétně zájem o
lyže, hůlky, boty, kombinézy, bundy, kalhoty, svetry, roláky, teplé spodní prádlo, teplé
ponožky a podkolenky, šály, čepice, kukly,
rukavice, brýle, helmy atd., dámské, pánské i
dětské. Muzeum vzkazuje: „Nestyďte se nám
donést svou lyžařskou kombinézu z 80. let
nebo šusťákovou soupravu z 90. let, i takové
kousky patří do lyžařské historie!“ V případě
zájmu kontaktujte zaměstnankyně na tel. 566
598 760 nebo 601 329 219. 
-red-
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Gymnazisté v zahraničí
Již v předminulém školním roce se naše škola
zapojila do soutěže se střední školou v polské
Bochnii. První dva roky soutěžily pouze týmy
matematiků a letos se k ním připojily i čtyři
skupiny složené z angličtinářů. Po několika korespondenčních kolech nás čekalo finálové kolo
přímo v Polsku.
Vyráželi jsme ráno ve středu 31. května, ale
než jsme dorazili do Bochnii, navštívili jsme ještě
jedno známé polské místo, a tím byl koncentrační
tábor Osvětim. Atmosféra zde byla velmi ponurá
a tížívá a všichni jsme si zde jasně uvědomili, že
máme velké štěstí na dobu, ve které žijeme.
Druhý den dopoledne jsme splnili poslední
úkoly v soutěžních předmětech a pak nás naši
polští kolegové provedli po svém domovském
městě. Po obědě v našem hotelu jsme se vydali
směr Krakov, kde nám velmi sympatická průvodkyně ukázala největší zajímavosti města. Největší
část prohlídky jsme strávili v hradním komplexu
Wawel, zejména v tamější obrovské katedrále.
Dopoledne posledního dne jsme věnovali pro-

hlídce solných dolů v Bochnii, které jsou těmi
nejstaršími v Polsku. V rámci prohlídky jsme tedy
sjeli výtahem přímo do dolů, projeli se vláčkem
a obdivovali jsme to, že i kaple nebo tělocvična se
dají vybudovat pod zemským povrchem.
Jelikož škola v Bochnii slavila dvousetleté výročí založení, pořádala v rámci oslav zábavné
odpoledne, na které jsme byli také pozváni a kde
došlo na vyhlášení výsledků. Po finálovém kole
skončily dvě naše skupiny angličtinářů na prvním
a druhém místě z celkem sedmi družstev. Matematici si trochu pohoršili, ale přesto obsadili
pěkné druhé místo z celkového počtu 12 družstev.
Po vyhlášení a převzetí cen a pohárů se někteří
z nás aktivně zapojili do sportovních soutěží či
tančení zumby, a dva z našich studentů dokonce
předvedli skvělé pěvecké vystoupení, za které
sklidili mohutné ovace. Poté už jsme se ale museli
s Polskem rozloučit a vyrazit zpět, směr Nové
Město. 

Petra Šebková, 7. A

Ze života novoměstských
spolků
Spolužurnál hledá redaktora

Křehké předivo vztahů

Redakční rada Spolužurnálu vypisuje výběrové
řízení na obsazení místa redaktora / redaktorky.
Kvalifikační předpoklady: Chuť podílet se na letošním vydání tohoto výjimečného časopisu,
který nás již několikátým rokem provází Spolubálem, plesem novoměstských neziskových organizací.
Letošní Spolubál se bude konat v sobotu
11. listopadu, v den Svatého Martina, a bude tedy
logicky inspirován Martinem na bílém koni. Vsadili jsme na bílou barvu, a aby nebylo bílé mnoho,
kontrastně ji proložíme černou.
Nabízíme možnost příjemné volnočasové
aktivity v kolektivu zapálených žurnalistů
s dlouholetou praxí v různých oborech. Zájemci
se mohou přihlásit na e-mailovou adresu vojtech.
zikmund@hhv.cz.

Za redakční radu VZ a TB

Součástí nabídky Portimo, o.p.s. jsou také Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Ty reagují mj. i na potřeby vzniklé v důsledku
rozpadu rodiny a s tím spojené problémy při
domluvě rodičů. Proto od ledna 2017 poskytujeme asistovaný kontakt. Mohou jej
využít rodiče (rozvedení či rozejití), kteří
mají zájem usnadnit dítěti jeho situaci při
předávání druhému rodiči. Díky asistovanému kontaktu nemusí dítě při předávání zažívat urážky a hádky mezi rodiči. Frekvence
kontaktu záleží na domluvě mezi rodičem
a sociálním pracovníkem. Ten může být nástrojem ke snadnější domluvě díky náhledu
na celou situaci. Prioritou zůstává dítě, které je většinou nejkřehčím článkem v rodině.
Někdy malý posun v komunikaci rodičů může
znamenat velké ulehčení pro dítě.
Mgr. David Vykydal, vedoucí Sociálně
aktivizační služeb Portimo, o.p.s., sas@
portimo.cz

Spolubál finančně podpořilo město Nové Město
na Moravě.
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Školka se těší
na nové děti
Do Mateřské školky v Novém Městě se i letos přihlásilo mnoho dětí. A vzali všechny.
Zápis se letos konal 10. a 11. května. Aby bylo
dítě přijato, muselo splnit určitá kritéria, ta ale
nebyla nijak přísná. Do školky v září nastoupí
92 přihlášených dětí. Primárně jsou vždy přijímány ty děti, které dosáhnou do 31. 12. daného
školního roku 3 let. Novoměstská školka ale do
svých řad vítá i dvouleté děti. Těch letos k zápisu
přišlo 18. Budou zařazeny do tříd se staršími
spolužáky. Záleží ale na počtu volných míst ve třídách, protože podle norem Ministerstva školství
může být dvouleté dítě ve třídě pouze s určitým
počtem starších spolužáků. Vedení školky také
oznamuje, že povinné předškolní vzdělávání bude
pro děti vždy od 8:00 do 12:00, tedy nejméně
4 hodiny denně. Zákonný zástupce musí dítěti
omlouvat absence na omluvný list. Ověřování
výstupu individuálně vzdělávaných se uskuteční
v listopadu a prosinci. 
-red-

Děti poznaly svět
a hned byly zpět
Paní učitelky z MŠ Drobného si pro děti připravily v areálu Koupaliště zajímavý program. Úterní
odpoledne 16. 5. bylo věnováno akci s názvem
„I když světem letíme, k mamince se vrátíme“.
Děti v doprovodu svých rodičů procestovaly celý
svět: Severní Ameriku, Austrálii, Afriku, Japonsko, Grónsko, Mexiko a Holandsko. U každého
stanoviště byly přivítány typickými představiteli
dané oblasti. Úkolem pak bylo splnit tematicky
zaměřenou aktivitu. Na závěr děti maminkám
zazpívaly a předaly jim dárek, který vyrobily ve
školce. O organizační zajištění se postaral Spolek
rodičů Čtyřlístek. Pro děti připravil doprovodné
aktivity – skyline, tvoření bublin a malování. Nechybělo ani občerstvení, které maminky ze Čtyřlístku upekly. Akce byla zakončena společným
opékáním špekáčků. Děkujeme všem, kdo se na
akci podíleli, za příjemně strávené odpoledne.

Ing. Jarmila Pospíchalová

Aktuálně vyšlo již 4. vydání
Turistických novin Koruny Vysočiny.
Nenechte si ujít nabídku aktivit na letní
sezonu. K dostání v IC.
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Úspěšné MČR v orientačním běhu
Ve dnech 10. – 11. června se uskutečnila jedna
z největších sportovních akcí pořádaných v posledních letech novoměstským Sportovním klubem.
V lesích severně od zříceniny hradu Lipnice
se konaly závody MČR v orientačním běhu na
krátké trati. Pro závod byla zpracována speciální
mapa na ploše téměř 7 km², přihlášeno bylo více
jak 1700 závodníků, z toho 85 ze sedmi států.
Pro sobotní kvalifikační boje bylo postaveno 57
různých tratí, v neděli pak 65 tratí pro finálové
běhy. Každý den bylo v lese umístěno více než 100
kontrolních stojanů. Z průběhu finálové části byl
odvysílán přímý dvouhodinový televizní přenos,
nyní dostupný ve videoarchivu ČT. Mistry pro
rok 2017 se v hlavních kategoriích stali Vendula
Horčičková z OOB TJ Slovan Luhačovice a Miloš
Nykodým z SK Žabovřesky. Z pěti členů domá-

cího klubu SK Orientační sporty
NMNM se nejlépe vedlo dvojici
dorostenců v kategorii H16. Šimon
Mareček obsadil 8. místo, a Jan
Nechanický skončil dokonce na
5. místě. Jde o vynikající výsledek
i motivaci do dalších let závodění.
Pro bezproblémový průběh, fungující zázemí a servis, kvalitní mapu
i výborně připraveně tratě byly
závody hodnoceny na výbornou
jak samotnými účastníky, tak vedením Českého svazu orientačních
sportů. Jako spolupořadatelé jsme
velice rádi, že se podařilo vše potřebné zvládnout
na požadované úrovni, a mohli jsme tak přispět
k šíření dobré pověsti Nového Města na Moravě

Představujeme oceněné
Sportovní komise ocenila vynikající sportovce roku
Družstvo žákyň II. stupně ZŠ Leandra Če2016.Kdo jsou a co dokázali?
cha – mladé sportovkyně vyhrály okresní i krajSára Zámečníková získala 2. místo na MČR
ské kolo atletického čtyřboje a postoupily do
v atletických vícebojích, a aby přivezla medaili,
finále. Tam ve velké konkurenci vybojovaly 5.
musela zvládnout 100 m přes překážky, skok do
místo. Nové Město reprezentovala tato děvčata:
výšky, vrh koulí, skok do dálky, hod oštěpem,
Sára Zámečníková, Barbora Felcmanová, Marta
sprint na 150 metrů a běh na 800 m.
Slonková, Anna Šanderová a Lucie Peňázová.
Karolína Špinarová získala zlatou medaili na
Jiří Hamza je šéf Českého biatlonu a předseda
Olympiádě dětí a mládeže v Ústeckém kraji a na
novoměstského Sportovního klubu. Jako takový
MČR v biatlonu v Novém Městě na Moravě získase významně zasloužil o rozvoj biatlonu v Novém
la všechny tři mistrovské tituly. V biatlonu vyhrála
Městě a díky organizaci špičkových závodů ve
také Český pohár za nejvyšší možný počet bodů
Vysočina Areně udělal z Nového Města vyhlev sezoně 2015/2016.
dávanou destinaci sportovců i turistů. 
-kbViktor Polášek je aktuálním
mistrem světa juniorů ve
skoku na lyžích. Od malička
trénoval v Novém Městě na
Moravě pod vedením zdejších
trenérů.
Karel Havlík je odchovancem
zdejšího fotbalového klubu.
Mnoho let hrával za první tým
a nyní předává své zkušenosti
dalším. Již pátou sezonu
pracuje s rezervním týmem
mužů. Postoupil s nimi z I. B
do I. A třídy, kde má dnes velmi dobré výsledky. Ve svých
68 letech je žijící ikonou SFK
Vrchovina.
Kateřina Pulgretová je velmi talentovaná atletka a velká
naděje tohoto sportu. Závodí
v kategorii juniorů a je velmi
úspěšná. Získala například
Kateřina Pulgretová podepisuje pamětní knihu Nového Města na
1. místo na MČR v běhu na
Moravě během setkání s vedením města.
1500 m.
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mezi širokou veřejností, i když tentokrát mimo
katastr města.

Břetislav Wurzel, SK OS NMNM

SP v běhu na lyžích se
vrátí v roce 2020
Závody Světového poháru v běhu na lyžích
se v Novém Městě na Moravě v příští sezoně
neuskuteční. Po rozvaze a s ohledem na současnou situaci týkající se financování sportu
se tak rozhodl Svaz lyžařů ČR. Světový pohár
se do České republiky vrátí v roce 2020 a následně bude pokračovat v dvouletém cyklu,
jak vyplývá z dlouhodobé dohody s Mezinárodní lyžařskou federací. 
-mah-

Letní olympiáda dětí
a mládeže
V zářivě zelených svítivých barvách odjel v sobotu 24. června 298členný tým Kraje Vysočina na Letní olympiádu dětí a mládeže do
Brna. V jeho řadách byli také reprezentanti
novoměstského atletického oddílu. Svými
výkony si o nominaci řekl Matouš Budig, který se představil v běhu na 100 m překážek
a 300 m, a Veronika Střešňáková, jež nastoupila v závodě na 800 m. O jejich výsledcích
se dočtete v srpnovém vydání Novoměstska.
-mah-

Náměty posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz.
Děkujeme
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017
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Slavnostní chvíle SFK Vrchovina

Trip Team ocenil nejlepší
mlaďochy
Členové horolezeckého oddílu Trip Team
ocenili své nejmladší členy. Na začátku
června vyhlásili vítěze zimní sportovně
dovednostní soutěže mlaďochů, do které se
zapojilo deset začínajících horolezčat. Stalo
se tak během tréninku na Vávrovce. První
tři nejlepší si kromě sladkostí odnesli také
zajímavé ceny, a to díky dotaci Českého horolezeckého svazu. 
-mah-

Zápas pro dobrou věc

Vedení SFK Vrchoviny ocenilo před výkopem okresního derby se Žďárem dlouholetého předsedu klubu
Jaroslava Michala. Tím vstoupil do pomyslné síně slávy a stal se čestným předsedou SFK Vrchovina.
Jaroslav Michal je již držitelem plakety KFS Vysočina a Ceny Karla Zlonického. Ocenění se dočkal
také Petr Dacer, který oslavil životní jubileum. Oběma fotbalovým oporám bylo poděkováno za jejich
činnost pro klub a rozvoj fotbalu vůbec.

Atletické představení v Pacově
Ve výborných výkonech pokračovali novoměstští
atleti také během třetího krajského kola družstev
mládežnických kategorií.
To se uskutečnilo 11. června v Pacově. Již počtvrté překonala rekord v hodu kladivem Gabriela
Bojanovská. Takřka o metr vylepšila výkon z Třebíče a hodnota krajského juniorského maxima
nově činí 42,15 m. Poprvé za 40 m hodila také
kladivářka Soňa Dvořáková. Její nejdelší pokus
měřil 40,28 m. V hodu diskem si vylepšila osobní
rekord Ivana Koktavá, a to pokusem v délce
33,39 m. Koktavá také ovládla oštěpařskou soutěž,
a to výkonem 39,48 m. Záda jí kryla Klára Bártová,
která o 17 cm pokořila hranici 35 m. Dařilo se

rovněž Kamilu Leštinovi, jenž ovládl jak soutěž
v hodu oštěpem (48,37 m), tak v hodu diskem
(36,11 m). Tradičně své soupeře válcovali běžci.
Osobní rekordy si v běhu na 800 m připsali Jiří
Kabrda (2:04,20), Jakub Škrdla (2:05,28) a Veronika Střešňáková (2:37,23). Závody této distance
pak vyhráli Kateřina Pulgretová (2:20,35) a Karel
Kulíšek (2:01,01). Velmi dobrý výkon v běhu na
200 m předvedla Patricie Šaclová. Cílovou pásku
protrhla v čase 27,72. Dařilo se také žákyním Denise Dvořáčkové, která si ve skoku do výšky připsala
142 cm, Nathálii Giger, jež finišovala v běhu 150
m za 20,08 či dálkařce Marii Kamarádové, která
dolétla na 439 cm. 
-hub-, -mah-

Kvalifikační závod v letním
biatlonu
Během posledního květnového víkendu se v areálu
Vysočina Areny konaly kvalifikační regionální závody žactva, dorostu a dospělých v letním biatlonu.
Téměř 150 závodníků od přípravky po veterány absolvovalo sobotní sprint a nedělní závody
s hromadným startem. V přípravce se blýskla
zejména Dominika Kocmánková, která dvakrát
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017

zvítězila. První místo brali žáci Michal Zaoral
ve sprintu a Daniel Malušek v závodě s hromadným startem. Dařilo se také žákyni Adéle
Horákovské, která vybojovalo 2. a 3. místo. Obrovské poděkování patří rodičům, kteří pomohli
s organizací a zapojili se jako rozhodčí.

Michaela Faltusová,-mah-

V rámci oslav Nova Civitas 2017 se na fotbalovém hřišti konal zápas pro dobrou věc.
Více než 500 diváků přilákalo benefiční
utkání výběru fotbalového internacionála
Ladislava Vízka, tzv. Vízkova Kozlovna,
s týmem naší nemocnice, doplněným o hráče divizního manšaftu. V rámci programu,
jenž nesl název Koruna pro muže, se na hřišti
ukázala řada bývalých ligových fotbalistů.
Slavnostního výkopu se ujala rychlobruslařka a olympijská vítězka Martina Sáblíková.
Poté následovala autogramiáda sportovních
hvězd. Výtěžek ze zápasu, který přesáhl 420
tisíc Kč, bude věnován oddělení urologie
novoměstské nemocnice. 
-mah-

Třináctka vyhrála krajský
přebor
O svoji budoucnost se novoměstský fotbalový
klub nemusí strachovat. Třináctiletí fotbalisti
jsou totiž krajští přeborníci. Rozhodly o tom
jednogólové výhry nad týmy z Bedřichova
a Chotěboře na závěrečném turnaji v Havlíčkově Brodě. Titul vystřílel dvěma góly Jiří
Mička. Během celé sezony si fotbalové naděje
připsaly pouze jednu porážku a zaslouženě se
mohou těšit z velkého úspěchu. 
-mah-

sport.nmnm.cz
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

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

1.7.1952 zemřel v NMnM akad. malíř František Hradecký, prof. kreslení na Gymnáziu v NMnM 19481952, 65. výročí úmrtí (narozen 12.1.1909 v Lysé
nad Labem)

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:
Antonín Kašpar – Strážci (do 28. září)
Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR (do 20. srpna)
Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven (do 1. října)
Antonín Kanta - Světlo nitra (do 17. září)
Ve své tvorbě je Kanta ovlivněn pouze vlastní myslí, náladou, případně se snaží zachytit své vnitřní
stavy. Velkou úlohu hraje v jeho tvorbě světlo.
Jonáš Ledecký – Komiksová tvorba (do 9. července)
Výstava komiksové tvorby českého výtvarníka,
kreslíře a hudebníka Jonáše Ledeckého.
Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů
(do 1. října)
Její tvorba zahrnuje figurální i abstraktní obrazy,
kombinované techniky, ilustrace, kresby, díla pro
děti a mnohé další.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 13. července 2017 v 17 hodin
Zdeněk Fuksa – Grafika ze sbírek Horácké galerie
Vernisáž výstavy vybraných děl brněnského malíře a grafika Zdeňka Fuksy. Jeho tvorba odráží
autorovu touhu dobrat se pravé umělecké výpovědi o světě. Díla jsou spjata s vizuálně vnímanou
realitou, v jiných případech jde o čistě abstraktní
kompozice.
úterý 18. a 25. července 2017 v 10 a 14 hodin
Léto s Horáckou galerií
Horácká galerie vás zve na zajímavé výtvarné
workshopy a edukační programy, které jsou
vhodné pro děti i dospělé.

Horácké muzeum

Horácké muzeum vás zve na výstavu Dějiny
udatného českého národa. Uvidíte na ní
obří leporelo populární autorky Lucie Seifertové. Její kreslený seriál uváděla Česká televize a namluvil jej Jiří Lábus.
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9.7. 1892 narodil se v Dědicích Jakub Bílý, katecheta
v NMnM, přispíval do časopisů od Horácka k
Podyjí, 125. výročí narození (zemřel 18.1.1959)
10.7.1972 zemřela v Maršovicích Pavla Křičková-Homolková, prof. na sociální škole Vesna v Brně,
spisovatelka, sestra Jaroslava a Petra Křičkových
45. výročí úmrtí (narozena 13.2.1886 v Kelči)
20.7. 1887 narodil se v Přibyslavi prof. Ing. Stanislav
Bechyně, zakladatel betonového stavitelství, studoval novoměstskou reálku, 130. výročí narození
(zemřel 15.10.1973 v Praze)

Stomatologická pohotovost
5. 7.MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303,
566 536 712
6. 7.MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134,
566 664 342
8. 7.MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí,
566 524 275
9.7.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 232
15. 7.MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303,
566 536 712
16. 7.MDDr. Jana Samohýlová, Vratislavovo nám.
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
22. 7.MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201,
605 171 774
23.7.MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka,
732 642 160
29. 7.MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové
Veselí, 566 667 236
30. 7.MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké
Meziříčí, 566 524 203

Městské lázně

Léto v Městských lázních
Otevřeno denně od 10:00 do 21:00, út a čt
od 6:00
Denně 15:00 - 17:00 lovení mořských živočichů a potápění
22.7, 5.8, 19.8. cvičení v bazénu 16:00
Sanitární den - otevřeno od 14:00 - 2.6.,
3.7., 11.8.
Noční lázně - otevřeno do 24:00 - 3.6., 24.6.,
15.7., 5.8., 26.8., 23.9.
Soutěž o nejvěrnějšího návštěvníka.

Z matriky
narozené děti
5.5. Jan Kadlec
20.5. Petr Teplý
23.5. Adam Fiala
24.5. Lukáš Mičík
7.6. Lucie Mikešová
jubilanti
5.6. Jaroslav Belatka
1.7. Ing. Vlastimil Krejčí
5.7. Jaroslav Kott
9.7. Ing. Jiří Staněk
10.7. Jaroslav Tatíček
12.7. Ladislav Procházka
16.7. Marie Kachlíková
18.7. Bohumil Havel
20.7. Zdeňka Brabcová
21.7. Milada Orlová
22.7. Jaroslav Příhoda
23.7. Marta Špičková
24.7. Anna Sedláková
25.7. Věra Böhmová

91 let
85 let
91 let
80 let
86 let
85 let
92 let
80 let
80 let
75 let
88 let
75 let
75 let
80 let

manželství
27.5. Veronika Horňasová, Petr Hanych
3.6. Leona Špačková, Martin Sáblík
10.6. Bohdana Šulcová, Tomáš Krejčí
úmrtí
20.5.
25.5.
29.5.
11.6.

Lada Roubínková (Dlouhé 1930)
Pavel Havliš (NMnM 1960)
Zdenka Ptáčková (NMnM 1939)
Vlasta Humlíčková (Maršovice 1938)

Městská policie

Městská policie informuje občany,
že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, kteří
by zajišťovali zejména v ranních
hodinách bezpečný přechod dětí
a školní mládeže na přechodech
pro chodce. Bližší informace u velitele MP Jiřího Hradila, telefon
566 598 441, 776 612 033.
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SERVIS
Minibazar
Hledáme pomocníka pro údržbu zahrady u domu
v Novém Městě na Moravě. 1x za dva až tři týdny.
Platba hodinová, nebo dle domluvy. Tel.: 736 707 502
Prodám palivové dříví smrkové. Cena 800 Kč/m³.
Ideálně NMnM a blízké okolí. Dovezu.
Tel.: 723 204 089
Výkup starého peří a nedraného peří.
Tel.: 720 543 953
Koupím byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 604 593 623
Daruji sektorovou obývací stěnu za odvoz - spěchá.
Tel.: 731 081 974
Hledám spolehlivou paní na drobné zahradní práce,
zejména pletí plevelu na zahradě u rodinného domu
v Novém Městě na Moravě. Vhodné pro paní v důchodu nebo i studentku. Tel.: 724 042 428
Prodám sportovní kočárek zn. Tako Flash, barva
černo-šedá, lehká stabilní konstrukce, skvělá ovladatelnost. Vhodný od 6 měsíců do 3 let, centrální brzda,

otočná přední kola s aretací, velký nákupní košík,
pojistka proti samovolému rozložení kočárku, zádová
opěrka a opěrka nohou s nezávislým polohováním,
bezpečnostní madlo a 5polohové bezpečnostní pásy.
Součástí je originální nánožník v barvě potahu a slída
proti dešti. Velmi pěkný, bez poškození, plně funkční,
po jednom dítěti, cena 1000 Kč. Tel.: 608 821 198
Hledám zájemce o společné hraní - styl Dixie: https://
www.youtube.com/watch?v=D3IJ05QntXQ. Žádané
nástroje zejména banjo, housle, kytara, flétna.
Tel.: 604 208 370; e-mail: dragon@megalith.name
Prodám pískovou filtraci k bazénu, bazénovou chemii, schůdky k bazénu, krycí černá vyhřívací fólie,
původní cena kompletu 4000 Kč, 2 roky v provozu,
cena dohodou. Tel.: 734 446 901
Prodám psací stolek s výsuvem na klávesnici, rozměr
90x50 cm, cena 500 Kč. Top stav. Foto zašlu e-mailem. Info prosím pouze SMS 737 344 567.

Prodám šicí stroj Lada ve skříňce. Má entl, šlapání
i na elektriku. Cena 500 Kč. Při rychlém jednání za
odvoz. Tel.: 774 609 532
Prodám starý velký sekretář asi z roku 1945, možno
vidět, za odvoz. Starší set z roku 1967, sekretář, prádelník, knihovna, rozkládací stůl, peřiňák, za odvoz,
možno vidět. Tel.: 774 609 532
Hledám doučování účetnictví pro střední školy. Přes
prázdniny. Tel.: 606 838 706
Pronajmu byt 2+1 s balkonem v NMnM na ulici
Tyršova. Serióznost, bezkonfliktnost, příjemné
jednání. Tel.: 774 079 213
Koupím garáž na Starém sídlišti u nádraží.
Tel.: 731 286 890
Koupím garáž na ulici Mírová, Horní nebo Žďárská
v Novém Městě. Tel.: 605 788 365

Městská policie informuje
Dne 7. 5. 2017 bylo na služebnu MP oznámeno, že
na kruhovém objezdu v Novém Městě na Moravě
je zaplavena část komunikace a mohlo by zde dojít
ke kolizní situaci. Strážníci na místě zjistili, že došlo k zanesení kovového roštu kanálu nečistotami,
které ihned odstranili, a voda odtekla. Celá věc byla
následně předána SÚS ZR k dalšímu opatření.
Ve večerních hodinách dne 7. 5. 2017 bylo

strážníkům oznámeno, že v ubytovně na ul. Soškova
dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na
místo strážníci zjistili, že v jednom z pokojů hraje
hlasitě televizor. Po upozornění na noční klid nájemník ihned televizor ztišil. Strážníci tak mohli
věc vyřešit na místě.
V průběhu konání SP horských kol zajišťovali strážníci MP dohled nad veřejným pořádkem

v centrální části města a podíleli se na usměrňování
dopravy na ul. Tyršova (KD), kde probíhala akreditace závodníků a jejich doprovodu.
Dne 23. 5. 2017 strážníci asistovali při otevírání
jednoho z bytů, kdy došlo k poškození zámku
vstupních dveří a majitelka se nemohla dostat
domů. Hasičům se podařilo byt otevřít během
několika minut.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Roky plynou jak tiché řeky
proud, jen vzpomínky zůstanou
a nedají se zapomenout. Dne
10. července uplynulo 30 let,
co nás navždy opustila naše
maminka a babička paní Marie Zelená z Nového Města na
Moravě. Stále vzpomínají syn s rodinou a dcera
s manželem.

Vzpomínka
Nejvíc nám
chybí ten,
koho jsme
měli a už nikdy
mít nebudeme.
Dne 30. června uplyne 15 let od tragické smrti našeho syna
Romana Tomka a 9. srpna uplyne 10 let od úmrtí
naší dcery Ivony Tomkové.

S láskou vzpomínají rodiče.
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Dne 15. července uplyne 20. výročí úmrtí naší
sestry a tety paní Marie Svobodové ze Zubří. Zároveň 7. prosince 2016 uplynulo 20 let od smrti
jejího manžela pana Josefa Svobody. Vzpomíná
rodina.

Vzpomínka
Dne 22. července uplyne rok
od úmrtí pana Františka Šimona, několikanásobného reprezentanta a olympionika v běhu
na lyžích. Máme Tě rádi, chybíš
nám. Manželka, děti František
a Monika

Vzpomínka
Dne 24. července by se dožil
80 let pan Bohuslav Běhounek. Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka a
děti s rodinami.

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,
jen velkou bolest zanechal jsi v
nás. Dne 29. června tomu bylo
5 let, co nás navždy opustil
pan Petr Kvíčala. Vzpomíná
zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Bolest je ticho světa. Dne 11.
července uplyne již 7 let, kdy
nás opustila v necelých 40
letech naše milovaná dcera
Andrejka Hlaváčková z Nového Města na Moravě. Za vzpomínku na Áju všem děkujeme.
S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra Katka s
manželem a dětmi Filípkem a Andrejkem.

Uzávěrka pro srpnové číslo Novoměstska je
15. července 2017. Své náměty můžete posílat na

zpravodaj @nmnm.cz.
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Hudební relax u vody, to je Váza fest
Léto, pohoda s přáteli a rodinou u vody, regionální, známější i zcela nové kapely, to je přesně
Váza fest, půldenní open air festival v docházkové
vzdálenosti od Nového Města.
Polovina prázdnin přímo vybízí strávit
společný čas v přírodě koupáním, kempováním
nebo cyklovýletem, tak proč poslední červencový pátek nespojit s hudbou a relaxací mezi
pohodovými lidmi. Právě v tu dobu se totiž
u novoměstského rybníku Koupaliště bude konat již 4. ročník multižánrového festivalu, který

dává šanci zahrát i méně známým nebo zcela
novým kapelám. Účast přislíbily kapely Revock, Magua, Pow, Jim Čert, KSV a elektronická
hudební performance kapely Ventolin.
Kdo si chce posedět s přáteli, vykoupat se,
poslechnout různé hudební žánry, zatančit si
nebo jen prostě vyrazit do přírody, tak nezapomeňte přijít v pátek 28. července odpoledne na
novoměstské Koupaliště.
-ek-

Kromě Slunohraní a Váza festu se
můžete těšit na Slavnosti medu,
které se konají 26.8. Na uplný závěr
léta tematicky navazují Slavnostmi
medu a vína 16.9. Podzim přivítáme
Svatováclavskými slavnostmi 23.9.

Malý festival, velké zážitky - Slunohraní začíná
Moravě špičková
bluegrassová kapela
Monogram, která už
25 let vystupuje na pódiích nejen u nás, ale
také ve Velké Británii,
Švédsku, Dánsku,
Francii, Itálii nebo
Holandsku. Bluegrassové housle představí
už v odpoledních
hodinách účastníkům
kurzů houslista Pepa
Malina, který vystupuje také s kapelou
Druhá Tráva nebo
Malina Brothers. Večer pak Monogram
zahraje jak tradiční
Členové Janáčkova kvarteta jsou nedílnou součástí festivalu Slunohraní.
bluegrassové skladby,
tak i mnoho vlastních
skladeb z posledního vydaného CD s názvem
Slunohraní přinese kurzy i kon- Take it Easy. Příjemnou atmosféru večera doplní
certy, město ožije hudbou.
vína z Vinařství Bukovský.
Ve čtvrtek 6. 7. čeká nádvoří Horácké galerie
Už první červencové pondělí se v Novém Městě
Barokní dýchánek. Flétnistka Michaela Koudelna Moravě setká 30 hudebníků a společně zaková nyní ukončila svá studia hudby na vysoké
sednou k notovým pultům. V prostorách Hoškole v polském Krakowě a do Nového Města na
rácké galerie začne 8. ročník Novoměstského
Moravě přizvala své spolužáky, s nimiž vytvořila
Slunohraní, festivalu, který přináší hudební
barokní seskupení. Diváci se mohou těšit na
kurzy i sérii tří koncertů.
barokní nástroje, komorní atmosféru a příjemné
Lektorský tým kurzů, které jsou určeny pro
průvodní slovo.
neprofesionální hudebníky, tvoří už od saméV pátek 7. 7. proběhne slavnostní závěrečný
ho začátku členové Janáčkova kvarteta. Jejich
koncert. Ten si už nikdo nedokáže představit
světová úroveň a způsob vedení lekcí vyvolávají
bez milých úsměvů Janáčkova kvarteta a jejich
velký zájem mezi hudebníky všech věkových
strhující hry. Letos se ke kvartetu připojí viokategorií a mnoho z nich se do Nového Města
loncellista Michal Hreňo a posluchači se mohou
na Moravě opakovaně vrací. Mají zde možnost
těšit na Smyčcový kvintet Franze Schuberta.
hrát v kvartetech, v orchestru, nechybí ani inKomorní orchestr, který bude opět vytvořen
dividuální konzultace.
z účastníků kurzů, zahraje, mimo jiné, skladbu
Ve středu 5. 7. zavítá do Nového Města na
Jana Křtitele Vaňhala pro sólový kontrabas a or12

chestr. Kontrabasista Marek Švestka je členem
mnoha hudebních seskupení, ve Filharmonii
Brno je vedoucím kontrabasové sekce. Po skončení koncertu čeká všechny pouštění lampionků
štěstí u městské kašny.
Vstupenky na koncerty lze rezervovat na webu
www.slunohrani.cz a poté si je vyzvednout před
začátkem koncertu nebo v malé festivalové
kavárně, která bude od úterý 4. 7. v provozu před
branou Horácké galerie vždy od 10:00 do 17:00.
Do kavárny je zván každý, kdo chce kromě dobré
kávy získat také informace o festivalu a nasát
jeho atmosféru.
-HK-

Benefice
Zveme vás na benefiční koncert Cambridge
University Musical Society Symphony Orchestra, dirigent John Tothill.
V sobotu 15. 7. 2017 od 19:00 do velkého
sálu Kulturního domu v Novém Městě na
Moravě, vstupné 100 kč.
Výtěžek bude věnován sociálním službám
a programům Portimo, o.p.s.

Letní kino
Novoměstská kulturní zařízení vás srdečně
zvou na promítání do letního kina. To bude
letos opět na dvorku Horáckého muzea.
25. 7. (Út) / 21:15 Špunti na vodě (česká
komedie), vstupné 40 Kč
26. 7. (St) / 21:15 Zpívej (animovaný),
vstupné 30 Kč
22. 8. (Út) / 20:30 Kráska a zvíře (rodinný),
vstupné 40 Kč
23. 8. (St) / 20:30 Odvážná Vaiana: Legenda
o konci světa (animovaný), vstupné 30 Kč.

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017

KULTURA

Těším se na bluegrassový workshop
Houslista Pepa Malina má na svém kontě už řadu
různých kapel a hudebníků. Dnes jsou to hlavně
kapely Monogram, Malina Brothers a Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs. S kapelou Monogram zavítá
tento mladý sympatický houslista na letošní Novoměstské Slunohraní.

toři Jaroslava Ježka, která je zaměřena hlavně na
improvizaci a jazz. Klasickou hudbu nehraji, ale
mám ji moc rád.
Na Slunohraní povedeš odpolední bluegrassový
workshop. Co může „klasické“ muzikanty na
bluegrassu překvapit?
Nejvíce se setkávám s údivem nad tím, že hraji
bez not. Vždy jsem se učil skladby podle poslechu,
rychleji jsem je tak dostával do paměti a do rukou.
Je potom snadnější improvizovat. Klasický muzikant dokáže hrát z not, ale s improvizací to bývá
horší, protože v ní většinou nemá praxi. Napíšu
jednoduchou skladbu, kterou se budeme učit podle
not, ale byl bych rád, aby se ji muzikanti naučili
zpaměti. Ukážu jim na ní principy bluegrassu
a bluegrassový „feeling“. Zkusí si také smyky,
protože v bluegrassu se tahá smyčcem trochu
jinak, je to specifická technika.

Publikum na Slunohraní bude jiné než na
bluegrassových festivalech, někteří lidé možná
půjdou na takovou kapelu poprvé. Jak bys
v několika větách bluegrass představil?
Kdo vůbec neví, co to bluegrass je, měl by
zhlédnout film „Bratříčku, kde jsi?“ s Georgem
Cloonyem v hlavní roli. Je v něm detailně vylíčeno, jak vznikaly první bluegrassové nahrávky,
film o bluegrassu hodně vypovídá. Bluegrass je
hudba amerického venkova, směs irské muziky
a country, hraje se na akustické nástroje a je charakteristický vícehlasými vokály.
Jak by se měli na bluegrass připravit muzikanti?
Určitě by se měli podívat, kdo byl otec bluegrassu Bill Monroe. Pokud by chtěli porovnat, jak
dlouhou cestu tato hudba urazila, doporučil
bych poslechnout si například Sarah Jarosz,
což je úžasná zpěvačka a hráčka na mandolínu,
mandolu a kytaru. Z kapel je to pak Hot Rize,
nebo Tim O‘Brien, zástupcem modernějšího
bluegrassu jsou rozhodně New Grass Revival
nebo Nickel Creek.

Na Slunohraní se hudebníci věnují převážně
klasické hudbě, mají zde lekce se členy Janáčkova kvarteta, hrají v komorním orchestru. Ty
jsi začínal s klasickou hudbou, nebo rovnou
směřoval k bluegrassu?
Začínal jsem v hudební škole a tam se samozřejmě
hrála klasická hudba. Poté jsem potkal ve svém
rodném městě Náchodě bluegrassové muzikanty,
s kterými jsem sbíral první zkušenosti. Začal jsem
bluegrass hodně poslouchat, učil jsem se houslová
sóla z nahrávek. Studoval jsem pak na Konzerva-

Léto s Horáckou galerií
Prázdniny jsou tu a s nimi přichází tolik očekávané
volno nejen pro děti, ale i pro dospělé. Pokud
ještě nemáte zamluvenou dovolenou, přemýšlíte
co s volným časem a chcete jej strávit se svými
blízkými, přijďte do Horácké galerie. Stalo se již
dobrou tradicí, že během letních měsíců probíhají
v prostorách galerie výtvarné dílny pro širokou
veřejnost. Ani letos tuto tradici neporušíme.
V několika termínech budou probíhat kreativní
workshopy, určené velkým i malým návštěvníkům,
pro skupinky i jednotlivce. V rámci této akce budete moci vyzkoušet techniku sgrafita, kterou
používali například umělečtí štukatéři v renesanci a později i náš novoměstský rodák Karel Němec. Na kurz sgrafita můžete přijít 18. července
a 19. srpna 2017 vždy od 10 a 14 hodin. U technik
stojících na pomezí řemesel a umění však ještě
zůstaneme. V dalších termínech budou probíhat
kurzy zhotovení mozaiky. Jedná se o plošnou výzdobu známou již v 6. stol. př. n. l., takže ji netřeba
příliš představovat. U nás se dozvíte něco o její
historii, ale hlavně si sami vyzkoušíte její výrobu.
Přijít můžete 25. července nebo 22. srpna 2017
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017

rovněž od 10 a 14 hodin. Kapacita úterních dílen je omezena, takže je dobré se předem ohlásit.
Organizované skupiny od pěti osob se mohou po
dohodě přihlásit i na jiný termín.
Nevybrali jste si z nabídky workshopů? Nevadí.
Máme pro vás připraveny zajímavé programy
vztahující se k aktuálním výstavám. Pokud máte
rádi hudbu, jistě vás zaujme program s názvem
Spoutané zvuky barev inspirovaný tvorbou Ireny Stanislavové. Ten představí nejprve díla zmiňované umělkyně, ukáže způsob její práce a nastíní
možnosti převedení zvuku do výtvarného umění.
Za poslechu různých skladeb si vytvoříte malbu
inspirovanou hudbou. K výstavě Antonína Kanty
jsme pak připravili program Jak oklamat zrak, ve
kterém si povíme o moderních výtvarných směrech, vyřešíte několik zábavných úkolů a vyzkoušíte zhotovit dílo ve stylu String Art. Zmiňované
programy jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a jsou určeny pouze organizovaným skupinkám
od pěti osob.
Neváhejte zarezervovat vhodný termín na e-mailu
haluza@horackagalerie.cz. 
HG

Muzikanti si s tebou nacvičí jednu skladbu,
a s Monogramem pak vystoupí večer dokonce
na podiu. Už jste jako kapela někdy něco takového zažili?
Nikdy a je to jedna z věcí, na kterou se už moc
těším. Zároveň se těším na Vysočinu, okolí Nového
Města je hezké. Setkání s festivalem Slunohraní
pro mne bude novou zkušeností. Myslím, že je
skvělé, že do Nového Města na Moravě jezdí hodně
lidí za muzikou. Je příjemné, když se člověk setká
s lidmi, kteří dělají stejnou věc. 
-HK-

Ocenění žáci ZUŠ
Hudební obor
Krajské kolo soutěže ZUŠ
Hra na housle: 2. místo – Marie Mahlová, Šárka
Blechová (přijata na Konzervatoř Brno)
Hra na klavír: 1. místo - Michaela Harvánková,
Martina Juračková, Marek Peňáz,Magdalena
Trödlerová – zvláštní ocenění za interpretaci
J.S.Bacha, 2. místo – Lukáš Chrást
Hra na kytaru: 2. místo – Kateřina Malušková,
Veronika Novotná, Kryštof Novotný
Celostátní kolo soutěže ZUŠ
Hra na klavír: 2. místo – Marek Peňáz
Literárně dramatický obor
Wolkrův Prostějov
Postup do celostátního kola přehlídky uměleckého přednesu: Veronika Blažková, Jan Poul
Dětská scéna 2016
Celostátní kolo přehlídky dětských recitátorů:
Jan Prosecký, Daniela Rosecká
Výtvarný obor
Soutěž ZUŠ
Krajské kolo soutěže ZUŠ soutěžní přehlídky výtvarného oboru - výtvarné projekty
Projekt „Přadlena“/žáci 7–15 let /: Zlaté pásmo
- postup do celostátního kola soutěže.
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Vázal knihy fortelně a kumštovně…
Knihařině se vyučili oba bratři Plevovi, a to více
méně náhodou. „Já jsem byl určený od tatínka na
zedníka. Ale mně se na zedničinu nechtělo, protože mě to táhlo vždycky ke knihám. Jednou jsme
šli s maminkou Českou Svratkou a tam vidím za
výkladní skříňkou cedulku: Zde se přijme mravný
hoch do učení. Antonín Bálek, knihař. Já povídám:
’Prosím Vás maminko, jděte se tam zeptat, jestli
by mě vzal’. A on mě vzal,“ vzpomínal po letech
spisovatel Josef Věromír Pleva. Po vyučení v roce
1915 pracoval jako knihařský dělník ve Frenštátě pod Radhoštěm, Novém Městě na Moravě
a v Moravských Budějovicích. A jak tomu bylo
u Bohuslava Plevy? Ten se z otcova rozhodnutí
měl vyučit ševcem. „Práce ale nebyla, takže jsem
místo učení na ševcovinu pásl kravky. Pak jsem byl
dělníkem na železniční trati do Tišnova. Ale pořád
jsem snil o knihařině. Tatínek odebíral brněnský
časopis Nový lid. Tam inzeroval knihař František Hejl z Tišnova, že přijme učně. Vyučil jsem
se v roce 1926.“
Josef Věromír Pleva pracoval po vyučení v roce
1915 jako knihařský dělník ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po válce nastoupil do tiskárny vydavatelského družstva v Novém Městě na Moravě. V roce
1924 ale vyměnil knihařské řemeslo za učitelské
povolání. Bohuslav Pleva u své profese zůstal celý
život. Po vyučení byl zaměstnán jako knihařský
dělník v nakladatelství Družstevní práce v Praze.
Chtěl však mít vlastní dílnu, a tak požádal Okresní
úřad v Novém Městě na Moravě o živnostenský
list. Ten mu byl vydán 30. listopadu 1929.
Knihařskou dílnu si Bohuslav Pleva založil
v domku svých rodičů na Malé ulici čp. 190. Když
začínal, měl jako každý tovaryš jen knihařskou
kostku, nůž a nůžky. „Neměl jsem stroj na řezání
ani ostatní vybavení. Neměl jsem sady písmen na
zlacení, ani zlatičku jsem neměl. A to všechno bylo
zapotřebí, abych při konkurenci, jaká byla, mohl
dělat takovou práci běžně a rychleji. Tak řezačka
stála deset tisíc korun, já neměl ani korunu. No
a další zařízení takových patnáct tisíc. Potřebné
peníze jsem si nakonec vypůjčil z peněžního
ústavu, ale splácel jsem to hrozně dlouho. Ještě
jsem to neměl splaceno a přišla válka. No ale dělat
se muselo. Kolikrát jsem v letních měsících pracoval už od půl pátý ráno, a dlouho do večera, to
nebyl čas na nějaké běhání venku. To jsem prostě
neznal neděli ani svátek. Musel jsem se snažit,
abych uhájil své živobytí.“
Ale nejen živobytí své, ale později i rodiny.
S manželkou Marií měl Bohuslav Pleva čtyři děti.
Snažil se proto získat co nejvíce zakázek. Knížky
přesto nikdy neodbýval. Chtěl je do světa vypravit
v co nejhezčí podobě, a tak na ně používal růz14

né vazby. Ty první byly jednoduché, zhotovené
z běžné, sedlářské nebo ševcovské kůže. Protože
neměl ani písmo, ani zlato, pokoušel se výzdobu
plasticky řešit dřevorytem. Těmito vazbami obeslal
v roce 1927 Podhoráckou výstavu v Tišnově. Po
ukončení výstavy dostal za knížky stříbrnou medaili a diplom. „Pak za mnou přijel inženýr Cink
z Díla, to byla sekce Svazu výtvarných umělců
v Praze. Pozval mě na Výstavu soudobé kultury, která se v roce 1928 konala v Brně. To jsem
považoval za největší vyznamenání. Knihy, které
jsem měl v Tišnově, jsem poslal do Brna. Byly tehdy v té velké rotundě vystavené. A když výstava
skončila a já si přijel pro knížky, tak mi řekli, že
už je někdo na mé jméno vyzvedl. Ale oni nevěděli
kdo. Moje důvěřivost se nevyplatila. Já jsem knihy
neměl pojištěné, ani jsem na to nemyslel ze samé
radosti, že se ukážu na takové výstavě.“Naštěstí
jiné knihy, vázané Bohuslavem Plevou, takový
osud neměly. Některé z nich natrvalo získaly místo
v jeho knihovně. Rád ukazoval návštěvám třeba
sbírku básní Zlom Konstatina Biebla. Měla vazbu
provedenou v červené vepřovici s ručním zlacením.
Na obálce byla kompozice vzájemně se protínajících linek s malým kruhem. S úctou jsem brala do
rukou také Heinův Heptameron s vazbou z bílé
kůže. Knihař na vazbě ručně vyzlatil a slepotiskem
dokončil torzo ženského aktu. I obálky dalších
knih, třeba Nezvalovy Básně noci, zdobí zajímavý
dřevoryt. „Ty výtvarné návrhy jsem si dělal sám.
Ale hodně mi pomáhal malíř Karel Němec. Taky
mně pomáhal malíř Rudolf Puchýř. Ale když jsem
se jejich návrhů nemohl dlouho dočkat a ta vazba
nečekala, tak jsem se diletantsky pokoušel sám.
No, tak jsem to začal dělat tím dřevorytem. Pak
jsem se naučil i zlatit ručně, potom i zlatit na hřbety
a pak už to jako běželo.“
Mezi knížkami v Plevově knihovně byla také
kniha vázaná v hnědém rypsu, tzv. Hnědá kniha
o požáru Říšského sněmu a Hitlerově teroru. Vyšla v roce 1933. Už samotná vazba napovídala,
před čím chtěl umělec varovat. Černý hákový kříž
překrývala bílá lebka. To kronika v jasně červené
barvě byla vázána později – v roce 1945. Desátého května téhož roku osvobodili sovětští vojáci
Nové Město na Moravě. Bohuslav Pleva knihu
nejprve svázal a pak nechal podepsat od kapitána Smirnova, Treťjakova a dalších osvoboditelů
města. Pamětní kniha Rudé armády má na obálce
vlys pěticípé hvězdy.S uměleckým knihvazačem
Bohuslavem Plevou, přátelé mu říkali Bohoušku,
jsem se seznámila někdy v létě v roce 1983. Když
jsem poprvé přijela na návštěvu, dostala jsem jako
dárek grafický list, který mu i s verši věnoval právě
malíř Karel Němec. „Knížek milovníci/ radujte se

všici/ vážu knihy fortelně/ kumštovně a bytelně./
Tlusté, malé, tenké, velké/ vědomosti nemám
mělké/ po bohatství nevětřím/ kůži zlato nešetřím./ Pamatujte na má slova/ knížky sváže Vám B.
Pleva./ Na Moravě v Novém Městě/ že se podivíte
jistě.“Ve svém milovaném městě měl také Bohuslav
Pleva první samostatnou výstavu z vazačského
díla, a to v roce 1931. Od roku 1950 se zúčastnil
výstav Svazu československých výtvarných umělců
v Brně a v Jihlavě. Další výstavy v Novém Městě na
Moravě se dočkal až v roce 1968. Šlo o společnou
výstavu s malířem Rudolfem Puchýřem, kterou
uspořádalo Horácké muzeum. Ale Bohuslav Pleva
nebyl v Novém Městě známý jen jako umělecký
knihvazač. Spolu s bratry Josefem a Oldřichem hrál
divadlo ve studentském spolku Horák. V roce 1930
dostal například roli důstojníka Armády spásy ve
hře Františka Langra Obrácení Ferdyše Pištory.
Vystoupil i v náročnějších rolích – hrál maršála
v Čapkově Bílé nemoci. Ve volných chvílích chodil
Bohuslav Pleva rád na procházky do okolí, zvlášť
směrem k obci Zubří nebo na Radňovice a Slavkovice. Byl zdatným turistou, účastnil se dálkových
pochodů Českomoravskou vysočinou.
Když byl domek čp. 190 na Malé ulici v roce 1968
kvůli bytové výstavbě zbořen, přestěhoval se Bohuslav Pleva ke svému synovi na Smetanovu ulici.
V jedné z místností si zařídil knihařskou dílnu.Knihařina však nevynášela tolik, aby Bohuslav Pleva
mohl uživit rodinu. Proto v roce 1954 přijal místo
ředitele Domu osvěty v Bystřici nad Pernštejnem.
V letech 1958 až 1960 byl v tomto městě ředitelem
Okresní lidové knihovny. Knihařině se věnoval jen
ve volných chvílích.
Před Vánocemi roku 1988 jsem od něj dostala pohlednici s nostalgickým textem: „Promiňte, že posílám místo svého P.F., jak to bývalo u mne zvykem,
jen tuto pohlednici. Moje ruce a nohy zatoužily po
nemocnici. Všechno trvá, než se ztrhá. A tak už jsem
na zaslouženém odpočinku. Hodně zdraví přeje B.
Pleva.“Po roce přišlo z Nového Města na Moravě
smuteční oznámení. Umělecký knihvazač Bohuslav
Pleva zemřel 22. ledna roku 1990. Věra Rudolfová
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Věčně živé ruce Bohdana Chudoby
V nedávné době získalo Horácké muzeum od
rodiny novoměstského uměleckého knihvazače
Bohuslava Plevy Pamětní knihu se zápisy vojáků
Rudé armády od května do července roku 1945.
Ke knize byl přiložen i dopis, ve kterém Bohuslav
Pleva přiblížil okolnosti vzniku Pamětní knihy:
„Tento památník jsem si připravoval v době, kdy
sovětská vojska bojovala před Brnem. Kůže i ruční
papír byl připraven k tomuto účelu po celou dobu
nacistické poroby. Vazba byla dohotovena ihned po
osvobození.
Titulní list napsal a kaligraficky upravil s. Jan
Kvapil, tehdejší účetní fy. B. Dvořák, továrna nábytku v Novém Městě n. M. Podpisy do památníku
se nezískávaly snadno. Hned od začátku setkával
jsem se s překážkami. Hlavní příčinou toho bylo neznalost ruského jazyka. Prvně jsem s knihou zamířil
do sídla štábu vítězného frontu RA, který měl sídlo
ve zdejším zámku. Poslali mne k jejich tlumočníku –
a tím k mému úžasu nebyl nikdo jiný, než p. prof. Bohdan Chudoba! Jakmile uviděl vazbu v červené kůži
s výrazným emblémem, hned si vzpomněl, že jsem mu
za války odmítl svázat knihy do červené kůže s odůvodněním, jak si pamatoval, že barevné kůže nemám.
„A najednou teď takovou máte!“ Tu jsem si schovával
pro tento účel – opáčil jsem. „Jak jste moh vědět, že
sem příjdou!“ A tak se stalo, že první zápis v knize
viz fotografii, se stal až dvacátého prvého května na
slavnosti, kterou uspořádala RA na novoměstském
náměstí tohoto dne, na počest ukončení vojny. Památník k podpisu předložil ing. Bohumil Franěk z Prahy,
který dlel v té době se svou manželkou v Novém Městě
a dovedl moji žádost patřičně zdůvodnit.
Překlad památníku mi zprostředkoval můj přítel
Zdena Ančík, bývalý redaktor“Trnu“, po válce pak
pracovník na ministerstvu informací, kde mi překlad
pořídili.
Památník je svázán do rudé kozinky podle vlast-

telstvím ORBIS – vázal jsem jej s. Jiřímu Groulíkovi,
profesoru na novoměstské reálce v r. 1928.“
Fotodokumentaci ze slavnostního shromáždění
na Vratislavově náměstí dne 21. května 1945 pořídil pan Jaroslav Beneš a tři snímky ze souboru
věnoval aktu zápisu do pamětní knihy. Ústřední
postavou zápisu je samozřejmě generálporučík
Filip Fedosejevič Žmačenko, kterému fotograf
věnoval oprávněně prioritní pozornost. Proto je
osoba, která mu předkládá knihu k zápisu, zachycena pouze na jednom snímku. Na dalším snímku
je ještě vidět její typický nos a na třetím snímku
z ní zbyly jen ruce, které knihu drží. Celková fotografie ale jasně ukazuje, že předkládající osobou
není Ing. Bohumil Franěk, jak vzpomíná Bohuslav
Pleva, ale již zmíněný Bohdan Chudoba.
K těmto fotografiím se váže úsměvná příhoda,
kterou mi vyprávěl kamarád Zdeněk Chudoba.
Stalo se to někdy v sedmdesátých letech minulého
století. V očekávání slavných májových dnů bylo
naše město jako vždy patřičně vyšňořeno. Ve výloze lékárny bylo velké tablo s fotografiemi z května
roku 1945 a mezi nimi i fotografie generála Žmačenka, jak píše zápis do pamětní knihy. Zdeněk
se u výkladu zastavil a se zájmem si prohlížel historické fotografie. V této chvíli k němu přistoupil
Ivko Tulis a oslovil ho: „Dobře se podívejte na ty
věčně živé ruce Vašeho strýce!“ Zdeněk se podivil, strýce nikdy neviděl a neznal, narodil se až po
jeho emigraci. Ve škole nás učili, že Lenin je věčně
živý, ale o věčně živých rukách Bohdana Chudoby,
nebo dokonce o něm samotném se nikdo neodvážil mluvit. Nelze se divit, jednalo se o obávaného
„reakcionáře“!
Do roku 1948 bývala při této příležitosti publikována fotografie s Bohdanem Chudobou, potom
ale přišla vhod fotografie, kde zbyly jen jeho ruce.
Bohuslav Pleva byl v letech 1960-1971 okresním
církevním tajemníkem…a nechtěl být v souvislosti se zápisem do pamětní knihy spojován
s „katolickým reakcionářem“
Bohdanem Chudobou, který
se díky své politické činnosti po
roce 1945 stal v našich končinách velice známou osobností. Proto Bohuslav Pleva
„transplantoval“ ruce Bohdana
Chudoby Ing. Bohumilu Fraňkovi.
Dnes už málokdo ví, kdo
byl historik a politik PhDr.
Bohdan Chudoba. Narodil se
21. 11. 1909 v Brně. Studoval
Záznam do Pamětní knihy osvobození, generál
historii na univerzitách v Brně,
Žmačenko a Bohdan Chudoba
Oxfordu, Římě, Vídni a Madridu
ního návrhu. Na zadní straně je použito dřevorytu
a v roce 1933 byl na univerzitě v Madridu-Alcalá de
“SSSR“, který byl použit na vazbu Deset let SovětHenarés promován na doktora historických věd.
ského svazu – sborník vydaný v roce 1927 nakladaV letech 1937–42 vyučoval dějepis na středních
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Bohdan Chudoba jako záložní důstojník československé armády v tlumočnické službě
školách v Brně a v Tišnově. Za okupace byl propuštěn ze školské služby a stal se komisařem Archivní služby a archivářem Českého zemského
archivu (1942–45) a zároveň spolupracoval s odbojem. Po válce působil 1945–46 na Ministerstvu
informací.
Byl politicky činný v ČSL, mezi roky 1946–48 byl
poslancem Ústavodárného Národního shromáždění republiky Československé. Zabýval se politickými a duchovními dějinami raného novověku
(16.–17. století), zejména pronikáním španělských
vlivů do střední Evropy, historickými souvislostmi
bělohorské porážky a dobovým zápasem katolické
a protestantské kultury v českých zemích. Je autorem řady článků, studií a knih. Psal též poezii
a prózu a překládal z mnoha jazyků. Byl charismatickým řečníkem a obávaným diskutérem a na
předvolebních schůzích Národní fronty s oblibou
znemožňoval komunistické agitátory. Na jeho
veřejné projevy a předvolební schůze vzpomínalo
mnoho pamětníků. Jako zásadní odpůrce komunistů věděl, co by ho doma za komunistického režimu čekalo, a tak na nic nečekal. Už 28. února 1948
emigroval. Zemřel 2. 1. 1982 v Madridu.

Jaromír Černý, Kateřina Kučerová

V minulém čísle v článku o vydavatelském družstvu bylo nesprávně uvedeno
jméno knihaře, který se vyučil v knihařské dílně Ladislava Slonka. Byl jím
Josef Havlík, nikoli Bohumil Havlík. Za
nedopatření se omlouváme.
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• ÈÒºÆÈ·¹ËÀ»Ê»ÌÊšÃË·ÀÉÊ»ì·ÉÅÌú¼Â»Î¿¸¿ÂÄċ

procesu
ÌšÈÅ¸Áő

• ÉÅËÌ¿É»Àċ¹ċ·ºÃ¿Ä¿ÉÊÈ·Ê¿ÌÄċì¿ÄÄÅÉÊ
Å¸Ï¸ÏÂÅÉÁÌúÂóƜ
• ÃÒÊ»·Â»ÉÆÅğÌÐºúÂÒÄċÊ»¹¾Ä¿¹Áó¾ÅÉÃúÈË
• získal jste praxi v oblasti strojírenství
• ÆÈÒ¹»ÉÆÅìċÊ·ì»ÃÀ»ÆÈÅÒÉÉ·ÃÅÐļ»ÀÃÅÉÊċ
• ÀÉÊ»ìÂÅÌúÁÁÅÃËÄ¿Á·Ê¿ÌÄċƑÉ»ÉÃÏÉÂ»ÃÆÈÅ
É·ÃÅÉÊ·ÊÄÅËÅÈ½·Ä¿Ð·¹¿ÆÈÒ¹»

• ÀÉÊ»É¹¾ÅÆ»ÄÊšÃÅÌóÉÆÅÂËÆÈÒ¹»
• ÐÄ·ÂÅÉÊÄúÃ»¹Áó¾ÅÀ·ÐÏÁ·À»ÆÈÅÒÉ
výhodou

Ä·ŀ»ÃÊšÃËÈÒº¿ËÌċÊÒÃ»
¿ÆÈ·¹ÅÌÄċÁÏÄ·ÆÅÐ¿¹»Ɠ

• »ļ¿ÐÅÌ·ìÉÊÈÅÀő
• »ļ¿ÐÅÌ·ìÌÉÊļ¿ÁÅÂ¿Éő
• ¸ÉÂË¾·ÉÊÈÅÀő·Ð·ļċÐ»Äċ
• È·¹ÅÌÄċÁÅººúÂ»ÄċÃÅÄÊÒŨ»·¸·Â»Äċ

Â¿Ũŀċ¿Ä¼ÅÈÃ·¹»ÅÊú¹¾ÊÅÆÅÐ¿¹ċ¹¾ÐċÉÁÒÊ»Ä·ÍÍÍƔÍ»È·Í»ÈÁƔ¹Ð.
ÈÅì»È·ÏÉÊļ¿¹»Ɯ

• ÀÉÃ»ÉÅËìÒÉÊċÉÁËÆ¿ÄÏƑÁÊ»ÈÒÀ»ºċÁÏºÂÅË¾ÅºÅ¸úŋÉÆúŀÄó¾ÅÉÆÅºÒļÉÁóÉ¿ÊË·¹¿Ä»ÐÒÌ¿ÉÂÒ
• ÃőŨ»Ê»É»ÉÊÒÊÀ»ºÄċÃÐÅÅÂ»¸»ÂőÌÆÅºÄ¿ÁËÌÏÐÄ·Ã»Ä·ÄóÃÌúÃ»¹ÁËÀ·ÁÅ ÄÄÅÌ·ÊÅÈ
• ÃőŨ»Ê»É»ÉÆÅÂËÉÄÒÃ¿ÆÅºċÂ»ÊÄ·¸ËºÅË¹ċ¹¾ÆÈÅÀ»ÁÊ»¹¾
• ¸Ëº»Ê»ÃÅ¹¿Ð·ŨċÊÆÅ¹¿ÊŋÉÆú¹¾Ë·ÉÅËÄÒÂ»Ũ¿ÊÅÉÊ¿ÉÄ·ŀċÃ»È·ƖÊšÃ»Ã
• Ä·¸ċÐċÃ»ÒÃʹʼºÄċºÅÌÅÂ»Äó·º·Âŀċ¸»Ä»¼¿ÊÏ

Wera Werk s.r.o.
ÒºÈ·ŨÄċʸʻʷʺ
ʼˀʺʷʸÏÉÊļ¿¹»ÄƔƔ
»ÂƔʼʽʽʼˀʷʿʹʻ
prace@werawerk.cz
ÍÍÍƔÍ»È·Í»ÈÁƔ¹Ð

·¹ÅÉ»ÃőŨ»Ê»Êúŀ¿ÊƜ

• Ìċ¹»Ä»ŨʽʼʷÁÅÂ»½őÆÈ·¹ËÀċ¹ċ¹¾Ë»ÈÏ
• ¿ÄÅÌ·Ê¿ÌÄċËÊ·¾ÅÌ·¹ċÄÒļ·ºċÆÈÅÆÈÅ¼»É¿ÅÄÒÂÄċÆÅËŨ¿ÊċƑÉ»ÁÊ»ÈšÃÉ»ÃőŨ»Ê»¸»ÐÅ¸·ÌÐÊÅÊÅŨÄ¿Ê
• ÌšÁÅÄÆÈÒ¹»Ä·ÄÒÈÅºÄċ¿Ã»Ð¿ÄÒÈÅºÄċŋÈÅÌÄ¿
ÅÁËºÀÉÃ»Ì»ÒÉÌÐ¸Ëº¿Â¿ÐÒÀ»ÃÅÌšŀ»ËÌ»º»ÄÅËÆÅÐ¿¹¿ƑÄ·Æ¿ŀÊ»ÄÒÃŨÒºÅÉÊƑÁÊ»ÈÒ
ÌÏÆÅÌċºÒo VašichÉ¹¾ÅÆÄÅÉÊ»¹¾ƔËÊÅŨÒºÅÉÊÌì»ÊÄúŨ¿ÌÅÊÅÆ¿ÉËÆÈÅÉċÃÆċÉ»ÃÄúÐ·ŀÂ»Ê»
Ä»¸ÅÅÉÅ¸ÄúºÅÈËìÊ»Ä·Ä·ŀ»Æ»ÈÉÅÄÒÂÄċÅººúÂ»ÄċƔúŀċÃ»É»Ä·ÒÉƘ

TOP HIT
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Uzávěrka firemní
inzerce dalšího
čísla Novoměstska
je 14. 7. 2017

novomestskoinzerce@seznam.cz
tel.: 602 740 881

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017

Najít tu správnou pojišťovnu
může být někdy voříšek
Kancelář ČSOB Pojišťovny v Novém Městě na Moravě
Najdete nás v Malé ulici č. 161
(za Nábytkem u Kozů, nedaleko prodejce Hyundai)

Kontaktní osoba Hana Trnková
739 497 638
hana.trnkova@obchod.csobpoj.cz

PO, ST: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 16.30
ÚT, ČT: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 15.30
PÁ: 8.00 – 14.00
Nabízíme:
pojištění vozidel
cestovní pojištění
pojištění majetku
penzijní připojištění
pojištění odpovědnosti
životní a úrazové pojištění
pojištění ﬁrem
stavební spoření

•
•
•
•
•
•
•
•

www.csobpoj.cz | infolinka: 466 100 777

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017
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TEĎ NA TO MÁTE
AKČNÍ NABÍDKA TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA TRUMF:
4,4l – 4,9l / 100 km, 101-111 g/km

Model ŠKODA FABIA TRUMF si teď může pořídit opravdu každý.
V rámci výhodného financování se ŠKODA Financial Services ho můžete mít za bezkonkurenční úvěrovou splátku 2 999 Kč
měsíčně včetně pětileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 Kč za váš stávající vůz. Navíc od 50% akontace můžete
získat 0% navýšení. Přijďte se sami přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA, nebo si rovnou zarezervujte testovací
jízdu na infolince ŠKODA, tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever
www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA HB TRUMF 1.0 TSI 70 kW v ceně 286 400 Kč (po započítání výkupního bonusu 10 000 Kč za vůz na protiúčet k prodejní ceně 296 400 Kč), splátka předem 105 000 Kč (36,66
%), výše úvěru 181 400 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 205 825 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 220 Kč, RPSN vč. pojištění 9,307 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední
nerovnoměrná splátka 57 280 Kč, měsíční splátka úvěru 2 476 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 999 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 3,99 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné
ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2017
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KALENDÁŘ AKCÍ
červenec

výstava

Dějiny udatného českého národa

Horácké muzeum

červenec

výstava

Irena Stanislavová - Ne-spoustané barvy tónů

Horácká galerie

červenec

výstava

Jonáš Ledecký - Komiksová tvorba

Horácká galerie

červenec

výstava

Drahomír Prihel - SKLO - ZEM - VESMÍR

Horácká galerie

červenec

výstava

Antonín Kanta - Světlo nitra

Horácká galerie

červenec

výstava

Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven

Horácká galerie

červenec

výstava

Antonín Kašpar - Strážci

Horácká galerie

1. 7. 8:00

trh

Farmářský trh - hraje Žďárský swingový orchestr

Vratislavovo náměstí

5. 7. 20:00

koncert

Novoměstské Slunohraní - Bluegrassový večer

Horácká galerie

6. 7. 20:00

koncert

Novoměstské Slunohraní - Barokní dýchánek

Horácká galerie

7. 7. 20:00

koncert

Novoměstské Slunohraní - Basa

Horácká galerie

8. 7. 12:00

sport

Novoměstský železný hasič

Vratislavovo náměstí

13. 7. 17:00

vernisáž

Zdeněk Fuksa - grafika ze sbírek HG

Horácká galerie

15. 7. 8:00

trh

Farmářský trh - workshop krabičky z recyklovaného materiálu

Vratislavovo náměstí

15. 7. 19:00

koncert

Cambridge University Musical Society Symphony Orchestra

kulturní dům

16. 7. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo náměstí

16. 7. 14:00

koncert

Rokytenská harmonika - sraz harmonikářů

Rokytno

18. 7.

workshop

Léto s Horáckou galerií - sgrafita

Horácká galerie

25. 7.

workshop

Léto s Horáckou galerií - mozaika

Horácká galerie

25. 7. 21:15

kino

Letní kino - Špunti na vodě (česká komedie)

Horácké muzeum

26. 7. 21:15

kino

Letní kino - Zpívej (animovaný USA)

Horácké muzeum

28. 7. 15:00

koncert

Váza fest - novoměstský open air festival

Koupaliště

29. 7. 8:00

trh

Farmářský trh - hraje Jásalka

Vratislavovo náměstí

30. 7. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo náměstí
Změna programu vyhrazena.
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