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Novoměstská pouť na Kostelíčku

Srpen v Novém Městě: pouť, biatlon i med
Letní novoměstská Pouť na Kostelíčku se letos koná 19. srpna. Mše svatá bude v 10:30 u
hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie. I
letos návštěvníky čeká řemeslný jarmark. Stánky
budou otevřené od 9:00 do 16:00. Na nejmenší čekají houpačky, kolotoče a spousta zábavy v areálu
pod hřbitovem v ulici Malá už od pátku 17. srpna.
Už desítky let pořádají novoměstští chovatelé v době Poutě na Kostelíčku tradiční výstavu
drobných zvířat v chovatelském areálu za nádražím ČD. Letos se bude konat 18.-19. srpna.
Výstavu navštíví každoročně stovky návštěvníků. Přesto mnohým spoluobčanům je zatím
toto místo neznámé. Chovatelé zde vybudovali
areál, který nemá žádná chovatelská organizace v okrese. Příjemné zázemí pro občerstvení
a posezení, dvě kryté výstavní haly s holuby a
okrasným ptactvem, drůbež a králíci venku.
Děti si mohou pohladit králíčky a jiné drobné
savce, vstup do 10 let je po celé dva dny zdarma.
Dnešní chovatelství se změnilo. Ubylo členů, ale
investice do areálu a aktivita členů se zvýšila.
Chov už nesleduje jako cíl produkci masa, vajec
apod., ale zaměřuje se na výstavnictví, chov tzv.
domácích mazlíčků, ochočených zvířat. Chovatelství je koníček náročný na čas. Zvíře nezná
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pojem dovolená nebo neděle. V tom se dnešní
společnost změnila, vlastně zpohodlněla. Přesto
jsou ti vytrvalí, kteří pokračují v započaté tradici
a mají následovníky.
V druhé polovině srpna bude naše město opět
světové. Ve dnech 22.–26. srpna se ve Vysočina Areně uskuteční MS v letním biatlonu. Vše
je již přitom připraveno na příjezd závodníků.
„Všechny práce směrem k letnímu biatlonu
byly koncem července připraveny na kolaudaci.
Rozšiřujeme zhruba o dva kilometry asfaltové
tratě a také upravujeme stadion tak, aby odpovídal požadavkům biatlonové unie. Je to další ze
série investic, aby se areál udržel v chodu,“ řekl
prezident ČSB Jiří Hamza. Úpravy se dotkly jak
prostoru stadionu, tak střelnice. Na startu světového šampionátu v letním biatlonu se představí
kompletní česká reprezentace. Chybět tu nebudou Veronika Vítková, Markéta Davidová, Michal Krčmář, Ondřej Moravec a Michal Šlesingr.
„Tato akce nabývá stále více na svém významu.
Po dosavadních předběžných jednáních by se
měli v Novém Městě představit v rámci přípravy
na hlavní sezonu i kvalitní zahraniční soupeři,“
dodal Hamza. Zatímco první dva dny budou probíhat tréninky a na středu je ještě naplánováno

oficiální zahájení MS, v pátek se závody rozběhnou naplno. Jako první se pojedou mix štafety
jak v juniorské, tak seniorské kategorii. V sobotu
se uskuteční závody ve sprintu a závěrečný den
nabídne ve všech kategoriích stíhací závody. Do
Vysočina Areny se vrací světový šampionát po
sedmileté přestávce a na startu se představí závodníci z více než dvaceti zemí. Vstup na všechny
závody je zdarma.
Konec prázdnin nám i sobě každoročně zpříjemňují včelaři Slavnostmi medu na Vratislavově
náměstí za katolickým kostelem. I včelařům
totiž končí letní zahálka a začíná práce, protože
musí pomalu začít připravovat svoje včelstva na
zimu. Slavnosti se letos konají 25. srpna a jako
obvykle se můžeme těšit na spoustu dobrot ze
včelí kuchyně. Budou se dělat bramborové placky
s medem, medová kaše, medové pivo, medovina.
Kromě toho se ale návštěvníci budou moci dozvědět leccos zajímavého ze života včel i jejich chovatelů. K vidění bude medomet, kterým se med stáčí
z plástů, včelařské nářadí a náčiní, úly a ukázky
práce s voskem. A k tomu všemu bude vyhrávat
živá hudba. Od 9:00 se mohou děti těšit na jednu
z oblíbených loutkových pohádek Honzy Hrubce.
-kb1
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Téma Novoměstska: Kultura v Novém Městě
Jak kvalitní je kulturní život v Novém Městě na Moravě
a podporuje jej město dostatečně?
Michal Pavel Vojta /ČSSD/
Nabídka kulturního vyžití v Novém Městě na Moravě je velice pestrá a bohatá. Vysoce hodnotím různorodost programu kulturního domu, která se neustále zlepšuje. Krásné programy nám také nabízí Horácká galerie, a to i díky inspirujícím prostorům.
Úžasná jsou představení, která pořádají NAŠI - doufám, že je tak mohu nazvat - ochotníci. Krásná představení, která pokaždé
vyvolávají vlnu kladných ohlasů. Patří jim veliký dík, protože si musíme uvědomit, že pobavení diváků věnují hodně svého
volného času. Krásné jsou i expozice Horáckého muzea. Těším se na ZUŠ v nových prostorách a jsem za ně moc rád.
Libor Černý /ANO 2011/
Zpětnou vazbou a odměnou všem, kteří se na kulturním životě města podílejí, je počet a spokojenost návštěvníků či hodnocení
odborné veřejnosti. Je s podivem, že oba pohledy se v hodnocení většinou neshodnou. Neshodnou se ani lidé na akcích. Mě třeba
ovlivňuje prostředí. Divili byste se, kolik lidí dokáže odradit pohled na záda a stan zvukaře, el. kabely po zemi, WC, fronta na
občerstvení, absence obsluhy u stolu na plesech, kvalita posezení, vzhled předsálí KD, pohled na plné odpadkové koše či hluk.
Upřednostňuji setkání a akce, kde mohu být součástí kultury, ne jejím pasivním konzumentem.
Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Z hlediska významného kulturního počinu nás v příštím školním roce čeká zahájení výuky v ZUŠ v nové budově. Byla bych ráda,
kdyby se podařilo v brzké době dokončit rekonstrukci prostor Horáckého muzea. Velký potenciál nabízí areál Horácké galerie.
Ovšem bez aktivity Kraje Vysočina je pouhým snem chystaná renovace tohoto objektu a jeho okolí. Těší mě, že kulturní dům
zase dělá čest svému jménu a je centrem, kam chodí mladší děti do volnočasových kroužků či dospělí za zábavou a vzděláváním
se. Srdcovou záležitostí je pak pro mě obnovení tradice novoměstského ochotnického divadla.

Kultura je jako zahrada
Novoměstskou kulturu má pod palcem ředitel
Novoměstských kulturních zařízení Dan Šimek.
Bavili jsme se s ním mimo jiné o tom, jak a podle
čeho vybírá umělce, kteří v Novém Městě vystupují,
a jakou má umění úlohu.
Jak jste chtěl změnit NKZ, když jste nastupoval
do funkce ředitele?
Střídal jsem ve funkci Veroniku Teplou. Spíš jsem
proto chtěl navázat na proces, který začala už ona.
Chtěli jsme celou organizaci zjednodušit. NKZ
v sobě zahrnují knihovnu, informační centrum,
Horácké muzeum, restauraci K Club a kulturní
dům. Každá z těchto složek byla vlastně samostatná a každá měla svého vedoucího. Tomu všemu
ještě velel ředitel. Výsledek byl takový, že cokoliv
změnit bylo velmi náročné. Chtěli jsme, aby NKZ
fungovala jako jeden celek, zaměstnanci pracovali
jako tým a lépe spolupracovali. Tak jsme celou
organizaci v podstatě sloučili.
Co je úkolem NKZ?
Knihovna a muzeum mají náplň jasně danou ze
své podstaty, kulturní dům je prostor pro pořádání
kulturních a jiných akcí a zajišťujeme také tradiční
městské akce, jakými jsou například Čertohrátky,
advent a Nova Civitas.
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Spolupracujete
při organizování kulturního života ve
městě i s jinými organizacemi?
Samozřejmě.Pokud nám ten
koncert či představení zapadá
do celkové koncepce, tak organizaci, která jej pořádá, vždy
vyjdeme vstříc a se vším jí pomůžeme. Velký sál kulturního domu
pronajmeme cizí agentuře, která
si tu potom uspořádá sama koncert. Samozřejmě po předběžné
dohodě, abychom věděli, co a kdo
tu bude hrát. Naposledy jsme to takto udělali při
koncertu kapely Lunetic.
Jak taková spolupráce vypadá konkrétně?
Jedná se o klasický pronájem. Oni chtějí odehrát
koncert, my jim poskytneme za úplatu prostor.
Výtěžek vstupného jde jim, my máme pouze peníze
za pronájem a pak samozřejmě za to, co lidé utratí
za občerstvení na baru. Takových akcí je ale velmi
málo.
Kolik akcí, které se v kulturním domě během
roku konají, pořádáte vy sami?
Naprostou většinu všeho, co se v kulturním domě

děje, pořádáme sami. Samozřejmě že do kulturního domu mají otevřené dveře i novoměstské
spolky, které si pronajímají menší sály a klubovny
v prvním patře. Sídlí u nás také Dům dětí a mládeže. Akce pro veřejnost, jako jsou koncerty, divadla a filmy, zajišťujeme z devadesáti procent sami.
Podle čeho vybíráte interprety, kteří v kulturním
domě a na městských slavnostech vystupují?
Snažíme se vyjít vstříc všem skupinám obyvatel.
Jde nám o to, aby nabídka kultury v Novém Městě
byla vyvážená. Při výběru ale mám zcela volnou
ruku. Limitující je pouze rozpočet. Každý rok posílám Radě města návrh rozpočtu na rok následující
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a tam je podrobně rozepsáno, kolik peněz půjde
na jaký žánr, tak aby si všichni přišli na své. To
znamená starší generace, střední generace, děti
i mládež.
Jakou úlohu má podle vás plnit kultura? Měla
by se skutečně zavděčit každému?
Já souhlasím s názorem, že kultura je tu od toho,
aby vzdělávala. Vzdělání souvisí s všeobecným rozhledem člověka. A proto i kultura musí
být pestrá. Myslím, že to byl filozof Jan
Sokol, kdo řekl, že kultura je něco jako
zahrada. V té by také neměl růst pouze
jeden druh rostlin, ale měla by být různorodá a zajímavá. A tím se snažím řídit.

z koncertu kapel Vltava a Energit. Povedlo se do
města dostat velmi zajímavé umělce. Byla to originální a kvalitní muzika, která se běžně neslyší,
a úžasný koncert. Také mě moc potěšily letošní
slavnosti Nova Civitas. Líbí se mi, když dokážou
lidé spolupracovat. Letos to ale bylo opravdu výjimečné oslavami 100. výročí založení republiky a
rekonstrukcí návštěvy TGM. Když jsem viděl, jak
lidé volají a mávají a vítají toho herce, který před-

Jakým způsobem vybíráte kapely,
řekněme třeba pro mládež? Podle
čeho se rozhodujete, kterou kapelu
oslovit?
U téhle práce je velmi důležité mít
přehled o tom, co se na kulturní scéně
děje. Snažím se proto navštěvovat kluby
a divadla a tam vybírám. Velmi dobré
jsou na toto hudební festivaly. Je to sice
náročné, ale dá se tam za den vidět velké množství umělců. Mám také hodně přátel dramaturgů
v divadlech nebo produkčních a promotérů. S nimi
se o kultuře bavím a vzájemně se informujeme o
zajímavých umělcích. To, že vám někdo známý dohodí tip na dobré vystoupení, je velmi častý model.

stavoval TGM bylo to jako by oni sami byli vlastně
herci. Jako by hráli tehdejší lidi, kteří Masaryka
skutečně vítali. Nebyli už jen pasivním publikem,
ale zapojili se do té akce. A ta atmosféra, kdy celé
město společně vlastně hraje divadelní hru, byla
fantastická.

Co považujete za svůj největší promotérský
úspěch?
Tady by bylo potřeba definovat, co znamená
úspěch? Jestli je to velká návštěvnost, velká tržba nebo něco jiného? Musím podotknout, že
v žádném městě v naší republice se kultura nedělá pro zisk. Vždy a všude je dotovaná, protože
ze vstupného prostě vydělávat dlouhodobě nelze.
Největší radost v poslední době jsem osobně měl

Jaké změny se vám za poslední roky podařilo
udělat, kromě těch organizačních?
Myslím, že se nám povedlo oživit kulturní dům.
V podstatě neustále se tam něco děje. Spolky tu
pořádají své akce, jsou tady různé kurzy, trhy,
dílny. Funguje tu hudební zkušebna, kde několikrát týdně zkouší novoměstské kapely. Mám
radost například z Tančírny, což je projekt, který
už se skvěle etabloval, a na tančení kurzy chodí

pravidelně kolem šedesáti Novoměšťáků. Podařilo
se také rozjet kino. Promítáme čtyřikrát měsíčně
a lidé u nás oceňují jak kvalitu obrazu a zvuku.
Krátce po svém nástupu jste se také pustil do
rekonstrukce restaurace Včela. Tu nyní sami
provozujete jako K Club. Byl to risk, který se
vyplatil?
Z hlediska toho, jak si představujeme, že by měl
kulturní dům fungovat, tak určitě ano. Restaurace je důležitým místem, kam si mohou
lidé sednout před a po představení. Provozujeme také bar v přísálí. Opět jde o to, že
když je celý tým restaurace součástí NKZ,
vše je jednodušší a nemusíme se s nikým
složitě dohadovat na tom, co je potřeba.
Restaurace také provozuje stánek s občerstvením na venkovních akcích. Ekonomicky
to bylo ze začátku samozřejmě ne zrovna
růžové, lidé měli k nové restauraci ostych.
Ale situace se už loni stabilizovala a dnes
provozujeme K Club s mírným přebytkem.
Dlouho už se mluví o rekonstrukci Horáckého muzea, jehož expozice a depozitář byly dlouho zanedbané. V jakém je stadiu?
V muzeu se pracuje a rekonstrukce probíhá. Tyhle
věci ale nejdou udělat ze dne na den. A to nejenom
proto, že jsou velmi nákladné. Do této chvíle se
podařilo udělat novou střechu, protože do té staré
zatékalo. Vybourali jsme starý depozit, který byl
naprosto nevhodný. Kurátorka muzea Alice Hradilová nedávno dokončila novou stálou expozici
Karla Němce. Nová je také expozice skla a litiny.
Myslím, že to je velký kus práce. Na celkovou rekonstrukci bylo ale potřeba získat dotace. Podle
předpisů EU ale město může v určitém období
čerpat jen omezené množství dotací. A tato hranice
byla v Novém Městě naplněna. Od příštího roku
ale můžeme žádat znovu. 
-kb-

Kultura jde napříc celým městem
Jednou z organizací, která se nezanedbatelně
podepisuje na kulturním dění v Novém Městě na
Moravě, je i Horácká galerie. Zajímavá je nejen
její stálá expozice, ale také řada akcí, které pořádá
ve spolupráci s městem. V poslední době to je například venkovní expozice soch a plastik. „Poslední
dobou intenzivně spolupracujeme s NKZ. Klasicky
dobrou máme spolupráci s Horáckým muzeem nebo
s novoměstskými spolky. Rád bych vyzdvihl zejména
sbor Novocantus, se kterým v budoucnu plánujeme
zorganizovat celou řadu kvalitních koncertů,“ říká
ředitel Horácké galerie Josef Chalupa. Horácké muzeum nedávno představilo zbrusu novou expozici
Karla Němce a skla. Expozice je součástí rozsáhlé
rekonstrukce muzea. Projekt připravil novoměstský architekt František Brychta. „Je rozdělen na
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několik etap, které by se měly realizovat postupně.
Kromě nové Němcovy expozice se už podařilo
zrekonstruovat půdu muzea," říká Brychta. Jeho
návrh, který už v minulosti schválilo zastupitelstvo města, počítá s novou přístavbou na dvorku
muzea, kde bude sociální zázemí pro návštěvníky
a kancelář, dále s výtahem a celkovou technickou
rekonstrukcí budovy. I novoměstské gymnázium
se podílí na kulturním životě. Pravidelně pořádá
předvánoční koncerty a k 50. výročí úmrtí Vincence Makovského uspořádalo velkou vzpomínkovou
akci. „Ve spolupráci s Horáckou galerií jsme v aule
gymnázia uspořádali koncert Janáčkova kvarteta,
zaměřený na jednotlivé etapy sochařova života. Dále
pod vedením kolegyně L. Prokopové připravujeme
výstavy výtvarných děl studentů, pod vedením ko-

legy M. Bukáčka výstavy fotografií, pod vedením
kolegy P. Peňáze zpřístupňujeme putovní výstavy z
dějin a další aktivity. Vše je přístupné nejen našim
studentům, ale i žákům okolních škol a veřejnosti.
Pro příští rok pak připravujeme připomenutí 125.
výročí založení našeho gymnázia,“ říká ředitel novoměstského gymnázia Jiří Maděra. 
-red3
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Co nového je v místních částech?
Vedle velkých investic města, jakými jsou Městské lázně nebo Komunitní dům pro seniory, se zdají být drobné projekty místních částí zanedbatelné a nedůležité. Pro život místních lidí ale mají velký význam. Zeptali jsme se proto předsedů osadních výborů, jak se daří vedení místních částí
zlepšovat život svých obyvatel?
Tomáš Krejčí, Pohledec
Pohledec je jednou z velkých místních částí Nového
Města. V posledních letech se nám podařilo zrekonstruovat povrchy části místních komunikací,
zrekonstruovat střechu na kulturním domě, zrekonstruovat sociální zařízení a jídelnu v základní
škole, připravit realizaci prodloužení cyklostezky
chodníkem do obce a především spustit zasíťování
stavebních parcel a zároveň úspěšně je prodat. Dětské hřiště bylo osazeno několika herními prvky.
Pohledec z rozpočtu podporuje spolky sportovců, hasičů, žen a rodičů při základní škole. Jejich
práce se u nás odráží nejenom ve fungujících
organizacích, ale také v kulturním, sportovním
a společenském životě lidí, za což jim patří velké
poděkování. Zrychleně se nám daří splácet dluh
Novému Městu za vybudování kanalizace. Celkem
bylo proinvestováno zhruba 13 milionů korun.
Čekají nás další důležité akce, jako je přesun elektrického vedení do chodníků a následně rekonstrukce povrchů místních komunikací. Musíme
se snažit prosadit vybudování přechodů pro chodce na frekventovaných místech u školy a místní
prodejny. Pro toto všechno je Pohledec dobrým
místem k bydlení a spokojenému žití.
Miroslav Lukeš, Rokytno
Vzhledem k tomu, že jsme delší dobu doufali, že se
na Rokytně vybuduje kanalizace, tak jsme šetřili a
prováděli jen to nejnutnější. V roce 2015 jsme vyměnili krytinu střech na dřevníku u hasičárny, dále
jsme u hasičárny vyměnili vchodové dveře a postavili zádveří a zrekonstruovali čekárnu na autobusové zastávce. V roce 2016 jsme vyměnili v celé
obci veřejné osvětlení, opravili místní komunikaci
u trafostanice a komunikaci směr na Vlachovice,
takzvanou „devítku“. V roce 2017 jsme pořídili
nový herní prvek na víceúčelové hřiště. Dále začala
v loňském roce stavba již zmíněné kanalizace, která
v letošním roce pokračuje, a během letošního roku
bude nainstalován radar na měření rychlosti. Celková částka těchto akcí přesáhne 10 milionů korun.
V budoucnu bude jistě co vylepšovat, ale budeme
finančně omezeni vzhledem k tomu, že budeme
mít dluh za odkanalizování Rokytna.
Eva Felcmanová, Maršovice
V Maršovicích byla v roce 2015 zrealizována
rekonstrukce veřejného osvětlení, v roce 2016
byl instalován radar na měření rychlosti, pořídili jsme nádoby na bioodpad, navýšili jsme počet
kontejnerů na plasty. V roce 2017 místní hasiči a
občané Maršovic vybudovali dětské hřiště a byla
opravena místní komunikace od Knězovce po
Maršovskou Rychtu. V letošním roce proběhne
4

oprava MK na „humnech“. V následujících letech
plánujeme opravu místní komunikace na horním
konci. Postupně a průběžně místní hasiči opravují
a udržují obecní budovu a hřiště. V Maršovicích
bylo za poslední čtyři roky proinvestováno celkem
3,8 milionů korun.
Josef Košík, Slavkovice
Snahou osadních výborů místních částí je, aby
jejich rozvoj nezaostával příliš za rozvojem samostatných obcí. Nezbytným prostředkem je spolupráce zastupitelů z MČ s novoměstskými a dělené
sledování jednotlivých rozpočtů. Také ve Slavkovicích se mnohé věci podařily. V letech 2014-2018
to byly: dešťová kanalizace na horním konci, nátěr
střechy a výměna oken v KD, opěrná zeď a chodník
u ZŠ, rozšíření VO, nové herní prvky, nová okna
a dveře v MŠ, opravy komunikací, nátěr střechy
a výměna oken v ZŠ, nová místní komunikace u
5 rodinných domů, nový chodník ke KD, nákup
sekacího traktoru, pamětní deska O. Blažíčkovi.
Dále pro SDH nákup Ford Transitu, el. centrály,
přívěsu a přileb. Drobné opravy na školách, KD,
hasičské zbrojnici i místních komunikacích probíhají každoročně. Celková částka pro investice a
opravy dosáhla 5,6 milionů korun. Jsme ale nuceni
odložit GO dešť. kan. na dolním konci. Musíme
též odložit boční přístavbu hasičské zbrojnice, a
to již jenom z důvodu přetíženosti stavebních firem. Chtěli bychom poděkovat našim spolkům za
výchovu mládeže a dobrou součinnost při údržbě
záhonů, zeleně i místních komunikací. S přáním
dalších úspěšných let místním částem i Novému
Městu Josef Košík.
Vlastimil Lukeš, Petrovice
Petrovicím se v posledních čtyřech letech dařilo.
Proinvestovali jsme více jak 4 miliony korun. Tato
částka byla rozdělena na opravy kulturního domu,
na opravy kanalizací a nových povrchů vozovek,
postavili jsme novou hráz dolního rybníka, opravili
kapličku a vybudovali nový chodník u čp. 32. SDH
Petrovice získal nový vůz Ford Transit. Také se nám
dařilo udržovat stávající komunikace. Provedli
jsme nátěry zábradlí okolo rybníku. Opravou prošel
i památník obětem 1. světové války. Nového oplocení se dočkalo i dětské hřiště. Tyto čtyři roky byly
na investice do Petrovic nejsilnější za posledních
30 let. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se na zkrášlení Petrovic podíleli.
František Hudeček, Hlinné
Stěžejní akcí realizovanou v období 2015-2018 byla
kompletní rekonstrukce budovy osadního výboru
čp. 46. Po kompletní výměně střešní krytiny v roce

2014 byl v roce 2015 proveden nátěr fasády, vnitřní
oprava elektroinstalace a sociálního zařízení, dále
pak zateplení stropu a půdní stěny bytu v této
budově. V roce 2016 byla provedena rekonstrukce podlah, zařízení a vybavení kuchyňky. V roce
2017 byly instalovány vertikální žaluzie a položena
nová zámková dlažba chodníků, včetně terénních
úprav před budovou OV. Na dětském hřišti byly instalovány tři nové herní prvky (skluzavka, šplhadla
a houpací koník), na sportovišti byly postaveny
nové střídačky. Dále bylo v obci rozšířeno veřejné
osvětlení o dva body a u všech bodů byla vyměněna svítidla. V místní kapli byla provedena výměna
jističů a elektroinstalace (2017). V letošním roce
je plánována realizace altánu u kaple a výměna
vjezdových vrat do hasičské zbrojnice. Celkem se
proinvestovaly 2 miliony korun.
Josef Kocanda, Studnice
V místní části Studnice se v posledním čtyřletém
období podařilo provést částečnou rekonstrukci
obecní budovy, byly provedeny opravy místních komunikací a v roce 2017 se sbor SDH dočkal nového
zásahového vozidla. Na tyto akce bylo zapotřebí
asi 600 tisíc korun.
Ilona Komínková, Jiříkovice
V tomto volebním období jsme se soustředili na
větší akce, jakými byla oprava komunikace na
horním konci, a to včetně vybudování nové dešťové kanalizace a vybudování části osvětlení. Letos
byla v plánu další oprava komunikace, ale vzhledem k finanční náročnosti by měla být zařazena až
příští rok. Snažíme se na tyto velké akce našetřit,
aby se mohly dělat najednou. Zmodernizováno
bylo i veřejné osvětlení, vyměněna byla veškerá
svítidla. Hasiči se konečně dočkali výměny vrat a
nátěru střechy, samozřejmě jsme nezapomněli ani
na kapličku. Proběhlo odizolování, výmalba a nátěry. Rovněž pokračovaly opravy kulturního domu.
Těch bylo mnoho, ale většina z nich nepřesahovala
částku 50 tisíc korun. Kromě dveří v KD byla vyměněna i část oken, udělána nová elektřina, kdy
veškeré práce byly zdarma. Platil se pouze materiál.
Po opravách byl KD vymalován, nově nasvícen,
nechybí ani žaluzie. O vybavení KD se postaral
Spolek Jiříkovice. Po dohodě s vedením města jsme
se snažili zařazovat akce tak, aby byly dostatečně
finančně kryty a aby zbyly finance i pro příští osadní
výbor. Předáváme následujícímu osadnímu výboru ušetřenou značnou finanční částku, takže
bude moci realizovat své plány v dalším volebním
období.
Pokračování na straně 5
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Ladislava Kachlíková, Olešná
V Olešné byla po volbách v roce 2010 obnovena
činnost OV, který fungujedodnes. Základním
problémem bylo stanovit priority v rozvoji obce
a vyjít s financemi. Byly realizovány dvě etapy
chodníku, třetí je ve fázi přípravy a s tím souvisí
i hotový projekt lávky podél mostu. Byly obno-

veny brány na hřbitově, márnice, fasáda kostela,
prostranství v jeho okolí, rekonstruován vodovod,
jehož poslední etapa bude realizována v srpnu,
provedena rekonstrukce osvětlení, pokračování
tzv. Bobrovské, a dětského hřiště. Úprava dalšího
bude provedena v září. Byly vyřešeny problematické pozemky z minulosti u bývalé prodejny. Díky
p. Blahovi je obec posečena, p. Špánková udržuje
autobusovou zastávku, funguje školička „U Bu-

dulínka“. Své místo mají kontejnery, SDH má nové
auto apod. V každé obci se najdou kritici, kteří vědí
vše nejlépe, aniž by se seznámili s podstatou věci
a byli ochotni přiložit ruku k dílu. Věřím, že těch,
kteří chtějí vidět výsledky, kterých bylo dosaženo, je
více. Za to patří můj dík členům OV, členům SDH
Olešná a aktivním občanům naší obce. Celkem se
proinvestovaly 4 miliony korun. 
-red-

Ostatní obce by si z nás mohly brát příklad
funguje pouze u investic. Týká se také například
prodeje pozemků, směny pozemků a podobně. I
když například záměr prodeje musí schvalovat
zastupitelstvo, v naprosté většině návrhy místních částí schválí. A když místní část prodá pozeJakým způsobem jsou spravovány místní části?
mek, peníze jdou do jejich rozpočtu. Myslím, že
V čele místních částí stojí osadní výbor. Jak jsou
do budoucna by to mohlo sloužit jako model pro
jeho členové voleni?
některé další obce, které jsou malé a mají problém
Osadní výbory jsou sestavovány vždy po volbách
se samostatností.
do obecních zastupitelstev. Jedním z prvních kroků
Jak to myslíte?
zastupitelstva města po volbách je zřízení osadních
Obce, které mají například 100, 60, 40 obyvavýborů. Každá místní část má
tel, mají často problém sestavit samosprávu a
možnost si navrhnout různými způmyslím, že cestou do budoucna pro ně je jejich
soby několikačlenný osadní výbor.
administrativní slučování. Takové celky by si
Je na jejich vůli, kolik členů bude
pak mohly brát příklad z toho, jaký je systém
výbor mít. Například v Hlinném
v Novém Městě na Moravě.
se určí, že v osadním výboru bude
Vidíte ještě nějaké další výhody, které systém
sedm lidí. Občané dostanou speciexistující v Novém Městě přináší?
ální anketní lístky, kam vyplní sedm
Výhod je celá řada. Celý systém je nastaven velmi
jmen. Lidé s největším počtem hlaefektivně. Je například velmi důležité, že osadní
sů jsou potom jmenováni novými
výbory jsou složené z lidí, kteří znají místní poměčleny výboru. Pokud někdo z nich
ry. Úředník z Městského úřadu v Novém Městě
nominaci odmítne, oslovíme dalšítak získá všechny potřebné informace, a nemusí
ho kandidáta v pořadí.
tak absolvovat složité místní šetření. V místních
Jak vypadá spolupráce města a
částech jsou navíc stále lidé ochotni udělat něco
osadních výborů?
navíc, starat se o svou obec. Příkladem budiž
Osadní výbory jsou na radnici v
zeleň. Kdyby měly všechny trávníky sekat TechStanislav Marek (vlevo) při pietě za Cyrila Musila na Studnicích
mé kompetenci. Každý měsíc se
nické služby, tak by to nikdy nemohly zvládnout.
pravidelně scházím s předsedy
V místních částech si trávu ale posekají sami a
osadních výborů, kde probíráme záležitosti místobčané Nového Města, a prostředky na ně proto
odměnu řešíme dohodou o pracovní činnosti.
ních částí. Řešíme tam, jaké mají jednotlivé místní
jdou i z rozpočtů místních částí. Tyto konkrétní
Za tímto účelem jsme zakoupili už i potřebnou
části problémy, požadavky a podněty.
provozní výdaje jsou opětovně odvozeny podle
techniku a celkové náklady jsou mnohokrát nižší,
Co je výsledkem takových jednání? Vyplývají
počtu obyvatel dané místní části. Toto takzvané
než kdybychom museli všechno dělat sami nebo
z nich nějaké konkrétní kroky? Kdo se žádostmi
klíčování také bylo největším kamenem úrazu
najímat externí firmu. Peníze šetří i spolky, které
předsedů zabývá?
v prvních letech, kdy byl tento systém přerozděrůznými brigádnickými akcemi zlevňují provoz
Z každého jednání je vyhotoven zápis. Všechny
lování peněz zaveden. Spory byly zejména o to,
místních částí. Za ty roky je jasně vidět, že systém
požadavky jsou v něm zařazeny a vždy je pověřen
jaké položky budou společné, na co budou místní
je životaschopný. Místní části vypadají mnohem
úředník, který má danou problematiku na stačásti muset přispívat. Myslím, že není nutné, aby
lépe než dřív.
rost. Tyto úkoly jsou následně na příští poradě buď
místní části platily velké investice města, jako byla
Místní části máte ve své gesci vy. Čím se řídíte
vyřešeny, nebo případně se vybere nejvhodnější
třeba stavba Městských lázní, ale na jejich provoz
a jaký máte cíl?
varianta řešení.
místní části přispívají.
Agenda místních částí tvoří asi pouze pětinu mé
Jak jsou místní části financovány? Jsou samoJaká je praxe v jiných městech?
pracovní náplně. I když si rozpočty sestavují místní
statné, nebo zcela závislé na městu?
Myslím, že náš způsob je spravedlivější než jinde.
části samy, já dbám na to, aby se nezadlužovaly. Na
Už před deseti lety jsme zavedli systém, který je,
V jiných městech se na místní části často zapovelké investice si musí místní části našetřit. V ojetroufám si říci, opravdu výjimečný. Spočívá v tom,
míná. Všichni by samozřejmě chtěli více peněz a
dinělých případech vypomůže město. Aktuálně se
že ačkoliv dostávají místní části peníze z rozpočtu
vždy se musí najít nějaký kompromis. My se o to
to například týká kanalizace v Rokytně. Rokytno
města, který každoročně schvaluje zastupitelstvo
snažíme. Místní části mají velkou samostatnost a
mělo našetřeno 3 miliony korun, 8,5 milionů zaměsta, mají stejné pravomoce nakládat s finančnímohou se samy rozhodnout, jak své peníze utratí.
platilo město a tyto peníze bude Rokytno příštích
mi prostředky, jako kdyby měly svůj vlastní rozTo v jiných městech není. Tato autonomie ale neněkolik let městu vracet. 
-kbNa radnici má místní části na starosti místostarosta
Stanislav Marek. S ním jsme hovořili o tom, jak
vypadá spolupráce města a místních částí a jestli
město na jejich potřeby občas nezapomíná?
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počet.
To tedy znamená, že jsou při rozhodování o investicích na městu v podstatě nezávislé?
Do velké míry ano. Každé místní části jsou přiděleny finanční prostředky z rozpočtu města úměrně
podle počtu obyvatel. Akce a projekty, které se
konají na území dané místní části, si potom platí
ze svého rozpočtu. Z rozpočtu ale musí přispět na
některé společné služby. Část peněz tak například
posílají na provoz městské policie nebo městského úřadu. To jsou služby, které využívají všichni
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Nejlepší nožíř má dílnu v Radňovicích
Pan Miloš Jun pracoval téměř padesát let v Chiraně
(dnes MEDIN, pozn. red.), kde brousil nůžky. Po
práci vyráběl doma nože. Jeho mistrovství, podložené desítkami let praxe, ocenila Asociace nožířů
nejvyšším oceněním.
Jak jste se dostal k vyrábění nožů?
Je to můj koníček. K nožířství jsem se dostal
v MEDINU, tehdejší Chiraně, kde jsem pracoval
45 let v brusírně. Vyráběl jsem především nůžky,
ale také všechny druhy chirurgických nožů. Ale
měl jsem to štěstí, že můj první výrobní mistr
byl vyučený nožíř. Každý pátek brousil všechny
chirurgické nože. Zpovzdálí jsem ho pozoroval
a on mi řekl: „Dobře se dívej, mladej, jednou se
ti to může hodit.“ A já se díval. Byl to opravdu
pan mistr, který něco uměl.

lám doma. V Chiraně
jsme museli pracovat
přesně podle zadání.
Jak tedy vyrábíte nůž?
Nejdříve vezmu čtvrtku
papíru a nůž si nakreslím. Když už mi to trochu „hraje“, tak si udělám dřevěnou šablonu a
zkouším, jak nůž padne
do ruky. Tvar nože
obkreslím na vhodný
kus oceli a vyvrtám ho.
Které typy nožů jsou
vaše oblíbené?
Já dělám všechny
možné druhy, ale nejraději mám lovecké.
Jak by měl vypadat správný lovecký nůž?
Ideální délka je kolem 11 cm, aby byl při práci
obratný, protože když je nůž příliš dlouhý, musíte
mít ruku dál od zvířete a není to ono.
Kolik času vám výroba nože zabere?
Pokud má někdo svoji představu, jak by měl nůž
vypadat, tak zhruba den dva než vyrobím šablonu, na zakalení ocele potřebuji také asi týden, a
než ten nůž udělám, tak to trvá asi čtyři dny. Od
hrubého broušení až po to nejjemnější musím
vyměnit asi sedmkrát brusné kotouče.

Co musí umět dobrý nožíř?
Hlavní je nesnažit se kopírovat žádné katalogy
nebo už hotové nože. Takový nůž totiž nezaujme.
Když na výstavě leží vedle sebe několik stejných
nožů, každý raději sáhne po tom originálním.
Snažím se vždy navrhnout nůž podle svých představ. Samozřejmě to platí jen pro ty nože, co dě-

Co musíte udělat, aby byl nůž ostrý jako skalpel
z Chirany?
Musíte používat co nejjemnější brus. A mít
dlouholetou praxi. Dnes mají někteří lidé představu, že řemeslo se dá naučit v provozu za několik týdnů. Ale to je velký omyl. Za 14 dní se tehdy
v Chiraně ten nováček stěží naučil , jak se správně
postavit k pracovnímu pultu. Dnes se na všechno
spěchá. Je to smutné zvlášť proto, že učňů je

velmi málo. V Sedlčanech byl obor nožíř, ale pro
nezájem byl před deseti lety zrušen. Ti opravdoví
fachmani, kteří něco uměli, jsou už dnes staří a
nemají, komu by svoje umění předali. Ti uměli
skalpel nabrousit tak, že dokázal jedním švihem
přeříznout vlas.
Vaše nože se často objevují na nožířských výstavách a máte s nimi úspěchy. Naposledy jste
vystavoval v polovině června ve Svratce. Jak
jste dopadl?
O pořadí hlasují návštěvníci a tentokrát jsem nevyhrál, takže jsem neobhájil loňské vítězství. Ale
já si z toho nic nedělám. Někdy se nůž lidem líbí,
jindy se jim líbí nějaký jiný. Na největší výstavu v
Příbrami přijde třeba až 5000 lidí za den.
Na vašich nožích je taková zvláštní značka, co
to znamená?
Asociace nožířů vyhlašuje soutěž o nejlepší nůž
roku. Já to vyhrál třikrát a dostal jsem tak právo
používat zvláštní speciální značku. Jsem jediný
v republice, kdo ji může používat.
-kb-

Tašky na tříděný odpad
Třídění odpadu je dnes pro většinu domácností
samozřejmostí. Město nyní pro snadnější třídění
odpadu nabízí sadu tří barevných tašek o objemu
40 l nebo 20 l. Žlutá je na plast, zelená na sklo a
modrá na papír. Jsou vyrobeny z netkané textilie
potažené polypropylenem pro snadnou údržbu.
Díky praktickému provedení s dlouhými uchy je
i odnos odpadu do kontejnerů na tříděný odpad
pohodlný. Prvních 500 ks sad tašek bylo rozdáno
do novoměstských domácností již v roce 2017.
Nyní na vás čeká dalších 600 ks k vyzvednutí
6

na podatelně městského úřadu. Nové Město na
Moravě patří v množství vytříděného odpadu k
nejúspěšnějším v kraji. Jen v loňském roce Novoměšťáci vytřídili více než 555 tun odpadu.
-red-

Sledujte web Nového Města na Moravě
na adrese
www.nmnm.cz
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Získejte dotace na výsadbu dřevin
MAS Zubří země, o.p.s. plánuje vyhlásit výzvu Operačního programu Životní
prostředí se zaměřením na výsadbu dřevin
v extravilánu obcí na nelesní půdě v území
CHKO Žďárské vrchy. V návaznosti na tuto
skutečnost žádáme potencionální žadatele
na území MAS Zubří země (viz mapa), aby
hlásili MAS své projektové záměry nejpozději do 31.08.2018, a to na: zubri.zeme@
centrum.cz, 739 393 111 nebo osobně
v kanceláři MAS na adrese Příční 405,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem (přízemí budovy ve dvoře za MěÚ Bystřice n. P.).
Jaké projekty lze podpořit: výsadby na
nelesní půdě (na orné půdě, zahradě,
ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatní ploše) zahrnující:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES
nebo jejich částí,
• zlepšení funkčního stavu biocenter a
biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES,
• liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného
prvku),
• výsadby posilující ekologicko-stabilizační
funkce významných krajinných prvků.
Koho lze podpořit: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné
instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové

V městském úřadě vypukla
Baterkománie
V období od 16.4. do 15.10.2018 probíhá soutěž
Baterkománie. Dvacet měst v Kraji Vysočina a
Krajský úřad Kraje Vysočina se zapojily do této
soutěže. Jejím cílem je podpořit třídění a recyklaci
baterií, a přispět tím k ochraně životního prostředí.
Do 15. října 2018 najdete na našem městském úřadě sběrné nádoby označené logem
soutěže, do kterých můžete odevzdávat použité baterie. Vyhraje ten úřad, kterému se do
sběrné nádoby podaří vybrat největší množství baterií v přepočtu na jednoho úředníka.
Vítězný městský úřad získá od organizátorů finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na podporu
charitativního nebo obecně prospěšného projektu. 
-red-

organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti
a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní
společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.
Na základě podnětů z území vyhlásí MAS výzvu
tak, aby měly evidované projekty co nejvyšší šance na získání podpory.
-red-

Setkání padesátníků

Vážení občané Nového Města na Moravě a
okolí narození v roce 1968, Kulturní a společenská komise Rady města Nového Města na
Moravě připravuje poslední zářijovou sobotu
(29. 9.) tradiční setkání rodáků a přátel našeho města – padesátníků. Zváni jsou všichni,
nejen ti, kteří se v Novém Městě kolem roku
1968 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. Kulturní a společenská komise

I my můžeme pomoci nemocným dětem
Tři rodiny z Nového Města na Moravě a dalších
čtyřicet devět rodin z okresu Žďár nad Sázavou
již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním.
Díky každoměsíčním příspěvkům dárců –
Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce. Pomozte
najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně

nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou. Přispívat můžete
i sami. Stačí registrace na www.dobryandel.cz.
Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do
posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte. 
-red-

Nový povrch na náměstí

Oprava Vratislavova náměstí je v plném
proudu. Povrch místy zpevní dlažba, vodu
budou odvádět drenáže. Hotovo bude na
konci prázdnin.

Nové auto pro hospic
Domácí hospic Vysočina má nové auto. Na jeho
nákup přispěla řada dárců v rámci výzvy „Pouť
na Říp“, kdy nový ředitel hospice Petr Hladík
podnikl téměř tři sta kilometrů dlouhou pěší
pouť, a žďárské firmy, které v lednu uspořádaly
charitativní ples Karneval v Riu. 
-redNOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018
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Mistrovství světa v letním biatlonu bude v NMNM
Konec léta bude v Novém Městě na Moravě patřit
hvězdám světového biatlonu. Od 24. do 26. srpna se ve Vysočina Areně pojede Mistrovství světa
v biatlonu na kolečkových lyžích. I s olympijskými
medailisty z Pchjongčchangu Michalem Krčmářem a Veronikou Vítkovou.
Letní světový šampionát už dávno není jen zpestřením přípravy. Jde o akci s dlouhou tradicí, vždyť
v Novém Městě na Moravě se uskuteční už 23.
ročník. Ty předešlé přilákaly na start řadu velkých
jmen, a tak na seznamu medailistů najdeme Martina Fourcada, Oleho Einara Bjørndalena či Kaisu Mäkäräinenovou.
Novoměstský areál hostil letní šampionát už před
sedmi lety. Tehdy české reprezentanty provázela
tak trochu smůla. Cenné kovy jim unikly, nejblíž k
nim měla třikrát čtvrtá Veronika Vítková. Dvakrát
bral nepopulární bramboru i Michal Šlesingr.
O to větší motivaci budou mít letos. „Na startu
uvidíme kompletní českou špičku včetně Veroniky Vítkové, Michala Krčmáře či Ondřeje Moravce. Bude zajímavé sledovat, jak si povedou
pod novými trenéry,“ připomíná Jan Skřička z
organizačního výboru šampionátu fakt, že po
olympijské sezoně k mužům přešel Zdeněk Vítek
a ženy nově vede věhlasný Nor Egil Gjelland.
Vedle českých hvězd se představí i řada zajímavých jmen z více než dvaceti zemí. Silné výběry
na letní šampionáty tradičně posílají Ukrajina,
Rusko či Slovensko. Diváci však uvidí i závodníky
z mnohem vzdálenějších zemí, třeba z Japonska.
Na sportovce a fanoušky, kteří do Nového Města

na Moravě zavítají, čeká řada novinek. „Rozšířili jsme tratě asi o dva kilometry, což po skončení
šampionátu ocení také veřejnost. Na stadionu
proběhly i další úpravy, které zvýší komfort návštěvníků,“ říká Jan Skřička s tím, že zvelebení
areálu by nebylo možné bez finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Kraje Vysočina a Nového Města na Moravě.
Organizátoři začínají pomalu odpočítávat poslední dny do startu šampionátu. Už ve středu
22. srpna proběhne oficiální zahájení na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.
Samotný závodní program načnou páteční smíšené štafety. O víkendu na ně navážou sprinty
a stíhací závody.
Závodit budou kromě mužů a žen i junioři a
juniorky. Diváci si tak během tří dnů vychutnají
hned deset klání o cenné kovy. Vstupn na všechny závody včetně zahajovacího ceremoniálu je
zdarma.

Letní MS Čechům sedí

Českým biatlonistům se na letních světových
šampionátech tradičně daří. Během 22leté historie nastřádali 18 kusů od každého cenného
kovu, což je řadí v medailovém pořadí na čtvrté
místo za Rusko, Bělorusko a Ukrajinu.
Nejpilnějším českým sběratelem medailí je Ondřej Moravec. Doma jich má čtrnáct, šest zlatých,
šest stříbrných a dvě bronzové. Pořádnou sbírku
má i Michal Šlesingr, je pětkrát zlatý a dvakrát
stříbrný.-red-

Atletky vyhrály ligové kolo a míří
do baráže
V Ústí nad Orlicí se konalo 3. kolo druhé ligy žen.
S přehledem jej vyhrálo družstvo atletek TJ Nové
Město. Získalo rekordních 205 bodů a zajistilo si
postup do zářijové kvalifikace o postup do první
ligy. Vítězství si v tomto kole připsaly Kateřina
Pulgretová v běhu na 800 m, Lýdie Brázdová
v závodě na trati 1500 m a Eliška Forchtsamová
ve vrhu koulí. Neztratily se však ani další členky

družstva - Patricie Šaclová, Vendula Šírová, Klára
Bártová, Gabriela Bojanovská, Alena Bojanovská,
Anna Šanderová, Lucie Vyhnálková, Lucie Peňázová, Veronika Střešňáková, Barbora Dostálová, Amálie Drimlová, Lenka Novotná a Ivana
Jíchová. Svými výkony přispěly k jednoznačnému
vítězství. Nyní se můžeme těšit na podzimní část
sezony a další výborné výkony. 
-hub-, -mah-

Vrchovina rozehraje ligu s Uničovem
Je rozlosováno! Vrchovina zná svůj jízdní řád
MSFL, ve které letos nastoupí 18 týmů.
Ke svému prvnímu soutěžnímu utkání vyběhnou novoměstští fotbalisté 4. srpna, kdy se doma
utkají s týmem z Uničova. O týden později pak
opět před domácími fanoušky poměří své síly
s Rýmařovem. Poté pojede Vrchovina na půdu
ještě na jaře druholigového Frýdku-Místku. „My
8

jsme měli zájem začínat dva zápasy doma. Je to
kvůli naší nadmořské výšce, bude lepší odehrát
březnové zápasy venku,“ poznamenal trenér Vrchoviny Richard Zeman. Okresní derby s Velkým
Meziříčím je na pořadu až na konci podzimu v
rámci 15. kola. Během podzimu se Vrchovina v
domácím prostředí představí celkem osmkrát.
-mah-

Co ještě se bude dít ve
Vysočina Areně?
Největší cyklistický seriál Kolo pro život se vrací do Vysočina Areny ve dnech 11.–12. 8. 2018.
K organizátorům bikerských závodů pro
celou rodinu se již potřetí připojili ostřílení
pořadatelé cyklistického veletrhu a dali dohromady víkend doslova nabitý nevšedními
sportovními zážitky pro návštěvníky všech
věkových kategorií. 
-red-

Ragbisté uzavřeli
jarní část sezony
Novoměstští ragbisté se po krátké odmlce opět
představili domácím divákům.
Na konci června se v Petrovicích uskutečnilo 4. kolo Českého poháru v sedmičkovém
ragby, čímž byla uzavřena jarní část sezony.
V průběžné tabulce Českého poháru udrželi
novoměstští ragbisté 5. příčku. Velký podíl na
tom mají i výkony našich hráčů Ondřeje Sobotky a Davida Slivky, kteří se řadí k nejlepším
hráčům soutěže. Patří do výběru TOP 7, co se
týče počtu položených pětek. Letní část sezony Českého poháru pokračuje srpnovými
turnaji v Přelouči a brněnském Bystrci. Během posledního srpnového víkendu se v Praze
uskuteční MČR.
-mah-
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Zlatá a stříbrná medaile
pro Šimona Marečka
Skvělých úspěchů dosáhl na ME dorostu
v orientačním běhu
člen SK Orientační
sporty Šimon Mareček.
V bulharském městě Veliko
Tarnovo vybojoval dvě medaile.
V pátečním závodě ve sprintu
doběhl ve velké konkurenci
na skvělém 2. místě. V neděli potom společně s Jakubem
Chaloupským a Lukášem
Vítebským vybojovali senzační zlatou medaili
ve štafetě. Na posledním úseku dokázal Šimon
udržet 1. místo a s náskokem 80 sekund dovedl
před silnými Finy a Francouzi českou štafetu ke
zlatu. To, že Šimonova forma bude vrcholit právě
na ME, naznačily již uskutečněné mistrovské zá-

vody. Na MČR ve sprintu v Táboře a následně na
mistrovském závodě na krátké trati u Chlébského vybojoval dvě stříbrné medaile. Za sportovní
výkony v loňském roce byl Šimon nominován na
cenu Talent Vysočiny 2018.
-mah-

Novoměšťák ve světové desítce
Na začátku června se ve slovinském městě Železniki uskutečnilo MS v horském běhu v kategorii
masters.
Závodilo se na trati dlouhé 10,8 km s
převýšením 1184 metrů. Cíl závodu byl v nadmořské výšce 1660 metrů. V kategorii mužů
nad 45 let se v konkurenci 59 běžců neztratil
novoměstský běžec Jiří Žák, který doběhl na 10.
místě. Jeho výsledný čas měl hodnotu 1:13:06.
„Prvních dva a půl kilometru se běželo po asfaltu, což mi moc nevyhovovalo. Do terénu jsem
nabíhal okolo dvacátého místa. Poté již trať vedla

pravým horským terénem, čímž jsem nad svými soupeři získával převahu. Posledního jsem
předběhl 150 metrů před cílem, a tím jsem se
probojoval do první desítky,“ okomentoval své
vystoupení Jiří Žák. Ten sice nezopakoval 5.
místo z roku 2016 z italské Susy a 6. místo z rakouského Telfesu v roce 2014, ale i tak je jeho
výkon obdivuhodný. Letošním mistrem světa se
stal Ital De Colo Daniele před týmovým kolegou
Antoniny Giuseppe, na 3. místě doběhl domácí
reprezentant Alič Simon.
-mah-

Ponorca cup v novém
Po roční pauze se v sobotu 11. srpna na hřišti u
bývalého učiliště v Petrovicích uskuteční 22. ročník
Ponorka cupu.
Vyhlášený turnaj v malé kopané bude letos výjimečný tím, že bude určen pouze pro veterány,
tedy hráče starší 40 let. Startovné ve výši 600 Kč
mohou týmy posílat na adresu SK PPP team Pet-
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rovice, Ing. František Laštovička, Petrovice 44,
592 31 Nové Město na Moravě. Složenka s názvem týmu, který je třeba uvést do zprávy pro příjemce, slouží jako závazná přihláška. Fotbalové
klání, které se bude hrát na čtyřech travnatých
hřištích, bude zahájeno v 8.00 hod.
-mah-

Charitativní běh
pro dětské oddělení
Přijďte strávit první školní víkend aktivně v přírodě a zároveň pomoci dobré věci.
V sobotu 8.9. se bude v areálu přírodního
Koupaliště konat Charitativní běh pro podporu dětského oddělení Nemocnice v Novém
Městě na Moravě. Podrobnosti najdete na FB
(Charitativní běh pro dětské oddělení). Těšit
se můžete na trať pro zkušenější běžce, trasu
pro rodiče s dětmi v kočárku či na odrážedle, orientační běh pro děti, skákací hrady či
malování na obličej. Těšíme se na vás!
-red-

Město chce opět přivítat
biatlonový šampionát
Do Nového Města by se po deseti letech mohl
vrátit biatlonový světový šampionát.
Ve svém prohlášení to uvedla Světová biatlonová unie. Prozatím však není nic jistého.
Šampionát by rád také přivítal německý
Oberhof. „Šance máme menší než Oberhof.
Němci pořádali mistrovství světa před námi
v roce 2012, takže si myslím, že to časové
hledisko je zásadní. Zadruhé máme spoustu německých sponzorů, ale uvidíme,“ řekl
šéf českého biatlonového svazu Jiří Hamza,
který se nově uchází o post ve vedení Světové
biatlonové unie a rozhodl se kandidovat na
prvního místopředsedu. Pokud by pořadatelství Nového Města v roce 2023 nevyšlo,
velkou šanci bude mít o rok později. Konečné
rozhodnutí se dozvíme na začátku září, kdy se
uskuteční kongres Světové biatlonové unie.
-mah-

Zlatá Ivana Koktavá
Novoměstská oštěpařka Ivana Koktavá má
formu jako hrom.
Na konci června získala v Praze titul mistryně republiky a své letošní vynikající výkony potvrdila i na ME dorostenek, které se
na začátku července konalo v maďarském
Győru. V kvalifikačních bojích si hodem
dlouhým 52,04 m zajistila bezpečný postup
do finále. V něm předvedla své maximum.
Její nový osobní rekord 54,00 m jí stačil na
konečné 6. místo. 
-mah-
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Horácká galerie
Otevřeno každý den kromě pondělí a státních
svátků od 9 do 17 hodin.
STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor,
A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa - Akty
Komorní výstava sochařských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Václav Kyselka – Odpoutání
(19. 4. – 30. 9.) Výstava sochaře žijícího a tvořícího v Křoví u Velké Bíteše.
Za svobodu!
(15. 5. – 31. 12. 2018) Výstava k výročí vzniku
ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka.
Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory
(8. 6. – 26. 8. 2018) Výstava fotografií skleněných objektů, připravená v souvislosti s životním
jubileem prof. Jaroslava Svobody.
Jaroslav Šerých
(28. 6. – 9. 9. 2018) Komorní výstava smaltů
k autorovým nedožitým devadesátinám.

Významná výročí
narozené děti
1.8.1983 zemřel v Praze RNDr. Josef František Svoboda,
geolog, 35. výročí úmrtí
1.8. zemřel v Davosu Ing. Aleš Linsbauer, odborník v
cukrovarnictví, 90. výročí úmrtí
20.8.1908 narodil se ve Žďáru Josef Kosinka, akademický malíř, 110. výročí narození
21.8.1863 narodil se ve Žďáru Filip Kovář, znalec lišejníků, správce sbírek VM v Olomouci, 155.
výročí narození

Stomatologická pohotovost
4. 8. lékař stomatolog Mykola Klepach, Masarykovo
nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
5. 8. MDDr. Kristýna Stará, Zahradní 271, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 552 332
11. 8. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, Žďár nad
Sázavou, 566 690 125
12. 8. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 303,
566 536 712
18. 8. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201,
605 171 774

Pro bližší informace sledujte webové stránky a
facebook Horácké galerie.

19. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 552 332

Těšíme se na vás v Horácké galerii.

25. 8. MUDr. Vladimíra Jelínková, Tyršova 223, Velká
Bíteš, 607 785 326
26. 8. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 235

Více informací z Nového Města
naleznete na webu nmnm.cz

Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete na stránkách novoměstské nemocnice
www.nnm.cz.

Další číslo zpravodaje Novoměstsko vyjde na
konci srpna.
Své náměty, postřehy a dotazy můžete posílat
na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.
Vzpomínky, blahopřání apod. je možné platit na
číslo účtu Novoměstských kulturních zařízení
84 34 751/0100
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Z matriky

16.6.
24.6.
25.6.
4.7.
6.7.
7.7.
8.7.

Matouš Laštovica
Bruno Jan Mazel
Emily Bártková
Vojtěch Bureš
Jiří Mach
Martin Chroust
Anna Horáčková

jubilanti
14.8.
18.8.
19.8.
23.8.

Vlastislava Librová
Jaroslava Laštovičková
František Husák
Jana Gerthnerová

86 let
86 let
75 let
75 let

manželství
9.6.
16.6.
16.6.
23.6.
30.6.
30.6.
13.7.
13.7.

Zlata Pospěchová, René Fučík
Jolana Obrlíková, Josef Julius Janoušek
Daniela Havlišová, Michal Šimek
Michala Halvová, Petr David
Jana Havlíčková, Filip Košábek
Dagmar Honková, Zdeněk Šaroun
Markéta Körberová, Emil Svoboda
Kateřina Jelínková, Martin Loub

Vzpomínka
Neodchází ten, kdo zůstává v lidských srdcích.
Dne 20. července by
oslavila své jubileum
100 let naše milá maminka a babička paní
Blažena Šejnohová.
Stále vzpomíná dcera
Vlasta s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Město hledá vhodné uchazeče na
pracovní pozice projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání II. v
ORP Nové Město na Moravě. Více
informací na www.nmnm.cz.
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SERVIS
Minibazar
Pronajmu byt 3+1 v Novém Městě na Moravě.
Možno dlouhodobě.Tel.: 607 175 673
Najmu garáž, nejlépe blízko nádraží.
Tel.: 724 348 176
Pronájem dvoupatrové budovy určené ke komerčním účelům na ulici Budovatelů. Tel.: 603
814 866
Koupím spodní část kuchyňské linky. Délka 2
metry. Tel.: 702 159 043
Prodám RD 6+2 v Moravských Křižánkách. Tel.:
775 214 919

po 20. hodině. Tel.: 605 042 214
Pronajmu byt 4+kk s terasou a garážovým
stáním v NM. Jedná se o novostavbu v ulici
Modřínová. Cena dohodou. Tel.:: 603 888 890
Mladá rodina s malými dětmi koupí zahrádku
v NMNM. Prosím nabídněte. Tel.: 776 016 182
Hledám ke koupi garáž v lokalitě „pod nemocnicí“, příp. Betlém. Tel.: 721 569 599
Daruji za odvoz hlínu lokalita Maršovice cca 10
tater. Tel.: 723 140 112

Prodám STP v Koroužném. Tel.: 731 063 271
Nabízím koupi bytu v OV ve Žďáru nad Sázavou
u biskupského gymnázia výměnou za byt v
Novém Městě na Moravě. Prosím SMS, volat až

Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 20. června by se
dožil 75 let náš tatínek
a dědeček pan Josef
Dobeš z Petrovic.
Stále vzpomínají bratr
a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 27. srpna by se dožil 100 let náš tatínek pan
Karel Špinar a dne 31. srpna uplynou 4 roky, co
nás navždy opustila naše maminka paní Růžena
Špinarová.
Na rodiče s láskou vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka
Trubka v pouzdře je
zavřená, už na ni nemá
kdo hrát, jen píseň vrací
se ozvěnou, muzikanti,
odešel tiše spát.
Dne 6. srpna vzpomeneme 2. výročí, co nás náhle opustil pan Ladislav
Filipi z Nového Města na Moravě. S láskou vzpomínají manželka, dcera Alena a synové Ladislav
a Josef s rodinami.

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018

Dne 29. července uplyne
jeden rok, co nás opustila dcera, manželka, maminka a babička paní
Libuše Sochorová. Stále vzpomínají maminka,
manžel a děti Martin,
Petr a Jirka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 22. července uplynuly 2 roky od úmrtí pana
Františka Šimona, reprezentanta v běhu na lyžích.
Stále vzpomínáme, velice
nám chybíš. Syn František, dcera Monika s rodinou a manželka Jaroslava.

Městská policie zasahuje
aneb
Co přináší život
Dne 7.6.2018 v 8:20 prováděli strážníci asistenci
SDH NMNM při otevírání bytu na ul. Tyršova,
který si nájemník omylem přivřel.
V odpoledních hodinách dne 7.6.2018 bylo oznámeno
na služebnu MP, že v parku Obora leží muž, který
si stěžuje na bolest hlavy. Při příjezdu na místo
bylo hlídkou zjištěno, že muž je v silně podnapilém stavu a není schopen chůze. Na místo byla
přivolána RZS, která muže ošetřila a následně
byl za asistence MP převezen do PZS Jihlava k
vystřízlivění.
Dne 10.6.2018 v 19:00 se na služebnu MP dostavili
dva mladíci, kteří utekli z výchovného ústavu ve
Žďáru nad Sázavou a bylo po nich vyhlášeno
pátrání. Strážníci ihned vyrozuměli PČR, která
si je převzala k dalšímu opatření.
Dne 11.6.2018 v odpoledních hodinách prováděli
strážníci na žádost PČR asistenci při pátrání po
řidiči, který způsobil dopravní nehodu a z místa
nehody utekl.
Dne 12.6.2018 v 18:15 byl na ulici Žďárská spatřen ležící muž v silně podnapilém stavu, který
nekomunikoval a nebyl schopen chůze. Muž byl
následně převezen do PZS Jihlava k vystřízlivění.
Dne 17.6.2018 v 09:50 řešili strážníci podezření ze
spáchání přestupku proti majetku na ubytovně na
ul. Soškova. Po provedeném šetření na místě byla
věc předána k projednání příslušnému správnímu
orgánu.
Dne 23.6.2018 v 9:30 byl v obci Olešná odchycen
volně pobíhající labrador. Vzhledem k tomu, že
šetřením na místě a v okolních obcích se nepodařilo zjistit majitele, byl pes umístěn do útulku
ve Žďáru nad Sázavou.

Vzpomínka
Dny plynou jako tiché
řeky proud, jen vzpomínka v srdci trvá a nedá
zapomenout.
Dne 14. srpna vzpomeneme 5. smutné
výročí, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička a
prababička paní Marie Pařilová z Nového Města
na Moravě. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujete
jí s námi tichou vzpomínku. Synové s rodinami.

Uzávěrka zářijového čísla
bude 15. srpna.
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KULTURA

Jdi domů, Ivane!
a městského výboru KSČ zaslané velvyslanectvím (zemí Varšavské smlouvy, pozn. red.) … V
městském rozhlase zazněla výzva z úst předsedy
Národního výboru Bohuslava Dvořáka: „Nechť
najdou naše město bez života. Ať se nikdo nezdržuje na veřejných prostranstvích, ať nikdo vojáky
nevítá, ale také neprovokuje. Ať jsou vyvěšeny
vlajky smuteční, nebo na půl žerdi.“
Citováno z knihy: Historický kalendář Nového
Města na Moravě, Vít Křesadlo, Miroslav Kružík,
Nové Město na Moravě 2011
Z uvedeného je zřejmé, že lidé si tehdy jasně
uvědomovali pravý stav věcí. Tedy že bez ohledu
na to, co říkají Sověti a jejich posluhovači, nebude líp, ale hůř. Následné období normalizace
jim dalo za pravdu a po nadějích roku 68 z lidí
postupně téměř zcela vyprchala odvaha a vůle
něco změnit.
-kb-

Tak se volalo v Novém Městě v
srpnu roku 1968. Připomeňme si
další pověstné „osmičkové“ výročí.
21. srpna 1968 začala invaze vojsk Varšavské
smlouvy na území tehdejšího Československa.
Podle sovětské verze šlo o bratrskou pomoc. Ve
skutečnosti to byla vojenská operace s cílem
ukončit demokratické změny ve státě a snaha dát
jasně najevo všem ostatním zemím východního
bloku, že podobné uvolňování poměrů nehodlá
Sovětský svaz tolerovat.
Okupace se okamžitě setkala s velkým odporem
naprosté většiny obyvatel Nového Města. O tom,
jaké tehdy ve společnosti panovaly nálady, svědčí
i následující zápis v novoměstské kronice.

21. 8. 1968

„... Už od časného rána poslouchali všichni
občané republiky, ty novoměstské z toho
nevyjímaje, rozhlasové relace o tom, že území
republiky obsazují jednotky armád států
Varšavské smlouvy. Relace státního rozhlasu
byly vysílány i městským rozhlasem. Od
rána se také na náměstích a ulicích začaly
shromažďovat zástupy lidí naslouchajících,
diskutujících, kritizujících, ale i plačících. Bylo
to smutné probuzení. ...V poledne oznámily
kostelní zvony a sirény začátek dvouminutové
stávky proti obsazení státu.“

22. 8. 1968

„...V městském rozhlase bylo přečteno protestní prohlášení rady městského národního výboru

Naděje, zmar a protiokupační humor aneb
„Osmašedesátý“ v reflexi dobového tisku

To je název přednášky PhDr. Martina Šikuly (kronikáře obce Bohuňov) spojené s rozsáhlou prezentací, čítající
na dvě stovky snímků. Ty přiblíží atmosféru roku 1968 od nadějného jara až po reakce na srpnovou invazi.
Hlavním obrazovým a textovým pramenem budou desítky ukázek nejen karikatur z okresních a krajských
novin z Čech, Moravy a Slezska, které autor přednášky postupně dohledává z dobového tisku v archivech a
ve vědeckých knihovnách. Nebude chybět zasazení do souvislostí, některé zajímavosti a v neposlední řadě též
několik poznámek k „osmašedesátému“ v našem regionu. Přednáška se uskuteční v úterý 21. srpna od
17 hodin v Horáckém muzeu.
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KULTURA

Stál u zrodu laminátových lyží
Přinášíme vám další z textů Věry
Rudolfové o pamětnících z Nového
Města.
Od samého začátku měla firma Sporten štěstí
na pracovníky. Většinou sem přicházeli lidé vyučení řemeslu – koláři nebo truhláři. Samozřejmě
podnik zaměstnával i lidi s odborným vzděláním.
Ale jedno měli všichni společné – lásku k lyžím.
Všichni byli zapálení lyžaři, proto je práce bavila.
To platilo také o Miloslavu Mazlovi. Pocházel
z novoměstské truhlářské rodiny. Jeho otec Jaroslav si v roce 1932 postavil domek na Drobného
ulici. O pět let později dostavěl na vedlejší parcele
truhlářskou dílnu. Provozoval v ní vlastní živnost
a zaměstnával tři dělníky. Vyráběl nejen nábytek,
ale také jasanové lyže a sáňky.
V roce 1931 se mu narodil první syn Jaroslav, o
rok později Miloslav. Oba se vyučili truhlářskému
řemeslu u svého táty a potom studovali na pražské průmyslové dřevařské škole. Lyže, které se
vyráběly v otcově dílně, „testovali“ samozřejmě
i jeho synové. Už od školního věku se účastnili
všech lyžařských závodů pořádaných ve městě
a okolí.
Po návratu z vojenské prezenční služby nastoupil Miloslav Mazel v roce 1953 do národního
podniku Sport. Ředitelem byl v té době Josef Bo-

háč. Na jeho popud vzniklo v podniku vývojové
oddělení. Miloslav Mazel se jako absolvent průmyslovky stal vedoucím tohoto oddělení. Zpočátku v něm byli tři lidé. Než byl vybudován nový
závod, pracovali v bývalé kůlně na dvoře domu
čp. 211, který dříve patřil rodině Slonků.
Právě ve vývojovém oddělení se v roce 1959 zrodil
první světový prototyp běžeckých lyží s umělou
skluznicí a laminátovou výztuhou. Jejich výroba
byla zahájena v roce 1962. Do té doby se vyráběly jen dřevěné lyže. Ale byly těžké a často se
lámaly. Předností laminátových lyží byla nejen
pevnost, ale především lehkost. „Skelný laminát
nám dodávaly Závody S. K. Neumanna v Tišnově.
Laminát tam vyráběli v šířce i tloušťce, kterou
jsme potřebovali. Začátky výroby lyží s umělou
skluznicí ale byly složité. Tehdy nebyla žádná pásová výroba jako dnes. Lyže se stále dělaly ručně.
Až později došlo ke zjednodušení. Vytvrzené
skelné lamináty se lepily přímo do lyže. Dřevěný
střed byl obložen laminátovými plátky, na horní
ploše bylo opět dřevo nebo plastová fólie a dole
umělohmotná skluznice. Od roku 1972 se začalo
dřevěné jádro lyže nahrazovat polyuretanovými
pěnami, “ dozvěděla jsem se od Miloslava Mazla.
Rád vzpomínal na dobu, kdy vývojoví pracovníci
jezdili testovat lyže na různé sportovní závody,
především do Krkonoš a Jizerských hor. Ale
novoměstské lyže představovali zájemcům také

Jak a čím si připomeneme 100 let
od vzniku ČSR
15. 9. bude slavnostně odhalen nový památník
obětem 1. světové války na Masarykově ulici.
Jedná se o plastiku Lva od Vincence Makovského,
jehož bronzovou kopii nechalo Nové Město ulít
ve spolupráci s příbuznými slavného sochaře.
Program začne v 13:30 hudebním vystoupením
žáků ZUŠ J. Štursy a k vidění bude mimo jiné
čestná stráž, kterou budou tvořit žáci ZUŠ J.
Štursy, junáci a hasiči. Projekt podpořilo také
Ministerstvo obrany ČR.
Spolu se slavnostním odhalením nového památníku se bude konat Den otevřených památek. Již
tradiční novoměstská akce, na které se letos můžete těšit na volné vstupy do objektů Horáckého
muzea a Horácké galerie, na komentované prohlídky, prohlídku měšťanského domu U Salvátora. V neděli 16. 9. vás zveme na naučnou procházku „Zmizelé Nové Město“ s Vítem Křesadlem.
Nových básní se dočká novoměstský poesiomat,
který stojí na Komenského náměstí. 	 -red-
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v zahraničí. V roce 1968 vezl Miloslav Mazel nové
vzory laminátových lyží na olympiádu do Grenoblu. „Byl jsem také v roce 1976 na olympiádě
v Innsbrucku a v roce 1984 v Sarajevu. A všude
naše lyže budily pozornost a zájem. Byli jsme
na předním místě ve světě. Taky jsme měli velký
export – do Ameriky, Kanady, Norska.“
Celý život věnoval Miloslav Mazel vývoji lyží. Ve
Sportenu pracoval do roku 1990. S podnikem
se rozloučil, ale láska k lyžím mu zůstala. Na
běžkách značky Artis často jezdíval svůj oblíbený
okruh z Nového Města na Moravě do Vlachovic
a Studnic. Zpět se vracel přes Rokytno a Maršovice. Jen pro zajímavost - zmíněný okruh měří
kolem dvaceti kilometrů.
Na podzim roku 2016 jsme se potkali přímo ve
Sportenu. Spolu s několika dalšími „pamětníky“
se Miloslav Mazel přišel podívat, co se v podniku
změnilo. Prohlídka začala v dílně, kde se dřevěné
lišty řežou na požadovanou délku, skončila ve
skladu hotových lyží. Bývalého vývojáře zaujalo
zejména nové unikátní brousící centrum řízené
počítačem. Hned na místě vyzkoušel, jak jsou
hrany skluznic nabroušené. A byl velice spokojen.
To ještě netušil, že je to jeho poslední návštěva
ve Sportenu. Patnáctého ledna roku 2017 přišla
smutná zpráva o jeho úmrtí.

Věra Rudolfová

Pozvánka na výstavu

V domě U Salvátora na Vratislavově náměstí
začala výstava Bohumíra Matala -představitele brněnské poválečné malby. Výstava potrvá do konce srpna.

Otevírací doba knihovny
středa 9:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
od 1. září 2018 běžná půjčovní doba

Taneční kurzy
První hodina tanečních se uskuteční 13.
září od 16:00 v kulturním domě. Kurz stojí
1500 Kč a v ceně je 10 lekcí, prodloužená,
věneček a letos navíc novinka. Každý držitel
průkazky na taneční má také zdarma lekce
podzimní Tančírny v kulturním domě. Platba za kurz bude vybírána hotově před první
hodinou.
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Zmizelé Nové Město
„Kaťák“ v letech padesátých
V té době to bylo ještě univerzální kulturní zařízení, které sloužilo jak pro pořádání různých
tancovaček, plesů, divadelních představení a akcí
podobných, tak také k projekci filmů. Realizace
různých akcí byla značně komplikovaná. Aby vše
„klaplo“, provádělo se to tak, že při filmovém
představení se promítalo z kabiny, která byla
umístěna za divadelním jevištěm. Rolovací plátno
bylo zavěšeno před galerií na protější straně sálu,
takže před filmovou projekcí se vždy musely pětidílné sedačky obrátit směrem k plátnu. V ostatních případech, kromě tancovaček, se obracely
naopak – tedy směrem k jevišti. Míst k sezení zde
bylo něco kolem čtyř set. Pořádal-li se v sále ples
nebo jiná zábava, byly sedačky rozmístěny kolem
zdí, ke stolům do přísálí i na samotné jeviště,
na které se vstupovalo po krátkém dřevěném
schodišti na konci přísálí. V prostoru za jevištěm
pod promítací kabinou byla místnost pro ukládání divadelních kulis – kulisárna. Vedle jeviště
byly dvě větší šatny pro účinkující.
Samostatnou kapitolou byla promítací kabina. Byla to místnost se zvláštním vchodem, do
které se vstupovalo po kovových schodech ze
dvora. Kabina měla určitá bezpečnostní opatření

proti požáru, včetně velké azbestové přikrývky.
Důvodem bylo, že filmový materiál té doby byl
vesměs vyroben z celuloidu, což je prvotřídní
hořlavina. Nebezpečí požáru se zvyšovalo používáním obloukového uhlíkového zdroje v projektorech. Kabina byla osazena párem projektorů
značky Ernemann 35 mm německé provenience, což byly na svou dobu špičkové stroje. Filmy
mohli promítat jenom školení promítači. V té
době, o které píši, to byli pánové Jaroslav Beneš,
Karel Procházka a občas i vedoucí Adolf Kaláb.
V pozdější době také pan Svitana a pan Běhounek.
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Občas se také
stalo, že v rámci
mých kinematografických zájmů
jsem zašel do kabiny i já, abych zde
sledoval práci zmíněných promítačů.
Velmi podrobně
mně celý postup
vysvětloval zvláště
pan Šilinger. Když
jsem za sebou zavřel protipožární
dveře kabiny, začal:
„Á, mladej přišel.
Tak pojď a podej
mně lepičku. Zrovna tenhle díl přišel
rozlepenej, podívej
Starý sál kina po přestavbě na širokoúhlou projekci byl otočen a zkrácen.
na to! To ví Bůh, co
Promítací plátno je dnes na úrovni zábradlí balkonu.
s tím v tej Třešti zase
dělali.“ Podal jsem tedy panu Šilingerovi požarát – nikdy ne úplně – byly mezi jednotlivými díly
dovaný „nárychtuňk“ a sledoval, jak na převíječce
vyměněny za nové, v patřičné délce.
překládá rozlepené konce filmového pásu, na
Když se film na odvíjecí cívce chýlil ke konci,
jedné straně seškrabuje emulzi,
sledoval promítač horní pravý okraj obrazu na
natírá oškrábaný proužek aceplátně, kde se postupně objevovaly synchrotonovým lepidlem a zacvakává
nizační značky. V pravou chvíli pak uvedl do
lepičku. Za dvě minuty byl film
provozu druhý – tentokrát pravý stroj – a zvednul
v celku. Poté se musel každý
krytku projekčního okénka. Tím se současně
smotek filmového pásu převispustila clonka projektoru levého. Program tak
nout na kovovou cívku, což se
pokračoval dál – bez přerušení.
provádělo na motorové převíječ
Bohumil Lukeš
ce. Tato operace však byla pro
časté poškozování filmového
pásu zakázána a film se musel
převíjet ručně pomocí kličky.
Před začátkem představení se
nejprve vsunul do bubnu levého
projektoru zn. Ernemann filmový týdeník a filmový pás se
založil do filmové dráhy. A tady mi pan Šilinger
vysvětloval, co jsou rolny, maltézský kříž, optika,
kondenzor, navíjecí cívka a jiné součásti stroje.
Když nastal ten správný zahajovací čas, stlačil pan
promítač tříhlasý gong, spustil proudový generátor, izolačními kolečky v zadní části projektoru
přiblížil dva uhlíky „na přeskok“, čímž zažehl
obloukovou lampu, ztlumil a pak úplně zhasnul
světla v sále a otočným spínačem spustil celou tu
krásu. Promítačka vrněla jak kočka za kamny a já
tmavým ohnivzdorným okénkem sledoval životní
zkracování dvou tenkých uhlíkových tužek uvnitř
Jaroslav Beneš jako promítač
spalovací komory. Když uhlíky dohořely tak akoNOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018

Novoměstským promítačem
Počátkem sedmdesátých let minulého století se
filmová představení promítala v budově bývalé
orlovny na dnešní Masarykově ulici.
V té době byl vedoucím kina pan Adolf Kaláb.
Seznámil jsem se s ním v novoměstské tiskárně,
kde jsem pracoval. Každý měsíc objednával tisk
programů filmových představení a osobně přišel
provést i korekturu. Nabídl mi, že mě provede kinem, a ukázal mi promítací kabinu. Bylo to velice
zajímavé. Promítalo se na starých německých
strojích a jako světelný zdroj byl používán uhlíkový elektrický oblouk. Zařízení bylo zastaralé.
Časem bylo nahrazeno novými promítacími stroji
značky MEO-X4, vyrobenými v Meoptě Přerov.
Filmová dráha těchto strojů byla chráněna dvířky
a světelným zdrojem byla xenonová výbojka, která vydávala světelnost až 5 500 lumenů. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné rozšířit stávající
počet promítačů ze dvou na čtyři. Projevil jsem
o toto místo zájem.
Novoměstským promítačem jsem se stal v
březnu 1976. Na základě metodických pokynů
jsem musel absolvovat 200 představení pod vedením mistra promítače. Po následném přezkoušení v Brně jsem se mohl zúčastnit třítýdenního kurzu promítačů v Klánovicích u Prahy. Po
úspěšném zvládnutí zkoušek jsem začal promítat
samostatně.

Bohumil Svitana začátkem 90. let
minulého století
Novoměstské kino mělo kapacitu 350 míst,
hlediště bylo prostorné. Kinosál měl výbornou
akustiku, dříve se tam konaly koncerty. Filmová
představení se hrála každý den večer, dětská před-

stavení ve středu odpoledne a v neděli dopoledne
i odpoledne. Jednou měsíčně se promítalo dopolední představení pro školky a příležitostně
i pro školy.
Cesta filmu k divákovi byla složitá. Filmy byly
doručovány v přepravkách z nádraží nebo z pošty. Promítač si musel film připravit k promítání
přetočením a zkontrolováním filmové kopie.
Promítal se formát klasický, rozšířený i širokoúhlý. Po představení promítač film znovu přetočil
a zkontroloval, vrátil do kazet a někdy byl film i
tentýž večer dopraven na nádraží a přeposlán do
dalšího místa.
Za svého působení jsem spolupracoval s několika vedoucími. Po A. Kalábovi nastoupil J. Votoček, pak se staly vedoucími kina M. Dudová a M.
Lifková st. Mými kolegy promítači byli J. Beneš,
K. Procházka, T. Kučera, P. Petrilák, B. Běhounek, S. Koláček, Z. Kalous a M. Lifková ml. Po
32 letech svého působení v novoměstském kině
jsem v roce 2008 v listopadu ukončil pracovní
poměr. Práce promítače mě bavila a dělal jsem ji
rád. Nejen já, ale i mnoho ostatních zaměstnanců novoměstského kina věnovalo svůj volný čas
kulturnímu vyžití svých spoluobčanů.

Bohumil Svitana

Vzpomínka na fotografa
Jaroslava Beneše (1908–1978)

Při první návštěvě v rodině mého budoucího tchána v roce 1963 jsem si všiml, že pan Beneš čte
německý časopis o fotografii plynně, bez velkého přemýšlení. Na moje překvapení mi sdělil,
že si v tom počte lépe než v českém. Tím začala
diskuse o fotografii. Postupně jsem se dozvěděl,
NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018

že fotografuje a fotografie zpracovává.
To byl ještě čas černobílé fotografie. To
vzbudilo můj zájem, protože já jsem s fotografováním začínal. Překvapilo mě, že
vývojku a ustalovač si míchá z chemikálií
sám. Časem jsem zjistil, že fotografuje
s LEICOU, na kinofilm a že je i ve spojení s firmou. Postupně jsem pronikal do
tajů jeho umění. Byl sice málo sdílný, ale
vždy jsem se trochu poučil. Představil mi
historii fotoaparátu MAKINA – původně
s focením na desky, poté s úpravou na svitkový film. V té době se pan Beneš pokoušel
o barevnou fotografii. Koupil si filtry –
skleněné destičky – a na základě studia
německých časopisů zkoušel barevnou
fotografii. Nešlo to dle jeho představ, tak
se dal na kolorování. Začala éra barevných
diapozitivů ORWO a ty zvítězily. Míchal si směsi
na vyvolání. Bylo to velmi složité. Technika fotografie šla rychle kupředu. Koupil si japonský
fotoaparát MINOLTA, sovětský panoramatický
HORIZONT a německý stereo aparát BELPLASCA. Mimo fotografování promítal v kině. Často

vzpomínal na promítání v Německém (dnešním
Sněžném) a na natáčení filmu Obušku, z pytle
ven, kdy filmařům zajišťoval promítání natočených sekvencí. Práce pro kino byla jeho druhou
zálibou. Na to, že jsem ze Žďáru, si časem zvykl
a toleroval to a já se postupně zamiloval do jeho
dcery. S milovanou dívkou jsem se v roce 1966
oženil a začali jsme svůj život ve Žďáře. Jako svatební dar jsme si vyžádali kolorovanou kytici ve
váze, s kterou se tolik natrápil. Já jsem navíc získal
LEICU po jeho bratrovi. K tak vyspělé fotografii
jsem se zdaleka nedopracoval. Současná technika
digitální fotografie vše změnila. Bylo by zajímavé,
co by na to řekl PAN fotograf Jaroslav Beneš.

Jiří Koukal

Příště: Nemocnice
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Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace, Tyršova 1001
tel.: 566 598 780, mobil: 777 822 611, email: ddm@nmnm.cz

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
pro školní rok 2018-2019
HUDEBNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
NÁZEV

VEDOUCÍ

VĚK

CENA

BICÍ
začátečníci - pokročilí

Jiří Jež

začátečníci 10-14 let
pokročilí 14-18 let

1 000,-

od 7 let

800,-

HRA NA KEYBOARD
HRAVÁ FLÉTNIČKA

Pavlína Janů

od 5 let

700,-

KYTARA

Iva Ivičičová,
Veronika Dítětová,
Jan Bartoň

od 6 let

800,-

PERKUSE

Jiří Jež

od 10 let

900,-

TANEČNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
NÁZEV

VEDOUCÍ

VĚK

CENA

AEROBIC pro děti

Dagmar Kadlecová

6-9 let

700,-/pol.

HRAVÉ CVIČENÍ
S HUDBOU

Marcela Bizoňová

4-6 let

700,-

MAŽORETKY

Lenka Dolníčková
a kolektiv

od 6 let

1500,-/pol.

STREET DANCE

Lucie Palečková

od 6 let

1 000,-

TANCUJEME V RYTMU

Marcela Bizoňová

5-7 let

700,-

OSTATNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
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NÁZEV

VEDOUCÍ

VĚK

CENA

KOUZELNÁ VAŘEČKA
začátečníci - pokročilí

Pavlína Bulvová

od 9 let

700,-

MLADÝ CHOVATEL

Hana Sedlářová

od 8 let

1 000,-

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018

SPORTOVNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
NÁZEV

VEDOUCÍ

VĚK

CENA

AIRSOFT
mladší - starší

Roman Žák

mladší od 9 let
starší od 13 let

900,-

BADMINTON
začátečníci - pokročilí

Anita Benešová

začátečníci od 8 let
pokročilí od 12 let

800,-

DĚTSKÁ JÓGA

Milada Bittnerová

od 7 let

800,-

FLORBAL
mladší - starší

Roman Žák

mladší 6-10 let
starší od 11-15 let

800,-

HORSKÁ KOLA - MTB

Martin Holek ml.

6-10 let

600,-/pol.

JUDO A BABY JUDO

René Pintera

od 5 let

900,-

KICKBOX
mladší - starší

Josef Peňáz

mladší do 10-ti let
starší od 10-ti let

900,-

LEZECTVÍ

Petr Koubek

7-11 let

1 500,-/pol.

MÍČOVÉ A POHYBOVÉ
HRY

Roman Žák

od 7 let

600,-

NERF
mladší - starší

Roman Žák

mladší do 10 let
starší od 10 let

800,-

ORIENTAČNÍ SPORTY

Jana Dvořáčková

od 6 let

700,-

ROŠŤÁCI

Roman Žák

5-8 let

600,-

SQUASH

Václav Sváček

od 6 let

1x týdně
1 500,2x týdně
2 500,-

VOLEJBAL

Miroslav Oravec,
Roman Žák

od 8 let

600,-

VÝTVARNÉ ZÁJMOVÉ ÚTVARY
NÁZEV

VEDOUCÍ

VĚK

CENA

KERAMIKA S ALČOU

Alena Sobotková

od 7 let

1 000,-

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ
TECHNIKY

Leona Marcinko

od 8 let

1 000,-

TVOŘÍNEK

Leona Marcinko

4-7 let

800,-

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018
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Informace pro rodiče
Zájmové útvary jsou v souladu s vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2018 do 30.5. 2019, vyjma školních prázdnin
a státních svátků, pokud není uvedeno jinak.
Informační dny se budou konat 17. září od 15:00 do 18:00 a 18. září od 9:00 do
12:00. Získáte zde konkrétní informace od jednotlivých pedagogů a rozvrh.
Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozději do 31.10. 2018
bankovním převodem.
Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní hodinu.
Při předčasném ukončení docházky dítěte do zájmového útvaru musí být ukončení
písemně sepsáno s podpisem zákonného zástupce. Dokument (odhláška) najdete na
internetových stránkách DDM.
Veškeré změny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnů.
V případě porušení řádu DDM ( účastníci se s řádem seznámí při první hodině účasti
na zájmovém útvaru) bude dítě vyloučeno z činností DDM bez možnosti vrácení
úhrady zápisného.
Online přihlášení
Přihlásit se můžete online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, stačí se přihlásit
do přihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li Vaše dítě na
žádný kroužek DDM, musíte se nejprve zaregistrovat.
KROK 1 - REGISTRACE UŽIVATELE
V jednoduchém formuláři pro registraci uživatele vyplňte svůj platný email, heslo,
které si vymyslíte, jméno a příjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi DDM NMNM
vaše děti jsou, registrujte se na tu mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak
pro vás bude jednodušší! Poté vám na váš email přijde zpráva s tzv. validačním
odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skutečně vaše. Nyní jste již
zaregistrováni v našem online centru a můžete pokračovat v dalších krocích.
KROK

2

- AKTUALIZACE

ÚDAJŮ

ÚČASTNÍKŮ

nebo

ZADÁNÍ

NOVÝCH

ÚČASTNÍKŮ
Jestliže už k nám některé vaše děti chodily, uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv.
přehledu účastníků. Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní
pojišťovnu, školu, informace o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li přesvědčeni,
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že byste zde svoje děti měli vidět a nejsou tu, mohlo se stát, že neznáme vaši
aktuální emailovou adresu – v takovém případě systém děti nedokáže k vaší
registraci přiřadit. Kontaktujte prosím DDM, abychom to dali do pořádku. Přijměte
prosím s pochopením, že budeme potřebovat ověření, že jde skutečně o vaše děti
a nemůžeme proto tuto operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci (nebo máte
další děti, které ještě registrované nejsou), kliknutím na tlačítko „nový účastník“
můžete do naší databáze zapsat další osobu.
KROK 3 - VÝBĚR KROUŽKU
Pro přihlášení v menu vyberte položku kroužky. Zobrazí se vám přehled všech
kroužků, na které je možné se přihlásit online. Výběr můžete zúžit pomocí filtrů
v pravé části obrazovky. Kliknutím na pole s kroužkem se zobrazí detailní informace
o něm. Pod těmito informacemi najdete přehled všech účastníků spojených s vaším
účtem – stačí pouze kliknout na tlačítko pro přihlášení u některého z nich.
KROK 4 - PŘIHLÁŠKA
Nyní už zadáváte předběžnou přihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit
na pololetí nebo na celý rok-pokud to sytém nabízí. Dále vyberte, zda bude vaše dítě
po skončení kroužku odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti). Vyplňte
odpovídající typ školy (případně podle okolností předškolní dítě či nestudujícídospělý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím
zaktualizujte. Některé jsou povinné, jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je).
Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu činnosti, na kterou se hlásíte.
V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li
potřebné a také o potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Kliknutím na tlačítko
„přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Během měsíců červenecsrpen (táborový režim) se budeme snažit potvrdit vaše přihlášení do deseti dnů.
Přihláška na zájmový útvar již nebude součástí námi odesílané emailové
komunikace, můžete si ji stáhnou v klientském centru.
Přihláška na zájmový útvar bude mít dvě strany, prosíme o podepsání obou dvou
částí, druhá strana se věnuje GDPR v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů.

WWW.DDM.NMNM.CZ
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Slavím

e 25 le

t

Nejvtší výbr na Vysoin

Denn no
vé zboží

Nové Msto na Morav
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Dárky
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..
facebook.com/papirhrackynmnm
Pro 98% formát

vydrží až 10 let

pevné ve sváru
perfektn padnou

opt použitelné

recyklovatelné

Stroj na obalení knih
Hit v Evrop i v CR

Obalíme.

bez lepidel a
škodlivých látek
píjemné na dotek

transparentní

Nové Msto na Morav

Jsme jediní na Vysoin s touto službou
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PŮJČOVNA
NÁŘADÍ
RUČNÍ NÁŘADÍ HILTI | VIBRAČNÍ TECHNIKA
JÁDROVÉ VRTÁNÍ | ŘEZÁNÍ BETONU | HUTNÍCÍ STROJE
SHOZY PRO STAVEBNÍ SUŤ | ELEKTROCENTRÁLY
ČERPADLA | SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ PERI
LEŠENÍ - TRUBKOVÉ RÁMOVÉ, HAKI

606 742 832 | blazek@pks.cz

NO90ÜSTO NA MORA9Ü

IBU SUMMER BIATHLON WCH 22.ŧ26. 8. 2018

MISTROVSTVÍ S9ÜTA V BIATLONU
NA K2/(ÎKOVÝCH L<ĺ&+
PÁTEK 24. 8.
MIXOVÁ ŠTAFETA
SOBOTA 25. 8.
SPRINT
NEDÜLE 26. 8.
STÍHACÍ ZÁVOD
VSTUP ZDARMA
ÎASY STAR7ī A VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.VYSOCINA-ARENA.CZ
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ŠKODA FABIA TRUMF
8-IǜǤǤǛǛǛ:

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝǛǝôËĀò$-bWgB$ȭ
ǟȮǟ½ɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǜɈǜǜǜ£ȹºÃ

BË½]:I$-bWgB$·ßäôü¨ËÄ·«Ȱ
Cena ǜǤǤǛǛǛ:Ö½äÖÛ«ôûéĂ«äËÄéÝéĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÄÖÙËä«êä¢«ÄÄËôÄÄºéÖéÄËô¨ËôËĀé
êôÙÃé]:I$«ÄÄ«½[Ùô«ÝȳròĀ$-bWgB$ÃòĂäÃäĀÃÝÄêôÙËôËéÝÖ½äºéǝǤǤǤȮɈ:ôäÄ
ºËÃÖ½äÄ¨ËÖË·«ßäÄĀÙéºûÄǠ½äȹǜǛǛɕǛǛǛ:Ãȳ
TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËrÝôÙ«ÄäûêôÙËôÄÄËô¨ËôËĀéÄËéËǞǡËǢǝÃÝòȮÝÃËĂÄËÝä¢«ÄÄËôÄĀô½ÝäÄ¨
ĀÙË·òɂºËÄäɃËǛʌËǢǛʌȳËÄéÝĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÖËÝºûäÄÃ«ºûĂéäÄºéÖÄËô¨ËôËĀé
ēÄÄËôäô¨ËäËôËÝä«ȳ
Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTO ... s.r.o.ȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮwww.auto-auto.cz
rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:I$-bWgB$ǜȳǛBT-ǟǟºsôÄǜǤǣǣǤǛ:ɂTÙË·ÄÄôËĀé·ǝǟǟǣǤǛ:ȮĀÖËäÄËÄéÝǝǠǛǛǛ:ÖÛ«ôüºéÖéôß¨ËôËĀéÄÖÙËä«êäÄËô
Āôü¨ËÄÄǝǛɕǛǛǛ:ÖÛ«ēÄÄËôÄôËĀéÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳɃȮÝÖ½äºÖÛÃǜǞǛǛǛǛ:ɂǡǠȮǞǡʌɃȮôüßêôÙéǡǣǣǤǛ:ȮÖËÖ½äºûĀéĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙ
ǤǛǝǛǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǜǛǢǤǣǟ:ȮWT[CôäÄÖË·«ßäÄǞǢȮǜǜʌȮ½ºêôÙéǞǡÃÝòȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéǝǠǛǡ:ȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǝǤǤǤ:Ȯ
ÙËÄÖôÄĀÖò·ÄêÙËºËôÝĀǜǣȮǟǞʌȳ]:ITË·«ßäÄ[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝòĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄ
ɂǜǝǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄǜǛǛǛǛ:ɃȳbäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä
]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ
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KALENDÁŘ AKCÍ
srpen

výstava

Jan Štursa - Akty

Horácká galerie

srpen

výstava

Za svobodu! – výstava ke 100. výročí vzniku ČSR

Horácká galerie

srpen

výstava

Václav Kyselka – Odpoutání

Horácká galerie

srpen

výstava

Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory

Horácká galerie

srpen

výstava

Jaroslav Šerých

Horácká galerie

5. 8. 17:00

sport

SFK Vrchovina vs Uničov

NMNM

11. 8. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

11. 8. 18:00

sport

SFK Vrchovina vs SK Jiskra Rýmařov

NMNM

12.8. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo nám.

14. 8. 20:30

kino

Letní kino – Bajkeři, komedie ČR

Horácké muzeum

15. 8. 20:30

kino

Letní kino – Coco, animovaný rodinný film

Horácké muzeum

18.- 19.8.

výstava

Chovatelská výstava

chov. areál

19. 8. 10:30

pouť

Pouť na Kostelíčku

kat. hřbitov

21. 8. 17:00

vzdělání

Naděje, zmar a protiokupační humor

Horácké muzeum

24. - 26. 8.

sport

MS v letním biatlonu

NMNM

25. 8. 8:00

trh

Slavnosti medu, farmářský trh

Vratislavovo nám.

26. 8. 16:30

sport

SFK Vrchovina vs ČSK Uherský Brod

NMNM

1. 9. 13:00

děti

Dětský den SDH Slavkovice

Slavkovice

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
NOVOMĚSTSKO | periodický tisk územního samosprávného celku | měsíčník | MK ČR: E 11263 | Vydávají: Novoměstská kulturní zařízení, Tyršova
1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redakční tým: BcA. Kryštof Benoni – editor, tel.: 727 950 242, e-mail: zpravodaj@nmnm.
cz, krystof.benoni@nmnm.cz, Mgr. Marek Homolka – redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: marek.homolka@nmnm. cz | Redakce a administrace:
Kulturní dům, Informační centrum | Firemní inzerce: Bc. Libor Homolka,tel.: 602 740 881, novomestskoinzerce@seznam.cz | Sazba a grafická
úprava: BcA. Kryštof Benoni | Korektury: Mgr. Renata Slámová | Web: noviny.nmnm.cz | Tiskne: Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

24

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2018

