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Pochod srdcem Vysočiny letos startoval před kulturním domem. Učástnily se ho desítky chodců.

Jak naše město hospodařilo v loňském roce?
Město investovalo desítky milionů a doplatilo půjčku za Městské lázně.
V Novém Městě se opět staví a je to vidět i na
závěrečném účtu za rok 2018, který schválilo na
konci dubna zastupitelstvo. Investice loni dosáhly
téměř 87 milionů korun, což je podstatně více než
v předchozích letech. Mezi hlavní projekty financované z veřejných peněz patří rozhodně stěhování
a rekonstrukce Základní umělecké školy, které vyšlo na 38 milionů. Dlouho očekávané vybudování
kanalizace v Rokytně stálo téměř devět milionů
korun. Zasíťování nových parcel v Pohledci stálo 8,4 milionů. Začala se stavět Sportovní hala
a rekonstruovat I. ZŠ. Poslední dvě jmenované
investice se ale výrazněji projeví až v roce 2019.
Před stavbou Městských lázní, Sportovní haly,
ZUŠky a dalších velkých investic město vytvořilo
investiční fond, ze kterého tyto projekty postupně
financuje. Vedení radnice se v loňském roce zároveň rozhodlo doplatit dluh jednorázově úvěr na
Městské lázně, aby nové zastupitelstvo, které vzešlo z podzimních voleb, začínalo s čistým stolem
a bez finančních závazků. Jen za tuto splátku tak
město zaplatilo loni 22 milionů korun.
Díky vyšším příjmům a úsporám v provozu se
podařilo většinu těchto výdajů zaplatit z běžného
rozpočtu a schodek hrazený z úspor klesl jen na
29 milionů korun. Oproti plánu byl tak výsledek
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hospodaření lepší o víc něž 25 milionů.
Město podle vedoucího finančního odboru Tomáše Vlčka hospodaří dobře, o čemž svědčí zejména pozitivní saldo, tedy rozdíl běžných příjmů
a běžných výdajů. To letos tvoří 63 milionů korun,

což je ještě o tři více než v loňském roce. „Důležité
je, abychom udrželi výdaje na uzdě a rozpočet
byl dlouhodobě vyrovnaný. Což se nám v Novém
Městě daří,“ dodává Vlček.
-kb-

Provozní saldo NMNM v posledních šesti letech
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Město se připravuje na léto
Letní sezona v Novém Městě se blíží. Příjemné teploty a dlouhé dny
lákají lidi k pobytu na čerstvém
vzduchu. Město se na ně proto už
nyní připravuje.
Opravy čekají zejména dětská hřiště. „V současné době probíhá pravidelná prohlídka po
zimním období,“ říká Marcela Popelková z městského úřadu. „Po zimě muselo být odstraněno
pět herních prvků, které byly v dezolátním stavu.
Do léta by ale měly být nahrazeny a hřiště opravena a připravena.“ Nové Město na Moravě dostalo
od Kraje Vysočina dotaci 180 000, která je určena
právě na výbavu dětských hřišť.
V souvislosti s velmi suchými a teplými léty
posledních let dochází stále častěji k zasychání
trávníků. Nejenže vypadají nehezky, ale také
negativně ovlivňují mikroklima a zadržování
vláhy v půdě. Zničené trávníky také neposkytují

dostatek úkrytu pro hmyz, který je důležitou součástí našich ekosystémů a který z naší krajiny
rychle mizí. „Uvažujeme letos o menší změně v
údržbě travnatých ploch. První jarní seče by se

sekaly obvykle na nižší strniště. V tomto období má trávník ještě dostatek vláhy a nepanují tak
vysoké teploty. S nastávajícím létem ale přejdeme

Demonstrace spolku Milion chvilek
v Novém Městě na Moravě

na vyšší strniště, např. 10-12 cm. Tato výška by
mohla trávníkům umožnit lépe růst a přečkat
suché období. Ve vyšší trávě se také lépe sráží
rosa,“ říká správce městské zeleně Zdeněk Krejčí.
Dále město plánuje v určitých vhodných lokalitách, např. louka za DPS k rybníku Kazmírák, louky mezi rybníky Cihelský a Klečkovský, louky pod
Třemi kříži aj., ponechat tzv. luční efekt. To by v
praxi znamenalo, že se tyto plochy zmulčují až v
pozdním létu. V sezoně by plochy měly charakter
přírodní louky s vysokou trávou. Tento přístup již
začínají ve správě zeleně aplikovat i další města,
např. Ostrava nebo Frýdek-Místek. Účelem této
péče je snaha o zlepšení zeleně v suchých a teplých létech, kdy vysoká tráva zadržuje více vody
a vytváří ochlazovací efekt více než nízký pažit.
Ve vysoké trávě se také můžou vyvíjet byliny,
které jinak při častém kosení z travních společenstev mizí. V neposlední řadě je taková louka
i domovem nejrůznějších živočichů, kteří jsou
velmi důležití pro naše ekosystémy.
-kb-

Jaký bude osud
zeleně
na náměstí?
Zveme vás na veřejné projednání řešení
revitalizace zeleně v parku na Vratislavově
náměstí.
To se bude konat 12.6. od 16 hod. přímo v parku
na Vratislavově náměstí.

Dne 13.5.2019 se v Novém Městě
na Moravě, tak jako ve 130 obcích
po celé republice, sešli občané podporující občanské sdružení Milion
chvilek pro demokracii, www.milionchvilek.cz.
Shromáždění bylo již třetí v pořadí a celkem se na
všech akcích dohromady sešlo 200 protestujících
občanů podporujících demokracii a nezávislou
justici v České republice. Jednalo se o velice příjemné a důrazné setkání nesené v přátelské a
bojové atmosféře zároveň. U busty T.G. Masaryka zněla nová píseň s názvem Propast, která
dává naději a ukazuje na vypjaté emoce a kroky
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dnešních dnů.
Koordinátorka novoměstské akce Iva Dostálová
mimo jiné řekla: „Vše je v rukách nás všech občanů, mluvte s lidmi, šiřte pravdivé informace,
jsme občanské hnutí bez politického zařazení,
nikdo nás neplatí, každý z nás je zde ze své vlastní vůle, ve svém volném čase. Občan má nejen
právo, ale i povinnost kontrolovat zvolené politiky
po celé jejich volební období. Na demonstrace nechodíme primárně proti Babišovi, ale za hodnoty,
ve které věřili Masaryk, Peroutka, Čapek, Havel.
Pozvání k mikrofonu přijal Prof. MUDr., Ph.D
Jan Žižka, který ve zkrácené verzi přečetl výzvu
vládě Sedm pojistek pro nezávislost justice a
přidal vlastní příspěvek k aktuální situaci ve
společnosti.
Setkání se ukončilo zpěvem státní hymny a všichni se společně vyfotili.

Iva Dostálová

Inzerce města
MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče na práci úředníka zajišťujícího výkon státní správy
lesů a myslivosti, bližší informace budou k
dispozici na www.nmnm.cz.

Pozvánka
na pravidelné setkání spolužáků – ročník
1938Datum konání: pátek 28.6.2019 od 17:00
Místo konání: Penzion Vrchovina v Novém
Městě na Moravě
Dobrou náladu a peníze nezapomeňte doma.
Pozvánky nerozesíláme, sdílejte, prosíme,
informaci mezi sebou.
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Michal Šmarda: dluhy splaceny, hala bude za rok
Rozhovor se starostou Nového Města na Moravě Michalem
Šmardou o tom, co se v uplynulém
roce podařilo, kde jsou největší
problémy a z čeho má do budoucna obavy.
Po městě se říká, že rekonstrukce 1. základní
školy skončila pěkným průšvihem. Firmy prý
nedokázaly stavbu dokončit. Je to pravda?
Je to zatím nejtěžší situace, do jaké jsme se při
správě města dostali. Stavba se od samého začátku komplikuje a přibývá problémů. Práce se
zdržely, hádáme se o termíny i kvalitu. Vliv stavby
na provoz školy a jídelny byl mnohem horší, než
jsme předpokládali. Při rekonstrukci se zároveň
objevily nečekané konstrukční chyby celé budovy.
Drhne komunikace mezi projektantem a dodavatelem stavby. To vše ohrožuje hladké dokončení
stavby i čerpání dotace. Nebude lehké to všechno
dát dohromady. Ale zvládnout to podle mě jde.
Takže není pravda, že se stavba nedokončí?
Stavbu dokončíme v každém případě. Nemůžeme školu nechat na holičkách, to je nesmysl.
Jde o to, o kolik se vše zdrží a jaký vliv to bude
mít na přislíbenou dotaci. Musím se přiznat, že
s takovými problémy jsem se dosud při žádné
jiné akci nesetkal.
Na místě bývalého tělovýchovného střediska už
pomalu začíná stavba Sportovní haly …
Ano, tam jde vše podle plánu. Spolupracujeme
s novoměstskou firmou, která předtím úspěšně
zvládla stavbu nové ZUŠky. Pokud půjde vše
podle plánu, budeme hotovi příští rok v létě. I
na tuto akci se snažíme získat část peněz od státu,
případně od kraje. Moc mi záleží na tom, aby
stavba Sportovní haly dopadla dobře. Je to jeden
ze dvou velkých projektů, které jsme slíbili hned
po příchodu na radnici, takže se fakt těším, až
budeme moci říct, že jsme splnili oba velké sliby.
Stavba ale může znepříjemnit život lidem v
okolí.

Snažíme se o to, aby byl vliv na život lidí na
Tyršovce ovlivněn co nejméně. Většina nejvíce
otravných prací proběhne letos v létě. Nikdy
úplně nezabráníte hluku, provozu ani prašnosti.
Ale jde to omezit. Důležité bude lidi včas a přesně
informovat. V příštím roce bude na stavbu haly
navazovat rekonstrukce silnice, parkování a
chodníky, takže ten nápor na místní lidi bude
opravdu velký. Ohledy musíme brát i na provoz
sousední přístavby první základní školy.
V loňském roce ve městě vzbudily velké emoce
informace o situaci v Technických službách
a v lomu. Mluvilo se o ztracených milionech,
o tom, že lom je definitivně uzavřen. Pak vše
utichlo. Jaká je situace dnes?
Situaci v Technických službách ani v lomu moc
nepomohlo, že se někteří lidé snažili věc politizovat a každou chvíli přicházeli s nějakou novou
„skandální zaručenou zprávou” o tom, jakéže
se to v Technických službách dějí nepravosti.
Podezření se nepotvrdila. Ukázalo se, že bájné
příběhy o ztracených milionech byly jen hloupé
řeči. Firmu to samozřejmě poškodilo, ale dnes už
je to za námi. V lomu se podařilo získat všechna
potřebná povolení, a těžba tak může začít.
Přesto byl v Technických službách vyměněn
jednatel. Toho současného jste představili jako
krizového manažera. Ti mívají omezený mandát. Jak to tedy bude do budoucna?
Pan jednatel splnil většinu úkolů, na kterých
jsme se dohodli. Rada města zároveň rozhodla,
že ve všech příspěvkových organizacích a obchodních společnostech města podrobí jejich
šéfy konkurzům. Ti pak získají šestiletý mandát,
podobně jako je tomu u škol. V letošním roce by
proto měly proběhnout konkurzy nejen v Technických službách, ale i v kulturních zařízeních,
Zdislavě, sociálních službách a Městských lázních.
Není to zbytečné obtěžování vedoucích pracovníků? Příliš časté změny mohou narušit
chod organizací. Lidé nemají pocit jistoty.
Příliš časté změny by určitě ničemu neprospívaly. My ale přece chceme dělat konkurzy jednou

za šest let. To není zase tak často. Myslím si, že
pro organizace i jejich ředitele je užitečné, když
mohou jednou za čas zhodnotit svou práci, své
výsledky a představit koncepci na další období.
Dobrý manažer to naopak bere jako výzvu a příležitost. Však také pan ředitel Ondráček a paní
ředitelka Mošnerová letos své funkce obhájili.
Nová ředitelka přijde do mateřské školky.
Jaké vidíte největší úkoly pro příští rok?
V loňském roce jsme předčasně splatili všechny
závazky spojené s výstavbou Městských lázní, a
město tak nemá ani korunu dluhů. Můžeme se
tak plně věnovat budoucnosti, nic z minulosti
nás netíží. Kromě všeho, o čem jsme mluvili,
potřebujeme zvládnout: vybudování kanalizace
v Petrovicích, rekonstrukci Tyršovy ulice, přípravu nových lokalit pro stavbu bytových domů,
vyřešení financování sociálních služeb, přípravu
nového bydlení pro seniory, rozhodnutí o tom,
kde a jak postavíme tréninkové hřiště pro fotbal,
zajištění rekonstrukce muzea, chtěl bych jet s
rodinou k moři, revitalizovat park na náměstí,
změnit koncepci městské zeleně, situaci v městských lesích, dohodu na změnách v organizaci
sportu, získání nových termínů pro MS v biatlonu
i horských kolech, utnutí jakýchkoli diskuzí o
rušení železniční trati „Tišnovky”. 
-kb-

Policejní klání v Novém Městě na Moravě
V NMNM a jeho okolí se 13. 6. 2019 od 8:00
do 13:00 uskuteční Policejní mistrovství České
republiky speciálních pořádkových jednotek Policie ČR, s účastí obdobných jednotek zahraničních
policejních sborů. Jednotlivé disciplíny budou
policisté plnit v prostorách různých městských
či soukromých sportovišť, kterými jsou:
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2019

• městské Koupaliště a pozemky města Nové
Město na Moravě,
• skokanské můstky a laserová střelnice SK Nové
Město na Moravě z.s.,
• sjezdovka a přilehlé prostory Ski Snowpark, a.s. v Novém Městě na Moravě
a Vysočina Arena Nové Město na Moravě.

V tomto směru je na místě poděkovat všem shora
vyjmenovaným parterům celé akce, bez jejichž
pomoci by nebylo reálné toto mistrovství zrealizovat.
Budete vítáni, pokud se na klání policistů přijdete
podívat přímo na jednotlivá sportoviště.
-red3
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Léto v Městských lázních

Městským lázním začíná vrchol sezony. Přivítají ho
delší otevírací dobou a celou řadou zajímavých akcí.
Kromě bazénové haly s plaveckou i zábavnou
částí bude k dispozici fitness, bohatě vybavené
profesionálními běžeckými a dalšími trenažéry
i multifunkčním posilovacím strojem a činkami.
Nově provozovaný cvičební sál si mohou zájemci
pronajmout nebo využít některého ze skupinových
cvičení s lektorem (aktuální informace na recepci
ML a webu).
Velmi oblíbené je prostředí wellness. V létě bude
otevřeno denně od 17 hodin, víkendy od 14 hodin,
za nepříznivého počasí i dříve. V nabídce je finská,
zážitková i parní sauna, chladící bazének i vědra,
Kneippova lázeň. Tichá a venkovní odpočívárna
slibují relaxaci. Absolutního uvolnění a regenerace
lze dosáhnout v zážitkových koupelích nebo pod
rukama zkušených masérů – vedle tejpování a

Otevírací doba lázní je pondělí až neděle
9:00 - 23:00
SAUNA
PO-PÁ 17:00 - 20:30 smíšená
SO-NE 14:00 - 20:30 smíšená
V sobotu 8. 6. zveme všechny děti i dospělé
na zmrzlinové závody. Začátek je v 10:30 a
zmrzlina bude pro každého. Více informací
najdete na stránkách Městských lázní.
tradiční sportovní a relaxační masáže nabízíme
masáž zad lávovými kameny a speciální masáž
mušličkami. Na zahraniční dovolenou u moře se
těší i naše pokožka, je však dobré dopřát jí sluneční trénink, abychom neskončili se spáleninami.
I před létem je tedy právem vyhledávanou službou
solárium s intenzitou středomořského slunečního
záření. Milovníci čerstvého vzduchu mohou využít
sluneční terasy u bazénové haly.
I v letním období najdete dny s prodlouženou
otevírací dobou. V sobotu 22. 6. a 31. 8. u nás
můžete pobýt až do půlnoci! Noční lázně jsou
oblíbenou atrakcí, samozřejmostí je tematická
výzdoba, tlumené osvětlení a saunové rituály v
ceně základního vstupného – od 21 a 22 hod.

Lada Hubáčková

V Pohledci chystají na začátku července významné
oslavy.
Před 50 lety byl založen oddíl TJ Pohledec, který
svojí činností za půlstoletí vytvořil sportovní zázemí pro nesčetné množství mladých fotbalistů,
lyžařů, přespolních běžců. TJ v Pohledci vytváří
nejenom sportovní zázemí, pomoc oddílu je neocenitelná také při údržbě obce a jejího okolí.
Společně se svými kamarády ze Slovenska vytvářejí pohledečtí fotbalisté neuvěřitelnou, téměř 50
let dlouhou družbu.
V tomto roce obec také oslavuje 670 let od svého
založení. Kulaté výročí letos slaví i místní základní škola. Za 110 let její existence opustily
brány školy stovky dětí.
Zveme vás tímto do Pohledce ve dnech 6. a 7.
července 2019, kdy se budou konat oslavy na
počest všech tří zmíněných „oslavenců“. Pro děti
a rodiče připravujeme po oba dva dny bohatý doprovodný program, hry, soutěže, skákací hrady,
tvořivé dílny. O kulturní program se postarají žáci
základní a mateřské školy. Sobotní program bude
doplněn zábavou se skupinou MAY DAY. Přijďte
s námi oslavit naše výročí! 
-kb-

Komise pro sociální
oblast a zaměstnanost

Kulturní komise
oznamuje

Zprávy z DDM

Komise by ráda navázala bližší vztah s obyvateli města a byla nápomocna v řešení jejich
problémů.Tímto si dovolujeme pozvat občany, kteří budou mít o služby komise zájem,
na setkání dne 26.06.2019 v 15.00 hodin
do KD.

Komise kulturní a společenská informuje o
možnosti slavnostního připomenutí sňatku
uzavřeného před 50, 60, 65, 70 lety (zlatá, diamantová, kamenná, platinová svatba). Bližší informace na tel. 566 598 422,
tajemník komise Drahomíra Coufalová.

Po dobu měsíce června dáváme rodičům
s malými dětmi k dispozici hernu ve dvou
dnech v týdnu.

v Novém Městě na Moravě, přičemž minimální
kupní cena je stanovena ve výši 860.000,00 Kč.
V případě zájmu o koupi této bytové jednotky
je nutné, aby zájemce nejpozději ve středu
5.6.2019 do 10:00 podal svoji cenovou nabídku, za kterou má zájem předmětnou bytovou
jednotku koupit do osobního vlastnictví, a současně uhradil jistinu (kauci) ve výši 10 000 Kč.
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo
nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, jako
výlučný vlastník uvedené nemovité věci vyhlašuje Záměr prodeje nemovité věci, - bytové
jednotky v k.ú. Nové Město na Moravě. Jedná se
o bytovou jednotku 2+1 č. 727/7 na ul. Tyršova
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Pohledec slaví
výročí

Pro seznámení se s nabízenou nemovitostí jsou
v záměru stanoveny dva termíny, a to 22.5.2019
a 3.6.2019 od 15:15 do 15:30.

Pondělky a úterky - otevřené herny s volným
programem od 9.00 hod., vstupné 20 Kč

Město Nové Město na Moravě, odbor
SMM upozorňuje občany města, majitele
rekreačních nemovitostí, bytových domů,
že v případě výměny popelnicové nádoby,
kontejneru na směsný komunální odpad,
změny vlastnictví nemovitosti apod. obdrží od 1.7.2019 náhradní / novou svozovou
známku na nádoby na směsný komunální
odpad na pokladně MěÚ, Vratislavovo nám.
103, Nové Město na Moravě.

Více informací z radnice naleznete
na stránkách Nového Města na Moravě
na adrese www.nmnm.cz.
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Slunohraní je téměř za dveřmi
Dva měsíce před zahájením hudebního festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě jsme se setkali
se zpěvačkou a skladatelkou Martou Töpferovou,
která v Novém Městě vystoupí 2.7. se svojí kapelou
Milokraj.
Jaký bude program koncertu, se kterým vystoupíš na Slunohraní v Novém Městě na Moravě?
Program na Slunohraní bude převážně složen z
mé autorské tvorby s projektem Milokraj, ve kterém působí houslista Stanislav Palúch, cimablista
Marcel Comendant, kytarista David Dorůžka a
kontrabasista Peter Korman. Kromě vlastních
textů jsem pro Milokraj také zhudebnila básně
Jana Zahradníčka, Věry Provazníkové a Antonína
Sovy. Původním podnětem Milokraje bylo psát
novou hudbu, která by čerpala inspiraci z české a moravské lidové hudby. Ovšem díky mému
mnoholetému napojení na hudbu Latinské Ameriky a Španělska tyto vlivy také postupně do repertoáru zakomponováváme. Zazní tedy i několik
mých písní ve španělštině z newyorského období
společně s venezuelskou či argentinskou písní.
Kde jsou kořeny hudby, kterou tvoříš, a co tě na
tvé cestě nejvíce inspiruje?
Mé kořeny jsou nejvíce v lidové hudbě z různých
koutů světa – v útlém dětství to byly české a morav-

ské lidové písně, poté zpívání se dvěma sbory, kde
jsme se věnovali klasice i současným skladatelům.
Ale nejvíce mě za srdce chytla hudba Španělska
a Latinské Ameriky – tedy Kuby, Venezuely, Kolumbie, Argentiny, Chile i Brazílie. Díky tomu,
že jsem žila mnoho let v New Yorku v hispánské
komunitě, jsem se tuto muziku mohla učit od
předních interpretů.
Vzpomínáš si na svá první hudební vystoupení
v dětství?
První koncert byl se sborem Mládí, již nevím kde,
ale pamatuji si, že jsem na našem zájezdě do Magdeburgu ve východním Německu dokonce zpívala
sólo. Bylo to v takovém nádherném kostele a byl
to pro mě velký zážitek. Cítila jsem najednou tu
velkou zodpovědnost, kterou s sebou hudba nese,
uvědomila jsem si, že zpívat před lidmi je důležitá
forma sdělení a že by si za ním měl člověk stát.
Kdy vznikla kapela Milokraj? Měla jsi připravený repertoár a hledala jsi muzikanty, nebo
jste hudbu dotvářeli společně?
Milokraj vznikl v roce 2012, pro mě v době, kdy
jsem zrovna uvažovala, že bych se vrátila z New
Yorku do Prahy. Měla jsem už pár let představu,
že bych chtěla opět zpívat česky a vytvořit písně,
které by byly inspirované naší lidovou hudbou

nebo by čerpaly z jejích barev a zvuku. Měla jsem
velkou radost, když se podařilo napsat první písně
v mateřštině a dát dohromady tak výtečnou kapelu.
Hudbu pro nás nadále píšu já, ale některé aranže
dotváříme společně.
Na jaká propojení hudebních nástrojů se můžou
posluchači těšit?
Milokraj je takový netradiční strunný kvintet
složen z houslí, cimbálu, akustické i elektrické
kytary, kontrabasu a já se doprovázím na venezuelské cuatro a ruční perkuse.
Celý rozhovor najdete na webu nmnm.cz.

Historické úspěchy novoměstské ZUŠ
K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou určeny
přehlídky a soutěže žáků základních uměleckých
škol pořádané Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Po třech letech letos přišla řada na
soutěž ve hře na akordeon.
Program se začíná nacvičovat půl roku až rok
dopředu, aby interpretace byla co nejdokonalejší.
Výběr skladeb je v rukou pedagoga, mnohdy je
třeba notový materiál ještě upravit žákovi na míru.
Leckdy je těžké odhadnout při zadávání skladeb
vývoj a schopnosti žáka, co a jak bude schopen žák
zahrát v době soutěže. Soutěž probíhá na okresní,
krajské a celostátní úrovni. Do dalšího kola vždy
postupují vítězové.
ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě
reprezentovaly na letošním soutěžním ročníku
dvě žákyně z akordeonové třídy MgA. Martina
Obra – Marieta Hubáčková v 0. kategorii do věku
9 let a Nina Mahlová v I. kategorii do věku 10 let.
Prvním měřením sil bylo kolo okresní. To se konalo
14. 2. 2019 v sále Podpalubí v ZUŠ v Novém Městě
na Moravě. Zúčastnilo se ho 12 soutěžících ze
ZUŠ Nové Město na Moravě, ZUŠ Bystřice nad
Pernštejnem, ZUŠ Velké Meziříčí a ZUŠ Velká
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Bíteš. Nina s Marietou získaly 1. místo. Dalším
soubojem bylo krajské kolo, které proběhlo 27. 3.
2019 v ZUŠ ve Velkém Meziříčí. Soutěžního klání
se zúčastnili žáci ZUŠ ze všech pěti okresů Kraje
Vysočina. Motivace zvítězit byla veliká, poněvadž

šlo o postup na závěrečné celostátní kolo. Potvrdili
jsme kvalitu našeho oddělení – Nina i Marieta
předvedly precizní výkon a zaslouženě získaly ve
svých kategoriích 1. ceny. Naší ZUŠ se tak povedlo
to, co ještě nikdy předtím – do celostátního kola
postoupili dva žáci z jednoho oboru!

Organizátorem ústředního kola byla ve dnech
10. - 12. 5. 2019 ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň.
Víkendového klání se v sólových kategoriích
zúčastnilo 130 žáků ve věku 7 - 19 let. V základním
uměleckém školství je napříč republikou mnoho
výborných pedagogů, jejich žáci hrají na mezinárodní úrovni. Taktéž nároky na posuzování předvedených výkonů ze strany poroty se neustále zvyšují
a jenom ty dokonalé výkony mají v ústředním kole
šanci na úspěch. 0. kategorie Mariety byla zastoupena 17 soutěžícími, kategorie Niny byla ještě
početnější – 20 soutěžících. Holky zabojovaly s
maximálním vypětím a byly následně oceněny sedmičlennou odbornou porotou. Marieta Hubáčková
získala 2. místo v soutěžní kategorii žáků do 9 let.
Nina Mahlová získala 1. místo v soutěžní kategorii
žáků do 10 let. Obě žákyně vynikajícím způsobem
reprezentovaly nejen ZUŠ Jana Štursy Nové Město
na Moravě, ale i celý Kraj Vysočina. V silné konkurenci těch nejlepších akordeonistů z celého Česka
jsme dokázali, že se s námi musí počítat!
Poděkování patří i ředitelce ZUŠ Jana Štursy
Evě Mošnerové za podporu a vytvoření co nejlepších podmínek pro přípravu na soutěž.

Martin Obr
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Novoměstsko ve fotografiích

Chovatelská výstava

Poděkování NSS
V rámci projektu Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“ získaly Novoměstské sociální služby
50 593 Kč na projekt vybavení odlehčovací
služby.
Představení veřejnosti nově vybaveného
pokoje odlehčovací služby se koná 5. června
2019 v 10:00 hod. v DPS Žďárská 68, Nové
Město na Moravě.
Světový pohár horských kol 2019
Zdroj: UCI MTB World Cup: Nové Město na Moravě 2019
6
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Pomníček Broučků na Kamenici
Letos tomu bude již dvanáct let ode dne, kdy náš
přední ornitolog a zanícený milovník Vysočiny doc.
RNDr Karel Hudec se skupinkou přátel postavili
na vrchu Kamenice u Roženeckých Pasek malý pomníček věnovaný památce Karafiátových Broučků.
Pro umístění takového památníku Karel Hudec
snad ani nemohl najít vhodnější místo. Nabízí
se tu jedinečné panorama Žďárských vrchů od
Buchtova kopce přes Prosičku až po Karasínskou rozhlednu, malebná scenérie luk, lesíků
a polí nad Roženeckými Pasekami a Věcovem,
daleké výhledy, mimo jiné i k Jimramovu, kde
se Jan Karafiát narodil a kde v roce 1874 dopsal
poslední řádky svého nesmrtelného díla Broučci.
(Existuje však i názor, že k dokončení Broučků

došlo až během Karafiátova pobytu na Valašsku,
v Hrubé Lhotě). Genius loci Kamenice doplňují i
vysazené a pečlivě ošetřované chudobky a jalovec
v okolí pomníčku.

Scházejí se zde i „budovatelé“ pomníčku, nyní
bohužel již bez jeho hlavního „stavbyvedoucího“
a architekta Karla Hudce, který na sklonku roku
2017 zemřel. Neustále rostoucí oblíbenost Kamenice činí z tohoto vrchu jakési kultovní místo
Vysočiny. Její spojení s romantickými příběhy
Broučků i se životem a dílem jejich autora povzbuzuje snahu upravit stávající skromný pomníček Broučků do poněkud trvalejší, řemeslně
i výtvarně dokonalejší podoby. Jsme přesvědčeni, že jde o finančně i organizačně nenáročný
a splnitelný záměr, který by důstojným způsobem
připomněl osobnost a oslavil stěžejní dílo velkého
jimramovského rodáka Jana Karafiáta, od jehož
úmrtí letos uplynulo 90 let. 
Milan Peňáz

Ze života spolků Nového Města na Moravě
Berušky, malé skautky z Nového
Města, připravily zábavný
program pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou
Skautské oddíly z celého Česka v období 19.
dubna - 19. května 2019 organizují v rámci celostátního projektu Skautský dobrý skutek desítky
místních akcí s přínosem společnosti. Do konání
dobra se zapojily i naše skautky, které připravily aktivity pro seniory v Domě s pečovatelskou
službou. Na programu bylo luštění křížovky,
hry s psychomotorickým padákem a zpívání.
Vykonat každý den alespoň jeden dobrý
skutek, tak zní jedna z prvních výzev, se kterými se děti seznámí ve skautském oddíle.
Projekt Skautský dobrý skutek nabízí skautům
a skautkám příležitost vykonat společně něco
většího, než na co by stačily pouze síly jednotlivce. Ve skupině se dohodnou, jak by chtěli svému
okolí prospět, aktivitu si sami naplánují a pak
i realizují.
Berušky se letos rozhodly vrátit se po dvou
letech do Domu s pečovatelskou službou na
Žďárské ulici a v úterý 30. 4. uspořádaly pro
seniory skautskou schůzku. V roce 2017 i letos měl jejich program velký úspěch. Zejména
aktivity s padákem vyvolaly nenucený smích,
uvolnění a radost mladých i těch starších.
Projekt Junáka – českého skauta Skautský
dobrý skutek probíhá letos popáté. V minulých letech vykonali skauti a skautky stovky
společných dobrých skutků. Novoměstští skauti a skautky v dřívějších letech barevně natřeli
lavičky v Oboře, uklízeli veřejný prostor nebo
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pozvali na čaj nejstarší skauty.
Junák – český skaut je největší výchovnou
organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi
zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting
vede k formování charakteru, přináší mladým
lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k
němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých
dobrovolníků ve 216 zemích světa.
Více o skautingu na www.skaut.cz

Jak je na tom náš gympl
V Novém Městě se rozběhla diskuse na téma
vzdělávání. Zasáhla oblast základního školství a přesouvá se i do oblasti středoškolské.
Iniciativa Svět na jevišti ve spolupráci se
studentským parlamentem novoměstského
gymnázia zve na veřejnou debatu, kde chceme
diskutovat o vztazích učitelů a žáku, objemu a
rozsahu učiva, školním stravování, učebních
postupech a mnohém dalším. Debatovat přijdou učitelé, studenti i rodiče. A přijďte i vy 12.
6. do kulturního domu v 18:00. Vždyť školství
v našem městě se týká každého z nás.

Dejte o sobě vědět. Pošlete nám pozvánku na vaši
akci nebo jen pár vět o vašem spolku.
Rádi je uveřejníme.
Kontaktujte nás na zpravodaj@nmnm.cz.

Iniciativa Škola jinak
zve své příznivce k diskusi o inovativním
vzdělávání v Novém Městě na Moravě.
Program: aktuální informace a neoficiální
zápis dětí do 1.- 4. třídy, smyslem je zjistit reálnou poptávku po umístění dětí do
inovativní školy. Zahrada evangelického
kostela, pondělí 3.6.2019 v 16:00. Varianta
pro případ špatného počasí zajištěna.

Jarní výstava se chovatelům
vydařila
Tradiční Jarní výstava drobného zvířectva se uskutečnila ve dnech 4.-5. května
v areálu novoměstských chovatelů. Kdo výstavu navštívil, mohl vidět 105 králíků, 153
holubů, 24 voliér drůbeže, mnoho druhů
papoušků a jiného drobného zvířectva.
Součástí výstavy byla i Okresní expozice
chovných samců, na které se sešlo 45 králíků. Výstavu obeslalo 53 vystavovatelů a
potěšující je hojná účast mladých chovatelů
nejen ze žďárského okresu, ale i okolních
organizací. I přes nepřízeň počasí si do areálu výstaviště našlo cestu přes 400 dospělých návštěvníků. Novoměstští chovatelé
tímto děkují všem, kteří výstavu navštívili,
a také všem dobrovolníkům a rodinným příslušníkům, kteří pomohli s její přípravou.
Letos nás ještě čeká 55. Horácká výstava
drobného zvířectva, která se uskuteční 17. a
18. srpna 2019. Všichni jste srdečně zváni!
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Fotbalisty čekají zápasy
o všechno

Budou to ještě nervy. Zatímco úvod jara vyšel
novoměstským fotbalistům na jedničku a body
sbírali jako na běžícím pásu, teď se jejich stroj
zasekl. V posledních čtyřech zápasech totiž vybojovali pouhý bod. V tabulce jim po 26 odehraných kolech s 28 body patřilo 12. místo. Na
konci dubna ještě před domácími fanoušky vyválčili cenný bod za remízu (1:1) se silnou Líšní.
Špatnou sérii však odstartovali na hřišti Hodonína. V zápase o 6 bodů totiž smolně prohráli

(3:2). „Promrhali jsme první poločas.
Po přestávce jsme se sice zvedli, ale nezvládli jsme závěr, kdy jsme inkasovali
rozdílovou branku,“ uvedl k výkonu
novoměstský trenér Richard Zeman.
Poté nastoupili proti jednomu z favoritů
soutěže a současnému lídrovi tabulky,
týmu z Petřkovic. Fotbalisté na domácím hřišti sice bojovali, ovšem na silného
soupeře to nestačilo a připsali si prohru
(1:2). Rychle zapomenout pak musejí
na utkání v Otrokovicích, odkud si díky
kolapsu v druhé půlce odvezli čtyřgólový
nášup. Do konce sezony zbývá Vrchovině odehrát
4 zápasy. Půjde o zápasy o všechno. V květnu se
ještě fotbalisté střetli v domácím utkání s týmem
z Vyškova (26. 5.). Červnovou porci zápasů odstartují na hřišti Hlučína (1. 6.). Poslední domácí zápas pak odehrají proti Dolnímu Benešovu
(9. 6.). Sezonu pak uzavřou na hřišti Kroměříže
(15. 6.). „Potřebujeme zmobilizovat síly a zachránit se v soutěži. Uděláme pro to všechno,“
neztrácí naději Zeman.
-mah-

Finálová tečka florbalových
nadějí
Novoměstský florbal se nemusí bát o svoji budoucnost.
Svědčí o tom výsledky mládežnických týmů. Dorost má
za sebou finále OFL, kde se
utkal s pěti soupeři, přičemž
se hrálo o celkové vítězství
Orelské ligy. A byť nakonec
neuspěl, jeho letošní vystoupení je velkým příslibem pro
novoměstský florbal. Do
finále OFL naskočili také
mladší žáci. Do závěrečného turnaje zasáhlo všech 16
hráčů týmu a účast pro ně
byla odměnou za povedenou
sezonou. Velmi dobrý dojem
zanechali v utkání s budoucím vítězem celého klání, týmem Slovácka, kterému až v závěru podlehli 2:3.
Na závěrečný turnaj se probojovali po dlouhých
třech sezonách. Jak chutná florbalová radost, se
mohou zájemci o tento kolektivní sport přesvědčit v sobotu 15. června, kdy se v rámci oslav Nova
8

Vytrvalecká představení

Novoměstští atleti jsou nejen rychlí, ale
dokáží prodat také svoji vytrvalost. Svědčí o
tom jejich výsledky z posledních dnů. Hana
Homolková nejenže zazářila na MČR v půlmaratonu, ve kterém doběhla na 3. místě,
ale svoji formu dokázala využít na MČR na
dlouhé dráze, jež se v první polovině dubna
uskutečnilo v Břeclavi. V běhu na 10 000 m
finišovala na výborném 2. místě, přičemž její
výsledný čas měl hodnotu 36,21 min. V závodním poli se neztratil ani junior Jiří Brychta. Na stejné trati vybojoval časem 34,06 min.
cenné 3. místo. Třešničkou na dortu pak bylo
vystoupení Jakuba Exnera na mezinárodním
maratonu v Praze. Ostře sledovaný závod
dokončil v čase 2:31,49 hod. a doběhl jako
šestý nejlepší závodník s českou vlajkou na
hrudi. 
-mah-

Výsledky prvního kola
atletické ligy
Na začátku května se na jihlavském stadiónu
uskutečnily závody prvního kola atletických
družstev. V početném poli závodníků se neztratili ani novoměstští atleti. V hodu diskem
nenašla přemožitelku dorostenka Barbora
Dostálová. Její nejdelší pokus měřil 35,48
m. Ve stejné disciplíně skončila na 4. místě
žákyně Hana Černá. V hodu oštěpem si pak
1. místo připsala Gabriela Bojanovská. Suverénně procházel soutěží výškař Matyáš Ammer. Soutěž dorostenců vyhrál výkonem 1,87
m. Dařilo se také běžkyním. V běhu na 800
m dominovala žákyně Karolína Šípková, jejíž
vítězný čas měl hodnotu 2:31,21. V témže
závodě na 2. místě v čase 2:34,34 doběhla
její oddílová kolegyně Veronika Střešňáková.
Stejnou trať v kategorii juniorek pak ovládla
Patricie Šaclová. Zvítězila časem 2:30,78 a
nejbližší soupeřce nadělila téměř 11 vteřin.
V běhu na 200 m dorostenek finišovala na
2. místě Natálie Ortová. V hodu oštěpem
v kategorii dorostenců se blýskl David Koutník. Náčiní poslal do vzdálenosti 38,05 m a
zvítězil třímetrovým rozdílem. -hub-, -mah-

Civitas uskuteční florbalový nábor. Konat se bude
v době od 8:00 do 14:00 hod. na náměstí a na
venkovním hřišti u gymnázia. Všichni zájemci
jsou zváni. 
-tom-, -mah-
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SPORT

Ragbisté rozehráli novou sezonu
V neděli 28. dubna odstartoval
Český pohár v sedmičkovém
ragby. První turnaj této soutěže hostilo naše město a po
všech stránkách se vydařil na
výbornou. Dorazilo celkem 10
družstev z celé republiky. Novoměstský ragbyový klub RC Titáni
odehrál ve skupině tři zápasy.
V nich jednoznačně přejel soupeře z Velkých Popovic 45:0. Poté
si připsal těsnou prohru s týmem
RC Poděbrady 26:28. Chuť si
pak spravil v utkání s týmem RC
Liberec, kterého porazil 21:12.
V posledním utkání o konečné 5.
místo se naši ragbisté utkali s týmem RC Kralupy.
Šlo o vyrovnanou podívanou, kterou rozhodlo
až prodloužení, ve kterém si RC Titáni připsal
cenné vítězství 29:24. Do tabulky si pak připsal
body za 3. místo, protože na turnaji startovaly i
týmy, které nemohou zasáhnout do celkového

Už je to jasné! Jeden ze tří turnajů MČR
v sedmičkovém ragby bude hostit Nové
Město. Půjde hned o první turnaj, který se
uskuteční v neděli 4. srpna. Vedle obvyklých
mužstev se tu představí i elitní týmy české 15s
extraligy. Soutěž má totiž exkluzivitu ve sportovním kalendáři České ragbyové unie. Po
novoměstské rozehrávce jsou další zastávky
naplánovány na neděli 11. srpna do brněnské Bystrce a o týden později do Přelouče.
Titul bude chtít obhájit tým Sparta Praha.
Stříbrné medaile v loňském roce vybojovala
Tatra Smíchov a bronz připadl týmu Praga
Praha. Promluví letos do medailových pozic
i RC Titáni? Díky nám budete vědět! -mahpořadí. Vítězem turnaje se stal a loňské vítězství
zopakoval RC Bystrc, který v těžkém finále zdolal
rivala RC Sedlčany výsledkem 19:14. Další díl
poháru se uskutečnil v sobotu 25. května v Praze
na stadionu Markéta, kde má svoji základnu klub
RC Olymp Praha.
-mah-

Podpora sportu z krajské kasy
Kraj Vysočina vydal souhrnnou zprávu, která se
týká financování sportu v našem regionu. Z jejího obsahu vyplývá, že za posledních 10 let šlo z
rozpočtu hejtmanství na podporu sportu nejméně
380 milionů korun. Profituje z toho také naše
město. Kraj podpořil a pravidelně podporuje organizaci SP horských kol, stejně jako vrcholové
biatlonové podniky, které se konají ve Vysočina
Areně. Finance jdou také na fungování a rozvoj
krajských sportovních center talentované mládeže. V současné době jich v regionu funguje už
šestnáct. Díky nim se daří podporovat největší
sportovní talenty ve fotbale, házené, lyžování,
plavání, ledním hokeji, ale i v atletice, šachách
nebo stolním tenise. Samostatnou kapitolou je
pak vybudování a potřebná modernizace Vysočina Areny. Díky krajské podpoře, která se vyšpl-

Ragbyová podívaná
v Petrovicích

hala takřka ke 2 milionům, se tu nově podařilo
vybudovat pumtrackové tratě.
-mah-

Fotbaloví žáci válí
Do finiše jdou boje fotbalových mladších
žáků. Rozehráli již nástavbovou část soutěže, kde se utkávají s těmi nejlepšími.
V prvních zápasech přitom navázali na svoji
podzimní jízdu, kdy neztratili ani bod a své
soupeře jasně přehrávali. Od našich žáků to
tak schytaly fotbalové naděje z Chotěboře
(9:3), Humpolce (8:1) a Bedřichova (9:0).
V dalších zápasech však tým doplatil na
nepočetný kádr, který ještě postihla zranění některých opor. Zastoupit je tak museli
hráči z přípravky. I přes velkou snahu prohráli mladší žáci s Velkým Meziříčím (2:4)
a s Pelhřimovem vybojovali remízu (3:3).
Svým soupeřům však mohou leccos v odvetných zápasech vrátit. Mají vše ve svých
rukou. 
-mah-

Florbalisté letos dohráli. Patří jim konečné 5. místo
Florbalový tým mužů odehrál na konci dubna
v Třešti poslední dva zápasy sezony. A ačkoliv měl
oba skvěle rozehrané, oba ztratil v poslední třetině. Nejprve padl s týmem Sabots Jihlava 4:6, čímž
si jejich soupeř zajistil 1. místo v soutěži. Smolný
zápas si připsal také s týmem z Pacova, kterému
podlehl 10:11. Muži tak letošní sezonu zakončili
5. místem v tabulce. Vybojovali celkem 38 bodů
a od třetího místa je dělilo jedno vítěztví. Letošní
výsledek je i tak podstatně lepší než v předchozích
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2019

dvou letech. Muži se opět posunuli v tabulce
a dostali se do první pětky týmů. Zároveň měli
nejlepší skóre ze všech, a to 175:111. Oproti loňsku nastříleli o 58 branek více. V devíti zápasech
dokonce vstřelili více než 10 branek. Čtyři hráči
se pak probojovali mezi top 20 hráčů bodování
soutěže. Tým šlapal, i co se týče kolektivu. Kádr
držel pohromadě a stabilně hrály dvě kompletní
lajny. To vše je velký příslib do další sezony. 

-tom-, -mah9

SERVIS
Horácká galerie
STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy - obměněná expozice novoměstského rodáka
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.
František Dörfl - grafika, objekty
(21. 3. - 2. 6. 2019)
Výstava jihlavského výtvarníka Františka Dörfla (23. 3. 1934 - 27. 12. 2017) představí jeho
grafické cykly z šedesátých let, malbu z osmdesátých let a objekty z let devadesátých.
Chronos - P. Benda, A. Kanta, B. Pejchal, M. Štěpánek,
J. Vašica, J. Vyskočil (13. 4. – 7. 7. 2019) Výstava
aktuální tvorby regionálních výtvarníků na téma
Čas.
Martinů obrázky kreslící
(9. 4. - 2. 6. 2019)
Výstava připravená ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů a Městským muzeem v Poličce
představí skladatelovy kresby z let 1908 až 1923.
PŘIPRAVUJEME:
6. 6. – 28. 7. 2019
Eva Bachratá Linhartová
Výstava pražské rodačky dlouhodobě žijící v Bratislavě.
13. 6. – 25. 8. 2019
Věroslav Bergr
Výstava malíře, grafika, ilustrátora a sochaře
Věroslava Bergra.
15. – 16. 6. 2019
Nova Civitas
Tradiční novoměstské slavnosti Nového Města
na Moravě na náměstí. Doprovodný program a
relaxační zóna s posezením a kavárnou proběhne na nádvoří HG v pátek od 14:00 do 20:00, v
sobotu od 10:00 do 20:00.
20. 6. 2019 v 19:30
Léčivé divadlo Gabriely Filippi
Vstupenky se dají zakoupit na pokladně HG za
330 Kč.
http://www.lecivedivadlo.cz/
28. 6. 2019 v 19:30
ARTkino HG: Favoritka
.

Blahopřání
Dne 13. června 2019 oslaví diamantovou svatbu
manželé Olga a Antonín Slámovi. Děkujeme za
všechnu lásku a péči a přejeme vám hodně zdraví,
štěstí a lásky do dalších společně prožitých let.
Synové s rodinami
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Významná výročí
1.6.1919 narodil se v Ubušíně u Jimramova Čeněk Dobiáš, malíř
11.6.1984 zemřel v Brně Bedřich Rozehnal, architekt,
autor projektu nemocnice v NMnM
13.6.1944 zemřel v Praze Vladimír Dreiseitel,
jezuita, redaktor církevních časopisů, narodil se
10.6.1883 v Novém Městě na Moravě
15.6.1949 zemřel v Praze ThDr. Josef Křenek,
evangelický teolog, synodní senior
23.6.1939 zemřel v Novém Městě na Moravě Antonín
Málek, učitel, ředitel ZŠ
24.6.1879 narodil se v Novém Městě na Moravě JUDr.
Jaroslav Kallab, právník, profesor UK v Praze

Stomatologická pohotovost
1. 6. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Meziříčí,
566 524 275
2.6.MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404,
Svratka, 608 069 430
8.6.MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552, Měřín,
566 544 165
9.6.BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMNM,
566 616 904
15.6.MUDr. Jitka Kašparová, Nová Říše 624/2, Velké
Meziříčí, 566 523 796
16.6.MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65, Žďár
nad Sázavou, 604 334 823
22.6.lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké
Meziříčí, 720 152 158
23.6.lékař stomatolog Péter Ilkó, Dům zdraví, Velké
Meziříčí, 720 152 158
29.6.MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, Nové Město
na Moravě, 566 618 060
30.6. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 774 084 064
Služby se mohou změnit. Aktuální informace najdete
na webu novoměstské nemocnice nnm.cz.

Z matriky
narozené děti
10.4. Gabriela Flídrová
12.4. Pavel Padrtka
15.4. Aneta Janošcová
17.4. Elena Juračková
1.5. Jakub Kosár
3.5. Natálie Juračková
4.5. Lukáš Švanda
4.5. Anežka Kadlecová
8.5. Miroslav Skalník
jubilanti
3.6. Zdeňka Loubová
89 let
5.6. Jaroslav Belatka
93 let
11.6. Marta Máliková
75 let
14.6. Anna Hanychová
88 let
15.6. Věra Řehulková
85 let
15.6. Anna Kuderová
85 let
15.6. Libuše Burešová
88 let
19.6. Jaroslav Duda
75 let
23.6. Jaroslav Lempera
86 let
23.6. Josef Cícha
80 let
manželství
27.4. Jana Hlaváčová, Ľubomír Sianta
4.5. Noemi Švomová, Miroslav Šustr
4.5. Hana Pohanková, Pavel Příhoda
úmrtí
18.4. Marie Hemzová (Slavkovice 1962 )
19.4. Štěpán Prosecký (Lísek 1935)
20.4. Ladislava Juřičková (Nové Město 1964)
22.4. Jaroslav Kozák (Pohledec 1928)
22.4. Adolf Macháček (Odranec 1930)
24.4. Miloš Pleva (Nové Město 1933)
26.4. František Šubert (Rokytno 1964)
28.4. Marie Havelková (Nové Město 1944)
28.4. Ladislav Mošner (Nová Ves 1936)
28.4. Miroslav Kříž (R. Svratka 1960)
29.4. Marie Šoustarová (R. Svratka 1945)
29.4. Libor Zeman (Nové Město 1974)
5.5. Miroslava Veselská (Kuklík 1939)
11.5. Anna Zajíčková (Radňovice 1942)
11.5. Jaroslava Pánková (Nové Město 1932)
11.5. Jiří Tegza (Rovné 1952)
13.5. Dobroslava Sedláková (Podolí 1948)

Klub seniorů
3.6. Výbor, jídelna DPS 14 hod.
Beseda s pracovnicemi Občanské poradny na
téma: Nekalé praktiky prodejců energií. Jídelna
DPS 15-17 hod.
14.6.-15.6. Účast na slavnosti NOVA CIVITAS
18.6. Zájezd vlakem do Havlíčkova Brodu. Odjezd
z NM do Žďáru vlakem v 9:04 (9:07). Odjezd
ze Žďáru rychlíkem Vysočina v 9:32. Návrat dle
dohody.
24.6. Táborák, ohniště za DPS 14-16 hod.
Všem členům i příznivcům Klubu seniorů přejeme
hezké léto a těšíme se na shledání v září.

Vzpomínka
Dne 23. května by se dožil
70 let novoměstský rodák
Vladimír Pavlovský.
S láskou a smutkem stále vzpomínají manželka
Jana i syn Vladimír a dcera Jana a Eva s rodinami.
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SERVIS
Minibazar
Hledáme výpomoc při úklidu menšího rekreačního objektu v Jiříkovicích u NMNM. V případě
zájmu volejte 774 944 979. Nástup možný ihned.
Prodám osobní automobil VW Polo, r. výroby
1999, najeto 107 000 km, dobrý stav. Tel.: 736
205 442
Prodám stará kola, nutnost opravy, nebo na
náhradní díly. Skládačka Eska, Ukrajina, malé
dětské kolo, koloběžka a 2x Favorit. Nutno vidět,
cena dle dohody. Tel.: 605 868 415
Prodám airsoftovou vestu, velikost universální,
nastavení popruhy, barva khaki. Cena dohodou.
Tel.: 608 439 558
Prodám cirkurálku kombi stolovou + kolébka na

Vzpomínka
Dne 22. června uplyne
5 let, co odešla naše milovaná babička, maminka
Eva Bartošová. Když
slunce svítí, krásně hřeje,
paprsky lechtají, tvář se
směje. To slunce naše maminka, vzpomínka lásky
plná. Moc nám chybíš.
Tvoje děti a vnoučata

Vzpomínka
21. června uplynou tři
roky, kdy nás navždy
opustil pan Bořivoj
Polnický. Dne 28. června
by se dožil 80 let. S láskou a úctou vzpomínáme na skvělého člověka.
Manželka a děti s rodinami

Vzpomínka
Hvězdičkám na nebi svou
bolest sdělujem, kytičku
vzpomínek na hrob Ti
věnujem.
Dne 24. června vzpomeneme 19 let, co nás bez
slůvka rozloučení opustil
náš milovaný tatínek a dědeček pan Jiří Němeček z
Nového Města na Moravě. Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte s námi. Dcera Lenka a syn
Jiří s rodinou

řezání polen. Elektromotor 3 kW, otáčky 1420,
včetně 6 ks pilových kotoučů od 150 do 450 mm.
Cena 2700 Kč. Tel.: 721 437 016
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Tel.: 776 272 281
Prodám Babettu. Volat po 20. hodině. Cena dohodou. Tel.: 777 696 583
Prodám auto Kia Picanto. Málo jeté, jako nové,
najeto 29 500 km. Cena dohodou. Tel.: 702 346
485
Koupím chatu nebo chalupu v dosahu 15 km
od Žďáru nad Sázavou. Ideálně Grejdy, Hamry,
Stržanov. Tel.: 732 116 990
Prodám skútr Winner – LX, jako nový, málo jetý.

Nutno vidět. Cena dohodou. Tel.: 702 346 485
Prodám byt v OV v NMNM, ul. Budovatelů,
3+1+ lodžie. Cena 2 190 000 Kč. Tel.: 608 700
810
Vypomohu rád starším lidem s úklidem, hlídáním, poradím s úředními záležitostmi. Tel.:
731 859 840
Prodám trojkombinaci TRIRON – plachetnice,
veslice, windsurf. Přeprava vhodná i na střeše
auta. Léto je za dveřmi. Tel.: 732 735 253

Vzpomínka
Dne 21. června by se dožil náš tatínek Pavel Jurman 70 let. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte na jeho
památku.
Děti s rodinami

Vzpomínka
Dne 6. 7. 2019 uplyne 20
let ode dne, kdy ve věku 77
let opustil tento svět akademický malíř, grafik a profesor Jiří Šebek.
Zemřel v Nemocnici
v Novém Městě na Moravě,
ve městě, kde se narodil.
Dne 16. 9. 1994 mu bylo
uděleno čestné občanství, ve městě, kraji plného umění. Rád se vždy vracel do rodného domu,
mezi své přátelé a kamarády ze školy.
Ve svých příspěvcích do Novoměstského zpravodaje a Novoměstska „objevoval zapomenuté a
přibližoval známé“, jak v titulu článku o Jiřím
Šebkovi uvedla Věra Rudolfová v knize „Krajem
věčných návratů“. Malířské rysy a zvláště
grafické tvorby Jiřího Šebka vyjádřil Doc. Dr.
Jiří Mašín slovy: „Novoměstsko je kusem Českomoravské vysočiny, kraje drsného a přitom
nadmíru dumavého a něžného, mající rozměr
života i snu. Tento kraj prolíná celým Šebkovým
dílem, vrací se v námětech jeho grafických listů i
v jeho poetických monotypech. Vše je vymezeno
jeho sepětím s Horáckem: od novoměstských
vedut, k vysočinským skalám, které ho lákají
jednoduchou sochařskou a baladickou stavbou,
až k jeho filozofickým „Horáckým madonám“,
spojujících kroniku života v jeden výtvarný celek.“ Rodnému městu i kraji přinesl Jiří Šebek
svým dílem trvalé hodnoty. Ať zůstanou stále
v povědomí všech, pro které je Novoměstsko
srdeční záležitostí.
Věra Pecháčková Benešová , Rudolf Beneš

Vzpomínka
Před 100 lety, 19. června
1919, se v Praze-Strašnicích narodil Jan Hlaváček.
Cesta osudu ho v roce 1946
dovedla do Nového Města
na Moravě, kde od té doby
až do důchodu pracoval
jako šéfkuchař ve zdejší
okresní nemocnici. Krátce
nato sem přivedl manželku Miroslávku a založili
spolu rodinu. Kromě jiného se s partou chlapů
aktivně zapojil do budování občanské a sportovní vybavenosti Nového Města. Dlouhá léta byl
členem kuželkářského oddílu a také rybářského
spolku. Zemřel v roce 1983 na srdeční selhání.
Vzpomínají synové Jan a Stanislav s rodinami.
Kdo jste ho znali, připojte se tichou vzpomínkou.
Děkujeme.

Vzpomínka

Vzpomínky, které se nevešly do tohoto vydání,
uveřejníme v příštím čísle.
Děkujeme za pochopení.
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To, že čas rány hojí, je jen
pouhé zdání. Stále je v
srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 18. května
uplynul rok od náhlého
úmrtí pana Alojze Poláka.
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a synové
s rodinami.
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KULTURA

Nova Civitas

Rok Karla Němce

Tradiční slavnosti Nového Města
na Moravě se konají 14. a 15. června.

pojuje moderní zvuk s klasickým písničkářstvím.
Jeho skladby jsou podmanivé díky charakteristickému hlasu a jasně rozpoznatelným melodiím.
https://www.thomartway.com/

Podrobnosti k programu vyjdou v tradičním Nova
Civitas speciálu na začátku června, ale už teď je
jasné, že se můžeme těšit například na:
Abraxas
Česká rocková legenda, která je již více než 40 let
na scéně! Vůdčí osobností skupiny je od samého
počátku kytarista a skladatel Slávek Janda.
http://abraxas.cz/

Yo Soy Indigo
Skupinu Yo Soy Indigo založila zpěvačka, skladatelka a kytaristka Emily Thiel z amerického státu
Connecticut. Mezinárodní sestava se dala dohromady v roce 2014 a svůj styl nazvala freak-folkjazz. Yo Soy Indigo vedle už zmíněné zpěvačky
tvoří anglický klávesista Mark Newson, švédský
baskytarista Fredrik Janáček, slovenský bubeník
Dušan Černák a dva čeští muzikanti – houslista
Adam Pospíšil a saxofonista William Valerián.

The People
THE PEOPLE je mladá, dynamická a energická
kapela. THE PEOPLE vždy skvěle zahraje a zároveň vás pobaví!
Repertoár THE PEOPLE je všestranný a multižánrový. Zahraje téměř vše, od popu, přes disco,
rock ‚n‘ roll až po swing a jazzové standardy.
Mezi členy THE PEOPLE se zařazují studenti
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,
Konzervatoře v Brně i zkušení, dlouholetou praxí
ostřílení muzikanti.
http://thepeople.cz/
Thom Artway
Zpěvák, textař a kytarista Thom Artway patří aktuálně k nejuznávanějším mladým muzikantům
české hudební scény. Ve své tvorbě dokonale pro-

a mnoho dalšího....

Favoritka
Na královském dvoře nešťastné a slabé britské
panovnice Anny Stuartovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou přízeň. Usilují o ni
nejen ministři a vojevůdci, ale především její dvě
společnice, Lady Sarah a komorná Abigail. Tyto
dvě dámy se v dramatu plném černého humoru
nezastaví před ničím. Oceňovaný historický film
uvede Horácká galerie 28. 6. od 19:30. 
-kb-
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Všestranný umělec, jehož unikátní sgrafita jsou
zdejší raritou, se narodil v našem městě 25. října
před 140 lety. Výročí chce město připomenout
všem svým občanům i návštěvníkům netradičním
způsobem.
Muzeum připravuje výstavu návrhů sgrafit a s
podporou Ministerstva kultury katalog z jeho
díla. Před Horáckým muzeem si budou moci zájemci odpočinout na nově instalované Němcově
lavičce. Příběhy sgrafit po celém městě přiblíží
dvě naučné stezky. Jednak hledačka s pokladem
na konci, k té vám postačí papír a tužka. Druhou
stezku připravuje organizace Skryté příběhy formou mobilní aplikace. Nevzhlednou trafačku za
lázněmi vyzdobí ZUŠka obrázky lyžařů, vodníků
a hejkalů, které znáte z Němcova díla. Rok Karla
Němce bude zakončen pietním aktem na katolickém hřbitově u jeho hrobu.

Červen v muzeu

Thom Artway

Dar z nebes
Muzikálové představení DAR Z NEBES vzniklo
na motivy stejnojmenného knižního bestseleru,
napsaného podle skutečné události.
Strhujícím způsobem zaznamenává pozoruhodné
vyprávění o životě po životě. Jaké to tam jednoho
dne bude? Jaké filmy se promítají v kině života?
Proč na druhém břehu nepotřebujeme mobily
a kdo nás tam bude čekat s otevřenou náručí?
Proč je dobré nebýt lakomcem ani opilcem? A

Letošní kulturní rok věnovalo město svému
významnému rodákovi, grafikovi a malíři Karlu
Němcovi.

co vlastně celý život hledáme? Je možné, že stav
našeho srdce odráží svět kolem nás? Představení
se koná 20. 6. od 19:30 v Horácké galerii.
-kb-

6. června v 17:00 se v rámci vernisáže výtvarného oboru ZUŠ po zimě zpřístupní
půda muzea, na které budete moci až do
podzimu obdivovat umělecké kreace dětí na
téma „moře”. 9. června se spolu se sborem
dobrovolných hasičů rozloučíme s výstavou
jejich pokladů, v 18:00 pro vás chystají komentovanou prohlídku. V průběhu slavností
Nova Civitas bude volně přístupná expozice. 16. června ve 14:00 začíná komentovaná
prohlídka města. 20. června v 17:00 zveme
na vernisáž výstavy sbírky lidových hraček
paní Kovaříkové ze Svratky, čeká vás loutkové divadlo a výtvarná dílna. Na všechny
červnové akce je vstup volný.
Máte zajímavé fotky z Nového Města v období
po 17. listopadu? Pokud byste nám je chtěli
poskytnout na výstavu k letošnímu výročí,
můžete poslat oskenované na
horacke.muzeum@nmnm.cz nebo přinést k
oskenování do muzea. Děkujeme.

Nová publikace o NMNM

Novoměstský okrašlovací spolek oznamuje,
že vychází nová publikace Masaryk a Nové
Město na Moravě s příběhy novoměstských
pomníků. Je to takové ohlédnutí za loňským
jubilejním rokem. Publikaci dostanete v IC,
knihkupectví a na Nova Civitas.
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červen

výstava

CHRONOS

Horácká galerie

červen

výstava

Nevadí, že marodíme, stejně rádi vyrábíme – práce dětí z nemocnice

městská knihovna

červen

výstava

STOP kyberšikaně

ZUŠ

Do 2. 6.

výstava

František Dörfl - grafika, objekty

Horácká galerie

Do 2. 6.

výstava

Bohuslav Martinů kreslící

Horácká galerie

1. 6. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

1. 6. 14:00

děti

Dětský den

Koupaliště

6. 6. 17:00

vernisáž

Eva Bachratá Linhartová

Horácká galerie

6. 6. 17:00

vernisáž

Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ

Horácké muzeum

12. 6. 16:00

debata

Jaký bude osud zeleně na Vratislavově nám.?

Vratislavovo nám.

12. 6. 18:00

debata

Jak je na tom náš gympl?

kulturní dům

13. 6. 17:00

vernisáž

Věroslav Bergr

Horácká galerie

14. - 15. 6.

tradice

Nova Civitas

Vratislavovo nám.

14. 6. 19:00

koncert

Karel Plíhal

kulturní dům

15. 6. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

16. 6. 14:00

historie

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo nám.

20. 6. 17:00

výstava

Vernisáž výstavy lidových hraček

Horácké muzeum

20. 6. 19:30

divadlo

Léčivé divadlo Gabriely Filippi

Horácká galerie

28.6. 19:30

film

Favoritka

Horácká galerie

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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úprava: BcA. Kryštof Benoni | Korektury: Mgr. Renata Slámová | Web: noviny.nmnm.cz | Tiskne: Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2019

13

Zmizelé Nové Město
Historie včelaření
na Novoměstsku
Je mrazivý podvečer, slunce už dávno zapadlo.
Postáváme okolo ohně a z otlučených hrnků
usrkáváme horkou medovinu. Někdo se mě ptá,
jak dlouho můj táta včelaří. Co já vím, ten snad
odjakživa, odpovídám s nadsázkou a v hlavě se mi
otevírá prostor pro spoustu otázek. A tak jsem nasála informace a otvírám malé historické okénko.
Doby, kdy byla zdomestikována včela medonosná, sahají daleko do 9. století. V těchto dobách
byly lesy kolem města plné zvěře a včely bydlely
v dutinách stromů (tzv. brtích). Aby se člověk
(včelař neboli brtník lesní) dostal ke sladkému medu, včely díky kouři uklidnil a pomocí
dlouhých nožů včelí dílo okrájel. Tyto zahnuté

Razítko včelařského spolku

nože, můžeme se domnívat, mohou být vyobrazeny na znaku našeho města. Později si tito
včelaři brtníci odnesli kus vydlabaného stromu
k domovům, kde z něj postavili klát, do kterého
uložili včelí roj. Časem si šikovný včelař vyráběl
rámečky, které vkládal do úlu. Nutno zmínit i
úly slaměné, které byly svého času velmi v módě.
Vše se zdokonalovalo až do formy nástavkového
včelaření, které můžeme pozorovat dnes.
Zlatá doba pro včelaření nastala za panování
císařovny Marie Terezie, která včelaření zvláštním zákonem chránila a podporovala. Společností vládla ochrana včel. Bylo to mimo jiné proto,
aby řemeslo nezaniklo. Med, do té doby nejvýznamnější sladidlo, začínal být totiž nahrazován
cukrem.
Na našem území se 31. prosince 1868 ustavil
„Samostatný spolek včelařů moravských“, jehož
14

předsedou byl zvolen MUDr.
František Živanský. První česká schůze spolku se konala
1. září 1869 v Novém Městě
na Panském domě za účasti
100 včelařů z Moravy i Čech.
Ke konci 19. století se přistoupilo k zakládání krajských a
okresních spolků, jejichž počet rychle rostl. Mezi nimi byl
i včelařský spolek „Živanský“
v Novém Městě na Moravě.
Spolek byl založen 13. prosince 1900 na Panském domě a
jeho prvním předsedou byl zvolen František Koudela, řídící
Slavkovický mlynář Josef Padalík, předseda včelařského spolku
učitel v Rudolci. Významnou
v letech 1932–1948
osobností byl Josef Koněrza, u
předsednictví od roku 1904, který chod spolku
dělila za účelem založení vlastních spolků, se
významně oživil. Počet tehdejších členů byl 132.
dál pořádaly mnohé přednášky, kurzy, zájezdy i
Počty se během let působení spolku nijak zábesedy. Spolek dostal do pronájmu první schůsadně neměnily. Výjimkou byly důležité světové
zové místnosti a členové se již nemuseli scházet
události. Za první světové války se počet výrazně
v místních putykách. V 60. letech 20. století byla
snížil a s ním i činnost veřejná a schůzová. Oživnímána významná činnost včel, bez kterých se
vení přišlo s rokem 1925, kdy se v rámci Horácké
zemědělská odvětví neobejdou, a rozvíjela se soukrajinské výstavy konala první včelařská výstava.
činnost včelařů se zdejšími zemědělci. Sázely
Postupně byly mezi činnosti spolku zařazovány i
se medonosné plodiny a činnosti byly vzájemně
kurzy (např. kurz výroby medových vín a likérů,
propojovány. Aktivity spolku pokračují dodnes
1936). S příchodem druhé světové války byla
a jsou doplněny například kroužkem pro mladé
činnost opět utlumena.
včelaře. Díky podpoře města je s informacemi o
Po tom, co se města novoměstského polivčelaření obeznámena i široká veřejnost.
tického okresu (Žďár, Bystřice, Jimramov) od
Lucie Kubická

Účastníci kurzu lití mezistěn a vyvařování vosku z roku 1934. Řídící Kleveta sedící první zprava
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Vzpomínka na pana řídícího Klevetu
Když mně byly tři až čtyři roky, brával mě otec
na pravidelné debatní hodinky výboru Českého
svazu včelařů v Novém Městě na Moravě, které se
konaly vždy v neděli dopoledne ve včelníku pana
Rudolfa Klevety, řídícího učitele ve výslužbě.
Cesta sem vedla přes průchod v budově lékárny
na Vratislavově náměstí do dvora budovy, kde
jsme prošli kolem Horácké tiskárny. Následovala
pečlivě udržovaná zahrada, na jejímž konci stál
velký včelník pana řídícího, který z jedné strany
obsahoval úly ve dvou řadách nad sebou a za nimi
byla prostorná místnost se stolkem, pohovkou a
proutěnými křesly.
Pokud se dobře pamatuji, schůzek se
pravidelně zúčastňoval pan pošťák Ladislav
Pejchal z ulice Bobrovské (dnešní Nečasovy),
pan František Hloušek z ulice Sportovní a ještě
dva až tři pánové, které jsem neznal. Jako malé
dítě jsem seděl poslušně otci celou dobu na klíně, musel jsem být potichu, abych nevyrušoval,
a mluvit jsem mohl pouze, pokud mě přítomní

Včelín řídícího Klevety
pánové s něčím oslovili. Schůzku vedl pan řídící
Kleveta. Probíhala formou debat, kde se řešily záležitosti včelařské i společenské. Debatní hodinky
probíhaly asi od devíti do jedenácti hodin tak,
aby všichni účastníci stihli včas nedělní oběd.
Pan řídící Kleveta byl proti ostatním účastníkům
včelařských schůzek o dost starší, mnohem zkušenější a požíval přirozenou autoritu.
Jak jsem zjistil později, včelařský spolek
„Živanský“ v Novém Městě na Moravě vznikl
koncem roku 1900. Název „Živanský“ měl podle
MUDr. Františka Živanského, který se zasloužil o rozvoj včelařství v českých zemích ještě za
Rakousko-Uherska v průběhu 19. století. Pan
řídící Kleveta se stal členem tohoto spolku v roce
1910 a od roku 1925 byl členem výboru. V letech
1928–1931 zastával funkci předsedy včelařského
spolku a jako dlouholetý pokladník a hospodář
NOVOMĚSTSKO / ČERVEN 2019

působil v letech 1928–1953. Profesně působil
jako učitel, řídící učitel, později jako ředitel
Obecné školy v Novém Městě na Moravě.
V roce 1955 pro stáří a chatrné zdraví přestal
být funkcionářem spolku a krátce na to i činným
včelařem. Rozloučil se se svými přáteli, a protože
neměl v rodině přímého pokračovatele, předal
zavčasu svoje včelstva z obavy, aby nezahynula, panu Josefu Petrovi ml. řečenému Míla Petr,
pro odlišení od jeho otce stejného jména. Někdy
v roce 1955 nebo 1956 odešel k věčnému odpočinku. K jeho hrobu jsme několikrát společně
s otcem zašli a položili květiny ze zahrady. Hrob
rodiny Klevetových se nachází na konci staré části
katolického hřbitova, vpravo od hlavní cesty a má
označení č. 1. Na mohutném pomníku jsou uvedeni jeho rodiče a sestra. Sám pan řídící Rudolf
Kleveta a jeho paní nejsou bohužel na pomníku
uvedeni, i když je tam dost místa, protože už
nebyl nikdo další, kdo by nechal nápisy vytesat.
Nejlépe jeho krásnou povahu, vztah a lásku
ke včeličkám, které nazýval
„berušky“, a k přírodě,
vystihuje dobová vzpomínka od přítele Františka
Hlouška, rovněž pozdějšího předsedy včelařského
spolku. Tato vzpomínka
je uvedena v kronice Základní organizace Českého
svazu včelařů v Novém
Městě na Moravě. Uvádím
v doslovném přepisu toto
hodnocení pana řídícího
Klevety:
Dobrý člověk
Snad celý okres Novoměstský zná pana učitele Klevetu.
Je předsedou Včelařského
spolku, který má své členy všude po našich vesnicích. Kdo jej neznal jako včelaře,
zná ho jako dobrého zahradníka, milovníka květin,
drůbeže a holubů. Pan učitel má opravdu rád kvě-

Beseda v Klevetově včelíně, sám Kleveta
uprostřed v okně
tiny. V létě se zahrada pana učitele Klevety nevyrovná žádné jiné. Co to ale dá práce a musí to být.
U včeliček jej uvidíme ráno, když vstal, v poledne
když přijde ze školy, a i každý večer. Včeličky jsou
jeho nejmilejší zábavou a věnuje jim mnoho času.
Ve včelaření má pan učitel již několikaletou praxi,
a proto se mu včely daří. Holubi a slípky ho již znají
z daleka. Kdykoliv jde ze školy, čekají ho u vrat. To je
křiku, když přichází. Pan učitel jim říká „děvčata“.
I holubi ho obletují, na dlaň mu sedají, když je krmí.
Má je taky rád a jako o oko v hlavě se o ně stará,
vždyť má každoročně 1. cenu na výstavě. Pan učitel
nedá nikomu ublížiti, ani kuřeti. Každodenně za
ním přichází spousta lidí na poradu. Rád každému
poradí, a když může i pomůže. Proto ho lidi tak
dobře znají a rádi se k němu hlásí.

Miroslav Mlíka

Pan řídící u svých „děvčat“
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Nechte se hýčkat
Sedan již od 289 900 Kč
a Kombi za cenu krátké verze

od 309 900 Kč

od 289 900 Kč
od 309 900 Kč
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www.ﬁat.cz

JAROSLAV JANÍýEK - AUTO JANÍýEK , Jánská 222 , 592 31 Nové MČsto na MoravČ
Tel: 566 618 346 , E-mail:autojanicek.prodej@unet.cz
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PRODEJNA PLETIVA

KOMPLETNÍ REALIZACE OPLOCENÍ
Jamská 2528/17, Žďár n. S.
tel.: 775 555 830, 775 555 831

www.ploty-brany.cz
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loEální dodavatel
léNa sNých pUost edNĤ.
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Komenského nám. 133
(pod evangel. kostelem)

Objednávejte se:
+420 774 808 442 | www.ankeoptik.cz
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DEN
TESTOVACÍCH
JÍZD

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝIǱôËĀò
]:I[<ȭǟȮǜɇǠȮǛ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǣɇǜǜǞ£ȹºÃ

SOBOTA 15. 6. 2019 OD 8:00 – 14:00 HODIN
rWb-[<rIrICB[b/CIrB[bICBIWr
TÛ«·äÝ«ôûĀºËéßäÖÝäÙËéÖ½äéÙË«ÄÄü¨ôËĀò]:Iȭ
-b-%IȮ$-ȮWT-Ȯ[<:WIVȳ
bßÃÝÄrÝȰ
rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
gbIȳȳȳÝȳÙȳËȳȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮõõõȳéäËɈéäËȳĀ
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