
Novodvorky
Nový kulturní projekt oživí dvorky 
na Vratislavově náměstí hudbou, 
tancem i divadlem. První ročník se 
koná 25. května od 15:00.

Smyslem projektu je podle ředitele Novoměst-
ských kulturních zařízení Dana Šimka oživit 
pomocí kultury Vratislavovo náměstí a jeho oko-
lí a zpřístupnit lidem zajímavá místa, kam se 
běžně nedostanou. Všechna vystoupení, výstavy 
a představení se proto budou odehrávat na dvor-
cích a různých nepříliš navštěvovaných zákou-

tích Nového Města. Kompletní program zájemci 
najdou během května na stránkách města. Těšit 

se ale určitě můžeme například na divadlo 
Jana Hrubce, výstavu fotografií Vojtěcha 
Zikmunda, ilustrace Dity Novotné nebo 
na představení divadla Líšeň. Program, 
který se bude odehrávat na nádvoří Ho-
rácké galerie, zajistila mateřská školka. 
Jejich akce má název Bejvávalo ... aneb 
Za starých dobrých časů. Návštěvníci se 
mohou těšit na ukázky práce se dřevem, 
perníkářku, kováře, šperkařku a mnoho 
dalšího. Všechny ukázky jsou samozřej-
mě zaměřeny především na děti, které si 
budou moci samy leccos vyzkoušet.  
 -kb-

Dark Blade
Velitelství vzdušných sil ozna-
muje, že na základě usnesení vlády 
České republiky číslo 817 ze dne  
3. prosince 2018 se ve dnech od 
9. května do 3. června 2019 usku-
teční na území ČR mezinárodní 
vojenské cvičení DARK BLADE 
2019.

 Hlavními místy cvičení bude 22. základna vrtu-
lníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště 
nad Oslavou, vojenské výcvikové prostory Bole-
tice, Libavá, Březina a posádka Bechyně. Nejin-
tenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních 
dnech od 20. května do 31. května 2019 v čase od 
9:00 do 2:.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu 
může dojít k přeletům letecké techniky mezi ope-
račními prostory. Lety v nočních hodinách budou 
omezeny na minimum. Vzhledem k výše uvedené-
mu dojde v regionu v průběhu konání tohoto 

cvičení k nárůstu počtu letů letecké techniky a 
pohybu pozemní techniky a osob, ale ze strany 
řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny 
kroky k tomu, aby případný negativní dopad na 
obyvatelstvo byl co nejmenší. Bližší informace 
o cvičení, včetně techniky a vzdušných prosto-
rů, budou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách www.lznamest.army.cz a na facebooku.

 -kb-

Kytičkový den
Tradiční celonárodní veřejná sbírka LRP, známá 
jako Český den proti rakovině, proběhne ve stře-
du 15. května. Hlavním tématem letošního roku 
je rakovina plic. Proto kvítky měsíčku lékařské-
ho budou zdobit stužky meruňkové barvy. Mi-
nimální příspěvek za jednu kytičku je opět 20 Kč.
Prodeje kytiček se i v letošním roce ujali členové 
Onkologického klubu Návrat, budou jim také 
pomáhat studenti novoměstského gymnázia, 
pracovníci nákupního střediska Billa, firma 
Rotto, pracovníci knihovny, Zdravěnky, II. ZŠ 
a SOŠ Nové Město na Moravě. Některé firmy, 
jako například MEDIN nebo Sporten, umožnily 
prodej v jejich prostorách. Do prodeje se také 
zapojují studenti Gymnázia a Vyšší odborné školy 
a Střední odborné školy zemědělsko-technické 
z Bystřice nad Pernštejnem. Všem patří velký 
dík za podporu a ochotu pomáhat. Vy, kteří si 
koupíte kvítek měsíčku lékařského, pomáháte 
dobré věci. Děkujeme. 
 Onkologický klub Návrat

Co je to MAP?
Od podzimu roku 2018 město Nové Město 
na Moravě realizuje projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II. V projektu byly v letech 
2016-2017 nastaveny základní parametry 
spolupráce škol, žáků, rodičů, široké ve-
řejnosti, ale i všech dalších subjektů, jež se na 
výchově a vzdělávání v tomto regionu spolu-
podílí.  „Všichni členové pracovních skupin se 
již společně seznámili a naplno zahájili svoji 
činnost na pracovních setkáních. V druhé 
polovině dubna se uskutečnil workshop pro 
asistenty pedagogů. Z Alternátoru - eko-
technického centra Třebíč - jsme pro žáky  
2. stupně základních škol v ORP Nové Město 
na Moravě zapůjčili putovní výstavu STOP 
KYBERŠIKANĚ. Plánujeme další akce pro 
žáky, pedagogy, ale i veřejnost,“ jmenova-
la klíčové události z prvotní fáze projektu 
manažerka projektu Kateřina Kondýsková.

Pozvánka na oslavu
Místní část Olešná slaví 650 let od svého za-
ložení. Oslava se bude konat 22. 6. od 13:00 
na výletišti.

Sraz veteránů
se uskuteční 8. května od 9:00 do13:00 na 
Vratislavově náměstí. Srdečně zve Klub his-
torických vozidel Ždár nad Sázavou.

Fotografie V.  Zikmunda
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