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Novinky 
v Novoměstsku 
Počínaje tímto vydáním najdou čtenáři v No-
voměstsku několik novinek. Nově budou na 
stránky zařazeny rozhovory s řediteli příspěv-
kových organizací města. Vždy jim položíme 
5 otázek.  Novinkou jsou také články, které se 
týkají činnosti jednotlivých odborů městského 
úřadu a oblastí, které pod jednotlivé odbory 
spadají. V březnovém vydání blíže popíšeme 
školství a sociální věci ve městě.  V anketě 
se k hlavnímu tématu vyjádří vždy tři vybra-
ní respondenti. Další plánovaná novinka se 
promítne od květnového vydání měsíčníku.
V souvislosti s blížícím se termínem ko-
munálních voleb zde, stejně jako v červnu 
a červenci, najdete postupně vyjádření všech 23 
zastupitelů na téma "Co se v Novém Městě za 
uplynulé 4 roky podařilo, co méně". První takto 
upravenou stránku, zatím ještě bez "Arény za-
stupitelů", najdete v dnešním vydání na straně 3.

 -mah-, -svj- 

Nové Město jede! Tímto sloganem byl v našem 
městě zahájen provoz městské autobusové do-
pravy. Autobusy v současnosti jezdí po dvou 
trasách. Větší okruh, zvaný školní, spojuje vzdá-
lenější lokality. Autobusy jedoucí po menším 
okruhu, zvaném základní, objíždějí nejdůleži-
tější místa ve městě. Zastavuje se na celkem 14 
místech. To se však může změnit. V letošním 
roce půjde o tzv. zkušební provoz. „V průběhu 
celého roku 2014 budou mít Novoměšťáci mož-
nost připomínkovat trasy, umístění jednotlivých 
zastávek i časy odjezdů autobusů,“ připomíná 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Autobu-
sy by tak mohly zajíždět do některých místních 
částí či k velkým firmám. „Uděláme vše pro to, 
aby lidem doprava co nejvíce vyhovovala. Už 
dnes máme řadu připomínek a první změny 
v jízdním řádu budou provedeny od 1. března,“ 
doplňuje Šmarda. Změny se tak mohou do-

tknout i času odjezdů autobusů, lépe propojeny 
by mohly být i trasy linek. Ty v tuto chvíli nava-
zují na vlakové spoje a školní vyučování. Lidé se 
mohou nyní svézt dvěma autobusy značky SOR 
pro 25 sedících cestujících. V průběhu roku se 
přitom otestují další typy. Novinkou, která byla 
již spuštěna s rozjezdem městské dopravy, je 
Novoměstská karta. Tato karta zajistí pohodlné 
bezplatné cestování městem, zahrnuje poplatek 
za komunální odpad a dále nabízí možnost čer-
pat velkou škálu slev v rámci městských organi-
zací. Kartu lze pořídit pouze na pokladně měst-
ského úřadu, a to v ceně od 480 Kč (pro občany 
od 70 let) do 900 Kč (její plná cena).  Autobusy 
jezdí denně - od pondělí do neděle. Ve všední 
dny vyjíždí první spoj v 5.15 a poslední v 19.15, 
o víkendu se začíná jezdit v 7.15 a poslední jízda 
je v 19.15. O sobotách a nedělích je třeba počí-
tat s polední pauzou. Zavedením MAD radnice 
vychází vstříc zejména seniorům a rodinám 
s dětmi. Reportáž ze zahájení provozu a odpo-
vědi na nejčastější otázky přinášíme na straně 5.

-mah- 

Připomínky k jízdním řádům, roz-
místění autobusových zastávek a or-
ganizaci městské dopravy volejte na 
tel. číslo 566 598 750 nebo je může-
te osobně sdělit v IC na Vratislavově 
náměstí 114 a městském úřadě.  Ak-
tuální změny budou zveřejňovány na 
webových stránkách: 
www.nmnm.cz a noviny.nmnm.cz

Provoz MAD byl zahájen 6. ledna. Autobusy jezdí v pravidelných intervalech po dvou okru-
zích. Základní jízdné činí 10 Kč, snížené 5 Kč, lze využít i předplacenou kartu. Tento rok pů-
jde o zkušební provoz. Připomínky k němu se budou pravidelně zpracovávat. Zatímco se o MAD 
v Novém Městě uvažovalo několik desítek let, v posledních třech letech se přešlo od slov k činům.

Město zachraňuje lyžařský sport
Nejlepší podmínky pro běh na lyžích ve střední 
Evropě jsou momentálně v Novém Městě. Tech-
nický sníh, který byl vyroben před vánočními 
svátky a kterým byl pokryt 2,5 kilometru dlou-
hý okruh, v současnosti zachraňuje lyžařskou 
závodní sezonu. Ve Vysočina Areně se konala 
nejen Zlatá lyže, ale byl sem přesunut i druhý díl 
seriálu Slavic Cupu, který se měl původně usku-
tečnit v Jablonci.  V areálu dále probíhaly závody 
Zimní olympiády dětí a mládeže a na přelomu 
ledna a února se tu bude konat mistrovství Ev-
ropy v biatlonu. K tomu je třeba připočítat dílčí 

lyžařské akce. Byť počasí lyžování nepřeje, stav 
novoměstských tratí je více než dobrý. „Navzdo-
ry teplému počasí snesou nejpřísnější kritéria. 
Určitě jsou mnohem kvalitnější než například 
tratě při biatlonovém Světovém poháru v Ober-
hofu. Zjistil jsem si, že nikde ve střední Evropě 
momentálně běžecké tratě nedosahují novo-
městských kvalit,“ poznamenal místopředseda 
Svazu lyžování a sportovní ředitel úseku běhu 
na lyžích Čestmír Skrbek. Více se o sportov-
ním dění ve Vysočina Areně dočtete na straně 8. 

-mah-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Provoz automatů 
upřesní vyhláška
Vyhláška o provozu automatů byla zpřesně-
na. Omezení provozování se nově týká všech 
výherních hracích zařízení ve městě. To zna-
mená, že všechna tato zařízení je možné pro-
vozovat pouze v době od 21.00 do 5.00 ho-
din. Děje se tak v návaznosti na rozhodnutí 
Ústavního soudu z roku 2013, které tento krok 
umožnilo.  Provoz všech výherních zařízení 
bude ve městě ukončen k 31. 12. 2014. -mah-

Rok 2013 v Novém Městě
Dvě obří sportovní akce, tři velké stavby, desítky 
rekonstrukcí a úprav, obnova zeleně, řada oce-
nění. Tak by se ve zkratce dal shrnout rok 2013 v 
Novém Městě. Sportovci si přišli na své v únoru 
při Mistrovství světa v biatlonu, které navštívilo 
téměř 200 tis. diváků, v květnu následoval Svě-
tový pohár v horských kolech. Ze stavebních akcí 
byla dokončena rekonstrukce a přístavba budovy 
denního stacionáře Zdislava, otevřen dopravní 
terminál s novými autobusovými stáními, od-
stavnými místy pro autobusy a 33 parkovacími 
místy. Ta nově vznikla také před kulturním do-
mem, na Hornické ulici a u katolického hřbitova, 
kde byla zároveň zbourána nevzhledná budova 

Domoviny. Byly vybudovány zastávky MAD, 
nově vznikla lávka přes Bobrůvku u Kazmírova 
rybníka. Připraven byl projekt bazénu a vyhlá-
šeno výběrové řízení na zhotovitele. Celý rok 
probíhala revitalizace zeleně, postupně došlo k 
obnově parků i stromořadí. Téměř milion korun 
město investovalo do úpravy a údržby dětských 
hřišť a sportovišť, vzniklo venkovní fitness pro 
seniory. Město má od roku 2013 také "svůj" 
vlak, polepený motivy z Novoměstska,  a může 
se pochlubit získáním hlavní ceny za klikací 
rozpočet v soutěži OtevřenoxZavřeno, "Zlatým 
erbem" za otevřený rozpočet a certifikátem 
zákaznické orientace "Úřad s úsměvem". -svj-

Centrum Zdislava otevřeno

V minulém roce zrekonstruované a rozšířené 
Centrum Zdislava bylo slavnostně otevřeno. 
Denní stacionář se rozrostl o přístavbu o třech 
podlažích. K tomu byla původní část zateplena, 
opravena byla i střecha. Jeho proměnu si všichni 

pochvalují, zejména pak jeho uživatelé. Centrum 
navštěvují lidé s fyzickým, mentálním a kombi-
novaným postižením. „Změna, kterou prošlo 
Centrum Zdislava, je velice vítána. Když nové 
prostory klienti poprvé viděli, byli nadšeni a dá-
vali najevo až neskutečnou radost,“ říká ředitelka 
Hana Janů.  Nová je jídelna, výdejna jídla a míst-
nost na mytí várnic, dále rehabilitační místnost, 
cvičná kuchyně a sociální zařízení. (viz foto níže). 
Zrekonstruován byl také výtah. Celková investice 
se vyšplhala na 8 milionů korun. Většina peněz 
byla hrazena z Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod, zbývající část zaplatilo měs-
to. Služeb mohlo v minulosti využívat osmnáct 
klientů z Nového Města a okolí. Nyní se kapacita 
denního stacionáře zvětšila o pět míst.   -mah-

Telefonní automat 
bude odstěhován

Granty a příspěvky 
na rok 2014 

Smlouvy města 
zveřejněny 

Z horní části Vratislavova náměstí zmizí ve-
řejný telefonní automat. Jeho využití je totiž 
minimální. Nadále budou moci lidé využí-
vat telefonní automat, který je umístěn u 
polikliniky. Město uvažuje o tom, že by vy-
tvořilo směrovníky k tomuto místu. -mah-  

Narozených méně
V roce 2013 se v novoměstské porodnici narodi-
lo 753 dětí. Z toho bylo 373 chlapců a 380 dívek. 
Na svět tu přišlo také 7 dvojčat. Nejčastějším 
jménem u chlapců byl Jan (23x), následoval 
Jakub (21x) a Vojtěch (18x). Nejoblíbenějším 
dívčím jménem byla Eliška (20x), poté Tereza 
(19x) a Adéla (16x). V porovnání s rokem 2012 
byl počet narozených dětí v uplynulém roce nižší, 
a to o 7 dětí. Prvním miminkem letošního roku 
narozeným v novoměstské porodnici je Justýna 
Viktorie Slavíčková, která přišla na svět 1. ledna 
ve 4.07 hod. Vážila 3,12 kg a měřila 51 cm. -mah-

Komunitní plán sociálních služeb 
Zastupitelstvo města schválilo Komunitní plán 
sociálních služeb Nového Města a Mikroregionu 
Novoměstsko. Tento závazný dokument, kterým 
se město musí řídit, byl schválen na období 2014 

– 2018. „Komunitní plán si klade za cíl rozvoj a 
zkvalitnění sociálních služeb," říká koordinátor 
projektu Josef Brůna. Od přechozího se liší tím, 
že je zaměřen na celý mikroregion, ne pouze na 
Nové Město.  V jeho obsahu se dále objevují nové 
služby, o jejichž zařazení si občané řekli v dotaz-
níkovém šetření. Jde například o domov se zvlášt-

ním režimem pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením, sociální služba a chráněné bydlení 
pro duševně, tělesně a mentálně postižené a stav-
ba domu s byty pro starší lidi v obci Tři Studně. 
V souvislosti s novým komunitním plánem se 
také počítá s vydáním katalogu sociálních služeb, 
v němž budou uvedeny kontakty požadované 
služby, a to včetně nástinu možné krizové situ-
ace. Katalog by měl být k dispozici v ordinacích 
praktických lékařů a všech veřejných prostorech. 

-mah-

ANKETA: Jak hodnotíte rok 2013 
                        v Novém Městě?

Anežka Prosecká, studentka 
Rok 2013 byl zajímavý už jenom díky jeho velkému biatlonovému za-
čátku. Jako dobrovolnice jsem mohla sledovat kvalitní přípravu, orga-
nizaci a průběh MS. Jsem rovněž ráda za vyřešení sporu hala-bazén, 
ačkoliv osobně ve městě nepotřebuji ani jedno. Měli jsme též možnost 
blíže objevit sféry uměleckého světa prostřednictvím různých akcí. Ať 
jimi byly Fler trhy, festivalovější Nova Civitas, Spolubál, koncerty U 
Pasáčka atd. Ráda bych, aby takovéto akce měly motivaci dál se roz-
víjet.

Mgr. Ivo Teplý, ředitel SOŠ Nové Město na Moravě
Rok 2013 mi připadal z velké části zaměřený na sport – provoz Vysoči-
na Areny.  V návaznosti na to se mi jeví, že došlo k vylepšení spolupráce 
uvnitř města. Školy spolupracují mezi sebou, neziskovými organizace-
mi i s městským úřadem. Posun ke spolupráci jsem v roce 2013 viděl i 
ve vztahu k naší  škole. Vždy jsme byli trochu odstrčená instituce, ale 
v poslední době se ukazuje, že i my jsme schopni Novému Městu na-
bídnout celou řadu možností.  Počínaje drobnou výstavbou a lesními 
pracemi a konče kulturními a soutěžními akcemi. 

Rada města schválila výši grantů a příspěvků na 
rok 2014. Finanční prostředky budou použity v 
oblastech: sport, kultura a sociální sféra. Město 
letos rozdělilo více než 3 miliony korun. Oproti 
minulým rokům se navýšilo množství peněz na 
sport a sociální služby. Podrobný přehled výsled-
ků naleznete na internetových stránkách rad-
nice města, a to www.radnice.nmnm.cz. -mah-

Od nového roku může kdokoliv na internetu 
nahlédnout do smluv, které naše město uzavírá. 
Smlouvy jsou průběžně zveřejňovány na Portálu 
veřejné správy. Město tím učinilo další krok ke 
zvýšení transparentnosti činnosti MěÚ. Smlouvy 
jsou řazeny podle data, později přibude vyhledá-
vání podle dalších kritérií. Další novinkou je to, že 
od 1. ledna mohou Novoměstští pomocí klikací-
ho rozpočtu zkontrolovat nejenom hospodaření 
města, ale i jeho příspěvkových organizací. -mah-

Nájemníci si mohou koupit další byty
Byty v domě na Tyršově ulici čp. 726 - 728 byly 
jeho obyvatelům nabídnuty k prodeji. Nabídku 
dostalo 26 stávajících nájemníků. Ti nedluží 
městu na nájemném a mají zájem o koupi. Do 
nabídky nebyly zahrnuty byty vybudované 
v půdní nástavbě domu. „Město vychází vstříc 
zájmu nájemníků získat byty do osobního 

vlastnictví. Tento krok má i velmi pozitivní 
dopad na vzhled města, protože v minulosti 
privatizované bytové domy patří mezi jedny 
z nejhezčích objektů ve městě,“ říká místosta-
rosta Nového Města Stanislav Marek. Zpri-
vatizované domy jsou např. nově zateplovány.        
 -mah-

Mgr. Jiří Kubík, bývalý ředitel Gymnázia  Vincence Makovského
Mám hřejivý pocit, že žiji v čistém a hezkém městě. Cením si toho, že 
úpravy zeleně zachovávají Makovského vizi. Přeji si, aby vztahy mezi 
námi, obyvateli, byly vstřícné a ohleduplné. Zároveň děkuji zastupitel-
stvu a mým bývalým studentům za uznání a krásný dar, kterého se mi 
dostalo v roce 2013. Velmi si ho vážím.

Jan Krakovič: Škola je víc vidět
S ředitelem Základní školy Leandra Čecha Janem 
Krakovičem zahajujeme seriál rozhovorů s pra-
covníky, kteří stojí v čele příspěvkových organiza-
cí našeho města. 

Byl uplynulý rok pro školu úspěšný? 
Určitě ano. Podařila se spousta věcí, které školu 
posunuly dopředu. To se projevilo zvýšeným zá-
jmem rodičů budoucích i současných školáků o 
život školy. Stoupl zájem organizací a spolků o 
spolupráci. Škola je víc vidět.
V čem jste lepší než jiné základní školy?

Jak jistě víte, máme v Novém Městě dvě základní 
školy. V reakci na informace ředitelů středních 
škol v našem okrese a návštěv jiných základních 
škol můžu říct, že obě patří v regionu k těm nej-
lepším, hlavně pokud se jedná o úroveň vzdělá-
vání a vybavení. Rozlišovat, která je lepší, nepří-
sluší mně. Každá ze škol je jiná, pracuje s jiným 
vzdělávacím programem, využívá jiný potenciál. 
Všechny mají společný cíl – ve spolupráci s rodiči 
připravit dítě co nejlépe do života a na další stu-
peň vzdělávání. Záleží pouze na rodičích, do kte-
ré školy dítě zapíšou. Při rozhodování bude určitě 

hrát roli poloha a dostupnost školy, zájmy dítěte, 
vzdělávací program a v neposlední řadě prostředí 
a klima školy. Informace o školách si každý rodič 
najde na webových stránkách nebo využije Dny 
otevřených dveří a školy navštíví.
Existují problémy, které musí školy řešit? 
Problémy by vydaly na román. V naší škole je 451 
dětí a 50 zaměstnanců. Součástí školy jsou čtyři 
budovy. Financování je rozděleno mezi stát a zři-
zovatele. Problémy jsou a budou, vedení školy je 
od toho, aby je řešilo. Zatím se nám to myslím do-
cela daří.                        pokračování rozhovoru na str. 4

Aréna zastupitelů
Vážení čtenáři, v březnovém vydání Novoměst-
ska se budeme na této stránce zabývat školstvím 
a sociální oblastí. Od příštího čísla zde najdete 
tři nejzajímavější a vámi čtenáři nejlépe hodno-
cené vyjádření zastupitelů na dané téma. Člá-
nek, na který mohou zastupitelé i vy reagovat, 
najdete už nyní na webu novin a také na sociál-
ních sítích.  Zastupitelé budou moci uvést svůj 
názor o délce maximálně 160 znaků.  Témata, 
která budou následovat: duben - bezpečnost, 
květen - kultura, červen  - volby, červenec - ote-
vřený úřad, ankety, diskuze, srpen - hospoda-
ření města, září - investice města,  říjen - sport.

-svj-

Hodnocení očima 
Petra Hanycha

Městský úřad 
se v roce 2013 
snažil o otevřené 
jednání s klienty. 
Prostřednictvím 
a n o n y m n í c h 
dotazníkových 
šetření byly zjiš-
ťovány jejich po-
třeby a názory, in-
ternetové stránky 
byly pravidelně 
doplňovány aktu-
álními informa-

cemi, byla rozšířena úřední deska. Velký důraz 
byl kladen samozřejmě i na efektivní fungování 
úřadu. K nákupu potřebného vybavení a služeb 
byly využívány elektronické aukce, hospodaření 
radnice lidé mohli kontrolovat pomocí klikacího 
rozpočtu. S pozitivními reakcemi se setkalo také 
přestěhování stavebního odboru v rámci akce 

"Úřad pod jednou střechou" a instalace informač-
ních stojanů ve vestibulu radnice. Naší snahou 
a cílem v roce 2013 bylo zlepšit a rozšířit služby 
pro občany Nového Města a občany 28 obcí ze 
správního území i pro další subjekty, a tím naplňo-
vat naši vizi - kvalitně, profesionálně, s úsměvem. 

Mgr. Petr Hanych, tajemník
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Nejčastější otázky k MAD

Vyhláška o veřejném pořádku nově

Proč MAD nejede obousměrně?
Protože zkušební provoz je navrhnut proza-
tím jako jednosměrný. Další vývoj MAD, tedy i 
obousměrný provoz, bude záviset na jeho využití.

Proč MAD nejezdí k firmě MEDIN?
Do zastávek MAD byla zastávka Medin za-
hrnuta dříve, od března bude již v provozu. V 
ranních hodinách sem bude autobus zajíždět.

Proč se za vydání průkazu SENIOR platí 60 Kč?
Jedná se o výrobní náklad karty. Karta není 
povinná, cestující se může prokázat OP.

Jak u řidiče prokázat nárok na slevu bez karty?
V případě dětí do 6-ti let prokáží nárok na sle-
vu rodiče (dítě je zapsáno v OP nebo rodném 
listu), v případě studentů stačí potvrzení o stu-
diu nebo studentská karta (např. ISIC). Senioři 

nad 70 let se prokáží občanským průkazem. Pro 
prokázání slevy navíc město vydává speciální 
karty JUNIOR, STUDENT, SENIOR. Ty ale 
nejsou tak výhodné, protože neobsahují slevy.

Mohou senioři cestovat zadarmo?
V případě, že jsou držiteli karty, mají všechny cesty 
zdarma. V opačném případě se jízdné řídí ceníkem 
MAD. Senioři nad 70 let mají slevu ve výši 50%.

Bude moci doprovod ZTP/P jezdit v MHD také 
zadarmo?
Ano, osoba, která je průvodcem držitele průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, má nárok na bezplatnou přepra-
vu.

Je karta přenosná?
Karta není přenosná z důvodu vázání po-
platku za komunální odpad na osobu. -red-

pokračování ze str. 3

Co by se dle Vás mohlo ve škole dělat lépe? 
Může ke zlepšení přispět zaměstnavatel?

Zlepšovat se dá vždy, ale není to jednoduché. 
Potřebujete k tomu dobrý kolektiv zaměstnan-
ců, o který se můžete opřít a který je ochoten 
sdílet vaše vize. Aby škola mohla dobře fun-
govat a ubírat se správným směrem, je důleži-
tý dostatek finančních prostředků a podpora 
zřizovatele. Ten jmenuje ředitele, vyjadřuje se 
k organizačním záležitostem a hlavně finan-
cuje provoz. Je známo, jak podfinancované je 
naše státní školství, a neznám ředitele školy, 
který nebojuje se svým zřizovatelem o nějaké 
ty peníze navíc. Vím, že městský rozpočet má 
své meze. Jednání jsou složitá, ale vždy korekt-

ní, se snahou škole pomoci. Řada investic, kte-
ré byly v nedávné době směrovány do oblasti 
školství, svědčí o tom, že zřizovateli na školách 
a školských zařízeních v Novém Městě záleží. 
Jaké máte plány do budoucna? 
Jsem ředitelem čtvrtý rok a vize, se kterými jsem 
do funkce nastupoval, jsem částečně naplnil. 
Spousta věcí však nešla uskutečnit tak rychle, 
jak jsem si představoval, a zůstaly zatím na půli 
cesty. Uvidíme po konkurzu, který mě pravdě-
podobně na jaře čeká, jestli rozdělanou práci 
dokončím, nebo přenechám svému nástupci.

-mah-

Bioodpad skončil na skládce

Zahájení městské autobusové dopravy v Novém Městě

Jan Krakovič: Škola je víc vidět

Obecně závazná vyhláška města, která se týká 
veřejného pořádku, byla inovována. Nově je 
v našem městě, především pak v jeho centru, 
postihováno žebrání. Zakázáno je žebrat na 
Vratislavově a Komenského náměstí, na par-
kovištích, u supermarketů Lidl, Penny Market 
a Billa. „Vyhláška o žebrání navazuje na zákaz 
pouličního a podomního prodeje a chrání ob-
čany před podobným obtěžováním,“ vysvětluje 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Další 
novinkou, která byla do vyhlášky zahrnuta, je 

povinnost používání psích evidenčních známek. 
To, že každý pes musí mít svou evidenční znám-
ku, pomůže nejen strážníkům, ale také jejich 
majitelům. Známka usnadní strážníkům identi-
fikaci psa, který se potuluje ulicemi. Majitelům 
zase může ušetřit nepříjemnosti v případě, že 
se jejich pes zatoulá. Díky známce se totiž jeho 
majitel snadno dohledá. Pokud by se tak nestalo 
a psům by chyběla známka, museli by být pře-
vezeni do útulku. Novinky ve vyhlášce přibyly 
na základě doporučení městské policie. -mah-

6. ledna 2014 vyjela poprvé v historii do ulic No-
vého Města MAD. Pojďme si připomenout, jaký 
byl její začátek. 

5.15  vyjíždí za ranní mlhy, při nezvykle teplém 
zimním počasí z dopravního terminálu první auto-
bus a veze historicky první cestující. O půl hodiny 
později, po projetí jedenácti zastávek, se vrací zpět.

10.30 na dopravní terminál přichází první 
účastníci slavnostního zahájení provozu MAD.

10.45 přicházejí zástupci Klubu seniorů, děti ze 
škol, představitelé města, novináři. A počasí, jako 
kdyby tušilo, jaký je to pro Nové Město slavnostní 
den, se umoudřilo, a dokonce začalo svítit slunce.

11.00 starosta Nového Města Michal Šmarda vítá 
přítomné a vyzývá je, aby neváhali a po vyzkoušení 
MAD sdělili své připomínky. „Dokud je městská 

autobusová doprava ve zkušebním provozu, je 
možné změnit jízdní řády i upravit rozmístění za-
stávek. Neváhejte, ozvěte se.“ Druhým řečníkem 
se stává ředitel akciové společnosti ZDAR, pro-
vozovatele MAD, Richard Ladislav. „Vozy máme 
připravené, otestujeme různé značky a typy.“

11.15 na dopravním terminálu k dobré pohodě 
hraje harmonikář Robert Trčka, vyjíždí linka 
č. 2, kterou zaplňují členové Klubu seniorů. Je-
jich první cesta autobusem vede na zastávku 
Holubka a Maršovská. „Je to super, jsem nad-
šená,“ hodnotí jízdu Jana Slámová z Pohled-
ce. „Určitě se v Pohledci domluvíme a požá-
dáme našeho pana malostarostu, aby MAD 
jezdila i k nám.“ „A ještě do Zubří by to chtělo,“ 
přidává se muž, který si ale nepřeje být jmenován. 

11.21 linka č. 2 se vrací zpět, cestujícím se nový 
autobus natolik líbí, že nevystupují, a pokračují. 

Přidává se k nim harmonikář Robert Trčka. Cestu-
jících je tolik, že někteří musí stát. Včetně pana Trč-
ky, který statečně hraje Škoda lásky a další známé 
písničky. Všichni zpívají a užívají si jízdy městem.

11.30 mimořádně vyjíždí druhý vůz, který byl 
při slavnostním otevření vyčleněn pro školáky, a 
nejedou v něm sami. Doprovází je krajský koor-
dinátor BESIP Milan Stejskal. „Mluvili jsme o 
bezpečnosti při cestování v autobuse. Děti re-
agovaly velmi dobře, překvapila mě šíře jejich 
znalostí. Připomněli jsme si, jak správně vystu-
povat a nastupovat, jak se v autobusu chovat 
a respektovat pokyny řidiče,“ dodává Stejskal.
Slovo starosty si cestující vzali k srdci a už od 
začátku provozu přicházejí na městský úřad a 
informační centrum první připomínky. O tom, 
jak provoz MAD pokračuje, jak se osvědčil a co 
bude nutné případně upravit, vás budeme in-
formovat v dalších číslech Novoměstska.  -svj-

Farmářské trhy celoročně. První zimní se vydařil
V sobotu 18. ledna se na náměstí Nového Měs-
ta na Moravě uskutečnil první farmářský trh v 
zimní sezóně. Vzhledem k plánovaným staveb-
ním úpravám se až do června místo jeho konání 
přesunulo na plochu před Horáckým muzeem. 
Účast prodejců předčila vzhledem ke klimatic-
kým podmínkám očekávání. Trhu se zúčastnilo 
šestnáct farmářů a prodejců, převážně z Novo-
městska. Nabídka byla pestrá, fronty se již od 
začátku trhu tvořily před prodejními auty rodiny 
Dacerových, kteří z Fryšavy přivezli zabíjačkové 
speciality a uzeniny, a rodinné farmy Němco-
vy, kde kromě uzenin nabízeli i maso a mléčné 
výrobky. Nabídku mléčných výrobků doplnila 
farma Olešenka s kozími sýry a Tulisovi ze Zvole 
s domácími jogurty a tvarohem. Čerstvé pečivo 

zajistilo pekařství U Slonků i bezlepková pekár-
na ze Sněžného. Návštěvníci si mohli zakoupit 
domácí perníčky, kremrole, pravé valašské  

frgály, výrobky z rakytníku, koření a směsi na 
všechny neduhy, med nebo bylinné sirupy z Ji-
mramovských Pasek. Celý trh provázelo krásné 
slunečné počasí. Účast na příštím trhu přislíbili 
i prodejci domácích vajec a brambor, kteří se pro 
nemoc tentokrát nezúčastnili, a poprvé by do 
Nového Města měli zavítat i Lopaurovi z  kadov-
ské biofarmy se svými proslulými sýry. Těšit se 
můžete již za měsíc, 15. února od 8 do 12 hodin. 
Další trhy se uskuteční 15. března a 12. dubna. 
Od května se budou konat opět pravidelně kaž-
dých 14 dní. Upozorňujeme, že trhů se mohou 
zúčastnit i zahrádkáři se svými přebytky. Termí-
ny farmářských trhů na celý rok 2014 a fotografie 
z prvního zimního trhu najdete na straně 11. 

-ah-

Nové Město umí zaujmout
Nové Město se prezentovalo na veletrhu Go a 
Regiontour, který probíhal na brněnském vý-
stavišti. Naše město na přehlídce ukázalo, že 
je nejen rájem lyžařů. Důkazem toho byly no-
vinky, které byly návštěvníkům stánku před-
staveny. Šlo o připravené trasy pro horská kola, 
tzv. singltracky, či již dvě vybudované stezky 
pro pěší turisty. Zazněla také informace, že do 
budoucna Nové Město počítá s vybudováním 
třetí stezky pro pěší s názvem U Koupaliště. 
Velký zájem byl také o naučnou stezku Tři kříže. 

S velkým ohlasem byla přijata zpráva o chys-
tané expozici horolezce Radka Jaroše, který 
jako jediný Čech zdolal 13 osmitisícovek. Slav-
nostně bude otevřena 19. června v Horáckém 
muzeu a lidé budou mít možnost zhlédnout 
řadu na první pohled "drobností", bez nichž by 
ale Radek Jaroš nemohl osmitisícovky zdolat. 
Chybět nebudou unikátní fotografie a filmová 
projekce. Expozice Radka Jaroše naváže na ex-
pozici lyžování, která patří mezi stálé výstavy.

 -mah-, -svj-

Špatné třídění o Vánocích zcela znehodnotilo 
obsah kontejnerů na bioodpad. Mezi zbytky 
jídla, slupkami od brambor, jablek a dalšími 
věcmi se objevilo nebývale velké množství ige-
litových sáčků. Při lednovém svozu tak 9 tun 
odpadu skončilo místo ve žďárské bioplynové 
stanici na skládce. Není to dobrá zpráva ani 
pro životní prostředí (jak bioodpad, tak igelity 
mohly být zpracovány), ale ani pro obyvatele 
Nového Města. Cena za uskladnění na skládce 
je totiž trojnásobně vyšší než zpracování od-
padu v biostanici. Městu se tak lednový svoz 
odpadu prodražil. Pokud by se takové „pro-
hřešky“ opakovaly, mohli bychom se dočkat 
zdražení poplatku za komunální odpad. Proto 
je důležité odpady třídit správně. Na každém 
biokontejneru je nalepen popis, které věci 

sem patří, a které ne. „Místo plastových sáčků 
mohou lidé bioodpad balit i do papíru. Svými 
savými schopnostmi napomáhá k vysouše-
ní bioodpadu i k větší čistotě nádob. Papír je 
možné vložit do kontejneru, protože sám je 
bioodpadem,“ radí Marcela Kratochvílová 
z městského úřadu. „Vyzvednout si u nás je 
možné také odpadkový koš na bioodpad,“ do-
dává. Ten má stejně jako biokontejner hnědou 
barvu a je poskytován zdarma. Od  roku 2011 
si již tyto koše vyzvedlo téměř 600 zájemců. Na 
území města je na bioodpad celoročně umístě-
no 80 ks kontejnerů o objemu 770 l a  223 ks 
popelnic o objemu 240 l. V období vegetace 
budou navíc přistaveny 3 ks velkoobjemových 
kontejnerů a 8 ks vaničkových kontejnerů.  

-svj-

Úhrada platby 
za odpad
Od 2. ledna do 31. prosince je v našem městě vy-
bírán poplatek za komunální odpad na rok 2014. 
Uhradit jej musí občané, kteří mají na území 
města trvalý pobyt. Poplatek, jehož výše činí 480 
Kč na osobu a rok, je stanoven obecně závaznou 
vyhláškou města. Kdo jej nezaplatí včas, bude 
muset sáhnout hlouběji do kapsy. Po první upo-
mínce se totiž původní částka zdvojnásobí. Po-
platek je možné uhradit v hotovosti na pokladně 
Městského úřadu na Vratislavově náměstí 103. 
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00, 
čtvrtek 8.00 - 14.00. Tato povinnost se netýká 
majitelů Novoměstské karty, protože poplatek 
za odpad je již zahrnut v její ceně a každý držitel 
karty má již poplatek za odpad zaplacen. -mah-
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V místních částech Nového Města se vloni pilně budovalo
Rozdělené rozpočty, díky nimž mohou 
místní části Nového Města na Moravě do-
sáhnout na daleko více peněz, než tomu 
bývalo dříve, nesou své ovoce. V loňském 
roce se do budování něčeho nového nebo 
renovace pustilo hned několik vesnic. 
Jednou z nich jsou Maršovice, kde kromě 
kanalizace, která byla realizována záro-
veň s Pohledcem, přibyly i nové záchody a 
sklad sportovních potřeb a hasičského ná-
činí. „Nové záchody vznikly v budově pro-
dejny a jsou vybudovány tak, aby sloužily i 
návštěvníkům venkovních společenských a 
sportovních akcí,“ pochlubil se předseda mar-
šovického osadního výboru Martin Švanda.
Ruku k dílu tu samozřejmě přidali také 
dobrovolní hasiči a místní firmy. „Pomocí 
sponzorů se nám podařilo vyasfaltovat plo-
chu, která slouží jak pro požární sport, tak 
i pro tenis a další,“ tvrdí Martin Švanda. 
V nejvýše položené obci na Vysočině, ve 
Studnicích, opravili místní kapličku, kte-
rá si to už rozhodně zasloužila, v Petro-
vicích zase střechu na kulturním domě. 
Jiříkovičtí upravili dětské hřiště a vy-
budovali nové sociálky v kulturním 
domě, obyvatelé Olešné se zase dočka-
li chodníku podél frekventované hlav-

ní silnice a rozšíření veřejného osvětlení.
V Pohledci pokračovali v rekonstrukci ka-
nalizace a došlo také na odbahnění míst-
ního rybníka, stejně jako ve Slavkovicích. 
Tam bylo navíc rozšířeno veřejné osvětlení.
Šetřilo se tentokrát pouze v Rokytně a v Hlin-
ném. Obě obce čekají na dotaci na novou 
kanalizaci, takže chtějí být krok napřed.
Všechny místní části Nového Města na Mora-
vě, kterých je celkem devět, dostaly v loňském 
roce nový bezdrátový rozhlas, který jim umož-
ňuje lépe informovat občany o dění v mís-
tě i v nedalekém Novém Městě na Moravě.
 

V Jiříkovicích vybudovali 
záchody, v Hlinném dostaly 

děti nový kolotoč

Před pár lety koupila obec Jiříkovice do své-
ho vlastnictví místní kulturní dům. Tato 
stavba se ale rozhodně nemohla pochlubit 
moderností, a tak není divu, že mnohé věci 
tu ani zdaleka nefungovaly tak, jak by měly. 
Velký problém měli noví majitelé se soci-
álním zařízením. „Vůbec to neodtékalo, a 
proto jsme přistoupili k renovaci. Hasiči 
to svépomocí všechno vykopali, odpraco-
vali spoustu brigádnických hodin zejména 

na odpadech,“ říká předsedkyně osadní-
ho výboru v Jiříkovicích Ilona Komínková.
Základ udělali hasiči a pak už na jejich 
místo nastoupily firmy, aby práci dokon-
čily. Nové záchody byly poprvé vyzkou-
šeny při loňské oslavě hasičského vý-
ročí a dlužno dodat, skvěle se osvědčily.
V Hlinném potěšili zejména nejmladší občany, 
kteří chodívají na zdejší hřiště. „Starý kolotoč 
nevyhovoval evropským bezpečnostním nor-
mám, a tak jsme ho museli vyměnit za nový. 
Kromě toho jsme dělali také nějaké drobné 
opravy ve sportovním areálu, nátěry a rekon-
strukci střídaček,“ nechává se slyšet místní 
předseda osadního výboru František Hudeček.
 

Sportovci upravili koupaliště
 
Vodní nádrž v Pohledci, místní části Nové-
ho Města na Moravě, je dějištěm převážně 
letních akcí. Probíhá zde například utkání v 
netradiční sportovní disciplíně, hasičském 
fotbalu, či velmi oblíbený přejezd přes ryb-
ník. Na úpravu okolí této vodní nádrže se 
tentokrát vrhli místní sportovci. „Krásně 
to tam upravili, prostříhali stromy, vypadá 
to opravdu skvěle,“ pochvaluje si předse-
da osadního výboru v Pohledci Jiří Dušek.

Zápis do prvních tříd 
Zápis dětí pro školní rok 2014/2015 se uskuteční 

6. února od 15 do 17 hodin.
I. ZŠ: ulice Tyršova 321 (přístavba školy)

II. ZŠ: ulice Leandra Čecha 860 (budova školy)

Zápisní lístek rodiče vyplní až při zápisu na zvolené škole. Potřebné doklady 
k zápisu: rodný list žáka a průkaz totožnosti zákonného zástupce. Pokud 

rodiče uvažují o odkladu školní docházky dítěte, 
předloží u zápisu písemnou žádost.

Studenti gymnázia se opět prosazují

„Život ve škole, škola pro život“. Motto školního 
vzdělávacího programu novoměstského gymná-
zia, které se v závěru loňského roku naplnilo hned 
dvakrát. Kvalitní praktické dovednosti prokázali 
jak  účastníci soutěže Navrhni projekt, tak zájem-
ci o Studentské trenérské centrum Microsoftu.
V soutěži Navrhni projekt, která je organizována 
Ministerstvem pro místní rozvoj, mají soutěžící za 

úkol vytvořit vlastní návrh projektu, který by mohl 
čerpat finance z fondů EU. Studenti zeměpisného 
semináře se do ní aktivně zapojili a na vlastní kůži 
si sami vyzkoušeli projektovou žádost napsat.
Ve školním kole soutěže vzniklo několik zajíma-
vých návrhů projektů. Odborná porota z nich do 
další fáze soutěže nominovala projekt zaměřený 
na podporu dobrovolných hasičů v okrsku No-
voměstsko, na jehož vzniku spolupracoval tým 
ve složení: Jan Dvořák, Eliška Eichlerová, Milan 
Fila, Petr Křepela a Lucie Ondrová. V regionál-
ním kole soutěže v Brně se naši zástupci utkali se 
soutěžícími z Kraje Vysočina a Jihomoravského 
kraje. Projekt Podpora dobrovolných hasičů zau-
jal nejen svým obsahem, ale také poutavým způ-
sobem prezentace v hasičském oblečení. S pře-
hledem zvítězil a postoupil do celostátního kola.
Studentské trenérské centrum je program pro 
středoškolské studenty, kteří mají zájem zdo-
konalovat své znalosti v oblasti ICT a předávat 

je dál v rámci svých škol a širšího okolí. Stu-
denti se postupně zdokonalují v práci s Offi-
ce aplikacemi, naučí se programovat, spra-
vovat servery, mají také šanci zlepšovat své 
komunikační a prezentační dovednosti. Díky 
těmto znalostem budou studenti připraveni na 
absolvování mezinárodně uznávaných certifikací.
Naši studenti se zúčastnili dvoukolového výběru 
do tohoto programu na konci minulého roku a 
slavili úspěch hned dvakrát. Prošli úspěšně re-
gionálním výběrem, který se konal v Brně, a ná-
sledně finálovým výběrem v centrále Microsoftu v 
Praze. Prokázali nadstandardní znalosti IT tech-
nologií, dobré jazykové znalosti a porotu dokázali 
přesvědčit o svém vážném zájmu o studium. V le-
tošním roce tedy zahájí studium ve Studentském 
trenérském centru Martin Daněk a Tomáš Pleva.

MB/gynome
foto: STC: druhý zleva – M. Daněk, 
třetí zleva – T. Pleva

Přijímací zkoušky nanečisto
Gymnázium Vincence Makovského se sportov-
ními třídami zve všechny zájemce  5. a 9. tříd 
ZŠ, aby přišli 13. 2. od 15 do 18 hod. do budovy 
gymnázia, kde se budou konat přijímací zkoušky 
NANEČISTO. Můžete si zde vyzkoušet atmo-
sféru i obsahově podobné složení zkoušek z čes-
kého jazyka a matematiky. Po skončení můžete 
zhlédnout ukázku vzorového řešení. Druhý den 
na základě přiděleného kódu zjistíte na webu 
gymnázia svůj výsledek a můžete si vyzvednout 
své opravené testy. Přesný harmonogram a další 
informace naleznete na www.gynome.cz.

Soutěž Žena regionu
Ředitelka novoměstské organizace Portimo 
Mgr. Ruth Šormová byla nominována do sou-
těže Žena regionu 2013. O tento titul se mohou 
ucházet ženy, kterým se podařilo dosáhnout 
vynikajících výsledků v jedné ze čtyř  kategorií:
1. veřejná správa 2. vzdělávání, věda 
a výzkum 3. zdravotnictví a charita-

tivní činnost 4. umění, kultura a sport. 
Mgr. Ruth Šormová je sociální pracovnice a 
speciální pedagožka, bývalá politička. Od roku 
2005, kdy se s rodinou přestěhovala do Nového 
Města na Moravě, aktivně působí na Vysočině. 
V roce 2010 se v Novém Městě stala ředitelkou 
občanského sdružení, které se věnuje poskyto-

vání sociálních služeb pro širokou cílovou sku-
pinu. Věnuje se také pořádání koncertů, bene-
ficí a dobročinných jarmarků. Pokud se chcete 
dozvědět více o soutěži Žena regionu, navštivte  
webové stránky: www.zenaregionu.cz. Hla-
sování se uskuteční ve dnech 4. až 24. února.

-jal-

Rokytno má nový znak
Po Pohledci 
a Jiříkovicích 
schválili radní 
Nového Města 
na Moravě znak 
další ze svých 
místních částí - 
Rokytnu. Nový 
rokytenský znak 
vychází z po-
doby původní 
obecní pečeti z 

roku 1749, na níž byl vyobrazen listnatý strom, 
na který se vzpínají dva dvouocasí lvi s opisem: 
PE: POCTIVI OBCE ROKITNO 1749. „Dvou-
ocasí lvi byli v nové podobě rokytenského znaku 
nahrazeni lvy pouze s jedním ocasem, a to proto, 
aby nebyla porušena zásada neužívat v nových 
obecních znacích státních symbolů. Do znaku 
bylo také navíc, oproti pečeti, doplněno troj-
vrší ,symbolizující polohu obce v kopcích nad 
Novým Městem na Moravě. Strom je odkazem 
na původ názvu obce. Rokytno je odvozeno od 
staročeského slova rokyta, což je druh vrby. 

Vrbu ve znaku přestavuje obecná figura listna-
tého stromu,“ vysvětluje archivář Vít Křesadlo, 
který vyhotovil popis znaku a dodává: „Zvolené 
barvy znaku zachovávají heraldické pravidlo 
neklást kov na kov a barvu na barvu. Do zelené-
ho štítu, symbolizujícího zemědělský charakter 
obce a lesy v jejím okolí, tak byli vloženi stříbrní 
lvi a zlatý listnatý strom vyrůstající ze zlatého 
trojvrší.“ Autorem nového znaku je Ladislav 
Pokorný. Rokytno, jakožto místní část Nového 
Města na Moravě, smí svůj nový znak použí-
vat pouze společně se symboly města.  -hzk-

Upozornění prodejcům konzumního lihu a lihovin
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnos-
ti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živ-
nostenském podnikání, ve znění poz-
dějších předpisů (živnostenský zákon), 
vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 309/2013 Sb.
Tato novela, mimo jiné, nově reguluje pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu a liho-
vin tím, že mění přílohu č. 3 živnostenské-
ho zákona, a to následujícím způsobem:
V příloze č. 3 koncesované živnosti „Výro-
ba a úprava kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a ostatních alkoholických ná-
pojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostat-
ních vín a medoviny a ovocných destilátů 

získaných pěstitelským pálením)“ se na 
konci prvního sloupce doplňují slova „a pro-
dej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Držiteli příslušné koncese (v částečném roz-
sahu) musí být nově všichni podnikatelé, kteří 
se zabývají distribucí kvasného lihu, kon-
zumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto 
produktů jak podnikatelům, tak i konečným 
spotřebitelům (tzn. prodejny, ve kterých jsou 
lihoviny prodávány - smíšené zboží, prodej-
ny potravin, specializované prodejny nápojů 
apod.). Kromě prodeje lihovin v obchodě se 
novela vztahuje i na podnikatele provozující 
hostinskou činnost v restauračních zaříze-

ních, občerstveních, bufetech (kde  se lihoviny 
podávají), případně i v dopravních prostřed-
cích (podle § 44 živnostenského zákona).
K získání koncese v částečném rozsahu před-
mětu podnikání, tj. pouze pro „prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin“, není třeba spl-
nit žádné kvalifikační předpoklady. Podnikatel 
pouze na obecním živnostenském úřadě podá 
žádost o koncesi, a to v termínu stanoveném tím-
to zákonem, do 6 měsíců ode dne účinnosti no-
vely, tj. nejpozději do 17. dubna 2014. Přijetí žá-
dosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Více informací na webu města 
nebo úřední desce MěÚ

Mateřské centrum Lístek - program na únor
3. února – Výtvarné tvoření od  9.00 hod.
Děti si mohou vyzkoušet barevný tisk rozličných 
materiálů ( látek, korků, dřívek apod.) na papír.
Prosíme maminky, aby dětem vzaly zástěrky 
nebo starší oblečení vhodné pro práci s barvami.
Vede: Lea Marcinko, vstupné: 50 Kč

10. února – Setkání s kosmetičkou od  9.00 hod.
Zveme maminky ke společnému setkání s kos-
metičkou. Můžete se zeptat a poradit na vše, co 
vás zajímá ohledně péče o pleť. Dvěma z vás na-
bídneme nalíčení zdarma. Děti si přitom v naší 
herně mohou pohrát. Uvaříme vám čaj a kávu, 
abyste se zde všichni cítili dobře. Vstupné: 30 Kč

17. února - Logohrátky od  9.00 hod.
Zveme vás na dopoledne plné her zaměřených 
na stimulaci mluvidel, artikulační obratnost a 
sluchové vnímání. Naučíte se rýmovačky, básnič-
ky, písničky, hry se slovy zaměřené na logopedic-
kou prevenci. Vede Eva Tulisová, vstupné: 50 Kč

24. února - Cvičení s písničkami od  9.00 hod.
Přijďte si s dětmi zazpívat a zacvičit s hudeb-
ním doprovodem a dětskými písničkami. Ur-
čitě se společně s dětmi dobře protáhnete a 
pobavíte. Vede Lea Marcinko, vstupné: 30,- Kč

Trdlohrátky – každý čtvrtek  6., 13., 20., 27.

Pro nejmladší děti a jejich rodiče bude připra-
ven hravý program. Přirozenou formou budeme 
rozvíjet dětskou osobnost po všech stránkách. 
Trdlohrátky  budou probíhat ve dvou skupinách: 

1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8.30 hod.
2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 3 let, začátek 
10.00 hod.
Vede Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné

Připravujeme jarní bazárek dětského ob-
lečení a hraček  na 29. března, v sobotu.

-DDM-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Jitka Kubelová opět nejlepším krajským atletem Vysočina Arena: Slavic Cup, Zlatá lyže, Zimní olympiáda
Novoměstští atleti zazářili v anketě o nejlepšího 
atleta Kraje Vysočina. Obsadili totiž čtyři místa 
v první šestce. Na šesté příčce skončil běžec Jiří 
Šacl, o dvě místa výše jeho týmový kolega Lu-
káš Kourek, třetí místo připadlo Petru Vitnerovi 
a loňské prvenství obhájila diskařka Jitka Kube-
lová. Ta ale uplynulou sezonu hodnotí s rezervou. 

„Začátek byl velmi dobrý, ale pak už to bylo přece 
jenom horší. Podle prvních výkonů a výsledků to 
vypadalo na super ročník, ale poté už to nebylo 
ono. Doufám ale, že to bude jen a jen lepší,“ říká 
oceněná atletka. Naše nejlepší diskařka doplatila 

na ne zcela vyrovnané výkony. Zatímco v Česku 
poráží své soupeřky, a dokonce vyhrála republi-
kové mistrovství, na zahraničních závodech se 
jí zatím příliš nedaří. Do další sezony jde však 
s pevným odhodláním. „Hlavním cílem bude kva-
lifikace na evropský šampionát do švýcarského 
Curychu. Na něm bych chtěla předvést co nejlep-
ší výkon, se kterým bych byla doufám už konečně 
spokojena. Od toho se pak odvine i spokojenost 
s umístěním. V dalším ročníku bych také chtě-
la překonat hranici šedesáti metrů, to je druhý 
velký cíl,“ uzavírá novoměstská diskařka.   -mah-

Tak bohatý program Vysočina Arena nepama-
tuje. Zdejší bílá stopa v současnosti zachraňuje 
lyžařský sport a zájem o tratě je obrovský. Za 
všechny akce, které se tu v lednu konaly, zmiň-
me Kontinentální pohár FIS Slavic Cup 2014 a 
Český pohár dospělých v běhu na lyžích. Závod 
se měl původně jet v jabloneckých Břízkách. 
Nepříznivé sněhové podmínky ale donutily or-
ganizátory přehodnotit plány a přesunout jej do 
Nového Města na dobře připravené tratě. Muži 
a junioři se předvedli ve sprintech volnou tech-
nikou a víkendový program završili závodem 
na 15 km s hromadným startem. V jejich poli 
se neztratil novoměstský lyžař Jan Šrail, který 
skončil na 3. místě ve sprintu a v distančním 

závodě uzavíral první šestici. „Obzvláště sprint 
se mi hodně vydařil. Těšilo mě to o to více, že se 
jelo na povrchu, který mi zrovna moc neseděl,“ 
uvedl Šrail. Bezproblémově zvládnutý Slavic 
Cup byl úspěšnou generálkou na Světový pohár 
v běhu na lyžích. Světová sprinterská špička se 
do Nového Města sjela v termínu 10. - 12. 1. Na 
startu závodů ve sprintu na lyžích, které se ko-
naly v rámci 76. ročníku Zlaté lyže, se předsta-
vili oba lídři Světového poháru v této disciplíně 

- Rus Nikita Krjukov a Němka Denise Herrma-
nnová. Na startu nechyběli ani obhájci celkové-
ho prvenství ve sprintu - Švéd Emil Jönsson a 
Američanka Kikkan Randallová. K dalším hvěz-
dám patřili Ital Federico Pellegrino, Nor Erik 

Bransdal, Norka Ingvild Flugstad Östbergová 
či Polka Justyna Kowalczyková. Na sprintery 
čekal jak závod jednotlivců, tak týmů. V závodě 
mužských týmů se čtvrtým místem blýskla čes-
ká reprezentační dvojice Aleš Razým a Martin 
Jakš.  Dvoudenní sportovní svátek si nenechalo 
ujít více než 10 000 diváků. Po ukončení závodů 
se pořadatelé netajili přáním, aby Zlatá lyže byla 
opět po letech zařazena do prestižního běžec-
kého seriálu Tour de Ski. O týden později se ve 
Vysočina Areně konaly Hry VI. zimní olympiády 
dětí a mládeže, jejichž organizátorem je Kraj 
Vysočina. Arena se stala centrem běžeckého ly-
žování, lyžařského orientačního běhu a biatlonu. 

-mah- Hledá se sportovec Kraje Vysočina pro rok 2013

SKI ADVENTURE 2014 
Pokud podmínky dovolí, uskuteční se 16. února 
již 5. ročník lyžařské akce s názvem SKI ADVEN-
TURE. Jde o orientační a vytrvalostní soutěž, 
které se mohou účastnit jak profesionální, tak 
i sváteční lyžaři. Závodí se vždy ve dvojici, při-
čemž vloni se tohoto netradičního skimaratonu s 
mapou zúčastnilo přes 100 párů. V závodě vítězí 
ta dvojice, která během časového limitu nasbírá 
největší počet bodů. Pořadí kontrol a tempo zá-
vodu si určuje každý sám. O úspěchu rozhoduje 
strategické myšlení, spolupráce a samozřejmě 
také fyzická připravenost. Startovat lze v něko-

lika věkových kategoriích. Dvojice může být ve 
složení muž-muž, žena-žena a muž-žena. Do 
závodu je zařazena také kategorie rodičů s dět-
mi. V tomto případě se nemusí jednat o dvojici. 
Centrem letošního ročníku bude Sklené. Den 
před startem vytrvalostní soutěže se budou na 
stejném místě konat dva závody v lyžařském 
orientačním běhu. Dopoledne se poběží závod 
Českého poháru na krátkých tratích a odpoled-
ne se uskuteční mistrovství ČR dvojic. Podrobné 
informace a možnost přihlášení na: http://www.
ski-adventure.cz/2014/.   Petr Mareček, -mah-

Fotbalisté pilují formu. 
Chtějí navázat na podzimní výkony

Sportovní kluby, svazy nebo jednotlivci mohou 
až do 7. února 2014 nominovat své favority do 
dalšího ročníku ankety Sportovec Kraje Vysoči-
na. Opět se hledají sportovci, kteří během roku 
2013 dosáhli významných sportovních výsledků 
a dobře reprezentovali Vysočinu. O nejlepším 
sportovci následně rozhodne veřejnost hla-
sováním ve veřejné anketě. Rozhodovat bude 
také odborná porota. Anketa Sportovec Kraje 
Vysočina je vyhlášena v kategoriích: dospělí, ko-
lektiv, mládež, zdravotně postižený sportovec, 
sportovní osobnost a poslední je anketa veřej-

nosti, která zahrnuje jak kategorii jednotlivců, 
tak kolektivu. Nominace mohou předkladatelé 
vyplnit do předepsaného formuláře, který je k 
dispozici na oddělení mládeže a sportu Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina nebo na internetové ad-
rese Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/
sportovec-vysociny/ds-300656/p1=25382. Při-
hláška musí obsahovat jméno a příjmení nomi-
novaného, kategorii, do které je navržen, odvětví 
a sportovní oddíl, ve kterém působí, umístění 
a úspěchy a kontakt na tělovýchovnou organi-
zaci a sportovce. Nominováni mohou být pouze 

sportovci, kteří jsou registrováni v oddílech se 
sídlem v Kraji Vysočina. Výjimkou je kategorie 

„Sportovní osobnost“. Tato kategorie reflektu-
je celoživotní přínos v oblasti sportu, je určena 
sportovcům, sportovním osobnostem a sportov-
ním činitelům, kteří se zasloužili o rozvoj, kva-
litní úroveň či obecně propagaci sportu na Vy-
sočině. Ocenění „Sportovní osobnost“ je možné 
získat pouze v jednom ročníku ankety Sportovec 
Kraje Vysočina. Slavnostní galavečer s vyhláše-
ním nejlepších sportovců Vysočiny proběhne 
v dubnu 2014 (změna termínu vyhrazena). -mah-

Více sportovních 
zpráv na:

noviny.nmnm.cz

Otevřené mistrovství Evropy v biatlonu 
Na přelomu ledna a února nabídne Nové Měs-
to podívanou na další atraktivní sportovní klá-
ní. V termínu od 27. 1. do 4. 2. se ve Vysočina 
Areně uskuteční Otevřené mistrovství Evropy v 
biatlonu. Závodit se bude v kategoriích mužů, 
žen, juniorů a juniorek. Pro řadu týmů se šam-
pionát stane poslední generálkou před vrcho-
lem sezóny, kterým jsou Zimní olympijské hry 

v Soči. Diváci se tak mohou těšit na nejlepší 
biatlonisty Evropy, kteří se utkají v obvyklých 
disciplínách. Na řadu přijde sprint, stíhací 
závody, vytrvalostní závody, smíšené štafety. 
Šampionát zakončí  4. února závody mužských 
a ženských štafet. Organizátoři šampionátu 
dostojí svým slibům a stejně jako v případě 
závodů Zlaté lyže budou mít diváci na všech-

na biatlonová klání vstup zdarma. „Je to naše 
poděkování za podporu a vysokou návštěvnost 
českých fanoušků při MS v biatlonu, díky nimž 
byla vytvořena na závodech nezapomenutelná 
atmosféra," vysvětlil předseda organizačních 
výborů akcí ve Vysočina Areně Jiří Hamza. Slav-
nostní zahájení šampionátu je naplánováno na 
28. ledna v 19.30 na Vratislavově náměstí. -mah-

Bílá sjezdovka 
Byť počasí zimě příliš nepřeje, máme dobrou 
zprávu pro vyznavače sjezdového lyžování. 
Sjezdovka na Harusově kopci je dostatečně za-
sněžena a upravena. Lyžovat je tu možné od 
pondělí do neděle, přičemž v týdnu je provozní 
doba od 9.00 do 21.00, o víkendu pak od 8.00 
do 21.00. Aktuální záběry ze sjezdové tratě je 
možné sledovat denně v pořadu Panorama vy-
sílaném Českou televizí na kanálu ČT4 sport 
v čase od 8.00 do 8.30 nebo na webových 
stránkách areálu www.skisnowpark.cz. -mah-

V první polovině ledna zahájili novoměstští fotba-
listé přípravu na jarní část sezony. Kádr nedoznal 
v přestávce přílišných změn a do přípravy jsou 
zapojeni jak hráči prvního týmu, tak hráči rezervy. 
Do přípravy naskočil také Lukáš Michal a možná 
posila Pavel Urban z Litomyšle. Ladění formy se 
odehrává pod dohledem trenéra Marka Štukhejla 
a jeho asistenta Petra Roháčka. Fotbalisté trénují 
třikrát týdně nejen v tělocvičně, ale také na umě-

lém hřišti v Domaníně a ve Žďáře. V nadcházejí-
cích dnech čeká tým dvojí soustředění a série pří-
pravných utkání. Poprvé své síly poměří s týmem 
z Poličky. Utkání je naplánováno na neděli 2. úno-
ra ve Žďáře. Následovat budou zápasy s Chotěbo-
ří, Ústím nad Orlicí, Ždírcem nad Doubravou, 
Pelhřimovem a Mohelnicí. Ostrý start čeká naše 
fotbalisty 23. března. Jarní sezonu zahájí prestiž-
ním utkáním s celkem z Velkého Meziříčí. -mah-      

Fotbalové naděje 
vévodí zimní lize
Starší fotbalová přípravka válí. V dalším turnaji 
Tišnovské zimní ligy mužstvo neokusilo hořkost 
porážky. Snadno si poradilo s týmy z Čebína, Tiš-
nova a Boskovic. Po remíze se o body podělilo 
s Adamovem. Právem tak mladým fotbalistům 
patří první místo v tabulce. „Naši kluci už mají 
za sebou spoustu těžkých zápasů a další je ještě 
čekají. A musím říci, že to zvládají na jedničku. 
Daří se nám předvádět výbornou hru celého 
mužstva a odměnou nám je průběžné první mís-
to,“ říká trenér přípravky Rostislav Novotný. Za 
současnými výsledky stojí podle slov trenéra 
především kolektivní výkon. „Dále se můžeme 
opřít o výbornou obranu, chytrou kombinaci 
a zakončení. Kluci ví, co hrát, a jsou schopni 
zaskočit jeden za druhého,“ doplňuje Novotný. 
Tišnovská zimní liga je dlouhodobá soutěž, která 
vyvrcholí finálovým turnajem. Hrát se už bude 
na venkovním hřišti, a to v průběhu dubna. -mah-

Cíl splněn. Florbalisté postoupili
První tým mužů si splnil cíl podzimní části se-
zóny. V divizi B obsadil konečné 2. místo, čímž 
si zajistil postup do 1. ligy. V lize se novoměstští 
florbalisté potkají s dalšími 11 týmy a odehrají 
18 zápasů. Následně bude jasné, kdo se stane 
letošním vítězem Amatérské florbalové ligy. Ne-
tajíme se ambicemi skončit do třetího místa a 
získat pohár. Mimoto náš oddíl uspořádal již 5. 
ročník turnaje Orel CUP, který se konal za finanč-
ní podpory Kraje Vysočiny. Do bystřické haly 
zavítalo celkem 6 týmů. Kromě novoměstských 
florbalistů přijeli hráči z Brna, Moravské Třebo-
vé, Svitav, Veselíčka a Žďáru. Ve skupině hrál ka-
ždý s každým. Do finále postoupily týmy Young 
Power MT-SY a náš výběr. Finále nabídlo jediný 
gól, který rozhodl o vítězství novoměstského od-

dílu! Putovní pohár tak letos zůstal doma. Čtyři 
zápasy mají za sebou muži B. Dvě výhry a dvě 
prohry však znamenají propad na 4. místo. Divizi 
vedou zatím suverénní Boskovice. Stejný počet 
zápasů odehráli i starší žáci. Všechny jim vyšly na 
výbornou, obzvláště cenná je výhra nad týmem 
z Vyškova. Zaslouženě se dostali do čela divize, 
kde se těší pohodlnému náskoku. Postup na fi-
nálový turnaj ale ještě nemají jistý. Své zápasy 
odehráli také elévové, kteří sice nestačili na silné 
Židenice, ale dokázali si poradit 5:1 s Bohunice-
mi. Více informací o jednotlivých soutěžích OFL 
naleznete na webových stránkách http://orel.cz/
nofl/. Podrobnější informace o oddíle hledejte na 
nové webové adrese http://orelnmnm.cz/. Děku-
jeme za podporu! Tomáš Mrázek, Orel NMnM

27. 1. (pondělí) 
Tréninkový den 
28. 1. (úterý)
Tréninkový den 
29. 1. (středa) 
10.00 Vytrvalostní závod juniorky 
13.30 Vytrvalostní závod junioři 
30. 1. (čtvrtek)
10.00 Vytrvalostní závod ženy

13.30 Vytrvalostní závod muži 
31. 1. (pátek)
10.00 Sprint juniorky  
13.00 Sprint junioři 
1. 2. (sobota)
10.00 Sprint ženy
13.00 Sprint muži 
2. 2. (neděle)
9.15 Stíhací závod ženy 

10.15 Stíhací závod juniorky
12.30 Stíhací závod muži 
13.30 Stíhací závod junioři 
3. 2. (pondělí) 
12.00 Smíšené štafety 
4. 2. (úterý) 
10.00 Štafeta ženy 
13.00 Štafeta muži 

VSTUP ZDARMA

Program mistrovství Evropy v biatlonu 
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

10. 12.
13. 12.
16. 12. 
20. 12.
28. 12.

1. 1.
1. 1.
1. 1.
2. 1.

Štěpán Macek
Jolana Kočíková
Jiří Ondráček
Milan Sivák
Radek Krejčí
Karolína Janů
Kristýna Janů
Marek Cendelín
Jiří Petr

Mgr. Lubomír Kabíček
Emilie Růžičková
Marie Jenerálová
Jaroslav Kozák
Alois Ročárek 
Marie Kučerová 
Jiřina Srnská   
Antonín Pokorný
Miluška Bukáčková  
Jindřich Tatíček 
Bohumil Kyšperský
František Procházka
Jaroslav Sláma 
Věra Hamerníková
Alena Albrechtová
Anežka Polanská

 80
87

 86
86

  88
92
88
75
92
86
90
85
80
85
80
75

Významná únorová výročí

16. 12. 
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

3. 1.
6. 1.
9. 1.

Drahomíra Dostálová (Žďár n. S., 1934)
Růžena Šebková (Nové Město, 1927)
Bc. Ivan Kutil (Nové Město, 1946)
Marie Kondýsková (Nové Město, 1924)
Vlasta Skalníková (Zubří, 1921)
František Hudec (Pohledec, 1942)
Jan Latzka (Nové Město, 1940)
Růžena Hiesböcková (N. Město, 1930)
Věra Brožová (Nové Město, 1920)

manželství
13. 12. Lucie Krumlová, Lukáš Fedra

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

www.horackagalerie.cz
otevřeno út - pá  9 - 12, 13-17, 

so 9-13, ne 14-18 hod.

Stomatologická pohotovost

Vážení čtenáři,  soukromá inzerce v No-
voměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč 
za inzerát. Máte-li zájem o zveřejnění za-
slaného inzerátu, prosíme o uhrazení této 
částky buď osobně v informačním centru 
na Vratislavově náměstí (Horácké muze-

um), nebo formou SMS:
1. Pokud je vaším operátorem Telefónica 
O2, zašlete na číslo 900 06 20 zprávu ve 
tvaru NKZ
2. Pokud je vaším operátorem Vodafone, 
nebo T-Mobile, zašlete na číslo 902 06 

zprávu ve tvaru  NKZ
Je-li platba zaslána z jiného telefonu, než 
je uvedeno v inzerátu, prosíme o uvedení 
čísla pod text inzerátu do závorky. Počet 
inzerátů = počet SMS. Děkujeme.                                              

-red-

22. 1.
27. 1. 
30. 1.

3. 2.
5. 2.
6. 2.
6. 2.
8. 2.

13. 2.
15. 2.
16. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
28. 2.

Klub seniorů

18. února 2014 
by se pan Ludvík Ku-

lík z Nového Města na 
Moravě dožil 80 let. 
V dubnu 2014 tomu 
bude 5 let, co zemřel. 
Vzpomíná manželka 

a děti s rodinami. 
Vzpomeňte si prosím 

s námi.

Probíhající výstavy:
SVUV a KVUH: Vysočina 2013 (do 2. 2. 2014)
Práce členů Sdružení výtvarných umělců Vyso-
činy a Klubu výtvarných umělců Horácka jsou 
k vidění ve více prostorech zámku. Díky pečlivé 
instalaci se díla dostávají do nových zajímavých 
souvislostí.
Lidová architektura Kraje Vysočina – nedoce-
něná a opomíjená (do 16. 2. 2014)
Na 17 panelech se představí všech osm vesnic-
kých památkově chráněných území včetně uká-
zek deseti typů lidových stavení. Horácká galerie 
doplnila výstavu o malířské záznamy lidové archi-
tektury v krajinomalbách 20. století.  

Zveme vás na vernisáže: 
čtvrtek 13. února 2014 v 17:00 hodin
Vybraná výročí roku 2014 
Připomínka kulatých i půlkulatých výročí na-
rození již nežijících výtvarníků, kteří mají vztah 
k regionu nebo jsou zastoupeni ve sbírkách HG. 
Letos jsou zastoupeni například Čeněk Dobiáš, 
Věra Frömlová Zezuláková, František Hradecký, 
Václav Jícha, Růžena Magniová, Josefa Mařatka, 
Linka Procházková, Václav Žalud a další umělci.
Photographia Natura 2013 
Výstava představí výsledky fotografické soutěže 
Photographia Natura, kterou vloni již podesáté 
připravilo Muzeum Vysočiny v Jihlavě. Téma Pří-
rodní klenoty Českomoravské vrchoviny oslovilo 
46 autorů. O nejlepší snímek pak bojovalo celkem 
246 fotografií, šestina z nich patřila studentským 
pracím. Horácká galerie vystaví více než sto foto-
grafií.
Rok na vsi
Lidové zvyky na Horácku od zimy do léta zachy-
cuje 10 prostorových scén od přibyslavského 
učitele Rudolfa Ludmily (1872 – 1953). Výstava 
bude doplněna o ilustrace výtvarnice, spisovatel-
ky a folkloristky Kamily Skopové. Neobvyklou 
formou tak můžete vidět masopustní veselí, vy-
nášení smrtky, velikonoční klepání, stavění máje, 
liturgický průvod a jiné.
Hana Exnarová - keramická plastika
Tvorba Hany Exnarové je typická keramickými 
reliéfy a stylizovanými objekty. Zajímavým prv-
kem při této stylizaci se stává poloprůsvitný skle-
něný prvek, kterým nahrazuje určitou část svého 
díla. Zemitá tíha keramické hlíny pak díky sklu 
získává určitou lehkost, která díla ze dvou, na 
první pohled nesourodých materiálů, proměňuje 
v ladné objekty.

Více informací na stránkách 
Horácké galerie:

http://www.horackagalerie.cz/

Poděkování

Minibazar

Vzpomínka

Prodám LCD monitor Sony SDM-S75F černý. 
Výborný stav, integrované reproduktory. Cena 
590 Kč, tel.: 777 659 484.
Prodám Profi trenažer "stepper", masivní, kva-
litní provedení, měřič spálených kalorií, nastavi-
telná zátěž. Perfektní stav. Původní cena 10 tis. 
Kč, nyní 1500 Kč, tel.: 739 356 357.
Prodám 2x kotel Brutar, tel.: 731 286 890.
Pronajmu byt 1+kk v Novém Městě na Moravě, 
tel.: 602 957 774.
Pronajmu zařízený byt 3+1 na ul. Luční, nejlépe 
studentům, tel.: 723 086 951.
Hledám daňového poradce pro pravidelné zpra-
cování vratky DPH z Německa. Pouze zkušené-
ho člověka. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, 
tel.: 734 212 904.
Koupím VARI / TERA, MF 70, případně mám 
zájem o malotraktor tovární nebo domácí výro-
by. Příslušenství vítáno. Nabídněte prosím na 
tel.: 731 487 850.
Hledám pronájem bytu 1+1 nebo podobný. Tel.: 

601 557 755.
Koupím rodinný dům v Novém Městě na Mora-
vě, platím hotově, RK nejsem. Tel.: 731 859 655.
Prodám Fiat Panda Climbing 4x4, 2x airbag, 
ABS, aut. klimatizace, autorádio, CD přehrávač,  
posilovač řízení, střešní nosič. Nové rozvody, 
vodní pumpa, oleje i v rozvodovce a převodovce, 
nové pneu a tlumiče, ramena, nástřik spodku, 
cena 130 tis. Kč, tel.:  604 303 516.
Prodám slunný byt 2+1 v NMnM, ul. Drobného, 
55m², 1. patro, plastová okna, 2 sklepy, veške-
rá občanská vybavenost. Cena dohodou. Tel.: 
773 999 190.
Prodám rohovou sedačku béžové barvy s vyšší-
mi zádovými opěradly a samostatným křeslem, 
velmi zachovalou (jako nová). Cena za vše 12 tis. 
Kč, při rychlém jednání možná sleva. Možnost 
zaslání fota na váš e-mail, tel.: 776 111 930.
Pronajmu byt 1+1, volný od dubna 2014, tel.: 
728 749 429.
Koupím dům na Novoměstsku, nejlépe Maršo-

vice, Pohledec, Zubří, Olešná, Petrovice, Rad-
ňovice nebo kolem rekreační oblasti Tři Studně, 
tel.: 604 734 355. 
Přijmu zedníka na ŽL, tel.: 604 647 544.
Hledáme paní s kladným vztahem k pejskům, 
která by občas pohlídala vychovanou, nenároč-
nou fenku malého plemene. Z NM nebo blízké-
ho okolí. V případě zájmu volejte tel.: 721 841 
662.
Přijmeme prodavačky do prodejny s rychlým 
občerstvením, Nové Město na Moravě. Více in-
formací na tel.: 605 895 957.
Nabízím domácí pomoc: hlídání i nemoc-
ných dětí, pomoc seniorům, úklid, žehlení. 
Kontakt: 728 551 821, mail: domaci-pomoc@
seznam.cz.
Prodám levně komb. lednici + mrazák zn. Za-
nussi (140 cm), skoro nová, perfektní stav. Dů-
vodem rekonstrukce kuchyně, tel.: 604 685 442.
Hledám pronájem garáže v Novém Městě na 
Moravě, tel.: 776 525 339.

3. 2.  Stolní společenské hry 
Jídelna DPS   15 – 17 hod.
12. 2. Návštěva divadelního představení 

„Z louže pod okap“
KD 19  hod. Členům Klubu seniorů bude po 
předložení vstupenky proplacena část vstup-
ného.
17. 2.    Beseda s Ing. J. Bělohradským o cesto-
vání po Islandu
KD  15 – 17 hod.
24. 2. Výroční členská schůze Klubu seniorů
Jídelna  DPS  15 –17 hod.                                    

1. 2. 1889 narodil se v Přerově Hynek Hájek, čet-
ník, velitel novoměstské stanice, odbojář, 125. 
výročí narození (padl 13.4.1945 u Nového Města 
na Moravě)          
4. 2. 1804 narodil se v Novém Městě František Šír, 
akademický malíř a litograf, 210. výročí narození
(zemřel 3.6.1864 v Praze) 
5. 2. 1894 narodil se v Novém Městě na Moravě 
Josef Tulis, velitel Obrany národa pro politický 
okres novoměstský, pedagog, 120. výročí naro-
zení (zemřel 23.12.1975 v Novém Městě na Mo-
ravě)                          
11. 2. 1874 narodil se v Moravských Budějovi-
cích Josef  František Svoboda, historik, národo-
pisec, budovatel Horáckého muzea, 140. výročí 
narození (zemřel 28.3.1946 v Praze)                        
12. 2. 1884 narodil se v Novém Městě na Mora-
vě Karel Kalláb, spisovatel, kustod Horáckého 
muzea,  30. výročí narození (zemřel 6. 6.1963 v 
Brně)
27. 2. 1854 narodil se v Cetorazi Leander Čech, 
první ředitel reálky v Novém Městě na Moravě, li-
terární kritik a teoretik, 160. výročí narození (ze-
mřel 27.7.1911 v Novém Městě na Moravě)                         
29. 2. 1944 zemřel v Novém Městě MUDr. Ši-
mon Škrla, lékař, starosta města, 70. výročí úmrtí                      
(narodil se 13.10.1868 v Morkůvkách u Klobouk)

1. 2.  MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 
566 664 342
2. 2.  MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo 
nám. 449, Nové Město na Moravě, 566 616 904
8. 2.  MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9. 2.  MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, 
Nové Město na Moravě, 566 524 615
15. 2.  MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
16. 2.  MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
22. 2.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
23. 2.  MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545

Děkuji paní Bc. Junové za vzornou rehabilitaci 
a paní Matulkové a Křížové za pomoc při mé 
rekonvalescenci po těžké operaci. Přeji jim do 
nového roku vše nejlepší a hodně úspěchů v 
osobním i profesním životě.  Božena Knapčoková

Vzpomínka

Dne 19. února 2014 
uplyne rok od 

náhlého úmrtí naší 
milé maminky, paní 

Elišky Messenské. 
Vzpomínají děti Květa 

a Miloš.

Rok za rokem ubíhá, 
čas prý rány hojí, vzpo-

mínky na Tebe však 
stále stejně bolí. 

Dne 25. února 2014 
uplynul druhý rok 
odchodu našeho mi-
lovaného manžela, ta-
tínka a dědečka, pana 
Cyrila Proseckého. S 
láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami. 

Blahopřání

V únoru 2014 se dožívá  významného životního 
jubilea (80 let) paní Alena Albrechtová. Devět let 
aktivně  vykonávala funkci předsedkyně Klubu 
seniorů. Dosud je členkou výboru klubu a zastá-
vá funkci webového správce. Její zásluhou má od 
května 2005 klub - jako první seniorská organiza-
ce v České republice - svoje webové stránky, které 
jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Za 
dlouholetou dobrovolnou činnost pro seniory Ale-
na Albrechtová obdržela při příležitosti 20. výročí 
činnosti novoměstského Klubu seniorů Čestné 
uznání. Díky její práci mohli novoměstští senioři 

navštívit na pozvání poslance Evropského parla-
mentu PaedDr. Ivo Strejčka Evropský parlament 
ve Štrasburku a mohli sledovat zasedání poslanců 
Evropské unie. Pro porovnání si senioři zajeli také 
do Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Díky svému koníčku, práci na po-
čítači, uspořádala také několik počítačových kurzů 
a 38 členů klubu se mohlo zdokonalit v práci s PC.  
Alena Albrechtová si zaslouží veřejné poděkování 
za její velmi úspěšnou činnost v Klubu seniorů a 
blahopřání k jejímu výročí s přáním hodně zdraví 
do dalších let.   Helena Žáková  a Libuše Topinková

Foto z prvního zimního farmářského trhu

Termíny trhů v roce 2014: 
15. 2., 15. 3., 12. 4., 10. 5., 24. 5., 
7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 
30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10.

Aktuální informace o trzích včetně 
tržního řádu a fotografií naleznete 
na webových stránkách hm.nmnm.
cz.

Další zpravodaj

Uzávěrka dalšího čísla Novoměstska bude 
v sobotu 15. února 2014. Do schránek se dosta-
ne nejpozději v pátek 28. února. Své příspěvky 
a inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz.  
Textové příspěvky prosíme ne delší než 
20 řádků v textovém editoru, velikos-
ti písma 12. Pro zveřejnění na webové 
stránky novin je třeba přiložit fotografii.
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Novoměstsko očima Jana Slováka

Svěží, zahalená mlhou, zádumčivá i ohnivá. 
Taková je na fotografiích Jana Slováka kra-

jina v okolí Nového Města. Mladý umělec 
představí své nejoblíbenější snímky v Horác-

kém muzeu. „Tak jak krajina učarovala zdejší 
akademické malíře, kteří dokázali na svých 
plátnech ztvárnit tahem štětce krásy okolí, 
tak i já se snažím svým způsobem zachytit 
jedinečné momenty. Fotografie, které si bu-
dete moci prohlédnout, se zrodily v Novém 
Městě na Moravě a blízkém okolí Sněžného, 
Daňkovic, Blatin a údolí Fryšávky,“ zve na 
výstavu Jan Slovák. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 30. ledna v 16 hodin. A protože 
únorové Novoměstsko je distribuováno do 
schránek od 29. do 31. ledna, může se stát, 
že ji nestihnete. Výstava vám ale neuteče. Ve 
vstupní síni muzea potrvá až do 2. března.

-svj-

Volný vstup do Horácké galerie
Malý dárek v podobě nedělních volných vstu-
pů věnovaly všechny tři galerie Vysočiny svým 
návštěvníkům již v adventním období. Každý 
návštěvník, bez rozdílu věku, může kteroukoliv 
neděli zhlédnout v Havlíčkově Brodě, Jihlavě 
a Novém Městě na Moravě jak stálou expozici, 
tak krátkodobé výstavy zcela zdarma. Aktuál-
ně můžete v Horácké galerii už jen do 2. února 
navštívit výstavu Vysočina 2013, pod jejímž 
názvem se ukrývá tvorba skoro čtyř desítek au-
torů ze Sdružení výtvarných umělců Vysočiny 
a Klubu výtvarných umělců Horácka. V lednu 

byla navíc otevřena výstava Lidová architek-
tura Kraje Vysočina – nedoceněná a opomíje-
ná, kde se představuje všech osm vesnických, 
památkově chráněných území našeho kraje 
včetně ukázek deseti typů lidových stavení. Vý-
stava je doplněna o malířské záznamy lidové 
architektury v krajinomalbách 20. století. Od 
čtvrtka 6. února bude všem návštěvníkům zpří-
stupněna trojice nových výstav Vybraná výročí 
roku 2014, Rok na vsi a Photographia Natura. 
Dárková akce platí až do Velikonoční neděle. 

-kuku-

Vizuálně kouzelná stínohra Sávitrí

Kouzelné divadlo pro děti i dospělé přiveze v úno-
ru do kulturního domu brněnské Divadlo Líšeň. 
Příběh vycházející ze staroindického eposu o síle 
lásky princezny Sávitrí ke svému muži vás během 
představení unese do orientálního světa. Ten je 
vytvořen důmyslnou barevnou stínohrou na vel-
kém bílém plátně. Vše navíc umocňuje hudebník 
a vypravěč v jedné osobě, který hraje na autorsky 
vyrobené nebo upravené hudební nástroje. Na 
vizuální stránku si Divadlo Líšeň potrpí, divákovi 

se tak vždy snaží navodit atmosféru původního 
tvaru dané hry. O tom se ostatně mohlo přesvěd-
čit před pár lety novoměstské publikum v rámci 
festivalu Sbírka motýlů, kdy bylo v novoměst-
ském kině uvedeno stejným divadlem zpracování 
knížky Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Loutková 
stínohra Sávitrí získává od svého vzniku v roce 
1999 ceny na mezinárodních přehlídkách doma 
i v zahraničí. Mimo jiné i za režii a hudbu, které 
jsou v rukou zakladatelů souboru Pavly Dombrov-
ské a Luďka Vémoly. Představení začíná v neděli 
9. února v 16 hodin v kulturním domě, cena je 80 
Kč. Vstupenky je lepší zakoupit v předprodeji v 
informačním centru, protože vzhledem ke stupňo-
vitému hledišti bude omezený počet návštěvníků. 

V následujících měsících kulturní dům 
pro děti uvede: 

  9. 3. Teátr Víti Marčíka – Zlatovláska
12. 4. Míša Růžičková                                                    -kuku-
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Festival Jeden svět
Kulturní dům uvedl na konci roku 2013 první 
z chystaných projekcí dokumentárních filmů o 
lidských právech. Snímky jsou zdarma získává-
ny z projektu Promítej i ty!, který vznikl před tře-
mi lety v rámci Mezinárodního festivalu Jeden 
svět. Přehlídka dokumentů se koná v jarních 
měsících v Praze již 15 let. Zde diváci hlasují 
o přehlídkových filmech a tři oblíbené jsou pak 
volně distribuovány komukoliv, kdo si o ně po-
žádá a dodrží podmínky nekomerčního využití. 
Dokumenty pojednávají o závažných celospole-
čenských tématech, a tak dochází k jejich aktiv-
nímu šíření. V současné době je možné vybírat 
z 24 titulů a kulturní dům vám každý měsíc na-
bídne jeden z nich. Únorová projekce se usku-
teční v klubovně kulturního domu ve čtvrtek 27. 
února v 19 hodin. Na programu je 26minutový 
snímek Eriky Hníkové Tři dary. Snímek z roku 
2011 zachycuje českou pomoc organizace Člo-
věk v tísni lidem v Afghanistánu, která se skrze 
tři zdánlivě obyčejné dary snaží zajistit stálý 
zdroj příjmů. Pro všechny diváky je vstup volný.

-kuku-

Kořeny věků
Neobyčejně bohatou historii svého rodu odhalil 
v nově vydané knize Kořeny věků Václav Fle-
sar z Jimramova. Rodové zápisy za pět století 
jsou psány velice výpravně a čtivě, a to od roku 
1423. Rod Flesarů původně přišel do Žďáru 
z Itálie, poté se rodové větve rozdělily do růz-
ných koutů Vysočiny. Nové Město v kronice  mů-
žeme najít pouze okrajově, přesto však kronika 
podává cenný výklad o životě  lidí, rovněž i jejich 
vnímání dějinných událostí v českých zemích. 
Kronika není ochuzena ani o různé pikantnos-
ti, a protože byla psána obyčejnými lidmi, jistě 
se do ní začtou nejen milovníci historie. -kuku-

DDM zve
Děti a mládež do 17 let do kulturního domu na Valentýnskou diskotéku s programem. Koná se v 
sobotu 15. února od 17 do 20 hod. Vystoupí taneční skupina The chest (street dance), zahrajeme 
oblíbené coolhity, budeme soutěžit o ceny. Hrát bude DJ Marty. Vstupné zdarma.

Dospělé 28. února ve 20 hod. na Oldies party. Vystoupí skupina Turbo revival. K vidění bude bar-
manská show, k tanci bude hrát DJ Marty. Koná se v kulturním domě. Vstupné 200 Kč. Prodej vstu-
penek v informačním centru.

Význam přátelství poznáte v nouzi, nikoliv v blahobytu
Toto rčení bohužel poznal na vlastní kůži 23letý 
Novoměšťák Pavel Brož, který v roce 2012 do-
studoval Vyšší odbornou zdravotnickou ško-
lu v Brně, obor Diplomovaný zubní technik. 
Nástup do zaměstnání a další plány zmařil úraz, 
který se Pavlovi stal v srpnu 2012. Během vteřiny 
bylo vše jinak a jeho život se nečekaně promě-
nil. Nehoda se stala doma v bazénu, ve kterém 
si Pavel zaplaval poprvé ve svých pěti letech. Po 
úraze je Pavel upoután na invalidní vozík. Díky 
usilovné práci a cvičení se dnes dokáže na vozíku 
samostatně pohybovat a navíc je schopen řešit ji-

nak zcela banální problémy. Velkou podporou při 
rehabilitaci jsou Pavlovi rodina a přátelé. A právě 
ti se rozhodli 11. února 2014 od 19 hodin v no-
voměstském kulturním domě uspořádat bene-
fiční koncert nazvaný ProPomoc. Cílem je získat 
finanční prostředky na zakoupení upraveného 
automobilu. „Na koncert se moc těším. Počin ka-
marádů mě velmi potěšil, je skvělé mít kolem sebe 
rodinu a přátele, kteří mi nyní pomáhají postavit 
se tzv. na vlastní nohy. Upravený automobil bude 
pro mne znamenat svobodu a osamostatnění se,“ 
popisuje Pavel Brož. Na koncertu vystoupí Dan 

Bárta & Illustratosphere. Večerem bude prová-
zet Martin Zach. „Doufám, že zaplníme celý sál. 
Kdo přijde, nebude litovat. Těším se na skvělou 
atmosféru a vynikající muziku. Myslím, že to 
bude jeden z nejsilnějších zážitků, o jaký by byla 
veliká škoda přijít,“ uvedl starosta Nového Města 
Michal Šmarda. Vstupenky si můžete zakoupit 
v novoměstském informačním centru a v obcho-
du Šedá myš boutique. Cena je od 200 Kč po výši, 
již každý uzná za vhodnou.  Koncert se usku-
teční pod záštitou České asociace paraplegiků. 

Alice Brychtová

Zlatá jeřabina - letos podesáté
Máte oblíbenou akci? Dejte o ní vědět. Již 10 
let vyhlašuje Kraj Vysočina anketu Zlatá jeřa-
bina. I letos je možné nominovat vaše oblíbené 
kulturní akce nebo příkladnou obnovu kultur-
ní památky ve vašem okolí. Podmínkou je však 
realizace v uplynulém roce v Kraji Vysočina. 
Přestože Nové Město pořádá během roku mno-
ho zajímavých slavností, koncertů, divadel a 
kulturních akcí, v loňském roce přímo svého 
favorita nemělo. Do užšího výběru se naposledy 

předloni dostalo Novoměstské Slunohraní.  Své 
nominace můžete zasílat elektronicky na stránky 
Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo na e-mail: 
zlatajerabina@kr-vysocina.cz, a to do 7. února. 
Písemnou formou s označením "Zlatá jeřabina 
2013"  pak na adresu: Krajský úřad Kraje Vyso-
čina, odbor kultury, památkové péče a cestovní-
ho ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Z došlých 
nominací bude vybráno třicet do každé kategorie. 

-kuku-

Divadlo je magie

Rozhovor s letošní patronkou festivalu Sbírka mo-
týlů, herečkou Klárou Štěpánkovou, vedla Zdenka 
Sokolíčková.

Jakou máš vazbu k Vysočině, respektive k Nové-
mu Městu na Moravě?

Nové Město na Moravě má pro mě opravdu 
zásadní význam, neboť kde bych se jinak na-
rodila? Vysočina je pro mě domov, vždy se 
sem ráda vracím, stále tady žijí moji rodiče a je 
příjemné potkávat lidi, které znám od dětství.

Jak ses dostala k divadlu a co pro tebe 
znamená?

S oblibou říkám, že mě k divadlu dovedla má sest-
řenice, díky které jsem zjistila, že existuje něco jako 
dramaťák, kam jsem hned začala chodit a trávila 
tam veškerý volný čas. Po gymplu jsem se dostala 
na DAMU a dva roky po DAMU jsem si uvědomi-

la, že chci opravdu hrát divadlo. Divadlo je magie, 
radost, vzrušení, zážitek z předávání, ze sdílení.

Co čeká na Sbírce motýlů diváky Tvého mono-
dramatu Psáno do písku?

Psáno do písku hrajeme v Západočeském divadle 
Cheb od podzimu 2013, každé dva roky uvádí naše 
divadlo monodrama, které má premiéru v rámci 
přehlídky Divadlo jednoho herce. Tentokrát padla 
karta na mě a okamžitě mě napadlo zpracovat ži-
vot Laďky Kozderkové. Tamara Pomoriški napsala 
hru, která velmi poeticky, kaleidoskopicky zpra-
covává Laďčin život. Laďku Kozderkovou si divá-
ci asi nejvíce pamatují jako listonošku z Trháku, 
památná je i její televizní scénka Techtle mechtle. 
V představení vystupuje můj klavírista, zpíváme 
spoustu písniček z jejího repertoáru. Nejde ale 
jen o hudební čísla, písně posunují a dotvářejí 
děj představení. Při zkoušení jsme se s režisérem 
Jirkou Seydlerem seznámili i s Janem Hergetem, 
který o Laďce napsal životopisnou knihu Lady 
muzikál. Jinak monodrama je pro herce těžký žánr, 
ale jsem moc ráda, že jsem si ho mohla vyzkoušet.

Zaujala vás Klára a její monodrama o Laďce Koz-
derkové? Festival Sbírka motýlů 2014: Člověče, 
po(us)měj se proběhne v termínu 29. – 31. května.

S Vánocemi 
za dveřmi
Ve čtvrtek 19. prosince odpoledne vládla na Gym-
náziu v Novém Městě velmi slavnostní atmosféra. 
Studenti spolu se svými pedagogy připravili pro 
širokou veřejnost kulturní program S Vánocemi 
za dveřmi. Přestože vystoupení mělo za sebou 
již dvě dopolední předpremiéry, byla na všech 
účinkujících vidět jistá nervozita. Bude ohlas 
ze strany rodičů, známých a přátel školy stejný 
jako v loňském školním roce, kdy se uskutečnila 
první vánoční akademie? Již o půl páté se linu-
ly z kopule gymnázia slavnostní fanfáry, poté 
zněla na přivítanou návštěvníkům v aule školy 
improvizační, jazzově laděná hudba. V násle-
dujícím programu se představili studenti se 
svými cizojazyčnými dovednostmi, ať v podobě 
recitační, dramatické či hudební. Baletní výstup 
všem divákům otevřel pomyslné dveře do druhé 
části svátečního zastavení. Vrcholem večera byla 
Mše vánoční Jana Jakuba Ryby v nastudování 
studentů, pedagogů a hosta pod vedením pana 
Františka Dvořáka. Obrovské pěvecké těleso, 
sestavené pouze pro tuto příležitost, bylo oceně-
no zaslouženým obdivem posluchačů. Studenti 
i jejich učitelé, v čele s paní Monikou Marshal-
lovou, která si akademii vzala na starost, mohli 
být právem spokojeni, splnili svůj cíl – pomohli 
všem divákům ve zcela zaplněné aule zastavit 
se v předvánočním shonu a prožít krásnou svá-
teční chvíli. Všem účinkujícím velice děkujeme.

LD/gynome

Více informací z kultury: 
nkz.nmnm.cz
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O novoměstských ulicích: ulice Křičkova

Křičkova ulice nejen dětskýma očima

Procházka novoměstskými ulicemi dospěla na 
„horní konec“. Dnes se budeme věnovat levé ulici 

z pomyslného véčka navazujícího na ulici Masa-
rykovu. Ano, je to ulice Křičkova.  Podotýkám, že 
při psaní těchto řádků jsem nečerpala ze žádných 
historických pramenů, ale z dětských vzpomínek. 
V dávné minulosti ulice prašná, později kamenitá 
a dlážděná, dnes s asfaltovým povrchem. Naše 
ulice zvolna stoupá směrem k nádraží a pokra-
čuje k Maršovicím, Rokytnu a dále na Sněžné.  
Dříve po ní jezdily jen povozy rolníků, sedláků 
a kupců z okolních vesnic, severně položených 
od Nového Města. Bylo pěkné sledovat vozku na 
kozlíku, který na korbě vezl různorodý náklad 
a nákup. V zimě zabalený do kožichu a dek, rol-
ničky cinkaly, sáně jen klouzaly, vše krásně jis-
křilo. V dobách, kdy se ještě nesypalo a moc aut 
nejezdilo, mohlo se jezdit na lyžích a sáňkách od 
nádraží po silnici nebo po chodníku. A že to tedy 
frčelo! Nelze nevzpomenout na každodenní cestu 
povozníka - pana Ondráčka, který jezdil s poštou 
k vlaku ráno i odpoledne. Časem přibylo osob-
ních aut, autobusů a nákladních aut. Přestože zde 
již v dalších letech přestaly jezdit autobusy, sváže-
jící na třísměnné provozy horníky na šachty ura-
nových dolů, zůstala jednou z nejfrekventovaněj-
ších ulic města. Dříve byla z obou stran osázena 
javory, v čele u nádraží zasazena lípa. Ta odolala 
všem povětrnostním podmínkám i výfukovým 
plynům a zachovala se dodnes. Majestátně bdí 
nad tím naším horním koncem již po mnoho de-
sítek let. Pojďme dále směrem k nádraží. Po levé 
straně je velký dvoupatrový dům. Patřil rodině 
Dvořákových, zabývající se v minulosti výrobou 
nábytku. Velká zahrada postupně ustoupila vý-
stavbě provozních prostor. Po roce 1948  převzal 
n.p. Sport celý objekt, a jak postupně  rozšiřoval 
výrobu lyží, přistavěl další budovu. Ta vzhledově 
navazuje na budovu původní. Stavba byla tak 
mistrovsky provedena, že není poznat, že obě bu-
dovy (dnes propojené) dělí desítky let. V dnešní 
době jde o pečlivě udržovaný objekt prosperující 
firmy ROTO, která ho zrestituovala. Vedle stál 

dlouhý jednopatrový dům, patřící OÚNZ či ne-
mocnici, zde bydlely rodiny MUDr. Odehnala 
a Šibravova. V přízemí byla tzv. liga, kalmeti-
zační středisko k léčbě TBC. Očkovalo se zde 
a byl tam i rentgen. Dnes již budova nestojí. Zato 
malá vilka, kde bydleli Chmelovi, dostává nový 
kabát. Vybavuji si vysokou postavu paní Aničky, 
jak rázně kráčí s kabelkou v podpaží. A vedle opět 

velký jednoposchoďový dům uprostřed zahrady.
I ten se dočkal rozsáhlé rekonstrukce (bydleli 
tam Košíkovi a Kubíkovi). Nestojí však v jedné 
řadě podél ulice, svým umístěním z ní vybočuje, 
stejně jako bývalý domek a dílna pana Antonína 
Chrousta, výrobce lyží. Pěkná malá vilka s rodi-
nou pana Stanislava Kopřivy v přízemí a rodinou 
krejčího Kadlece v poschodí opět navazuje na linii 
podél pomyslného chodníku, který však o několik 
metrů níže končí.  Ti dříve narození si jistě vzpo-
menou na drobnou postavu pana Vojnara, který 
s rodinou bydlel ve vedlejším přízemním domě. 
A hned vedle na konci ulice byly Uhelné sklady, 
nad nimi prašná cesta a pak koleje. Sídliště tehdy 
ještě nebylo. Vydáme-li se po chodníku pravou 
stranou ulice, mineme vilu rodiny Kadlecových 
z roku 1927, s velkou zahradou a vysokými jehlič-
nany. V ní dříve stávala besídka s barevnými sklíč-
ky. Plot byl původně dřevěný, modré laťky s bílý-
mi sloupky. Na jeho podezdívce se za ta léta snad 

prošly stovky dětí. Na konci zahrady nás uvítá 
mohutný červený buk a lípa. Dřevěné schodky 
(nyní betonové), které jsou vedle zahrady, ved-
ly k dělnickým domkům, jak se kdysi říkávalo, 
a dále až na pilu. Bydlelo tam několik rodin, je-
jichž živitelé a mnohdy i hospodyně byli zaměst-
nanci parní pily nebo tírny lnu. Vzpomeňme 
Lukšovi, rodinu pana Jaroslava Kadlece a pana 
Mašíka, jehož žena byla „prádlovou švadlenou“, 
chodila po domech a prováděla v rodinách různé 
opravy prádla a šatstva. Vzpomínám, že k nám 
chodila začátkem prosince, a když to bylo zrovna 
na sv. Mikuláše, tak s obavou pak cupitala večer 
tmou podél zahrady domů, sledována našima 
očima za okny. Za rohem (s okny k pile) pak by-
dlel s velkou rodinou pan Staněk, mistr na pile. 
V šedesátých letech byly domky částečně opra-
veny, postaveno jakési zápraží či zděné předsí-
ně, došlo k většímu komfortu bydlících. Malý 
domek připomínající kostku byl postaven někdy 
na přelomu šedesátých let pro potřebu Lidových 

milicí a řízením osudu se později stal obytným. 
Počátkem 20. století byla postavena parní pila 
s 30metrovým komínem, postupně rozšiřová-
na a ještě přistavena budova tírny lnu. Právě 
ta spolu s pilnicí dominovala konci ulice. Po 
restituci byl objekt prodán, v posledních le-
tech jeho větší část zbořena, nyní je zde pro-
dejna firmy Lidl s přilehlým parkovištěm. 
Křičkova ulice není dlouhá, nemá hodně domů 
ani souvislou zástavbu. Nebyly tam domky s ku-
peckými krámky, nemá ani dlouhou historii, ne-
narodili se zde významní občané. V minulosti 
však byla důležitou ulicí s prosperujícími firmami, 
kde našlo obživu nejen mnoho místních lidí, ale 
i z okolních vesnic. A o její důležitosti vzhledem 
spojení města s vlakovým nádražím snad ani ne-
lze pochybovat. S určitostí však můžeme říci, že 
tudy chodili nebo jezdili v bryčce každou neděli 
do kostela Pavlínka, Petr a Jaroslav Křičkovi s bá-
binkou, když byli na prázdninách v Maršovicích.

                                                                                 Blanka Vystrčilová (rozená Kadlecová)    

Zapomenutý nábytek

Díváme-li se na budovu továrny, v tomto případě 
zde v Novém Městě na Moravě, není nám vůbec 
divné, že tady stojí a živí generace lidí. Tento 
areál bývalé továrny na nábytek u Dvořáků je 
dnes užíván firmou ROTO – A. Rovenský, který 
je spřízněný s jejím zakladatelem  Bohuslavem 
Dvořákem. Neuvědomíme si, že impulz k jejímu 
postavení dal, ale hlavně svou prací a penězmi 
přispěl podnikavý člověk, který ani nebyl půvo-
dem z tohoto města. Narodil se ve vsi Sulkovec 

u Vírské přehrady, jeho životní dráha odtud smě-
řovala do Poličky a Bystrého u Poličky. Vyučil se ve 
Vídni truhlářem. Šest let v tomto oboru pracoval 
v Berlíně. Válečná léta ho zavedla do Ruska, kde si 
ho velmi oblíbili, založil tam čtyři továrny. Říkali 
mu, „náš inžeňér“ a nechtěli ho pustit zpět domů. 
Jeho další osudy jsou spojeny s Novým Městem 
na Moravě. Nejprve zde bydlel v lihovaru, pak si 
postavil domek vedle provozovny, dnešní ROTO, 
na Křičkově ulici. Při jeho podnikatelském roz-
machu nechal v poměrně krátkém časovém údobí 
vystavět budovu továrny na nábytek. Navíc musel 
zvládnout tragédii, kdy mu zemřela v poměrně 
mladém věku jeho žena. Zůstaly mu na starosti 
dvě děti - syn a dcera. Byl pak sedm let vdovcem, 
než se znovu oženil a narodila se mu druhá dcera. 
Nábytek, který se zde vyráběl, byl jednak na 
zakázku podle přání zákazníka, jednak stan-
dardního provedení pro běžné zájemce. Vy-
značoval se jednoduchými liniemi, na tehdej-
ší dobu byl velice moderní svým střízlivým 
pojetím. Použil již tehdy (dnes hojně užívanou) 

metodu do boku odsuvných stěn - i prosklených. 
U výrobků na zakázku bylo užito bohaté řez-
bářské práce, hlavně v tvrdém dřevě. Tato 
technika předpokládá svou náročností velké 
mistrovství, dělal ji pro něho nějaký mistr z Fry-
šavy. Účinek toho vyřezávaného vlysu byl ješ-
tě podtržen využitím harmonického sladění 
světlých a tmavých odstínů dřeva. Také je třeba 
připomenout různé zdobené sloupky, důmy-
slně vyfrézované a barevně odlišené. Specific-
kým znakem bylo spojení úzkých křížících se 
lišt -  růžicí. Tyto výrobky šly až do Německa 
a jiných dalekých, dnes už zapomenutých lokalit. 
Bylo by od nás neuctivé a nevděčné zapo-
menout to mistrovství práce i lásku ke dřevu 
a lidem, které jsou uloženy v tom krásném ná-
bytku. Jak mnoha lidem prospěla podnikavá 
prozíravost a poctivá práce pana Dvořáka a jeho 
spolupracovníků, by nemělo být zapomenuto. 

Jiří Hubáček 
(za přispění vzpomínek paní 

Milady Petrovičové, rozené Dvořákové)

V příštím čísle:  
oblast nádraží 

a Holubka

Křičkova ulice v roce 1967 (foto archiv F. Zobače)

Vracel se nejen do Maršovic
Že má Nové Město na Moravě také Křičkovu uli-
ci, je zcela pochopitelné. Vede k Maršovicím, kde 
oba slavní bratři prožili dětství a mládí. Do bílého 
domu v klínu hor se vraceli i později, zvlášť hudební 
skladatel a pedagog Jaroslav Křička. Ale nezůstá-
val jen v Maršovicích. Často chodíval do Nového 
Města za svými přáteli, mezi které patřil přede-
vším malíř a grafik Karel Němec a bratři Jan a Ru-
dolf Štursové. Znali se od dětství. „Rostli jsme spo-
lečně s Karlem – Štursové, Křičkové a kompanie. 
V létě byly schůzky na zahradě. Po ohnivých de-
batách bylo moudré zchladit se koupelí. Šaty dolů 
a hup do Kazmírovýho rybníka – byl hned za vrát-
ky.“  Nové Město na Moravě měl „Lalka“, jak mu 
rodina a přátelé říkali, rád i z jiných důvodů. Pod-
porovalo totiž jeho uměleckou tvorbu a v  tomto 
směru patřil městu nejeden primát. Uvedu alespoň 
několik příkladů. Podle vzpomínek Pavly Křičkové 
měla právě v Novém Městě premiéru první drama-
tická skladba jejího bratra. Napsal ji v jednadvace-
ti letech a byla to scénická hudba k Dykově melodra-
matu Odchod, kterou vytvořil v roce 1903. Budoucí 
básník Volfgang Flek hrál tehdy v malém orchest-
ru na housle. Byl to pro něj silný zážitek: „Cvičilo 
a hrálo se pod taktovkou skladatele v sále na rad-
nici. Autor dal ke zhudebnění souhlas, Petr Křič-
ka napsal k němu slavnostní předmluvu. Věc byla 
mladá, s láskou komponovaná a provedená, proto 
silná a vítězná. Nade vše milé mi však byly černé 
hodinky na jevišti v radnici před zkouškami nebo 
po nich, kdy jsme se sesedli kol Lalky u klavíru a on 
nám hrával z autorů, které měl tehdy rád – nejvíc 
z Griega.“ Hudební sdružení učitelů uvedlo v roce 
1909 v Novém Městě na Moravě další Křičkovo dílo, 
Nostalgii – skladbu pro smyčový orchestr a harfu. 
V létě roku 1918 pak začal Jaroslav Křička praco-
vat v Maršovicích na dětské opeře Ogaři. Libreto 
k ní napsal novoměstský rodák, spisovatel Josef 
Kalda. Skladatel předpokládal, že opera bude mít 
premiéru na ochotnické scéně Lumír ve Vídni. Ale 
novoměstští přátelé a také jeho strýc MUDr. Josef 
Svítil ho přesvědčili, aby se premiéra konala v No

vém Městě. Stalo se tak 7. září 1919 v tělocvičně 
obecné školy. Operu sehrál místní divadelní spolek 
Klicpera, nastudoval ji hudební skladatel a učitel 
Karel Konvalinka. Režie se ujal profesor reálky 
Metoděj Novák spolu s Karlem Němcem, který 
se postaral také o scénickou výpravu. Premiéru 
dirigoval autor osobně. A byl s ní velice spokojen, 
což dokazuje jeho vzpomínka: „Každý účinkující 
přinášel mému dílku největší snahu a lásku. Po 
zdařilé premiéře děkoval jsem z jeviště za projevy 
souhlasu a neodolal jsem políbit jedno děvčátko ze 
sboru, tehdejší Mařenku Svítilovou. A ta hubička 
patří všem účinkujícím.“ Nové Město mělo tedy 
další primát. V Národním divadle v Brně byla ope-
ra Ogaři uvedena až na podzim roku 1920! Když 
bylo zapotřebí, vyšel Jaroslav Křička Novoměst-
ským vždy vstříc. Dokazuje to další příklad. Uči-
telský sbor obecné a měšťanské školy uspořádal 26. 
února 1921 v tělocvičně dětskou akademii, slože-
nou z básní, tanečních i hudebních čísel. Děti hrály 
i pohádku Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách. 
Scénickou hudbu složil k této příležitosti právě 
Jaroslav Křička. Akademii přijala novoměstská ve-
řejnost s takovým nadšením, že musela být třikrát 
opakovaná. V létě roku 1925 se konala v Novém 
Městě Horácká krajinská výstava. Patnáctého 
července byl na programu večer s názvem Humor 
v písničkách, sestavený ze skladeb Jaroslava Křič-

ky. Jeho písně zpívala tehdejší posluchačka Státní 
konzervatoře hudby Jiřina Šejbalová. Na klavír ji 
doprovodil sám autor. A ještě na jednu skutečnost 
nesmím zapomenout. Oba bratři i jejich sestra 
Pavla byli náruživí lyžaři. V zimním období pra-
videlně jezdili z Maršovic po staré silnici do Vříště 
a Odrance, nebo lesními průseky přes Kadov na 
Samotín. Petra Křičku inspirovala zimní Vysoči-
na k básni Lyžaři, kterou ve třicátých letech jeho 
bratr zhudebnil. Stala se součástí Horácké suity. 
Když se v roce 1936 konala v Berlíně letní olympi-
áda, přihlásil Jaroslav Křička do soutěže o nejlepší 
umělecké dílo, inspirované sportem, právě tuto 
skladbu. Horácká suita získala bronzovou medaili 
a v Maršovicích i v Novém Městě z toho měli pocho-
pitelně velikou radost. I další léta skladatel často 
na Horácko jezdil. Svědčí o tom báseň, kterou vě-
noval sestře Pavle. Jsou v ní mj. i tyto verše: „Při-
jíždím na svátky, vyháněn Prahou, abych se potěšil 
krajinou drahou.“ Závěr svého života ale Jaroslav 
Křička nestrávil na Horácku, nýbrž v  Červených 
Dvorcích na Šumavě. Přímo se nabízí otázka, proč 
se nevracel na maršovskou rychtu. Nešlo to. V roce 
1951 musela poslední maršovská rychtářka Pavla 
Křičková–Homolková předat budovu i s polnostmi 
místnímu národnímu výboru. Pak rychtu převza-
lo spotřební družstvo Jednota, které ji přeměnilo 
v hotel a restauraci. Sestra obou umělců dostala 
v budově k  doživotnímu užívání jen malý pokojík.   
Na Novoměstsko se Jaroslav Křička nevrátil ani 
po smrti. Zemřel 23. ledna 1969 v Praze. K po-
slednímu odpočinku byl uložen na pražském Slaví-
ně.  Místo je to velmi důstojné, ale přece jen – není 
v Novém Městě na Moravě. Bílý štít maršovské 
rychty ani věž kostela svaté Kunhuty odtud není 
vidět.                                                                Věra Rudolfová

 Jaroslav Křička s maminkou 
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Rychlá výroba letáků, včetně grafi ky. Tel.: 602 740 881

Pro

 733 679 932
Lenka MAD I OVÁ

lenka.madericova@re-max.cz

Váš realitní maklé  pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde celý život bydlím

le

Vá
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Přijmu schopnou
obchodnici (obchodníka). 

Platí pro celý kraj Vysočina,
podmínkou vlastní automobil

a výborné komunikační schopnosti.
Nejlépe na IČO, není podmínkou. 

 Tel.: 720 172 712

Svoji inzerci zasílejte na:
novomestskoinzerce@seznam.cz, 602 740 881

 

Uzávěrka dalšího 
vydání Novoměstska 

je 15. 2. 2014.
E-mail příjmu inzerce: 

novomestskoinzerce@seznam.cz
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Stránka 1

únor výstava Horácké muzeum

únor výstava Fotografie Jana Slováka Horácké muzeum
do 2.2. výstava SVUV a KVUH: Vysočina 2013 Horácká galerie

do 16.2. výstava Lidová architektura Kraje Vysočina Horácká galerie
1.2.   9:00 trh Bleší trh kulturní dům

1.2.   9:30 sport ME v biatlonu: sprint
2.2.   9:15 sport ME v biatlonu: stíhací závod

2.2.   9:00 sport TJ středisko
3.2.  12:00 sport ME v biatlonu: smíšené štafety

3.2.  13:00 sport Školní liga: střelba na koš pro žáky 1. a 2. stupně tělocvična 1. ZŠ
4.2.  10:00 sport ME v biatlonu: štafety

5.2.  19:00 tanec Tančírna: tango kulturní dům
6.2.  19:00 koncert Večer legend, (V. Merta, J. Hrubý, 5P L. Pospíšila…) kulturní dům

8.2.  16:30 sport Basketbal, TJ Nové Město na Moravě - Přelouč B TJ středisko
8.2.  20:00 tanec Ples Školy ekonomiky a cestovního ruchu kulturní dům

9.2.    9:30 sport Basketbal, TJ Nové Město na Moravě - Sokol Pardubice TJ středisko
9.2.  16:00 pro děti kulturní dům

11.2.  19:00 koncert kulturní dům
12.2.  19:00 divadlo Z louže pod okap kulturní dům

13.2.  17:00 vernisáž Horácká galerie
14.2.  17:00 sport Kuželky, muži B, TJ Nové Město na Moravě - SCI Jihlava kuželna

14.2.  19:30 tanec 5. ples ZUŠ "Láska(ví)" kulturní dům
15.2.  10:00 sport Kuželky, muži A, TJ Nové Město na Moravě - Třebíč B kuželna

15.2.  13:00 sport Kuželky, ženy, TJ Nové Město na Moravě - Olomouc B kuželna
15.2.  20:00 tanec 4. zahradnický ples KD Pohledec

16.2.    9:00 sport Sklené
16.2.    9:00 sport Stolní tenis,  TJ Nové Město na Moravě - TJ Žďár E TJ středisko

19.2.  20:00 koncert Lenka Dusilová kulturní dům
21.2.  21:00 tanec

22.2.    9:00 sport Studnice
23.2.    9:00 sport Stolní tenis, TJ Nové Město na Moravě - Nové Dvory TJ středisko

26.2.  19:00 ostatní kulturní dům

Martin Jelínek - Dřevokraj

Vysočina Arena
Vysočina Arena

Stolní tenis,  TJ NMnM - Orel Bystřice nad Pernštejnem
Vysočina Arena

Vysočina Arena

Divadlo Líšeň: Sávitrí

Benefiční koncert: Dan Bárta a Illustratosphera

Vybraná výročí 2014; Hana Exnarová; Rok na vsi; P. Natura

Ski Adventure - skimaraton s mapou

Hudební večer: hraje skupina Frankenstein bar Hotelu Artis

Horolezecká dvacetičtyřhodinovka a dvanáctihodinovka

Screamers naruby

Nejbližší projekce
Tři dary 

27.2., 19 hod., konferenční sál, 1.patro, kul-
turní dům, Erika Hníková, 

Česká republika / 2011 / 26 min.
Dokumentaristka Erika Hníková se ve snímku 
Tři dary vydala po stopách české pomoci v Af-
ghanistánu. Natáčení dovedlo českou filmařku 
na sever země, kde se snaží společnost Člověk v 
tísni zlepšit životní podmínky místních lidí, ži-
vořících v podhorských vesnicích poznamena-
ných dlouholetou válkou. Dokument je složen 
z příběhů tří rodin. Diváci společně s autorkou 
zjišťují, jak může ovlivnit život rodiny darované 
hejno slepic, tkalcovský stav nebo včelí roje.

Filmy v kulturním domě
Kulturní dům nabízí vedle diva-
delních představení a koncertů 
i zajímavé filmové projekty. Každý 
měsíc promítáme film z projektu 
Jeden svět. Filmy jsou zaměřeny na 
různá témata týkající se lidských 
práv. 22. března se navíc milovníci 
filmů a dobrodružství mohou těšit 
na filmový festival Expediční ka-
mera, kdy je během jednoho dne 
promítáno 6 filmů na toto téma. 
S koncem roku kulturní dům nabíd-
ne filmový Festival zimních sportů.


