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Přípravy na stavbu bazénu vrcholí. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla podepsána smlouva se sdružením firem PKS a IMOS.
Následovat bude předání staveniště. To projde
terénními úpravami a bude oploceno. Před zahájením vlastní stavby ještě dojde k demolici haly,
kterou dříve využívala teplárna jako sklad uhlí.
Na jejím místě následně vyroste bazén. „Hrubá
stavba bazénu bude dokončena nejpozději na
jaře příštího roku. Posléze dojde k montáži technologických zařízení,“ popisuje plán průběhu
stavby starosta města Michal Šmarda. Vedle termínů bude stěžejní otázkou výstavby Městských
lázní také omezení negativních dopadů stavby na
její okolí. „Musíme zabránit nadměrné prašnosti,
hlučnosti, znečištění komunikací. Nejdůležitější
je ochránit obyvatele Hornické a Budovatelů od
negativních důsledků stavby,“ doplňuje Šmarda.
V souvislosti s tím bude na severní straně staveniště vybudována 4 m vysoká protihluková stěna.
Značná pozornost bude věnována také dopravní
situaci v místě staveniště. Ke stavbě se bude přijíždět po silnici vedoucí ulicí Hornická. Bude tak tře-

ba, aby ulice byla volně průjezdná. „Děláme vše
pro to, aby lidé měli kam zaparkovat svá auta. Nebudou rušena stávající parkovací stání, postupně budujeme nová místa. Pokud ani tato plocha
nebude pro parkování dostatečná, bude možné
využívat plochu za kinem,“ říká starosta. Komplikace tak mohou nastat pouze v případě části komunikace od trafostanice pod bytovým domem
čp. 970 směrem do areálu teplárny, která již bude
součástí staveniště. „Úředníci i stavební firmy
musí být s obyvateli okolních domů stále v kontaktu a informovat je o tom, co se bude na stavbě
dít,“ zdůrazňuje Michal Šmarda. Na Hornické se
vybuduje dvouposchoďový objekt se suterénem.
V přízemí budou šatny, sprchy, plavecký bazén
se 4 drahami, dále relaxační bazén s masážními
lavicemi, chrliči a divokou řekou, k tomu bude
možné využívat brouzdaliště pro děti s malou
skluzavkou a vířivku pro 11 osob. V prvním patře
vznikne wellness zahrnující Kneippovu lázeň, finskou saunu a aroma/solnou lázeň. Dále tu bude
fitness a studený bufet. Plavat by se v Městských
lázních mohlo začít koncem roku 2015. -mah-

Nulová tolerance
hazardu
Společnost Campa Net, která v Novém Městě
na Moravě provozuje síť výherních zařízení, se
na vedení města obrátila s žádostí o udělení výjimky z vyhlášky, která zamezuje hazard. V žádosti mimo jiné uvádí to, že svým podnikáním
nijak neporušuje loterijní zákon a provozem
zařízení nenarušuje veřejný pořádek. Společnost provozuje automaty na třech místech ve
městě. Vzhledem k tomu, že vyhláška města je obecně závazný právní předpis, nelze
z ní udělit jakékoliv výjimky. Lze ji pouze buď novelizovat, nebo zrušit. To však žádný z členů zastupitelstva udělat nechtěl. Pokračuje se tak k postupnému ukončení provozu automatů ve městě do
konce roku. O městu bez hazardu rozhodli zastupitelé na svém zasedání v uplynulém roce. -mah-

Nové Město bude lepším místem. Pomůže aplikace
Kolín, pražské městské části, Cheb, Znojmo,
Kutná Hora a nyní i Nové Město! V našem městě mohou lidé využívat aplikaci www.lepsimisto.
cz. „V elektronické mapě vyznačí problematické
místo, čímž upozorní na potřebu zlepšit jeho
stav,“ vysvětluje novoměstský starosta Michal
Šmarda. V místech, kde je již aplikace využívána,
lidé nejčastěji upozorňují na poškozené lavičky,
chybějící přechody, propadlé chodníky či nepovolené skládky. „Stačí vytáhnout mobil, místo
vyfotit a jako tip na zlepšení vložit na www.lepsimisto.cz,“ popisuje vedoucí oddělení informatiky

MěÚ Zbyněk Grepl. Lidé tak nejenže upozorní které se lidem nabízejí, starosta Šmarda. Aplikaci
na problematická místa, ale mohou také sledovat, budou využívat také strážníci městské policie,
za jak dlouho se problém vyřeší. „Úředníkům kteří budou při svých obchůzkách rychle upozorbude adresováno upozornění na nový záznam ňovat na nešvary a problémy odpovědné úředv aplikaci. Vyznačenému problému se následně níky. V souvislosti s aplikací se ve městě chystá
budou věnovat kompetentní odbory či městské spuštění volně přístupného internetu. Šířen
organizace, které provedou opatření nebo odpoví, bude pomocí wifi signálu, který bude pokrývat
jak se situace bude řešit,“ doplňuje Grepl. Podle celé město, především pak veřejná prostranství.
vedení města by se z aplikace mohl stát efektivní „V testovacím provozu jsme si ověřili, že pro aplinástroj komunikace s občany. „Podněty mohou kace Lepší místo nebo základní přístup k Interlidé rovněž komentovat, sdílet či společně vymýš- netu je naše řešení dostatečné,“ uzavírá Grepl.
let různé návrhy řešení,“ vyjmenovává možnosti,
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Kontejnery na
textil
Systém sběru a třídění odpadu bude rozšířen
o kontejnery na textil. Dosud bylo možno odevzdat
použitý textil pouze na sběrném dvoře nebo v rámci sbírky DIAKONIE BROUMOV. Nyní budou
obyvatelé Nového Města a místních částí moci
nově využívat speciální kontejnery na oblečení
a látky. „Přímo v Novém Městě budou umístěny
tři kontejnery, v každé místní části pak jeden,” potvrdila Marcela Kratochvílová z odboru investic
a správy majetku. Takto získaný textil bude roztříděn na věci dále použitelné pro charitu a věci, které budou recyklovány. Kontejnery na textil se na
ulicích objeví do konce května. O jejich rozmístění
a pravidlech užívání vás budeme informovat. -svj-

Internet zdarma
Od 1. dubna bude v našem městě spuštěn volně přístupný internet. Wifi signálem budou
pokryta veřejná prostranství. Signál bude možné zachytit i doma. Nebude však dostatečný
pro stahování objemných dat nebo celodenní
využití. Dostačující však bude pro základní
přístup k internetu. V rámci využívání veřejného internetu budou zvýhodněni držitelé
Novoměstské karty. Pro ty bude připraven
rychlejší přístup k veřejnému internetu. -mah-

Připomínkování
územního plánu
V minulém čísle jsme informovali o možnosti
vyjádřit se k návrhu nového územního plánu
města. Návrh je k nahlédnutí až do 2. května na
odboru stavebním a životního prostředí MěÚ
(dveře 1.104 - Ing. Lenka Jamborová a dveře
1.301 - Ing. arch. Josef Cacek). Dokumentace je zveřejněna v úplné podobě rovněž na internetových stránkách města https://radnice.
nmnm.cz/ v rubrice „Územní plánování“ pod
názvem „Územní plán Nové Město na Moravě – návrh pro společné jednání“. Posledním
dnem pro uplatnění připomínek je 2. květen.
Tiskopis je k dispozici na odboru stavebním
a životního prostředí, na podatelně MěÚ a rovněž
u digitálně zveřejněné dokumentace. -svj, red-

Místo pro tříděný
odpad i novou zeleň
Současně s opravou Komenského náměstí a cesty
spojující náměstí s Tyršovou ulicí dochází k úpravám prostoru mezi bytovými domy nad obchodním
domem. Byly zbourány "kozí chlívky", jak se lidově
říkalo vestavěným kójím u garáží uvnitř bloku. Na
jejich místě vzniknou kontejnerová stání na tříděný
odpad a nová parkovací místa. „Vjezd bude naproti
kulturnímu domu,“ potvrdil Miloš Hemza z odboru
investic MěÚ. Uvnitř bloku budou provedeny také
parkové úpravy, dojde k vysazení keřů a stromů. -svj-
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Nová parkovací místa pomohou
Díky rozšíření místní komunikace na Hornické ulici a novému uspořádání vzniknou další
parkovací místa. „Před domy č.p. 978 až 980
budou místo podélných stání kolmá, současné
parkoviště bude posunuto směrem k Hájkově
ulici. Celkem tak budou mít obyvatelé této části
Hornické ulice k dispozici 36 parkovacích míst,”
uvedl Radek Fila z odboru investic a správy majetku. Z tohoto počtu budou dvě místa vyhrazena pro invalidy, bude tak splněna norma, podle
které na každých 40 parkovacích míst připadají
dvě místa pro tělesně postižené. Po úpravách
bude jedno z nich u vchodu č.p. 978. Druhé
bude nově umístěno přímo u domu č.p. 972 tak,
aby zde byl dostatečný manévrovací prostor pro
otáčení ostatních aut. Tato část ulice je totiž sle-

pá a při současném stavu je velmi obtížné nejen
zaparkovat, ale v případě nenalezení místa na
parkování vyjet zpět na křižovatku. Nyní probíhá vyjadřovací řízení stavebního a dopravního
odboru a hasičů. Stavba by měla být zahájena
v červnu a ukončena nejpozději v červenci letošního roku. Počítá se i se zásahem do zeleně.
Ten bude minimální. Bude skácena pouze jedna
bříza, ostatní zeleň zůstane zachována. Další
změnou pro obyvatele a všechny, kteří parkovací stání na Hornické ulici využívají, bude daleko
přísnější dohled městské policie. V současné
době je zvykem parkovat přímo v křižovatce, což
je proti předpisům. Policie toto z důvodu nedostatku míst doposud tolerovala, nyní ale budou
řidiči, kteří pravidlo poruší, pokutováni. -svj-

Cykloaréna v Novém Městě:
práce už začaly
Stavba singletracků odstartovala. Vybudování
nové atrakce mají na starost dvě firmy z regionu. Jde o sdružení společností SPH stavby s.r.o.
Bystřice nad Pernštejnem a JCZ s.r.o. Maršovice.
Během stavby stezek pro cyklisty musí návštěvníci lesa Ochoza, kde trasy vzniknou, počítat se
stavebním ruchem. Malé bagry v tuto chvíli skrývají zeminu a čistí prostor od pařezů. Následně
dojde ke zpevnění povrchů. „Žádáme návštěvníky o opatrnost při návštěvě Ochozy a prosíme,
aby dbali výstražných cedulí a nevstupovali na
staveniště. Dále nebude možné parkovat v lese

Komenského náměstí získává novou podobu
V měsíci březnu byla v prostoru před obchodním domem dokončena nová kanalizace, následovala rekonstrukce vodovodu a veřejného
osvětlení. V těchto dnech jsou na Komenského náměstí postuně zahajovány práce na výstavbě parkovacích stání a zpevněných ploch.

u odbočky ke Koupališti,“ říká místostarosta
města Pavel Štorek. Zde bude uložen stavební
materiál, přičemž policie bude místo pravidelně
kontrolovat. Stavba stezek bude probíhat ve dvou
fázích. Během první, která bude trvat do května,
se budou stavět stezky v nejbližším okolí Vysočina
Areny a Harusova kopce. Následovat bude jejich
stavba v horní části U Buku pod Vlachovicemi.
Stavební materiál se bude vozit ze strany Vysočina Areny, nebude tak zatěžována zástavba ve
směru od viaduktu. První cyklisté by se na nových
tratích měli svézt v září letošního roku. -mah-, -svj-

Současně je upravován vstup do areálu evangelického kostela. Počítá se s bezbariérovým
přístupem. Návštěvníky kostela upozorňujeme, že až do konce června bude oficiální vchod
z Křenkovy ulice. Náklady na rekonstrukci Komenského náměstí jsou hrazeny z rozpočtu města a měly by dosáhnout 4,5 milionů korun. -svj-

Oprava ulice Luční
Luční ulice se dočká částečné rekonstrukce.
V horní části ulice prostoru mezi bytovkami, od
křižovatky ke garážím, bude opravena silnice,
chodník, přibudou nová parkovací stání. „V těchto dnech probíhá projekční příprava a povolovací
řízení stavby. Následovat bude výběrové řízení na
zhotovitele,” uvedl Miloš Hemza z MěÚ. Stav-

ba by měla být zahájena ve druhé polovině roku
2014. Rekonstrukce spodní části Luční ulice
je naplánována na příští rok. Budou opraveny
chodníky a povrch vozovky. „Oprava Luční se
mnoho let odkládala a současný stav už nutně potřeboval řešení,” řekl místostarosta Pavel Štorek.
-svj-

Téma: Bezpečnost a veřejný pořádek Aréna zastupitelů
V oblasti zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti vynakládá Nové Město více prostředků
než okolní města. Zatímco v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí zajišťují požární bezpečnost profesionálové z HZS, v našem městě v
případě požáru či živelné pohromy zasahuje jednotka SDH. Náklady na provoz stojí ročně více
než dva miliony korun. Totéž platí také o činnosti
městské policie. Pro srovnání – v Bystřici strážníky nemají, ve Velkém Meziříčí je využívají v omezené míře. V Novém Městě čítá sbor 9 strážníků.
Ke zvýšení bezpečnosti v ulicích přispívá také
kamerový systém, který se rozšiřuje do dalších
částí města. Kamery vždy v lidech budí emoce.
Na jedné straně snižují kriminalitu a pomáhají
při odhalování pachatelů. Na druhé straně za-

znívá kritika od těch, kteří se bojí ztráty soukromí
a připadají si "šmírováni" na každém kroku. Bezpečnější jsou také přechody pro chodce, které
město postupně opravuje. Není náhodou, že
se Nové Město řadí k nejbezpečnějším městům
v regionu. Těžíme z dobré spolupráce v rámci
integrovaného záchranného systému, velmi dobrá je i spolupráce mezi městskou a státní policií.
K tomu byla v loňském roce ze strany města přijata opatření, která zamezují kriminalitě. Jde
o vyhlášku zakazující pouliční a podomní prodej,
novinkou je také zákaz žebrání ve městě. Zlepšit
bezpečnost by měl také zákaz provozu automatů.
Co do počtu prohřešků nevybočoval uplynulý rok
z let předešlých. Nejčastějším přestupkem, který
strážníci řešili, bylo špatné parkování.
-mah-

ANKETA: Cítíte se v Novém Městě
bezpečně?
Barbora Pavlíková, zaměstnankyně pošty
Ano, cítím se tu bezpečně. Myslím, že je situace v našem městě celkem
klidná. I díky strážníkům městské policie, kteří jsou na ulicích často
vidět. Svoji výhodu má i to, že jsme menší město, více se známe, není
zde tak anonymní prostředí jako ve velkoměstech. Myslím si, že celkově můžeme Nové Město na Moravě považovat za bezpečné.

Josef Skalník, policista ve výslužbě
Myslím si, že bezpečnost je dost široký pojem. Pokud se jedná o bezpečnost osob, určitě se situace v Novém Městě hodně zlepšila. Samozřejmě je i nadále co vylepšovat. Kladně hodnotím také dozor policie
nad dětmi při ranní cestě do škol. Co se týče majetku, mrzí mě, když
vidím stav po různých kulturních akcích – polámané stromky, poškozené lavičky. Většinou to mají na svědomí podnapilé osoby. Velkým
přínosem je určitě kamerový systém ve městě. Věřím, že díky němu se
hodně případů vandalství vyřeší.
Roman Dobrovolný, velitel zásahové jednotky hasičů NM
V Novém Městě se cítím bezpečně a doufám, že k tomu přispíváme i
my - hasiči. Od ohlášení události jsme do tří minut na hasičárně a vyjíždíme do pěti minut. Nelíbí se mi ale, že se uvažuje o zrušení městské
policie, jejich práce je potřeba a moc nám pomáhá. V současných početních stavech totiž nemůže Policie ČR obsáhnout celé území. Proto
si myslím, že městská policie by zde měla zůstat. A ještě bych navrhoval zkvalitnění kamerového systému.

JUDr. Libor Černý (Sdružení nový směr)
Nikdo zatím nedokázal spočítat to, co se nestalo a které z těch všech opatření dělá naše město
bezpečným. Klid a bezpečí není všude samozřejmostí.
(27 hlasů, průměr: 3,11 z 5)
Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
Pochvalu si zaslouží naši hasiči. Zlepšuje se i
práce městské policie a bezpečnost na silnicích.
Je třeba nasvítit další přechody a spravit veřejné osvětlení.
(26 hlasů, průměr: 4,46 z 5)
MVDr. Dan Sokolíček (ODS)
Vlastní městská policie i sbor dobrovolných hasičů jsou velkou výhodou, a proto si zaslouží efektivní podporu města. Navrhuji nákup horského
kola pro strážníky.
(19 hlasů, průměr: 3,79 z 5)

Hodnotí velitel
městské policie
Jedním z hlavních úkolů uplynulého roku bylo
zajištění veřejného pořádku během pořádání
Mistrovství světa v biatlonu. Naši strážníci se
svých úkolů ujali na výbornou a vše zvládli, jak
bylo třeba. Nejen MS však zaměstnalo strážníky. V průběhu roku zajišťovali veřejný pořádek
při pořádání kulturních a sportovních akcí. Nedílnou součástí jejich práce bylo odhalování,
zjišťování a oznamování přestupků. Ze statistik
vyplývá, že nejvíce přestupků je pácháno neukázněnými řidiči. K nejčastějším dopravním
přestupkům dochází v centru města, na sídlištích a na vyhrazených parkovištích. Jde o špatné
parkování a překročení povolené rychlosti. Za
tento přestupek udělili strážníci pokuty ve výši
31 400 Kč. Mimoto převezli 5 podnapilých osob
do Protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Řešili také případy volně pobíhajících psů, kteří
byli následně předáni majitelům, nebo převezeni do útulku ve Žďáře. Stejně jako v předešlých
letech pořádali strážníci přednášky na základních školách a ve školkách, dále pak zajišťovali
bezplatné výcviky psů na kynologickém cvičišti.
V roce 2013 bylo v protokolu událostí MP zaevidováno celkem 1481 záznamů. Veškerá činnost
MP přitom směřuje k jedinému cíli – poskytovat
občanům Nového Města potřebnou pomoc a co
největší měrou se podílet na zajišťování jejich
bezpečnosti a bezpečnosti majetku. Jiří Hradil

František Laštovička: Nároky na údržbu města zvládáme
S jednatelem společnosti
Františkem Laštovičkou
ál rozhovorů s pracovníky,
příspěvkových organizací

TS služby s.r.o.
pokračuje serikteří stojí v čele
našeho města.

Jak hodnotíte uplynulý rok z pohledu společnosti TS?
Podařilo se nám udržet rozsah prací jak v roce
2012 a v některých činnostech se objemy pra-

cí zvýšily. Z tohoto pohledu byl loňský rok pro
společnost úspěšný.
Město se rozrůstá. S tím souvisí i větší nároky na jeho údržbu. Jak je zvládáte?
Naše společnost poskytuje svoje služby městu jako hlavní část své činnosti
a volné kapacity nabízí ostatním odběratelům. Větší nároky na údržbu města zvládáme. Nestává se, že bychom nějaké práce

neprovedly z důvodu chybějících kapacit.
V případě některých prací (úklid, sečení) zaznívá i kritika na adresu společnosti. Co lze
dělat lépe, aby kritických hlasů ubylo?
V první řadě chci říct, že může zaznít kritika,
ale z druhé strany přichází i pochvala. Zlepšit
lze koordinaci prací a informovanost občanů o provádění údržby v daných lokalitách.
pokračování na straně 4
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pokračování ze str. 3

František Laštovička: Nároky na údržbu města zvládáme
Co vám v současnosti zabírá nejvíce
práce? Jde o úklid,
údržbu komunikací
či jiné práce?
Hlavní částí naší činnosti během roku
jsou práce spojené
se svozem odpadů,

provozem recyklačního dvora a tříděním odpadů. Vedle toho dokončujeme úklid města po
zimní údržbě, který byl letos, vzhledem k mírné
zimě, zahájen již v únoru. Podílíme se na pracích na Komenského náměstí a připravujeme
k rekonstrukci prostory školky na Drobného ulici.
Na čem závisí budoucnost společnosti? Bude
třeba nabízet nové služby, více spolupracovat
s občany města?

Zcela určitě chceme rozvíjet činnosti pro
město a jeho občany, tedy činnosti, pro které byla společnost založena. Můžeme nové
služby nabízet, ale vždy záleží na zájmu odběratele a finanční dostupnosti nových služeb. Nejen občané, ale i město musí dnes
velmi pečlivě hodnotit své možnosti. -mahV květnovém vydání přineseme rozhovor
s ředitelkou Novoměstských kulturních
zařízení Veronikou Teplou.

Pravidla pro parkování pod nemocnicí Město prodává byt

V průběhu dubna přibude na parkovacích

místech pod nemocnicí u prodejny COOP
a před lékárnou dopravní značení „Parkoviště s parkovacím kotoučem“. Řidiči tu nově
budou moci stát nejdéle 3 hodiny. Takto
omezené parkování zde bude platit pouze ve
všední dny od 6.00 do 15.00 hod. K omezení doby parkování vedlo město i nemocnici
to, že mnozí majitelé tu nechali stát svá auta
takřka po celý den, a nezbývalo tak místo pro
návštěvníky nemocnice, lékárny a obchodů.
Parkovací kotouče budou k dostání v prodejně COOP, Papírnictví a hračky pod nemocnicí,
případně v novoměstském infocentru. -mah-

Pronájem bytů se řídí novou směrnicí
Město vydalo novou směrnici na pronájem bytů kterých povinností je totiž považováno za hruve vlastnictví města. Najdete zde například bé porušení povinností nájemců podle § 2288
podmínky pro přidělení bytu a uzavření nové občanského zákoníku a pronajímatel má právo
nájemní smlouvy, informace o úhradě peněžité nájemní vztah ukončit písemnou výpovědí nebo
jistoty, o přechodech nájmu bytu, podnájmu nájemní smlouvu neprodloužit. Směrnice je
a výměně bytu. Nechybí termín splatnosti ná- přístupná na stránkách města https://radnice.
jemného, přesné postupy pro dlužné nájemné nmnm.cz/volene-organy/rada-mesta/ostatnia poplatky z prodlení. Nově obsahuje důležité -predpisy-mesta-vydavane-radou-mesta.Na
změny týkající se povinností nájemců bytů ve webových stránkách https://radnice.nmnm.cz/
vztahu např. k přihlášení k trvalému pobytu. formulare si potom můžete stáhnout žádosti pro
Najdete zde i pravidla pro umístění antén a sa- souhlas s přihlášením spolubydlící osoby, chotelitů na domy. Pokud bydlíte v městském bytě, vem zvířat, k trvalým pobytům, přihlášky do výje dobré se se směrnicí seznámit. Porušení ně- běrového řízení, přechod nájmu apod. -svj, red-

Změna svozu komunálního odpadu
o velikonočních svátcích
Svoz komunálního odpadu bude v době velikonočních svátků pozměněn. Vyvážet se bude
v následujícím termínu: místo pondělí 21. 4. se
svoz uskuteční v úterý 22. 4. v částech a ulicích
Německého, Němcova, Jamborova, Podlouckého, Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská,
Bělisko, Na Výsluní, Polní, Policie Praha, Zahradní, Včela, Sportovní, L. Čecha, Makovského, Šimkova, Štursova, Tyršova – od ulice Žďárské po křižovatku L. Čecha, Radnická, Rokytno,
Studnické Paseky, Studnice, Penzion u Martina,
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Maršovice, Nad Městem, Maršovská Rychta,
Maršovská, Bezručova, Wolkerova, Čapkova,
Mrštíkova, Karníkova, Vančurova, Olbrachtova.
Vlastník svozové nádoby je povinen zajistit přistavení sběrných nádob ve večerních hodinách
předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne (nejpozději do 5. hod.) a úklid nejpozději ve večerních hodinách svozového dne.
Pokud nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v daném termínu, bude vyvezena až při dalším
řádném svozu. Aleš Popelka, TS služby s.r.o.

Město přichází s nabídkou prodeje bytu č. 726/5
na ulici Tyršova č. p. 726. Byt má velikost 53, 98
m² a jeho minimální kupní cena je stanovena na
420 000 Kč. Prodej bytové jednotky bude proveden veřejným výběrovým řízením na určení pořadí z řad zájemců. Výběrové řízení se uskuteční
v zasedací místnosti č. p. 97 na MÚ dne 14. května v 15:30 hodin. Nabízený byt si bude možné
nezávazně prohlédnout 16. dubna v době od
15:00 do 15:30. Druhý termín prohlídky je naplánován na 7. května, a to rovněž v době od 15:00
do 15:30. Doplňující informace zájemci získají
na internetových stránkách města, úřední desce
městského úřadu či v realitní kanceláři Pamex.
Dotazy je možné směřovat na realitního makléře Ing. Josefa Mičku (tel.: 777 163 399). -mah-

E.ON varuje před
podvodníky

Setkání, která pomohou
Pečujete doma o někoho blízkého? Zajímá vás, jak to zvládají ti druzí? Máte zkušenosti,
postřehy a rady, které můžete
a chcete předat ostatním?
Nebo potřebujete sami pomoc,
protože jste vystaveni vysokým nárokům, které na vás klade péče o vaše blízké? Od května bychom chtěli pečujícím osobám
nabídnout naši pomoc a podporu formou pravidelných setkávání, která by probíhala v Domě
s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě. Na setkání může přijít každý bez ohledu
na věk, nehledě na to, zda využívá pečovatelkou
službu. Smyslem je pomoci účastníkům zvládnout jejich nelehkou situaci, poskytnout informace o sociálním poradenství (dávky, na které mají

nemocné osoby a pečující nárok, jejich vyřízení),
dát praktické rady k poskytování péče (kompenzační, polohovací pomůcky). Součástí by měly
být v budoucnosti také přednášky odborníků - lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků.
Chtěli bychom, aby setkávání probíhala pravidelně, a to v odpoledních hodinách. První setkání
se uskuteční v úterý 13. května od 15 hodin. Podrobnější informace najdete na našich webových
stránkách http://nss.nmnm.cz. Pokud vás nabídka oslovila a rádi byste se zúčastnili, kontaktuje
prosím do konce dubna 2014 sociální pracovnice NSS na tel. 566 598 105 nebo 733 121 772,
722 202 616. Kontaktovat můžete také sociální
pracovnici odboru školství, kultury a cestovního
ruchu a sociálních věcí MěÚ na tel. 566 598 425.
Ing. Hana Janů, ředitelka NSS

Návštěva z Poslanecké sněmovny
V pátek 28. února navštívila Horácké muzeum
poslankyně Parlamentu České republiky Ing.
Jana Fischerová, CSc. Prohlédla si nejen stálé
expozice muzea, ale také sklepní prostory budovy, kde v sezoně funguje Strašidelné podzemí.
Paní Fischerová ocenila sbírky muzea a aktivity
informačního centra, ke kterým má blízko, protože sama byla zakladatelkou IC v Havlíčkově
Brodě a působila také v cestovním ruchu. -svjNa fotografii se zastupitelem Kraje Vysočina
MUDr. Radkem Černým, zastupitelem Nového
Města na Moravě MVDr. Danem Sokolíčkem
a Petrem Staňkem.

Pozvánka
Nové Město na Moravě
si vás dovoluje pozvat
ve středu 23. dubna 2014 ve 13:30 hod.
na slavnostní otevření Naučné stezky Tři
kříže a zahájení letní turistické sezony na
Novoměstsku.
Sraz u hostince Za Vodou na Brněnské
ulici v Novém Městě na Moravě.
Program:
Slavnostní přestřižení pásky starostou
města Michalem Šmardou. S laskavým
svolením majitelů bude v tento den exkluzivně zpřístupněn od 14:00 do 16:00
hod. panský pivovarský sklep v domě
č.p. 249.

Zastupitelstvo
Jednání zastupitelstva města se uskuteční
14. dubna. Od 15.30 do 16 hodin jsou na
pořadu hovory s občany za přítomnosti zastupitelů, vedoucích odborů MěÚ a ředitelů
příspěvkových organizací.
Od 16 hodin bude probíhat veřejné
jednání zastupitelstva. Projednávat se bude
například budoucnost kina.

Novinky pro turisty v roce 2014

Nenaleťte! V současnosti totiž přibývá případů podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří
slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího
plynu. Podvodníci si vyhledávají převážně starší
občany. Počínají si přitom podle stejného scénáře. Na základě lživého příslibu levnějšího plynu
si nechají od lidí podepsat plnou moc a vyúčtují
4 000 Kč. Vydají doklad o zaplacení, na kterém
jsou však uvedeny falešné údaje. Tím pádem
lidé přicházejí o své úspory. Vyzýváme proto
všechny odběratele, aby si dávali pozor, a pokud
již otevřou neznámému „návštěvníkovi“, aby
mu nedávali peníze v hotovosti, nepodepisovali
plnou moc či jiné dokumenty. Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven
bezhotovostní styk. To znamená, že placení
záloh, přeplatků i nedoplatků se děje formou
složenky, inkasem či převodem na účet. -mah-

1. stezka Okolo Černé skály (vybudována 2013)
Délka trasy: 700 m
Vybavení: hrací prvky pro děti i dospělé, lavičky,
odpočívadlo, zastřešené odpočívadlo, informační
tabule, rozcestník, odpadkové koše
Zajímavost: V letech 1898 až 1911 zde stála dřevěná turistická chata. Historické prameny uvádí, že se jednalo o nejoblíbenější výletní místo v blízkosti Nového Města.
Je dobré vědět: Je vzdálenější od cest přístupných autem. Snadno se z ní dostanete lesem přímo do Vlachovic. Začíná v místě zvaném U Buku
– můžete se zde napojit na Obrázkovou cestu.
Co se říká: Stezka Okolo Černé skály začíná na
křižovatce lesních cest. Podle pověstí ji střeží Horácký hejkal. Je to lesní bytost, a jak vypadá, uvidíte
na obrázku, který je umístěn na jednom ze stromů.

Aktuální informace
z města a okolí
sledujte na stránkách
nmnm.cz

2. stezka K Hubertovi (vybudována 2013)
Délka trasy: 233 m
Vybavení: lavičky, odpočívadlo, informační tabule, rozcestník, odpadkové koše
Zajímavost: Končí v místě u sv. Huberta, což
dokládá i obrázek umístěný na stromě – můžete se zde napojit na Obrázkovou cestu.
Je dobré vědět: Do bezprostřední blízkosti stez-

ky se lze dostat autem – vhodné pro vozíčkáře.
Co se říká: Svatý Hubert pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav a prý
patřil k družině franckého krále Theodoricha
III. Poté, co jeho žena zemřela při porodu, zažil nečekané setkání s jelenem, který měl mezi
parožím zářící kříž. A promluvil k němu nadpřirozený hlas, který se ho zeptal: „Huberte, proč
stále lovíš a honíš zvěř? Je načase, abys začal
hledat mě, který se za tebe obětoval.” Následně
se Hubert stává knězem, později biskupem. Je
znám především jako patron myslivců a lesníků.
3. Naučná stezka Tři kříže (vybudována 2013)
Délka trasy: 2,5 km
Vybavení: informační tabule
Zajímavost: Jednu prosincovou noc roku 1831
byl kopec Kaplisko neobvykle ozářen. Na jeho
vrcholu už tehdy stály tři dřevěné kříže, kdysi
vztyčené jako poděkování Bohu za odvrácení
morové epidemie. I tentokrát došlo k vyslyšení modliteb Novoměstských a mor si ve městě
nevybral žádné oběti. Jako poděkování za Boží
ochranu pak byly na vrcholu kopce namísto dřevěných křížů postaveny kříže kamenné.

Je dobré vědět: Nejnižší bod trasy je ve výšce
594 m n.m., nejvyšší 675 m n.m., návštěník tedy
zdolá převýšení 81 m. Terén je vhodný i pro kolaře či maminky s kočárky. Začátek Naučné
stezky Tři kříže je na Jánské ulici u hostince Za
Vodou. Cesta směřuje dále po Brněnské ulici na
kopec Kalvárie, zvaný také Kaplisko, k unikátní památce Tří křížů, odkud je nádherný výhled
na panorama města. Dále nás zavede k soustavě michovských rybníků s jedinečnou flórou
a faunou a přes Horní dvůr zpět na Jánskou ulici.
K procházkám můžete využít od jara do podzimu
také zpevněné cesty ve Vysočina Areně a v okolí hotelu Ski. Další zajímavou trasou je tzv. Obrázková
cesta, která výše zmiňované cesty různě protíná.

Co je plánováno na letošní rok
1. stezka U Koupaliště
Délka trasy: 510 m
Vybavení: lavičky, odpočívadlo, informační tabule, odpadkový koš
2. rozšíření Naučné stezky Tři kříže
Bude mít délku 5,5 km a bude velice úzce navazovat na stávající malý okruh.
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Stožáry u Studnic stále stojí

Přišlo do redakce – petice
Vážení občané,
Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, L.
Čecha 860 a Sdružení rodičů a přátel školy při
ZŠ Pohledec sepsaly petici na podporu potvrzení Mgr. Jana Krakoviče ve funkci ředitele II. ZŠ.
Zřizovatel (obec Nové Město na Moravě) potvrdil dobré výsledky dosavadní činnosti stávajícího ředitele, a přesto vyhlásil výběrové řízení.
Jaké jsou věcné důvody vyhlášení konkurzu?
Proč se nepostupuje stejně jako v případě I. ZŠ,
kde byl ředitel potvrzen bez konkurzu na dalších 6
let? Proč má město rozdílné přístupy k oběma zřizovaným školám? Je nutné měnit stávající způsob
vedení školy, kladně hodnocený z více stran, již po
4 letech? K tomuto radikálnímu kroku (sepsání
petice) nás donutilo mj. hlasování radních proti
kandidátovi z řad rodičů do konkurzní komise.
Je už toto jednání podjaté? Jana Dvořáčková

Kam vedou snadné a pohodlné cesty?
Nové Město na Moravě má na starosti mateřskou školku, Dům dětí a mládeže, dvě základní
a jednu uměleckou školu. Každá z těchto škol má
svého ředitele a každý ředitel má své fanoušky
a své kritiky. Jedni ho plácají po zádech, ti druzí ho
zatracují. "Stará škola" má kvalitního a zkušeného ředitele Ottu Ondráčka. Je to člověk, který dal
této škole celý svůj život a je to jeden z nejschopnějších učitelů a manažerů. A přesto se objevily di-

voké zkazky o tom, že je jeden z ředitelů ve funkci by, a co všechno pro to musel udělat. Přestože
neprávem. Město totiž udělalo velkou chybu, když tehdejší postup rady skutečně nebyl úplně čistý,
před časem v pohnuté době využilo možnosti udě- prokázal pan ředitel Krakovič velmi rychle, že
lat výjimku a nevyhlásit konkurz na ředitele I. ZŠ. má schopnosti i vůli školu dobře vést. Dnes je
Zbytečně jsme dali do ruky klacek jeho kriti- "Nová škola" velmi úspěšná a může směle soutěžit
kům, závistivcům a milovníkům spikleneckých s těmi nejlepšími školami v kraji i v celé republice.
teorií. Ti všichni od té doby vyprávějí příběhy, A my stojíme před rozhodnutím. Můžeme vyhojak radní jmenovali pana ředitele bez konkur- vět autorům petice a zajistit panu řediteli pohozu, protože jsou jeho kamarádi, jak si to "obě- dlnou a snadnou cestu, bez potřeby se obhájit,
hal" a jaká je v tom špinavá politika. Udělali bez nutnosti předkládat nové vize a plány. Ale je
jsme velkou chybu a pana ředitele jsme velmi to cesta k pomluvám, intrikám a pochybnostem.
poškodili. Vzali jsme mu možnost vyhrát v Můžeme opakovat znovu stejnou chybu a vystavit
konkurzu a obhájit svoji dlouholetou, tvrdou Jana Krakoviče stejným pomluvám a lžím, jakých
a poctivou práci ve prospěch školy. A věřte, že vů- se dočkal pan ředitel Ondráček. Anebo můžeme
bec nepochybuji o tom, že by pan Ondráček ten svoji chybu přiznat a zachovat se normálně. Zvolit
konkurz s přehledem vyhrál. Dnes se fanoušci cestu náročnější, chtít po řediteli, aby o své místo
pana ředitele Krakoviče snaží umetat cestičku bojoval a obhájil se. A dát mu šanci, aby prokázal,
jemu. Proč ho prý otravujeme konkurzem? Proč že je člověkem na svém místě. Vzít všem pomlouby měl obhajovat své místo? Jenomže cesta do vačům a "spiklencům" jeden z jejich klacků a nepekla bývá dlážděna dobrými úmysly. A ti dobří chat pana ředitele zvítězit se vší ctí. Snad to bude,
lidé, kteří dnes bojují za svého ředitele, mu ume- i v této atmosféře, ještě aspoň částečně možné.
tají cestičku velmi nebezpečným směrem. Ve Petici, která žádá, aby byl pan ředitel Krakovič
snaze pomoci správné věci dávají další klacky bez řádného konkurzu potvrzen ve funkci, předdo rukou těm, kteří chtějí pana ředitele bít. Když ložím zastupitelstvu města. Pokud se zastupitelé
jsem přišel na radnici, musel jsem se prokousat s peticí ztotožní, pak radě navrhnu, aby vyhlášený
desítkami anonymních upozornění, jak byl Jan konkurz zrušila. Ale věřte, že se mi do toho věru
Krakovič jmenován do funkce, přestože nevy- nechce, na to mám Honzu Krakoviče příliš rád.
Michal Šmarda, starosta
hrál v konkurzu. Musel jsem přečíst desítky zlých
Nového Města na Moravě
a jedovatých teorií, že jsou za tím osobní vaz-

Přírodní zahrada ve Slavkovicích

Pozvánka

I školní zahrada u Mateřské školy ve Slavkovicích se může pyšnit názvem Přírodní zahrada.
Díky finanční podpoře z grantu Kraje Vysočina
se za dva měsíce změnila k nepoznání. Za velké
pomoci rodičů, sponzorů a občanů obce se vytvářely přírodní prvky, které musí zahrada mít,
aby mohla získat tuto certifikaci. Velké poděkování patří Zahradnictví Nové Město na Moravě.
Byly vybudovány následující prvky: zvonkohra,
hmatovník, hmyzovník, bylinková spirála, ovocný a zeleninový koutek, vrbičkový tunel, motýlí

Žáci a učitelé I. ZŠ zvou všechny občany na
akci, která se bude konat u příležitosti oslav
Dne Země. Rádi bychom ve spolupráci s vámi
vytvořili obří mozaiku planety Země z víček
od PET lahví. Akce se uskuteční ve čtvrtek 24.
dubna na Vratislavově náměstí před budovou
ZŠ (v případě nepříznivého počasí v prostorách
školy – vchod ze Školní ulice) v době od 8 hodin
do vytvoření mozaiky – maximálně však do 13
hod. S sebou si vezměte dobrou náladu a víčka
roztříděná dle barev – zelené, modré, bílé, žluté
a hnědé. Součástí této akce bude i doprovodný
program. Zábavnou i lehce naučnou formou
se seznámíte nejen s odpady, ale i s tím, jak se
dají po správné recyklaci opětovně použít. Zasadíte si pro radost semínko jehličnanu či léčivé
bylinky, dozvíte se, jak žáci naší školy vyráběli
mýdla pro UNICEF a jak se aktivně zapojili do
kampaně Světového dne zdraví, která se v tomto roce uskuteční v duchu nemocí přenášených
klíšťaty a komáry.
Mgr. Pavlína Poláčková
učitelka I. ZŠ

záhon. Při certifikaci byla naše zahrada označena jako jedna z nejhezčích na Vysočině, splnila
všechny potřebné požadavky. Získala je tím, že
je aktivní, děti zde zapojí všechny smysly, získají
nové informace o přírodě, ekologii a ochraně životního prostředí. Tímto zkrášlování naší zahrady ale nekončí. Na jaře zažádáme o další podporu,
abychom vytvořili odhlučnění od silnice, zasadili
keře (košíkářská vrba) a vybudovali zákoutí pro
aktivní hru dětí. Všichni jste srdečně zváni na
prohlídku naší Přírodní zahrady. MŠ Slavkovice

Střední odborná škola ve Francii
Spolupráce naší školy s firmou Moreau Agri
Vysočina se dobře rozvíjí. Naši žáci, opraváři lesnických strojů, pracují v Maršovicích i
na dílnách v Petrovicích. Provádí zde servis
a údržbu strojů. Dne 28. 2. jsme navštívili
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francouzskou firmu Manitou. Nejdříve jsme
si prohlédli muzeum, kde jsme se seznámili s
historií i současností firmy, potom samotný
výrobní podnik. Viděli jsme techniku světové
úrovně, nasbírali jsme mnoho zajímavých po-

střehů a podnětů využitelných i pro naši praxi.
Podobné aktivity bychom rádi rozvíjeli i do budoucna. Milan Müller, učitel odborné výuky
plné znění najdete na webových
stránkách: noviny.nmnm.cz

Tři stožáry, které byly vybudovány za účelem výzkumu námrazy na Novoměstsku, jsou ohniskem
sváru mezi Správou CHKO Žďárské vrchy a vědeckovýzkumnou, inženýrskou, konzultační a realizační společností EGÚ Brno. Podobný výzkum
není v této lokalitě novinkou. Pokusná stanice
byla v místě vybudována už v roce 1929, tehdy
sestávala z dřevěných tyčí. Změna nastala v roce
1980, kdy vyrostly tři stožáry. V té době dostaly od
Správy CHKO požehnání na deset let života. Následně byla jejich existence ještě o dalších deset

let prodloužena. „Stavba však byla v rozporu se
stavebním povolením provozována dále. V roce
1995 vyslovila Správa CHKO po opakovaných
jednáních souhlas s její existencí na dalších deset
let. Nová desetiletá lhůta měla provozovateli vytvořit prostor na zajištění finančních prostředků
pro likvidaci a případný přechod na jiné metody
sledování,“ nastínil další osudy studnických stožárů vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Václav
Hlaváč. Tehdy se zapojilo i Nové Město. „V roce
2006 projednali radní města žádost na pronájem
pozemku pod stavbami a rozhodli se pro pronájem do roku 2020 s ročním nájemným jednu korunu za metr čtvereční,“ připomenul místostarosta
Stanislav Marek. Měřící stanice u Studnic je jediná svého druhu, a to nejen u nás. Od roku 1946
až do současnosti byla prováděna přesná měření,
díky nimž jsou k dispozici ucelená data. „Je to
světový unikát, nikdo jiný takovou řadu dat nemá.
Samozřejmě bychom rádi s měřením na téhle
stanici i nadále pokračovali,“ vyjádřil se zástup-

ce ředitele sekce elektrických sítí EGÚ Jaroslav
Šabata. Místním stožáry poblíž obce rozhodně
nevadí, spíše naopak. „Už dříve proběhlo jednání
ohledně stožárů, a nikdo se proti nim neohradil.
Podle našeho názoru už do krajiny patří, Studnice jsou díky nim tak trochu výjimečné,“ vyjádřil
obyvatel Studnic Josef Kocanda. Jiným se tyto
kovové konstrukce na vrcholových partiích Žďárských vrchů naopak nelíbí. „Je to jako pěst na oko,
už aby to zmizelo,“ nechal se slyšet další z pravidelných návštěvníků Jan Skopeček. Studnické
stožáry plní ale ještě další funkci. Jsou využívány
hasiči i policisty k nárazovým cvičením zaměřeným na záchranu života a zdraví osob. Před několika málo lety se v Novém Městě projednávala
také možnost využít jeden ze stožárů a vybudovat
na něm bezobslužnou rozhlednu, která by byla
z důvodu bezpečnosti v zimě uzavřena. Tento nápad ale nebyl nikdy zrealizován, i když možnost
rozhledny v této lokalitě město ani nyní neodmítá.
-hzk-

Karnevalu vládly pracovní profese

Kovbojové, princezny, vodníci, piráti, ale
také cukrářka, číšnice, myslivec, fotbalista nebo zahradník se zahradnicí - takto vypadal letošní rokytenský dětský karneval.
„Říkali jsme si, že by to chtělo nějak oživit, aby
se děti měly na co těšit, tak jsme se tentokrát pokusili udělat to trochu jinak,“ vysvětlila změnu
jedna z hlavních organizátorek Renata Zelená.

Letos se na rokytenském reji masek objevily
jednotlivé profese lidské činnosti. Pořádající
hasiči na sebe vzali oblečení zaměřené na určité
povolání a každý z účinkujících pak musel s dětmi absolvovat soutěž s tím související. Se zedníkem přenášely děti kostky na zednické lžíci a
stavěly komín, se zahradníkem a zahradnicí pro
změnu převážely na korbičce brambory. S cukrářskou si zamlsaly a pod vedením zkušené číšnice nosily sklenice na tácku. „Ke každé profesi
jsme navíc vybrali písničku, která s ní souvisí,“
doplnila další z organizátorek Lucie Ondrová.
Celé akci předcházela dlouhodobá příprava,
která byla tentokrát trochu narušena nedávným sportovním svátkem. „Problém byl jediný, a to v tom, že hlavně muži se více věnovali
olympiádě než organizaci. Trochu jsme s nimi
bojovali, když nám neustále odbíhali k hokeji a
podobně,“ vysvětlila s úsměvem Renata Zelená.
„Příprava karnevalu je ale vždy spíš dámská zá-

ležitost, ale i chlapy k tomu občas potřebujeme,“
dodala Lucie Ondrová. Vše nakonec dopadlo
dobře, děti dávaly najevo velkou spokojenost,
přestože jich tentokrát nepřišlo tolik, jak bývá
na karnevalu v Rokytně zvykem. Ti, co přišli, si
taneční a soutěžní odpoledne dokonale užili.
A spokojeni byli i rokytenští hasiči, kteří celou
akci zorganizovali. I když i v jejich řadách se najde
nějaký ten nedostatek. „Hasičů máme dost, ale
aktivních bychom mohli mít o něco více. Když je
potřeba s něčím pomoct, musíme se často doprošovat, aby vůbec někdo přišel a zapojil se. A nepříjemné je taky, když nám někdo něco slíbí, my na
něj spoléháme, a on se z toho na poslední chvíli
vyvlíkne,“ postěžovala si Renata Zelená. Zdravé
jádro rokytenských hasičů by si však organizování akcí pro děti nikdy neodpustilo. A tak už se děti
nejen z Rokytna, ale i ze širokého okolí mohou
těšit na dětský den, který je naplánován na 31. 5.
-hzk-

Drogy se našemu městu nevyhýbají – část II.
Pokračování rozhovoru z březnového Novoměstska s Josefem Soukalem, koordinátorem protidrogového centra Spektrum
Jak funguje poradenství pro rodiče či jinou
osobu?
Rodič, který je najednou vržen před informaci
„moje dítě něco bere“, se dostane do velké nejistoty. Obrátit se na doktora či kolegu z práce
se mu nechce, neví, co má dělat. My nabízíme
rozhovor, při kterém předáme potřebné informace. Tedy co asi dítě užívá, jaká jsou rizika,
jak to lze zjistit, čeho si všímat. A probereme
také, zda dítě testovat, jak s ním o tématu mluvit.
Co jednotlivé drogy způsobují a jak vypadají?

Marihuana (květy a lístky z konopí), projevy:
zarudlé spojivky, nepřiměřený smích, hlasitý
hovor, typický zápach. Pervitin (bílý krystalický prášek), projevy: rozšířené zorničky, dlouhý
spánek jako projev vyčerpání, po odeznění velký
hlad, nadměrná a často bezúčelná aktivita.
Extáze (nejčastěji ve formě tablety se symbolem)
užívá se na diskotékách, projevy: podobné jako
u pervitinu. Toluent (rozpouštědlo), projevy: zápach z dechu a oděvu, možnost smrtelné otravy.
Jak lze poznat, že někdo bere drogy?
Existuje řada varovných signálů. Změny
v chování – dítě se začne chovat jinak. Objeví
se lhaní, krádeže, zhoršení prospěchu, střídá se eufórie a špatná nálada. Změna zájmů

a přátel. V případě užívání pervitinu se objevují hnisavé boláky, zejména v obličeji. Nechuť
k jídlu – pervitin tlumí chuť k jídlu, následuje
nevolnost. Po marihuaně se naopak vyskytují
záchvaty hladu, kdy člověk vyjí celou lednici.
Pokud rodič zjistí nebo má vážné podezření,
že dítě bere drogy, co má dělat?
Nepanikařit, protože problém již chvíli trvá
a nejde ho vyřešit okamžitě. Je také třeba
dát dítěti najevo, že ho máte rádi, že neodsuzujete jeho, ale dané chování. Zjistěte
si informace a otevřeně o situaci s dítětem
hovořte. Snažte se mu naslouchat a chápat jeho motivy, i když s nimi nesouhlasíte.
-red7 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2014
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Novoměstští atleti slaví tři mistrovské tituly
Novoměstští atleti září. Na atletickém halovém
mistrovství ČR, které se v termínu 15. - 16.
února konalo v Praze, potvrdili výbornou
formu a vybojovali 4 cenné kovy. Stříbrnou
medaili si odvezla Jitka Kubelová, která
v koulařském sektoru předvedla výkon 14,71
m. Běžkyně Lucie Maršanová si v závodě
na 3000 m vylepšila osobní rekord. Časem
10:05:79 skončila na 5. místě. Na stejné trati
se blýsknul novoměstský klenot Petr Vitner.
V čase 8:28:81 zvítězil a po zásluze se stal halovým mistrem ČR. Na 3. místě finišoval Matěj Trávníček a podtrhnul skvělé vystoupení
našich atletů. Za Vitnerem zaostal o necelé 3
vteřiny. Halový mistr si dokázal našetřit síly i
na nedělní závod na 1500 m. Časem 3:55:70
nedal soupeřům šanci a získal druhý titul. Na

trati se neztratil ani Petr Zimola, který doběhl

na 6. místě. „Vybojovali jsme nejvíce medailí

v historii našeho oddílu,“ neskrýval spokojenost
trenér Petr Hubáček. Tím však atletické žně
neskončily. Další cenný kov pak přibyl po atletickém halovém mistrovství ČR žáků. Mistrovské závody se konaly na začátku března
v Jablonci nad Nisou. Skvěle tu na své starší
kolegy navázal Karel Kulíšek. V sobotním
běhu na 1500 m vybojoval stříbrnou medaili.
V nedělním závodě na 3000 m pak předvedl výkon snů. Zaběhl čas 9:49:16, který jej
katapultoval k titulu mistra ČR. „Čas, který
Karel Kulíšek zaběhl, je v žákovských tabulkách vůbec nejlepší! Je vidět, že i na naší
škole, která se zaměřuje na výuku výpočetní
techniky, se může zrodit talent, o kterém
v budoucnu ještě určitě uslyšíme,“ říká učitel I. ZŠ v Novém Městě Miroslav Jurek. -mah-

SFK Vrchovina odstartovala jarní část sezony
Novoměstští fotbalisté mají za sebou vstup do
jarní části sezony. Stihli již odehrát 2 utkání (jejich výsledky budou známy po uzávěrce tohoto
vydání). Utkali se v okresním derby s týmem
z Velkého Meziříčí, následovalo domácí utkání
se silnou Líšní. Jejich výsledky přineseme v příštím vydání. Příprava přitom ukázala, že naši
fotbalisté mohou navázat na výkony z loňského

rostenecké malorážce. Během mistrovských závodů se neztratily ani další novoměstské naděje.
6. a 4. místo si ze závodů odvezla žákyně Veronika Černá. Těsně pod stupni vítězů skončil
mladší žák Jonáš Mareček, jenž vybojoval dvě
bramborové medaile. Chuť si ale spravil ve vloženém štafetovém závodě dvojic, v němž s Vladimírem Žváčkem zvítězili. René Horákovský
s Ondřejem Mánkem dojeli na 2. místě. V soutěži družstev obsadil Klub biatlonu Nové Město,
v čele s trenérkou Michaelou Buchtovou, 4. místo.
-mah-

Nominace na ocenění
Komise pro sport, mládež a volný čas připravuje
i v letošním roce slavnostní ocenění významných osobností v oblasti sportu za rok 2013.
V souvislosti s tím se obracíme na všechny
občany a sportovní i tělovýchovné organizace
a žádáme je o dodání svých nominací a návrhů
na toto ocenění. Oceněným může být jednotlivec či kolektiv v kategorii žáků, juniorů a dospělých, který za rok 2013 dosáhl významného
úspěchu a reprezentuje v oblasti sportu Nové
Město na Moravě. Oceněna bude zejména účast
na mistrovstvích, v evropských a světových pohárech a v dalších vrcholových soutěžích. Komise uvítá i nominace na úspěšné trenéry a na
význačné osobnosti, které zasvětily svoji práci

podpoře, rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy. Jednotlivé nominace mohou zasílat občané i sportovní a tělovýchovné organizace na
stanoveném tiskopise, který je možné si vyzvednout na podatelně radnice, nebo si jej zájemci
mohou stáhnout z webových stránek města.
Zároveň je na webových stránkách města uveřejněna Metodika Rady města Nového Města
na Moravě pro ocenění významných počinů
a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy, která
stanoví bližší podmínky pro zasílání návrhů na
ocenění. Vyplněné tiskopisy návrhů na udělení
ocenění budou přijímány na podatelně radnice
v Novém Městě na Moravě do 25. dubna 2014
do 14 hodin. Žofie Řádková, tajemnice komise

Squashový turnaj zná své vítěze
V sobotu 1. března se konal v Novém Městě
historicky již druhý Otevřený squashový turnaj pro dospělé. Přihlásit se mohl, kdo chtěl.
Žádné limity nebyly stanoveny. To se také
projevilo na hojné účasti hráčů. Šlo o ryze
mužský turnaj, ženy se tentokrát nepřihlásily. V konečném pořadí se na 3. místě umístil
novoměstský rodák Ondřej Pliska. Nejvyš8 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2014

ší stupínek nakonec vybojoval Jan Šťastník
ze Žďáru nad Sázavou, jenž ve finále porazil
Jana Homoláče z Jihlavy. Za svoji námahu
byli výherci odměněni hmotnými i finančními
cenami. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům za skvěle odvedenou práci a těšíme
se, že další squashový turnaj bude alespoň tak
povedený jako ten letošní. František Sváček

Soubor pochodů od 3 do 100 km po blízkém
i vzdáleném okolí pořádá u příležitosti Dne
Země obecně prospěšná společnost Chaloupky,
pracoviště Krátká. Akce se pod názvem „Neváhej a choď“ koná v sobotu 26. dubna. Start
i cíl jsou v budově Horáckého muzea. Trasy
v délce 3 a 7 km startují od 10 do 14 hodin,
v délce 25 a 50 km od 7 hodin, 100km trasa
startuje od páteční půlnoci. Obě nejkratší trasy
jsou doplněny poznávacími a tvořivými stanovišti. Akce je podpořena z fondu města. Bližší
informace na plakátech v průběhu dubna. -raj-

Dar DDM
Chtěla bych vyjádřit poděkování novoměstské firmě WAPA, jmenovitě panu Antonínu
Neubauerovi, který přispěl finančním darem
ve výši 15 000 Kč na činnost kroužku aerobicu
DDM. Tento obnos bude použit na financování soutěží, kterých se závodní týmy zúčastňují.
Velice si této podpory vážíme a jsme přesvědčeni, že peníze investované do sportování
dětí a mládeže jsou přínosem pro smysluplné
využití volného času. Dagmar Kadlecová

Konec sezony
Špatná zpráva pro příznivce lyžařské stopy. Letošní slabá zima je u konce. Před
očima se totiž ztrácí poslední okruh, kde
bylo možné letos lyžovat. Kvůli nedostatku
sněhu tak byly odvolány poslední závody
ve Vysočina Areně. Sníh se prozatím drží
na sjezdovce na Harusově kopci. Aktuální
záběry ze sjezdové tratě je možné sledovat denně v pořadu Panorama, vysílaném
Českou televizí na kanálu ČT4 sport, v čase
od 8.00 do 8.30 nebo na webových stránkách areálu www.skisnowpark.cz.
-mah-

Lubor Trojánek. Z Litomyšle přichází na hostování universál Pavel Urban. Chceme dát příležitost
mladým hráčům, kteří jsou našimi odchovanci.
Rádi bychom předváděli útočný fotbal, který se
bude líbit fanouškům i sponzorům,“ říká místopředseda klubu Roman Wolker. Další informace týkající se soupisky týmu či rozpisu utkáních
najdete na www.sfkvrchovina.nmnm.cz. -mah-

Jaroslav Michal: Cílem je boj o první místa

Eliška Teplá vystřílela titul mistryně Neváhej a choď
V Novém Městě se to hemží nadějnými sportovními talenty. Příkladem jsou špičkové výkony
žáků z Klubu biatlonu na českém šampionátu,
který se konal v Jablonci nad Nisou. Za pozornost stojí obzvláště výkony Elišky Teplé, jež
v kategorii starších žákyň nenašla přemožitelku
a v rychlostním závodě volnou technikou se stala mistryní České republiky. Ke zlatu ve sprintu
pak o den později přidala stříbrnou medaili ve
stíhacím závodě klasickou technikou. Tím udělala blyštivou tečku za svojí žákovskou kariérou.
Od jarní sezony přechází od vzduchovky k do-

podzimu, kdy vybojovali rekordní počet bodů.
První tým mužů pod taktovkou trenéra Marka
Štukhejla si v přípravě vedl více než dobře. Ze 7
přípravných zápasů jich 5 vyhrál, jednou remizoval a jednou odcházel poražen. Zdá se tak, že
změny, které se během přestávky v kádru udály,
mužstvo nakoply. „Pár hráčů odešlo. Na druhou
stranu přišli nadějní dorostenci Michal Šmída a

V přípravě se novoměstským fotbalistům dařilo.
Většinu zápasů vyhráli, navíc předváděli líbivý
útočný fotbal. Vše tak nasvědčuje tomu, že naváží na výkony z podzimní části sezony. „Cílem
je získat 45 bodů a umístit se na 3. až 6. místě,“ říká předseda klubu SFK Vrchovina Jaroslav Michal. V rozhovoru přibližuje i plány do
dalších sezon i to, že Nové Město žije fotbalem.
Jak hodnotíte přípravu fotbalistů na nadcházející jarní část sezony?
Naplánovaný harmonogram přípravy byl
splněn. Vedle tělocvičen a terénu jsme využívali umělou trávu ve Žďáře a také u novoměstského gymnázia. Děkujeme vedení
gymnázia za umožnění tréninků na ploše,
kterou máme přímo v centru města. Díky příznivým podmínkám letošní zimy jsme mohli
využívat travnatou plochu na SOU Petrovice.
Lze v této sezoně skloňovat slovo postup? Či s
jakým výsledkem byste byl spokojený?

Postup nelze skloňovat. Cílem této sezony je 45
bodů a umístění na 3. až 6. místě. Hlavním úkolem pro jarní část sezony je prověřit schopnosti a
vůli mladých hráčů, kteří se doufám budou chtít
prosadit na divizní úrovni. Úspěch na divizní
úrovni nepřichází automaticky, musí se tomu
mnohé obětovat a dát. To je výzva pro většinu
našeho velmi mladého kolektivu. Dodám, že 2
hráči z kádru A týmu jsou v dorosteneckém věku.
Kdy se podle Vás začne v divizi lámat chleba?
Ať už půjde o postup, ale také sestup ze soutěže.
Chleba se láme od prvního do posledního kola.
Rozhodovat se podle mě bude až v závěrečných kolech. Týmy ze závěru tabulky (Bystřice, Napajedla a Tasovice – pozn. aut.) posilují a budou bojovat o záchranu. Pokud bych
vsázel na vítěze, vsadil bych na Vyškov, a to
vzhledem ke kvalitě zázemí i fotbalovosti týmu.
Jaké jsou ambice klubu pro příští sezony?
Nyní po 3,5letém působení v divizi je třeba
restartovat myšlení a úsilí u vedení klubu, trenérů a především hráčů. Cílem pro další sezony bude boj o první tři místa v divizní tabulce
a takový fotbalový projev, který bude ještě více
těšit diváky. Takto by měl hrát náš tým, složený
ze zkušených hráčů, doplněný právě o ty mladé,
kteří nyní na jaře prokáží své kvality. Tento cíl
by měl být novou motivací. Přeji si, abychom
byli ještě silnějším Davidem z Novoměstska,
který poráží Goliáše z daleko větších měst. Zároveň nesmíme zapomenout na dobrou práci
s mládeží. Rezervní tým by měl sloužit pro hráče, kteří z různých příčin neuspějí v A týmu, a
pro hráče, kteří ukončili působení v dorostu.
Je hráčská kvalita týmu na úrovni týmů z
MSFL?

Nyní ještě zdaleka není. Pokud se ale pokusíme
plnit vizi pro příští sezony, můžeme se začít přibližovat.
Na jedné straně tu máme výkony hráčského
týmu. Co dalšího by bylo třeba zabezpečit v
případě postupu či ve hře o něj?
Město Nové Město svému fotbalu výrazně pomáhá posledních 5 let. Nyní se společně snažíme zajistit finance na rekonstrukci kabin v
novoměstské aréně v ceně 6 milionů. Společně s městem dále usilujeme o výstavbu tréninkového centra za Medinem, kde došlo k
terénním úpravám a následně by mělo dojít k
výstavbě jednoho hřiště s umělým povrchem,
osvětlením, oplocením a zázemím tak, aby splňovalo patřičné fotbalové parametry. Druhé
hřiště by mělo mít tradiční travnatý povrch.
Je fotbal v Novém Městě sledovaný sport? Zaslouží si fanoušci pochvalu?
Společně s Velkým Meziříčím má Nové Město nejvyšší fotbalové návštěvy. Průměrná návštěvnost divizních utkání je 350 až 400 diváků.
V Novém Městě si mohou fanoušci užívat bezprostředního kontaktu diváků s děním na hřišti.
Za to je třeba pochválit naše fotbalové předchůdce. Naši fanoušci fotbalu rozumí, což se
nejvíce projeví jejich skandováním a podporou
v okamžicích, kdy se domácím na hřišti nedaří.
Novoměstští diváci jsou 12. hráčem týmu. Za
to jim patří obrovské poděkování. Chceme, aby
fotbal lidem v Novém Městě rozdával radost.
Chcete na závěr něco vzkázat fanouškům?
Rád bych je pozval na první dva jarní zápasy. První
hrajeme 23. března v nedalekém Velkém Meziříčí od 10.15 hod. a druhý v Novém Městě v sobotu
29. 3. od 15.30 hod. s Líšní. Věříme, že fanoušci
svým povzbuzováním hráčům pomohou. -mah-

Mladší žáci ve finále OFL. Další boje vrcholí
Mladší žáci si zajistili postup do celostátního
finále Orelské florbalové ligy. Rozhodla o tom
výhra nad rivalem z Kunštátu. Na jejich postupu
nic nezměnila ani první prohra v sezoně. Postaral se o ni tým z Boskovic, který zvítězil 5:1. Na
jistotu prvního místa v divizi Západ pak mladší
žáci potřebují vyhrát jeden ze dvou zbývajících
zápasů. Hrát se bude v sobotu 22. března dopoledne v bystřické hale. Odpoledne přijdou na
řadu utkání našich dorostenců, kteří o postup
mezi nejlepší musí ještě tvrdě bojovat. Finále

mladších žáků, které pořádá naše jednota, se Muži B týmu na svém předposledním turnaji
uskuteční 26. dubna ve sportovní hale v Poličce. zdolali Blansko, podlehli však Boskovicím. ZísPodpora fanoušků je nutností, tudíž doufáme, že kané 3 body je prozatím drží na postupovém 2.
si finále nenechají ujít. Bližší informace o mož- místě, které budou hájit 5. dubna na domácím
nosti dopravy bude zveřejněna v průběhu dubna turnaji v Bystřici. Dopoledne jim budou dělat
na webu www.orelnmnm.cz. Kromě mladších „předskokany“ starší žáci. Ti si zajistí postup
žáků se také dařilo A týmu mužů. Ti jsou opět ve v případě alespoň jedné výhry ze dvou zbylých
hře o čelní příčky 1. ligy AFL. Na druhém turnaji zápasů. Hlavním soupeřem bude Vyškov. Bližší
nepoznali hořkost porážky a po zásluze jim pat- informace o výsledcích našich týmů sledujte na
ří 4. místo v tabulce. Na čelo jim přitom schází 1 http://facebook.com/orelnmnm. Budeme rádi
výhra. Další turnaj v řadě se odehraje 29. března. za vaši podporu! Tomáš Mrázek, Orel NMnM
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NOVOMĚSTSKO

NOVOMĚSTSKO
Horácká galerie

Kino

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1
tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,
www.horackagalerie.cz

11. 4. pátek, Příběh kmotra (Česko, 99 min,
přístupný, 75 Kč)
18. 4. pátek, Kandidát (Česko/Slovensko, 106
min)
23. 4. Přijde letos Ježíšek?
(Česko/Slovensko/Mexiko, 2013, 100 min, přístupný, 75 kč)

otevřeno út - pá 9-12, 13-17,
so 9 - 13, ne 14 - 18 hod.

Probíhající výstavy:
Významná březnová výročí
Stálá expozice: Proměny krajiny a tvaru (sochařství a malířství)
12. 4. 1859 narodil se v Hrubém Jeseníku u NymVybraná výročí roku 2014 (do 27. 4. 2014)
Připomínka kulatých i půlkulatých výročí naro- burka Josef Herzog - učitel, ředitel měšťanské
zení třinácti již nežijících výtvarníků, kteří mají školy v Novém Městě na Moravě, 155. výročí
vztah k regionu nebo jsou zastoupeni ve sbírkách narození (zemřel 26. 1. 1943 v Brně)
HG. Letos můžete vidět například obrazy Čeňka 17. 4. 1959 zemřel v Brně Karel Hlaváč - ředitel
Dobiáše, Věry Frömlové-Zezulákové, Františka novoměstského velkostatku, v letech 1910-1934
Hradeckého, Růženy Magniové a sochy Josefa předseda SK, 55. výročí úmrtí
Mařatky, Václav Žaluda a dalších umělců.
(narodil se 31. 3. 1877 v Dolních Bělčicích)
Photographia Natura 2013 (do 27. 4. 2014)
25. 4. 1994 zemřel v Praze František Lopaur Přes čtyřicet amatérských fotografů zachytilo v
důstojník z povolání, západní odboj, 20. výročí
rámci letošního jubilejního 10. ročníku soutěže
Photographia Natura 2013 přírodní poklady úmrtí (narodil se 6. 6. 1910 na Třech Studních)
Českomoravské vrchoviny. Horácká galerie vy- 29. 4. 1859 narodil se v Novém Městě na Moravě
stavuje v arkádové chodbě přes sto soutěžních Filip Heusler - katolický farář a spisovatel, 155.
fotografií, na kterých můžete obdivovat pestrost výročí narození (zemřel 14. 2. 1933 v Brně,
a rozličnost vysočinské fauny a flóry, stejně tak i pohřben v Novém Městě na Moravě)
detaily a pohledy do krajiny v různých ročních
obdobích.
Klub seniorů
Rok na vsi (do 20. 4. 2014)
Lidové zvyky na Horácku od zimy do léta zachy- 7. 4. Beseda s pí. V. Rudolfovou nad knihou
cuje 10 prostorových scén od přibyslavského Kraj návratů a vzpomínek. Sál u hasičů ve
učitele Rudolfa Ludmily (1872 – 1953). Výstava Školní ulici 15 – 17 hod.
je doplněna o ilustrace výtvarnice, spisovatelky 14. 4. Zájezd do Bobrové - muzeum paneneka folkloristky Kamily Skopové. Neobvyklou for- křížová cesta a kostely B.Santiniho – Aichela
mou tak můžete vidět masopustní veselí, vyná- v Bobrové a ve Zvoli. Odjezd od KD v 8.30
šení smrtky, velikonoční klepání, stavění máje, Cena člen Klubu seniorů 60 Kč, host 100Kč. Přiliturgický průvod a jiné.
hlášky na akcích Klubu seniorů.
Ondřej Michálek - grafika (březen – duben 2014) 23. 4. Slavnostní otevření Naučné stezky ke
Známý grafik, kreslíř a pedagog Ondřej Michá- Třem křížům. Sraz u hostince Za Vodou. Hodilek vychází z dobově aktuálních tendencí, jako je na srazu bude oznámena dodatečně.
návrat k figuře a pop-artová poetika. Jeho tvorba
28. 4. Kavárnička. Posezení u kávy a čaje,povíse odvíjí v cyklech grafických listů, vyznačujících
dání o dalších programech Klubu seniorů.
se technickým novátorstvím a jemným humorem.
Byl odměněn řadou cen za grafiku u nás i v zahra- Sál u hasičů ve Školní ulici 15 – 17 hod.
Prosíme členy Klubu seniorů, aby do konce
ničí.
dubna zaplatili členské příspěvky.
Hana Exnarová - keramická plastika
(do18. 5. 2014) Tvorba Hany Exnarové je typicStomagotolická pohotovost
ká keramickými reliéfy a stylizovanými objekty.
Zajímavým prvkem při této stylizaci se stává poloprůsvitný skleněný detail, kterým nahrazuje ur- 5. 4. MUDr. Eva Vorlíčková, Švermova 4, Žďár
čitou část svého díla. Zemitá tíha keramické hlíny nad Sázavou, 566 628 997
pak díky sklu získává určitou lehkost, která díla 6. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
ze dvou, na první pohled nesourodých, materiálů Žďár nad Sázavou, 774 430 777
12. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,
proměňuje v ladné objekty.
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
13. 4. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská
Velikonoční prázdniny v DDM
7, Žďár nad Sázavou, 566 690 130
Připravujeme program pro děti i v době veliko- 19. 4. MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580,
nočních prázdnin, a to ve dnech 17. a 18. dubna Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231
2014 od 9.00 do 15.00 hod. Můžete se těšit na 20. 4. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7,
program v podobě velikonočních dílen, vycházek Žďár nad Sázavou, 566 690 127
s pohybem a spoustou her. Děti budou potřebo- 21. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6,
vat přezůvky, svačinu, pití a pohodlné oblečení do- Žďár nad Sázavou, 566 642 545
vnitř i ven. Děti můžete přihlásit přímo na našich 26. 4. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32,
internetových stránkách nebo si vyzvedněte při- Nové Město na Moravě, 566 542 615
hlášku v kanceláři. Cena za jeden den činí 150 Kč. 27. 4. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566
Alena Sobotková 567 332
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Z matriky

Minibazar

narozené děti

Vážení čtenáři, soukromá inzerce v Novoměstsku je zpoplatněna částkou 20 Kč
za inzerát. Bližší informace najdete na
webových stránkách novin.
-red-

7. 2. Elen Tachirová
7. 3. Kevin Pestr
12. 3. Kateřina Kuchtová

jubilanti
6. 4. Anna Slámová
6. 4. František Matýsek
11. 4. Helena Baláková
15. 4. Jiřina Vamberová
19. 4. Jiřina Stehlíková
21. 4. Metoděj Vítek
23. 4. František Gregor
24. 4. Božena Skalníková
27. 4. Jaroslav Teplý

86
75
93
75
86
75
80
75
91

úmrtí
22. 2. Zdenka Konečná (Nové Město,1922)
2. 3. Anna Slezáková (Nové Město,1932)
9. 3. Marie Jarinová (Nové Město,1934)
17. 3. Karel Šimek (Rokytno,1936)

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast, za slova útěchy
a doprovod na poslední cestě, kterými jste
uctili památku našeho drahého Vlastimila
Slonka.
Upřímně děkuje rodina Slonkova

Vzpomínka
Dne 15. dubna uplyne
10 let od úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka, pana Františka
Patasi.
S láskou a vděčností
vzpomíná manželka a
dcery s rodinami.

Dne 12. března 2014
by bývalý starosta
Josef Sokolíček byl
oslavil 75. narozeniny.
Děkuju všem, kteří
na něj nezapomněli.
Zdenka Sokolíčková,
dcera

Zanechal krajíc
ukrojený i číši nežně
podanou, zanechal
slunko, vzduch i zemi,
až na tu hrstku hlíny
nad hlavou.
Ve čtvrtek 2. dubna si
připomínáme 12. výročí úmrtí pana Josefa
Stejskala. S láskou
vzpomíná rodina.

Pronajmu byt 2+1 v Novém Městě na Moravě,
tel.: 777 055 656.
Prodám byt 2+1 v NMnM ulice Masarykova,
plastová okna, zděné jádro, zasklená lodžie,
cena dohodou, tel.: 608 724 448.
Vyměním městský byt 2+kk za 3+1 (městský),
tel.: 704 302 749.
Prodám zahradu s chatou a skleníkem směr Tři
kříže č. parcely 2483/5, voda, elektřina, 400m²,
tel.: 720 204 059.
Prodám dětský dřevěný přebalovací pult – nový.
PC 800 Kč, nyní 600 Kč. Kojící polštář PC 800
Kč, nyní 500 Kč, tel.: 776 260 326.
Prodám válendu s úložným prostorem - nová,
cena 2 200 Kč, tel.: 776 105 911.
Hledám podnájem v Novém Městě, tel.: 732
674 490.
Prodám rehabilitační polštář a gymnastický
míč, nové, tel.: 566 617 609.
Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prostory
v rodinném domě v Novém Městě na Moravě,
Štursova ul. 487 (3 místnosti se samostatným
vchodem, vhodné jako lékařská ordinace, ev.
kanceláře). Jedná se o současnou zubní ordinaci
MUDr. V. Dvořákové. Tel.: 728 685 788.
Prodám zděný středový byt 2+kk cca 46m² se
sklepem v OV, NMnM, Křenkova ul., nový výtah. Po částečné rekonstrukci – WC, podlahy,
kuchyň na míru, plastová okna. Cena dohodou.
Volný od srpna 2014, tel.: 731 073 376.
Sběratel z NM koupí obrazy p. Mucha, p. Jíra,
p. Jambor, krajinu po roce 1942, p. Blažíček, p.
Lada, p.Lacina i jiné. Bronzové plastiky od p.

Štursy, p. Makovského. Střelné a sečné zbraně 2.
světové války, zlaté mince. Čestné jednání, tel.:
777 757 500.
Prodám byt 2+1 v NMnM ulice Masarykova,
plastová okna, zděné jádro, zasklená lodžie,
cena dohodou. Tel.: 608 724 448.
Pronajmu garáž v Novém Městě na Moravě, lokalita pod nemocnicí, tel.: 737 523 406.
Hledám pronájem garáže (pro jedno či dvě
auta) ideálně s montážní jámou, tel.: 608 909
239.
Prodám byt 3+1 na ulici Budovatelů, 68 m²,
cihlový, 3. patro, sklep, zasklená lodžie, uvolněný, 1 100 000 Kč, tel.: 777 616 659.
Přenechám jednohrob i s náhrobkem na katolickém hřbitově, tel.: 778 406 494.
Kapela Bosorky hledá kytaristku na el.kytaru,
tel.: 608 477 428.
Hledám řidiče, který jezdí na Dolní Rožínku
mezi 5. až 6. h. a uvítal by spolujezdce. Cenu respektuji, tel.: 776 105 396.
Prodám byt 1+kk v Novém Městě na Moravě,
cena 600 000 Kč, tel.: 604 734 355.
Koupím dům na Novoměstsku, nejlépe Maršovice, Pohledec, Zubří, Petrovice, Radňovice, nebo kolem rekreační oblasti Tři Studně,
tel.: 604 734 355.
Koupím sekačku VARI nebo MF 70, dále mám
zájem o zahradní sestavu VARI/TERA nebo
malotraktor tovární i domácí výroby se zadní
hydraulikou. Děkuji za nabídku, tel.: 731 487
850.
Pronajmu zařízený byt 2+1, cena dohodou, tel.:
603 744 567.
Prodám dětskou autosedačku BABY-POINT
na 9 – 25 kg, tříbodová, tel.: 604 270 436.
Prodám cirkulárku, motor 3 kW, tel.: 604 270
436.
Pronajmu garáž u jatek od března do listopadu,

Mateřské centrum Lístek
7. dubna - „Velikonoční zvyky, tradice a tvorba“ od 9.00 hod. S sebou vyfouknutá vajíčka.
Vstupné: 50 Kč.
14. dubna - Logohrátky od 9.00 hod.
Dopoledne plné her zaměřených na stimulaci
mluvidel, artikulační obratnost a sluchové vnímání. Vstupné: 50 Kč.
28. dubna -„ Procházka se zajíčkem“, sraz
u zadního vchodu kulturního domu v 9 hod.
Společně půjdeme vycházkovou trasou kolem
rybníka. Děti budou plnit drobné sportovní úkoly.
Na konci trasy na ně bude čekat sladká odmě-

na, kterou si ovšem musí zcela samy vypátrat.
Vstupné : 50 Kč
Upozornění na změnu!
Trdlohrátky – ve čtvrtek 3., 10., 24. a ve středu 16. a 30. dubna
Pro nejmladší děti a jejich rodiče bude připraven
hravý program. 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. Vstupné: kurzovné

celkem za 3 000 Kč, tel.: 776 740 600.
Prodám RD se zahradou 1754 m² ve velmi dobrém stavu v Jimramově. Cena dohodou, tel.: 776
525 339.
Pronajmu pěkný byt 2+1 na ul. Drobného, volný od dubna, tel. 605 277 403.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé,
tel.: 720 243 863.
Pronajmu prostory vhodné k podnikání (např.
kancelář), tel.: 734 409 552, 731 103 301.
Prodám byt 1+1 v NMnM. Celková plocha
40m². Jedná se z větší části o zrekonstruovaný
přízemní byt - nová kuchyňská linka, podlahy, WC, plastová okna, nové interiérové dveře.
Poslední rekonstrukce 10/2012. K bytu náleží
sklep. K dispozici je kolárna i sušárna. Vyhledávaná lokalita, veškerá občanská vybavenost
v dosahu, parkoviště před domem. RK nevolat,
cena dohodou, tel.: 737 832 552.
Prodám dívčí kolo zn. Dema, vel. 24 palců, velmi zachovalé, cena dohodou. Tel.: 737 765 493.
Pronajmu zařízený pokoj s kuchyní ve 2pokojovém bytě. Vše nové. Zařízeno pro 1 osobu. Cena
4 000 Kč/měsíc. Tel.: 728 570 850.
Hledám partnera pro aktivní procvičování anglického jazyka. Středně pokročilá úroveň. V
případě zájmu pište na email: jaroletojaroleto@
seznam.cz
Hledám pronájem bytu 2+1, 2+kk nebo větší
1+1, s výtahem. Tel.: 606 507 830.
Prodám pěkný byt 4+kk (3+1) v lokalitě u nádraží, 1. patro. Byt má vyměněná okna, 2 sklepy,
dům ve velmi dobrém stavu, s vlastní plynovou
kotelnou, nová střecha, zateplení, izolace. RK
nevolat. Tel.: 724 771 581.
Pronajmu byt 2 + 1 v Novém Městě na Moravě
na ulici Luční. Tel.: 603 806 088.
Prodám byt 2+1 + komora v OV, 63 m² na ul.
Budovatelů. Cena 945 000 Kč. Tel.: 773 798 424.

Městská policie informuje
V nočních hodinách dne 21. 2. zasahovali strážníci v místní restauraci, kde jeden z návštěvníků poškodil skleněnou výplň u dvou oken. Po provedené dechové zkoušce bylo podezřelému naměřeno
přes dvě promile alkoholu. Celá věc byla řešena až
po jeho vystřízlivění, což znamenalo úhradu způsobené škody a finanční postih. 28. 2. prováděli
strážníci MP na žádost PČR pátrání po dvou osobách podezřelých z krádeže v jednom z obchodních domů. Při kontrole restaurace na Vrat. náměstí se podařilo podezřelé osoby nalézt a předat
PČR. Uvádíme výběr z událostí, které MP řešila.
Celé znění si můžete přečíst na webových stránkách.

Poděkování Novoměstským sociálním službám
Vážený pane starosto, obracíme se na Vás se žádostí, zda by bylo možné nějakou vhodnou formou
ocenit snahu a práci kolektivu Novoměstských
sociálních služeb a jeho vedení. Před cca 12-ti lety
byla do DPS přijata naše teta, paní Helena Petrová.
V té době šlo o řešení beznadějné situace, protože
žila zcela osaměle a byla po vážném úrazu. Neje-

nom že se uzdravila, ale výrazně se zlepšila kvalita
jejího života, kdy nežije sama, ale v přátelském
kolektivu. V minulém roce utrpěla další úraz, zlomeninu krčku stehenní kosti. Takový úraz, v jejím
věku 93 let, má velmi špatnou prognózu. Přesto
situaci překonala. Oba se pohybujeme ve zdravotnictví a sociálních službách celý život, takže

jednoznačně můžeme posoudit, že za podobnými
až „zázračnými“ výsledky stojí práce zaměstnanců
DPS a pevný postoj vedení, které celou dobu udržuje, nezvykle pro české podmínky, nadstandartní
kvalitu péče. Doufáme, že najdete vhodnou formu,
jak tuto dlouhodobě kvalitní a náročnou práci ocenit. Manželé Vrbovi, Jaroměřice nad Rokytnou
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Tančírna v duchu Bábinčina maršovského valčíku
Bábinčin maršovský valčík

Dubnová tančírna v KD nese podtitul Jaroslav
Křička a valčík. Právě základní kroky valčíku a
jivu vás rád naučí taneční lektor Vojta Žák ve
středu 23. dubna 2014 od 19 hodin. Na programu je hodinová intenzivní výuka tance a následně dvě hodiny tréninkové. Nenechávejte partnera doma, přijít v páru se cenově vyplatí. Není
ani nutné mít společenský oděv, přijďte v oblečení, které vám je pohodlné. Vždyť valčík je především o radosti, jak se dočtete dále, ten z našeho kraje vznikl z bezprostřednosti okamžiku.

Bylo to v červnu roku 1979, celé město žilo
oslavami 100. výročí otevření budovy měšťanské školy v Novém Městě. V sobotu v poledne se scházeli do hotelu Maršovská rychta
čestní hosté, pozvaní ředitelem školy k slavnostnímu obědu. Byli uvedeni do salónku.
Při čekání na oběd zavzpomínala paní Anna
Křičková, vdova po básníku Petru Křičkovi, že
právě v této místnosti, která sloužila na rychtě
jako obývací pokoj, byly položeny základy ke
vzniku známého a oblíbeného valčíku. Tázavé
pohledy povzbudily paní Křičkovou pokračovat. Všichni vyslechli následující příběh.
V neděli dopoledne se bratři Křičkové vrátili
z kostela a usadili se v obývacím pokoji. Jaroslav si sedl ke klavíru a Petr si krátil čas četbou. Otevřenými dveřmi do kuchyně, ve které
vládla rukou pevnou a neomylnou milovaná

Muzeum představí nové exponáty
Pokud máte zájem podívat se, čím byly v nedávné době obohaceny sbírky Horáckého muzea,
máte možnost. Až do 18. května je zde k vidění
výstava s názvem „Přírůstky Horáckého muzea
za poslední desetiletí“. „Výstavy Horáckého muzea bývají monotematické a většina předmětů se
z tohoto důvodu nepředstaví široké veřejnosti.
Proto občas pořádáme výstavu z přírůstků, kde
je k vidění to nejzajímavější, co za poslední roky
obohatilo naše sbírky," uvedla kurátorka Sylva

aneb jak se na novoměstském panství vyrábělo železo
a co všechno z toho pošlo
To je název nové publikace, kterou vydává Novoměstský okrašlovací spolek. Dozvíte se v ní,
jak se na Kadově tavilo železo a kde se dobývala
železná ruda. Seznámíte se i s proslulým novoměstským kruťasem, panským hejtmanem Kotkem, zjistíte, že Rotschildové mohli pocházet
z Nového Města a také to, zda-li Kukla opravdu

pukla. A to ještě není vše, protože se vydáte po
stopách horáckého siláka Honzy z Bříšče. Publikace bude v prodeji od 1. dubna 2014 v knihkupectví a IC v Novém Městě na Moravě, dále
také v IC v Bystřici nad Pernštejnem a Knihkupectví Šemrincová ve Žďáru nad Sázavou.
Jaromír Černý

V galerii je k vidění grafika roku
Grafik Ondřej Michálek získal v rámci jubilejního 20. ročníku celostátní soutěže Grafika roku
2013 cenu a čestné uznání v kategorii B - malé
formáty do rozměru A4. Porotu z vybraných
41 děl oslovila jeho akvatinta s názvem Znaky. Grafika překvapila tím, že rafinované téma
plasticky působících znaků O. Michálek zpracoval velmi nově a nezvykle tradiční technikou.
Přes malý formát působí velmi monumentálně. Na oceněný grafický list se nyní můžete
přijít podívat do Horácké galerie, kde Ondřej
Michálek vystavuje průřez vlastní tvorbou.
Svou hlubotiskovou techniku ještě více specifikuje jako CtP akvatintu. „Zkratka znamená
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bábinka, sem proudila lákavá vůně připravovaného oběda. Po chvíli se bábinka zastavila
ve dveřích a s láskou pohlédla na své vnuky.
K Jaroslavovi prohodila: „Pořád hraješ jen
moderní hudbu, co takhle zahrát něco k tanci.“ Jaroslav okamžitě poslechl a pokojem zazněly tóny valčíku z jeho opery Ogaři. V opeře
je valčík bez textu. Petr se nenechal pobízet
a galantní úklonou vyzval bábinku k tanci.
Později, když Petr vzpomínal na mládí prožité
v Maršovicích, zastesklo se mu. Vybavila se
mu vzpomínka na milou chvíli prostého lidského štěstí a lásky a k valčíku z Ogarů napsal
text. Proto je v jeho básnických sbírkách pod
titulkem Bábinčin maršovský valčík napsáno – slova pod melodii. Pro hezkou melodii
a text se stal valčík oblíbený zejména u starší a střední generace a proslavil i náš kraj.
Jana Černá, -kuku-

Benefiční koncert

Tesařová. Poslední takto zaměřenou výstavu
mohli návštěvníci zhlédnout v roce 2001. Od
té doby přibylo do sbírek téměř 11 000 inventárních čísel. Můžete se těšit na předměty denní potřeby - váhy, nádobí, formičky na cukroví
a mezi nimi mj. i na známý vysavač švédské výroby Elektrolux. Vystaveny budou i nádherné
ručně šité, vyšívané, háčkované a síťované součásti oděvu a bytové doplňky. Uvidíte samozřejmě i výběr z přírůstků archivu a fotografií. - red-

O železárenství na Novoměstsku

Computer to Plate a tímto způsobem se dnes
vyrábějí ofsetové tiskové desky. Nekopíruje
se už průsvitka, nýbrž se v osvitce laserovými
diodami exponuje obraz přímo na fotocitlivý
kovolist. Ve skutečnosti jde o kombinaci standardní akvatinty a postupu CtP, jenže v mém
případě se pak deska tiskne z hloubky, ne
z plochy a postup připomíná spíš fotogravuru
než výrobu kovolistů.” Kromě vítězné grafiky
je na výstavě TISKY – PŘÍBĚHY instalováno
dalších 20 děl, která jsou průřezem Michálkovy grafické tvorby za posledních třicet let. Výstava v HG potrvá do neděle 18. května 2014.
-HG-

Eva Holubová alias Hvězda

Exotická divočina stála za vznikem one women
show Hvězda, se kterou přijede Eva Holubová
pobavit novoměstské publikum. Režiséra Patrika Hartla námět hry napadl během jedné bezesné noci v Indonésii: „Nespal jsem od půlnoci do
tří a přivezl jsem si pak v hlavě do Prahy její pří-

běh. Příběh ženy, která se nehroutí ani v situacích, kdy by šel každý jiný do kolen.“ A tak se zrodila Hvězda. Příběh tuctové herečky v nejlepších
letech, kterou role v televizním seriálu povznese
mezi slavné. Příběh věnovaný Evě Holubové,
která hektický týden v životě hlavní představitelky Vendulky Vaníčkové prožívá s nadhledem a
humorem sobě vlastním. Ryze česká one women
show odkrývá také různé stránky showbyznysu
a vše, co je s ním spojené, což je půvabně umocněno inscenovanými telefonními rozhovory
s lidmi z „branže“. Hlas rodinným příslušníkům,
režisérům, novinářům, produkční i papouškovi propůjčili například Jiří Bartoška, Zuzana
Bydžovská, Vojtěch Kotek, Jiří Mádl a další.
Sami sebe zde představují Marek Eben nebo
Těžkej Pokondr. Divadelní hra Hvězda navíc
oslavila v březnu letošního roku výročí. Pár dní
před půlkulatými narozeninami Evy Holubové
sehrála herečka i svoji šedesátou reprízu. Představení se koná v novoměstském KD ve čtvrtek
10. dubna 2014 v 19 hodin. Předprodej vstupenek v IC, cena v předprodeji 290 Kč, na místě
320 Kč. Sleva 20 % s Novoměstskou kartou.
-kuku-

Podzemí a Ludvík
Belcredi
Dne 16. dubna bude po zimní přestávce znovu
otevřeno Strašidelné podzemí ve sklepení Horáckého muzea. První prohlídka se uskuteční
v 9 hod., poté každou další půlhodinu. Poslední
návštěvníci mohou podzemí vidět v 15.30 hod.
Znovu se tak můžete setkat s Horáckým hejkalem, čerty, ohnivým sudem, vílami a skřítky
z lesa Ochoza. A samozřejmě s krásnou paní
Eliškou z hradu Skály. Její příběh ti, kteří už podzemí navštívili, znají. Pokud se chcete dozvědět
více o prstenu Elišky ze Skal, o tom, jak po šestistech letech spatřil světlo světa a jak vůbec probíhal archeologický průzkum hradu Skály, máte
možnost. Při příležitosti znovuotevření Strašidelného podzemí se uskuteční přednáška vedoucího archeologického výzkumu na hradě Skály
PhDr. Ludvíka Belcrediho. Přednáška s promítáním začíná v 16 hod. v Horáckém muzeu.
A ještě informace pro malé návštěvníky podzemí. Nově je v nabídce informačního centra pexeso a pohledy s motivy Strašidelného
podzemí. Aktuální otevírací dobu najdete
na webových stránkách hm.nmnm.cz.
-svj-

Tata Bojs vystoupí v Novém Městě
Benefiční koncert, jehož cílem je získání financí na opravu varhan v evangelické modlitebně
v Daňkovicích, se uskuteční v novoměstském
evangelickém kostele 13. dubna v 18 hodin. „Po
jistém pátrání se ukázalo, že se jedná o druhé nejstarší varhany v evangelických kostelích na Moravě. Byly postaveny koncem 18. století, a podle
legendy na ně dokonce přispěl sám císař 40 zlatými,“ uvedla farářka sboru ČCE v Daňkovicích
Debora Rumlová. Varhany do Daňkovic doputovaly ze sousedního Jimramova, kde původně
stály a kde si v roce 1882 pořídili varhany nové.
Před instalací v Daňkovicích prošly rukama varhanáře Františka Svítila z Nového Města, který
je koupil, opravil a poté instaloval v Daňkovicích.
Poprvé se zde rozezněly roku 1885. Na benefičním koncertu na opravu varhan vystoupí Tomáš
Ulrich s pásmem složeným ze skladeb Johana
Sebastiana Bacha a Samuela Wesleyho. -red-

Pozvánka
Místní organizace Svazu tělesně postižených
v Novém Městě srdečně zve všechny členy a občany města na besedu o cestování
po Albánii a Soloveckých ostrovech, patřících Rusku. Beseda se uskuteční 4. dubna v 15 hod. v gobelínovém salonku KD.
Přednáší MVDr. Ivo Sobotka z Valtic. -red-

Letos v červnu uplyne již 26 let, co dva spolužáci
ze základní školy na pražské Hanspaulce zahráli
v dejvické tělocvičně svůj první koncert. Milan
Cais a Marek Huňák (alias Mardoša) jsou těmi
dvěma kluky se snem mít vlastní kapelu. Dodnes
tvoří dva pevné pilíře skupiny Tata Bojs, která 11.
dubna zahraje v Novém Městě na Moravě. „Celých dosavadních dvacet pět let jsme se snažili
dělat standardní věci v tom tzv. šoubyznysu nestandardním způsobem. Aspoň pokud to šlo. To
vždycky byla, je a zřejmě i bude filosofie Tata Bojs
pro vstup do dalšího čtvrt století,“ hodnotí zpěvák Milan Cais svoje působení. Neotřelá kapela,
se smyslem pro kreativitu a dobře odvedenou
práci, se propracovala během své kariéry pěkně
postupně, krůček po krůčku až mezi špičku naší
hudební scény. Přestože jsou držiteli ceny Anděl

v několika kategoriích a za různá alba, jsou stále
skromní a jejich osobité podání a přirozenost
z klipů je cítit i během koncertů. Minulý rok jeli
spíš akustickou „šňůru“, v novoměstském KD
zahrají klasickým způsobem. „V současné době
vlastně máme tři verze našeho koncertního programu: „klasický“ elektrický, akustický a teď nově
i elektroakustický!“ vysvětluje Mardoša a odhaluje, na co se mohou návštěvníci koncertu těšit. „Ve
všech variantách máme podobný, ale ne zcela
stejný program. V něm volně saháme do všech
období naší tvorby, hlavně tedy od roku 1997 dál.
Do písní z našich prvopočátků zabrousíme jen výjimečně. Každopádně každá z těchto variant nás
baví, má svá specifika a jedním z důvodů, proč
takové rozličné koncerty děláme, je to, že chceme,
aby to pro nás bylo stále trochu dobrodružství

a hodně zábava. Doufáme totiž, že pak se baví
i diváci…“ Pětici hudebníků bude předkapelou
českobudějovická nadějná kapela Vees, hrající
indie - rock’n’roll. Pak už vystoupí neotřelí, zábavní a ani trochu podbíziví kluci s rytmem tata.
-kuku-

Cirkusová sbírka divadelních motýlů - divadlo, průvod,
muzika, vzdušná akrobacie na šálách i literární klasika!
Člověče, až budeš na sklonku května tušit
v ovzduší nějaké podivné tetelení, vzpomeň
tyto řádky a po(us)měj se nad příletem motýlů pestřících dny veselím a divadelním rejem.
A aby to byl pořádný cirkus, neváhej a přidej se
k nim! Nový cirkus je moderní divadelní forma,
jejíž barevný svět představí soubor mladých
performerů Cink Cink Cirk v pátečním kabaretu s akrobacií na šálách a zejména v sobotním legendárním představení Cink?, v němž
se mísí pohybové divadlo, pantomima, tanec,

žonglování, pozemní a závěsná akrobacie na
šálách a visuté hrazdě. Chceš-li něco z cirkusovo divadelní branže okusit sám na sobě, zúčastni se klaunského workshopu víkend před
festivalem a následně představ nově nabyté
dovednosti veřejnosti. Uplatni své výtvarné
schopnosti v tematické soutěži „Motýlí úsměv“.
Podílej se na divadelním průvodu, v rytmech
bubnů s námi vpochoduj ku slávě na Vratislavově náměstí a soutěž svým kostýmem, maskou, rolí, divadelním výstupem. Nebo si jen užij

pár dní divadla jako divák. Pobav se s dětmi při
Velké hasičské pohádce jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo, odhal
Poslední trik Georgese Méliése hradeckého divadla Drak, nech se oslnit Odpolednem s divadlem žáků literárně dramatického oboru ZUŠ,
v monodramatu Kláry Štěpánkové Psáno do písku vzpomeň na život a písně Laďky Kozderkové.
Lysina lenina
pokračování článku najdete na webových
stránkách: noviny.nmnm.cz
13 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2014

NOVOMĚSTSKO

NOVOMĚSTSKO

O novoměstských ulicích: Brožkův kopec a Bělisko
Ze vzpomínek „Špitálníka“ Píďaly

Budova chudobince (Špitál).
Většinu života jsem prožil v Brně, ale jako kluk rukou, odpalovat rakety. Získal jsem přezdívku
jsem v Novém Městě na Moravě trávil prázdniny Píďala. Ale kdo to vlastně byli ti Špitálníci? Říkali
a také poslední měsíc druhé světové války. Nebyla nám tak ostatní a my kluci jsme to brali. Byli to
to náhoda. Moje matka i babička se zde narodi- obyvatelé několika domů za železničním viadukly. Dědeček dal na počátku války na rady svého tem okolo potoka Bobrůvky směrem k Ochoze.
syna a zeťů, totiž že peníze naspořené za první Vlevo od křížku, který tam stojí dodnes, byla jen
republiky ztratí svou cenu, a odkoupil od svého zaprášená, široká, vlnící se cesta, které se říkalo
kamaráda z legií, hajného Karla Budína, kus Kubíkova, a vedle ní už jen holý kopec nazývaný
jeho pozemku a nechal zde postavit domek. Na- „Brožkáč“. Prvním domem za silnicí, stojícím od
učil jsem se zde plavat, lyžovat, chytat pstruhy do potoka vpravo, byla asi tříposchoďová budova.

Stála v místech nynější SOŠ. Měla úzká okna
a nahoře zeleně natřené trámy. Říkalo se jí „Špitál“. Původně byla určena pro nemajetné jako
chudobinec, ale v té době tam bydleli už i obyčejní
nájemníci. Naproti našemu domu přes potok stálo Žákovo stavení. Byl to přízemní dům s vysokou
střechou, za ním stála stodola s velkými vraty
a dál byly asi tři metry volné plochy, ohraničené
vysokým deskovým plotem na kůlech. Dnes tam
stojí MOD Elektronik a restaurace s bowlingem.
Pak už se až k polím rozprostírala velká louka,
dlouhá asi čtyři sta metrů. Zajímavé je, že všechny domy až k tomu našemu č.p. 534, do roku
2000 určitě poslednímu v řadě, měly adresu Malá
ulice. Přitom bez uzardění dokážu tvrdit, že to
byla v té době nejdelší ulice ve městě. Dnes ta část
za tunýlkem, jak se občas viaduktu říkalo, nese
název Bělisko. A Kubíkova cesta je v současné
době Lesní. Takže v krátkosti – „Špitálníci“ byli ti,
co by se jim dnes říkalo „Běláci“ nebo tak nějak.
Milan Peštál

Bělisko dnes, dříve Na Bělidle

Výstavba učiliště za chudobincem.
Nevím, kdy přesně tento název vznikl, ale podle
profesora Jiřího Šebka se na okolních loukách až
po Cihelský rybník bělilo prádlo. Obchodníkem
tohoto zboží prý byl nějaký Klapač. Zvláštností
této části města byla obecní budova chudobince.
Byla to jednoduchá stavba. Vstup do budovy od
potoka a v přízemí byl byt správce. Dva pokoje
a kuchyň, suchý záchod a chlév. V prvním poschodí byly dva byty 1+1 bez sociálního zařízení,
8 pokojů a jeden suchý záchod na celé patro. Voda
nebyla rozvedena do pokojů, ale tekla jenom na
chodbě. V jednom 1+1 bydlela šestičlenná rodina Lorencových. Ve vchodu od železniční tratě
bylo 8 pokojů. Pokoj sloužil jako kuchyň, ložnice
a koupelna. Moje maminka byla za první republiky správcová a do roku 1954 jsme bydleli ve
správcovském bytě. Já jsem se narodil v roce 1945
a od této doby sloužila budova již jen k bydlení nemajetných lidí. Přesto jednou za čas přicházel farář a přispěl starším lidem finanční částkou. Tenkrát jsem nepochopil (bylo mně asi 5 let), že nám
nic nedá. Začátkem 60. let byl celý objekt přestavěn na učiliště Chirany. V 80. letech byla budova
zbourána a postaveno zcela nové učiliště. Možná
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další zajímavý původ má dnešní Penzion Vrchovina. Na místě, kde stojí bowling, byl rodný domeček mého otce (poslední majitel pan Žák). Můj
otec se vyučil stolařem u pana Slonka, který vyráběl lyže. Jeho bratr Stanislav byl také stolařem,
a proto si postavili hned vedle domečku truhlárnu
(dnešní Penzion Vrchovina). V 30. letech proběhla velká finanční krize a můj otec a strýc o malou
fabriku přišli. Občanská záložna v Jimramově
budovu zabavila. Objekt byl přestavěn na byty, ve
kterých bydleli novoměstští občané, rodina Beranovských a Neumanova. V 50. letech byla budova
přestavěna na pekárnu. V 80. letech ji žďárské
pekárny zbouraly a postavily zde rekreační středisko. Na přelomu tisíciletí došlo k přestavbě na
hotel. Část města za viaduktem dříve s městem
neměla moc společného, byl zde klidný, spíš venkovský život. Pro dětství ideální podmínky. V létě
koupání v potoce a Cihelském rybníku, v zimě
lyžování a skoky na lyžích ze Zahradníkovy meze.
Můstky nám stavěl starší kamarád a reprezentant
Tonda Chroust. Žili zde i významní občané města,
nadlesní Hrbotický, hajný Budín, důstojníci armády, pan Lorenc a pan Žák. V roce 1952 byla ve
městě velká povodeň a já chytal do rukou pstruhy
v naší síni. Kuchyně byla o schod výš, a tak jsem
mohl být v kleku jak na břehu. Novoměstští konšelé měli výborný nápad a postavili koupaliště, od
té doby ve městě záplavy takového rozsahu nebyly. Duší akce byl novoměstský patriot Mirko Tulis.
Sídliště rodinných domů na Brožkově kopci začalo vznikat v padesátých letech a staví se dodnes na
ulici Polní. Předválečné stavby byly pouze dvě, a
to vilka Hrbotických a Kubíkova pazderna, která stála na místě, kde má zahradu paní učitelka

Hlavatá. Nevím, zda tenkrát existoval směrný
územní plán, ale povolení k výstavbě rodinných
domků bylo problematické. Prvně byly postaveny
dvě zděné chaty, a to akademického malíře pana
profesora Puchýře a pana učitele Uhra (dnes Polní ulice). Za zmínku jistě stojí výstavba pionýrského tábora u Mercedesky. Stavba byla započata
kolem roku 1951 a hlavní budova byla do dnešní
podoby postavena podnikem ZRUP v roce 1987.
Iniciátorem výstavby byl pan František Pohanka,
náčelník krajské SNB v Českých Budějovicích,
rodák z Malé uličky a syn školníka z I. ZŠ. Stavbu
prováděli vězňové, které na místo denně dováželi.
Když byl pan Pohanka převelen do Prahy, přešel
i tábor pod hlavní město, kterému patří dodnes.
Zhruba od roku 1981 vede od domu pana Šacla až po Mercedesku modřínová alej. Tehdejší

Výstavba pionýrského tábora.
občanský výbor v čele Ing. Jiřím Loučkou a za vydatné pomoci paní Bořilové (v té době pracovala
na ředitelství státních lesů) ve svém volném čase
alej vysadil. Tak jak Blanka Kadlecová nečerpala
z dokumentů, tak i já spoléhám na to, co si pamatuji, proto omluvte toto trochu neuhlazené povídání.
Petr Klapač

Petr Křička a skauti
Součástí Brožkova kopce je také několik chat na
okraji lesa Ochoza. Nejstarší z nich je skautská
chata Mercedeska. Co má ale společného básník
Petr Křička, kromě vroucího vztahu k přírodě
a rodnému kraji, se skauty? Je 28. duben roku
1946. Slunce kolem poledne hodně hřeje, to
ještě v důsledku poválečného suchého období.
Oddíl skautů má schůzku v Zahradníkově koutě a skautky se sešly v lese Ochoza nad nynějším Koupalištěm. Téměř současně oba oddíly
zpozorovaly temný mrak kouře nad jižní částí
lesa Rychtářovce. Došlo tehdy k samovznícení
ekrazitových náloží, pozůstatku to po 2. světové válce, o kterých nikdo nevěděl. Společným
úsilím chlapců a děvčat se podařilo rozrůstající se oheň uhasit. Odneslo to několik popálených a kouřem omámených „hasičů“ a hodně
zašpiněných stejnokrojů. Les patřil rodině
Křičkových z Maršovic. Paní Pavla Křičková
tehdy poděkovala skautům za jeho záchranu
a věnovala jim rukopis básně Zimní pohádka
ze sbírky Bílý štít od svého bratra Petra. V létě

Prof. Jiří Šebek dokončuje úpravu průčelí chaty Mercedes v roce 1947.
roku 1998 se rozhodli skauti pojmenovat podle
této sbírky své středisko nejen jako upomínku na
onu událost, ale hlavně pro dobrý příklad, který
jim pováleční skauti a skautky dali. I

ve znaku střediska mají bílý štít s lilií, vyjadřující časové propojení několika
generací
novoměstských
skautů.           
Jiří Janíček

Básník šípkového keře

Člověk nemusí mít přátele jen mezi lidmi. Básník
Petr Křička v dětství denně chodíval kolem šípkového keře, který rostl u cesty z Maršovic do Nového
Města. Často u svého mlčenlivého přítele sedával
a svěřoval mu nejtajnější přání a plány. „Co nevidět
prázdniny budou,/ rok přejde a vychodím školu./
Pak opustím vesničku chudou/ a do světa širého
půjdu…“. Do novoměstské reálky nastoupil Petr
Křička v necelých deseti letech. Byl nejmladším
a nejmenším žákem ve třídě. K jeho učitelům patřil spisovatel a novinář František Sekanina. Ten
o mnoho let později v dopise paní Anně Křičkové
napsal: „Petříček – nejhodnější žáček ve třídě, protože si často usnul ve své lavici, znaven denní cestou
z babiččiny rychty do města. Ale jak on zato chápal
v páté třídě nauku o poetice a českém verši, když
jsme probírali slovesnost! To byly praktické začát-

ky jeho poezie vlastní a jeho jedinečných překladů
z Lermontova a Puškina.“ Už na reálce se student
z Maršovic pokoušel o literární tvorbu. Psal povídky do školního časopisu Snahy. O prázdninách
v roce 1900 se vydal za maminkou, která se léčila
v Piešťanech. Povídku o výletě z Oravy do Ružomberka poslal do redakce brněnské Moravské Orlice.
Sedmého září se jeho próza objevila na první stránce těchto novin. Napsal ji ovšem pod pseudonymem
Alén Rival, protože jako žák Zemské vyšší reálky
nemohl plody svého ducha zveřejňovat. „Moje radost z uveřejnění byla ohromná. Srdce div mi z těla
nevylítlo. Karceru, aniž jiných kárných prostředků
nebylo sice proti mně použito, ale pan profesor
Žlábek, školní inspektor, neřekl mi k bouřlivé jundě
celé třídy jinak než Rívale!“ Na novoměstské reálce
maturoval Petr Křička v roce 1901. Pak odešel do
Prahy na techniku studovat chemii. Nevybral si ji
sám. „Dědínek chce míti ze mne profesora a z bratra inženýra, abychom mu dělali slávu,“ prozradil
ve slohové práci kvintán Jaroslav Křička. Z Petra
se skutečně inženýr stal. Stal se ovšem také básníkem a překladatelem. Nevím, co by na to řekl jeho
dědeček. Ale skutečností zůstává, že i tak dělal
Petr Křička svému rodu slávu. I když žil v Praze,
do Nového Města se často a rád vracel. Měl tam
mnoho kamarádů a tato přátelství trvala celý život.
Malíř a grafik Karel Němec doprovodil jadrnými
dřevoryty jeho sbírku Bílý štít. Jiný z novoměstských „rostenců“ ho uváděl do kruhu svých pražských uměleckých přátel. Byl to sochař Jan Štursa,
jemuž Křička věnoval ve sbírce Chléb a sůl jednu
ze svých nejkrásnějších básní. Ale abych se vrátila

k šípkovému keři. Zmíněný keř mi před více než třiceti lety ukázala paní Anna Křičková, básníkova
choť. To už ovšem úvozová cesta pod kopcem Holubkou byla dávno pryč. Vystřídala ji rušná silnice,
nad níž jako houby po dešti vyrůstaly nové rodinné
domky. Přesto šípkový keř ještě stále zdobil druhou
mez. Chvíli jsme na tom místě s paní Aničkou postály. „Když Petrýnek ve čtrnáctém roce narukoval,
tak mu bratr přiložil do dopisu lístek z toho keře.
A když byl Petrýnek raněn do nohy a proležel několik měsíců po špitálech, tak v nich dokončil svou první sbírku Šípkový keř. Měl to tady moc rád a z těch
básní to vycítíte. Protože nemohl napsat nic, co by
ve svém srdci nepocítil.“Před několika lety ale šípkový keř ze svého místa zmizel. Zřejmě padl za oběť
úpravám, které souvisely s výstavbou rodinných
domků. Ale na jaře letošního roku se na stráni pod
Holubkou zase objeví. Vysadí ho tam Novoměstský
okrašlovací spolek. A tak si budeme moci znovu
připomenout básníka, který v jedné ze svých básní
napsal: „Neb ze všeho kvítí,/ všech čarovných květů,
jež zrodila veliká země,/ květ šípku mě nejvíce těší/
a bratrskou řečí hovoří ke mně.“
Věra Rudolfová

V příštím čísle:
Staré sídliště
a Šanghaj
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Prodám střešní nosič
na Mitsubishi Outlander 2.
Uplně nový,
nikdy nevyužitý.
Cena dohodou.
Tel.: 607 175 673

Jste z Nového Města na Moravě?
Máte zájem o brigádu? Pište sms
s údaji na Vás na tel.: 721 226 790
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Pro

733 679 932

Lenka MADċěIýOVÁ

ZMĚNY ANALOGU

Váš realitní makléĜ pro tuto oblast

Znám to tady, protože zde celý život bydlím

Vyhotovím odhad vaší nemovitosti pro dČdická a jiná Ĝízení

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁK AZNÍK Y

l
lenka.madericova@re-max.cz

Vážení zákazníci, dovolujeme si vás tímto upozornit na změny, které
čekají službu sattT V v tomto roce. Vzhledem k technické revoluci,
která zasáhla všechy oblasti lidkého života a přijem televizního signálu
nev yjímaje, rozhodli jsme se k úplnému v ypnutí analogové televize dle
tohoto harmonogramu. Všechny t y to stanice, ale také mnoho dalších,
šíříme a budeme i nadále šířit v systému DVB-C i DVB-T, které přinášejí
lepší obrazovou i z vukovou kvalitu především u těch stanic, které jsou
v ysílány v HD rozlišení. Jako kompenzaci pro zákazniky, kteří nemají
zařízení pro příjem DVB-C jsme se rozhodli, že v průběhu března 2014
rošíříme nabídku v systému DVB-T o další zajímavé programy. O nov ých
programech vás budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení

SKOČTE SI PRO
FRESH

SEZNAM STANIC A DATUM UKONČENÍ
k 31.3.2014

Fanda
Nova Cinema
Óčko
Barrandov

Prima COOL
Prima Zoom
Prima LOVE

k 31.8.2014

ČT 1 JM
ČT 2
NOVA
Prima

T V Vysočina
ČT 24
ČT Sport

SATT a.s. - Váš dodavatel tepla a digitálních služeb

Více o našich službách na www.satt.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Nová ŠKODA Rapid Spaceback Fresh
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu můžete nyní mít za 284 900 Kč vůz s motorem 1,2 TSI/63 kW
a s výbavou jako klimatizace, rádio Blues, přední mlhovky, šest airbagů aj. V ceně je i čtyřletá
záruka, a navíc si ještě odvezete kompletní zimní kola zdarma! Navštivte svého autorizovaného
prodejce vozů ŠKODA a uvidíte sami.
Vzorová kalkulace modelu Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI/63 kW:
Cena vozu 284 900 Kč, délka financování 60 měsíců, splátka předem 85 470 Kč (30 %), výše úvěru 199 430 Kč, pravidelná měsíční
splátka úvěru 3 402 Kč, RPSN 14,5 %, úrok 9,2 %, nerovnoměrná poslední splátka 56 980 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění
3 932 Kč, celkové platby úvěru vč. pojištění 292 907 Kč. Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (10% spoluúčast,
bez zabezpečení) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (48 měsíců).

mujrapid.cz
skoda-auto.cz

• zateplování fasád a montáž ŽB lodžií
• zednické a malířské práce, rekonstrukce bytů
• míchání probarvených omítek a fasádních barev

www.fasadykasparek.cz

tel.: +420 602 548 764
18 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2014

+420 602 547 358

/skodacz

/skodacz

/skodacz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz

AUTO ... s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Tel.: 605 298 109
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

Kalendář akcí: duben
2014
List1
duben
duben
duben
do 13.4.
do 20.4.
do 27.4.
1.4. 10:00
3.4. 18:00
4.4. 15:00
4.4. 19:00
5.4. 10:00
5.4. 18:00
7.4. 13:00
7.4. 15:00
8.4. 9:00
9.4. 9:30
10.4. 19:00
11.4. 17:00
11.4. 19:00
12.4. 8:00
12.4. 8:00
12.4. 13:00
12.4. 15:00
13.4. 16:00
13.4. 18:00
18.4. 9:00
19.4. 9:00
18. - 20.4.
23.4. 13:30
23.4. 19:00
24.4. 17:00
24.4. 19:00
25.4. 20:00
26.4. 7:00
26.4. 9:00
27.4. 16:00
27.4. 17:00
28.4. 15:00
30.4. 19:00

výstava
výstava
výstava
výstava
výstava
výstava
gastro
koncert
vzdělání
ostatní
sport
beseda
sport
beseda
ostatní
ostatní
divadlo
sport
koncert
trh
workshop
sport
pro děti
sport
koncert
ostatní
tanec
výstava
ostatní
tanec
koncert
kino
tanec
sport
trh
sport
koncert
ostatní
ostatní

O. Michálek: Tisky - příběhy; Keram. plastika H. Exnarové
Jaro je tady!; Malba: výtvarné práce žáků 6.-9. tříd
Přírůstky Horáckého muzea
Sourozenci Křičkovi
Rok na vsi
Vybraná výročí 2014; Photographia Natura 2013
Aprílové cappucino a domácí cupcakes
Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy a jejich hostů
Albánie, Solovecké ostrovy – cestopisná přednáška
Kolo štěstí na apríla – soutěž o ceny
Kuželky muži A: TJ NMnM – Jindřichův Hradec
Beseda s doc. Jiřím Benešem, Th.D.
Školní liga – přeskok přes švihadlo
Klub seniorů: Beseda s Věrou Rudolfovou
Móda Prostějov - prodejní akce
Bellitex – prodejní akce
Hvězda – one women show Evy Holubové
Kuželky muži B: TJ NMnM – Žirovnice D
Tata Bojs, předkapela Vees
Farmářský trh
Otevřené velikonoční tvoření
Kuželky ženy B: TJ NMnM – Nový Jičín
Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou
SFK Vrchovina – FC DOSTA Bystrc
Varhanní koncert – benefiční koncert
Velikonoce v Horáckém muzeu
Infinity Dance - taneční soutěž DDM
Velikonoce s Patchwork clubem NMnM
Slavnostní otevření naučné stezky
Tančírna aneb Jaroslav Křička a valčík /valčík, jive/
Absolventský koncert žáků ZUŠ Jana Štursy
Filmový festival Jeden svět
Diskotéka oldies hitů Ivana Mejsnara
Neváhej a choď
Bleší trh
SFK Vrchovina – FSC Stará Říše
Koncert bubeníků
Klub seniorů: Kavárnička
Čarodějnice, sraz na Vratislavově náměstí
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Vstupenky zakoupíte
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v Informačním centru
za 100 Kč
NOVOMĚSTSKO | Vydávají: NKZ, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00372854 | Redakční tým: Ing. Jitka Svojanovská - editor, tel.: 601 592 013, e-mail: zpravodaj@nmnm.cz, Mgr. Eva Kulková - kulturní redaktorka, tel.: 603 210 321, e-mail: eva.kulkova@nmnm.cz,
Mgr. Marek Homolka - sportovní redaktor, tel.: 725 094 374, e-mail: marek.homolka@nmnm.cz | Firemní inzerce: Bc. Libor Homolka,
tel.: 602 740 881, novomestskoinzerce@seznam.cz | Redakce a administrace: Kulturní dům, Horácké muzeum | web: noviny.nmnm.cz
| Sazba a grafická úprava: Bc. Lucie Příhodová | Korektury: Mgr. Renata Slámová | Tiskne: Samab Brno Group a.s., tiskarna@samab.cz

