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Rozhodnuto! Nové Město bude 
hostit MS horských kol v roce 2016

Čtvrteční večer 12. června přinesl zprávu svě-
tového formátu. Nové Město na Moravě uspělo 
v kandidatuře na pořádání MS horských kol v roce 
2016. Po čtyřech Světových pohárech, z nichž 
prozatím tři získaly ocenění coby nejlepší podniky 
v seriálu, bude Vysočina Arena hostit šampionát 
v cyklistické olympijské disciplíně. Stane se tak 
po 3 letech, kdy se v srdci novoměstského spor-
tu konalo MS v biatlonu. Český mountainbiking 
tím dosáhl další historické mety a pro naše město 

je to přinejmenším reklama jako hrom. Ostatně 
pořadatelství MS pro rok 2016 bylo řídícím výbo-
rem Mezinárodní cyklistické federace přijato jed-
nomyslně. Protikandidát, německý Albstadt, si 
musel nechat zajít chuť. „Naplnili jsme naši cestu, 
ke které jsme vykročili před sedmi lety. Pořada-
telé i diváci nám k této metě výrazně dopomohli. 
Nyní chceme udělat nejlepší MS horských kol 
v historii,“ říká generální sekretář novoměstského 
závodu Petr Vaněk. Po prvních závodech zde bylo 
přání získat Světový pohár, nyní se vyplnil i sen 
pořádat MS. Přidělení pořadatelství je tak signá-
lem, že ustavičná práce měla smysl a že prostřed-
ky nebyly investovány zbytečně. O tom se také 
přesvědčil ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
Marcel Chládek, který 26. května navštívil Nové 
Město. Společně se členy Rady města NMnM 
a hejtmanem Kraje Vysočina si prohlédl Vysočina 
Arenu a diskutoval s nimi o budoucnosti areálu. 

„Návštěva pana ministra Chládka navázala na 
nedávnou návštěvu pana premiéra Sobotky. Oba 
podpořili myšlenku vzniku centra olympijských 
nadějí v Novém Městě. Jsem rád, že oba fandí 
i pořádání MS horských kol,“ shrnul nejdůležitěj-
ší výstupy ze setkání novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Šampionát, který se bude konat od 1. do 
3. července 2016, bude zároveň poslední nomina-
cí na OH v Riu. V jeho rámci se pojedou závody 
v cross country, ve sprintu, štafetách a v trialu. 

-mah-
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Obyvatelé našeho města vzorně třídí odpad. 
Svědčí o tom průběžné výsledky soutěže „My 
třídíme nejlépe“, kde v kategorii největších měst 
Kraje Vysočina patří Novému Městu prozatím-
ní první místo. Pokud své místo udrží, připadne 
mu na konci září odměna ve výši 600 tis. Kč. Za 
třídění odpadu však město není tratné ani v tuto 
chvíli.  „Dá se říci, že náklady na vývoz nádob 
včetně odvozu k dalšímu využití jsou kryty z pří-
spěvků od společnosti EKO-KOM,“ říká Marcela 
Kratochvílová z MěÚ. Tato společnost je organi-
zátorem soutěže a s Novým Městem spolupracu-
je od roku 2000. V současné době jsou ve městě 
rozmístěny nádoby na papír, sklo, plast a nápo-
jový karton, vyřazené elektrozařízení, bioodpad 
a nově i textil. Ostatní odpad je odebírán na sběr-
ném dvoře. „Naši občané nemusí řešit otázku, 
kam s ním,“ vysvětluje místostarosta Nového 
Města Stanislav Marek. K tomu je dohlíženo na 
to, aby bylo vždy místo, kam uložit odpad. „V pří-
padě opakovaného přeplňování jsou na stávající 
stání doplňovány nádoby,“ popisuje Kratochví-
lová. Na Nezvalově ulici tak například přibyl kon-
tejner na plast. Vzorným tříděním se naše město 
nejen zviditelňuje, ale ocení jej také peněženky 
občanů. „Město zavedlo třídění odpadu v roce 
1996. Naší snahou je nastavit systém nakládání 
s odpady tak, aby nemuselo docházet k navyšování 
poplatku za komunální odpad,“ doplňuje Marek. 
Byť je v současné době možné navýšit poplatek 
za odpad až na 1000 Kč/obyvatele/rok, poplatek 
v našem městě zůstal na původní výši. Částka 
480 Kč/obyvatele/rok je nejnižší v celém okrese.

-mah- 
Další informace ke kontejnerům 

na textil a bioodpad najdete na stranách  2 a 5.

Park získá novou podobu
Během letních prázdnin se uskuteční dlouho plá-
novaná úprava horní části Vratislavova náměstí. 
Od července do konce srpna budou probíhat úpra-
vy parku u katolického kostela a prostranství před 
starou poštou a Horáckou galerií. „Chceme nejen 
zlepšit prostranství místa, které si to zaslouží, ale 
pamatujeme také na pohodlí lidí, tudíž se budou 
opravovat staré cesty, které budou nahrazeny no-
vými chodníky,“ popisuje novoměstský starosta 
Michal Šmarda. Zatímco dnes lidé chodí po ne-
zpevněných cestách, které jsou po dešti rozmáče-
né, na konci prázdnin již budou moci využívat tzv. 
mlatové chodníky. Jde o vodopropustné sypané 
cesty z přírodního kameniva. Nově bude předláž-
děna silnice před Horáckou galerií, u staré pošty 
vznikne osm parkovacích míst včetně stání pro 
invalidy. U katolického kostela budou provedeny 
nové rozvody veřejného osvětlení. Lamp v his-
torickém duchu se dočká i střed parku s kašnou. 
To vše po konzultaci s památkáři. „Záměr úprav 

Vratislavova náměstí s námi byl konzultován již 
v době příprav. Úpravou prostranství v okolí 
kašny za kostelem dojde rozhodně ke zlepšení 
současného stavu. Stávající  řešení je nedůstojné 
a neodpovídá významu místa. Snahou je jasné, 
funkční vymezení jednotlivých ploch s akcen-
tem na hlavní pěší trasu,“ potvrdila architektka 
Silvie Jagošová z Národního památkového ústa-
vu. Po dobu stavby nebude možný průchod přes 
park. Cesta k tzv. myší díře ale bude zachována, 
stejně jako průjezd vozidel přes náměstí. Ome-
zení budou menší než při nedávných opravách 
Komenského náměstí. Stavbu bude provádět 
místní firma KB Stavební s.r.o., která zvítězila 
ve výběrovém řízení. Celkové náklady budou 
činit přibližně 5 milionů korun a budou hraze-
ny z rozpočtu města. Jak se úprava horní části 
Vratislavova náměstí podařila, budeme moci 
posoudit již při Svatováclavských slavnostech 
a podzimních farmářských trzích.   -svj-, -mah-
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Téma:  Otevřený úřad, ankety, diskuze Návštěva 
prezidenta

Mgr. Alena Zemanová, učitelka v důchodu

Hospodaření města nesleduji, naopak diskuze a ankety v Novo-
městsku ano. I když samozřejmě co člověk, to jiný názor. Odpovědi 
a názory se mohou velmi lišit, přesto je zajímavé si je přečíst. Psaná 
forma v novinách je pro mě příjemnější než hledání diskuze či ankety 
na webu. 

PhDr.  Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie

Po mnohaletém působení v novoměstském zastupitelstvu sleduji 
s trvalým zájmem informace jak na webových stránkách našeho 
města, tak v Novoměstsku. Webové stránky umožňují porovnat re-
alitu s číselným vyjádřením a veřejnosti je dána možnost kontrolo-
vat, kam a kolik teče peněz v hospodaření města. Diskuze a ankety 
sleduji. Žiji v tomto městě, a co se zde děje nebo připravuje, mi není 
lhostejné.

Mgr. Petra Svobodová, vedoucí Centra prevence

Přiznám se, že já, laik ekonom, se v „rozklikaných“ položkách 
otevřeného rozpočtu trochu ztrácím. Nicméně je pro mne důležitá 
možnost dohledání konkrétní položky, která mě zajímá. Diskuze 
i ankety v Novoměstsku sleduji, ale stále jsem se nedostala o po-
myslný level výše, kdy bych se nějaké ankety aktivně zúčastnila. 
Mám pocit, že takových je nás víc, proto předpokládám, že jejich 
relevantnost je nízká. 

Hodnotí vedoucí 
oddělení IT

ANKETA: Sledujete otevřené 
hospodaření města, diskuze a ankety?

Eva Mošnerová: Repertoár školy je pestrý 

Rekonstrukce MŠ Drobného 
V plném proudu jsou opravy MŠ na Drobného 
ulici. Hotovy jsou bourací práce, hrubá stavba a 
zastřešení. Provádějí se vyzdívky příček a vnitř-
ní instalace. „Již dnes je vidět, že třídy pro děti 
jsou krásně prostorné a světlé. Budou se jim 
líbit,“ říká ředitelka MŠ Ivana Buchtová. S po-
stupem prací je spokojeno také město. Probíhají 
podle plánu. „Drobné problémy se vyskytly, je 
to však logické, protože jde o rekonstrukci a sta-
vební úpravy. Pravidelně se scházíme a případné 
nesrovnalosti se řeší přímo na místě. Nikomu 
nechybí dobrá vůle,“ popisuje místostarosta 

Nového Města Pavel Štorek. Veškeré práce by 
měly být dokončeny v druhé polovině srpna. Vý-
sledkem bude vybudování tří nových tříd pro více 
než 70 dětí. Nově bude mít školka také bezbari-
érový vstup i sociální zázemí. V blízkosti MŠ se 
navýší počet parkovacích míst. Zvětší se i školní 
zahrada. Díky tomu bude naše město, jako jedno 
z mála, schopné zajistit místa ve školkách pro 
všechny děti od tří let. „Stávajícím i budoucím 
rodičům tím odpadá problém s umístěním je-
jich dítěte do předškolní třidy,“ uzavírá Štorek. 

-mah-

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD) 
Nové Město se stalo vzorem otevřenosti. Řádné 
soutěže a otevřené účty jsou konečně samozřej-
mostí. Každý může snadno zjistit, za co město 
utrácí, a to je dobře.
                                                  (20 hlasů, průměr: 4,45 z 5)
JUDr. Libor Černý (Nový směr)
Nevím, proč se tomu ostatní města brání. Jestli 
se někdo stydí za své rozhodnutí, žádost či uza-
vřenou smlouvu, ať za město nejedná nebo s 
městem neuzavírá smlouvy.
                                           (20 hlasů, průměr: 4,40 z 5)
Ing. Pavel Štorek (TOP 09)
Posvítili jsme si na výdaje a dostali město z pro-
blémů s deficity. Transparentní hospodaření 
musíme udržet i v budoucnu. Otevřenost je dů-
ležitější než ankety.      
                                         (14 hlasů, průměr: 3,50 z 5)

Aréna zastupitelů

S ředitelkou ZUŠ Evou Mošnerovou pokračuje 
seriál rozhovorů s pracovníky, kteří stojí v čele 
příspěvkových organizací našeho města. Tento-
krát na téma práce s talentovanými dětmi v na-
šem městě. 

ZUŠ se těší zájmu. Čím si vysvětlujete vzrůs-
tající oblibu?  

Základní umělecké školy už dávno nemají po-
věst nudného přehrávání stupnic a cvičení, i 
když je to samozřejmě stále základ. Bez toho se 
prostě nikdo hrát nenaučí. Repertoár je daleko 
pestřejší, učitelé mají široké zaměření a při-
stupují ke studentům individuálně. To se týká i 
ostatních oborů, nejen hudebního. Máme skvě-
lé, nadšené pedagogy, z nichž 5 působí v krajské 

a 2 v ústřední umělecké radě ZUŠ. Na škole 
vznikají různé soubory a v nich nová přátelství, 
je to příjemné využití volného času. Rodiče, 
kteří nám svěřují své děti, vědí, že vzdělávání 
na naší škole je pro ně přínosem, vytváří jejich 
charakter a vychovává z nich lidi s kladným 
vztahem ke kultuře a uměleckým hodnotám.

pokřačování na straně  4

Výsledky 
evropských voleb 

Ankety, diskuze, otevřená data, klikací rozpočty či 
smlouvy představují vrchol ledovce, který je vidět. 
Dlouhodobá podpora informačních technologií 
umožnila všechny tyto aktivity pružně realizovat. 
V některých případech jsme využili vlastních řeše-
ní, někdy jsme sáhli po hotovém a odzkoušeném.  
Mohu říci, že jsem rád pracoval na projektech, 
které vzbuzují u mých kolegů na jiných úřadech 
a institucích rozpaky, a nebojím se také slov kritiky. 
Byť dnes klikací rozpočet patří k základní výbavě 
již mnoha měst, ten novoměstský se řadí k nej-
propracovanějším. Přesně si vybavuji moment, 
kdy ve dvě hodiny ráno padlo rozhodnutí: Zveřej-
ňujeme vše až po podpis faktury. Moc takových 
detailních informací jinde nenajdete. Byl to šok 
a několik dalších následovalo. Všechny tyto kroky 
však mají smysl a cíl, kdo chce, ocení to. Takových 
je nás většina. Na druhou stranu lidé s odlišným 
názorem budou vždy, je to jejich právo. Předpo-
kládám, že zveřejňování smluv bude v brzké době 
uzákoněno, přece jenom nakládáme s veřejnými 
prostředky. V Novém Městě je to již standardní 
věc. Nic neschováváme a lidem dáváme mož-
nost sledovat podstatné z pohodlí domova. Je 
pravda, že některé věci musíme ještě dopracovat, 
vyladit a tzv. vymazlit. Vše je o lidech a doufám, 
že se nové aplikace, jako je Lepší místo, stanou 
běžným nástrojem občanů, ale i nás úředníků. 

Zbyněk Grepl

Ve čtvrtek 26. května zavítal do našeho města 
prezident České republiky Miloš Zeman. Stalo 
se tak během jeho naplánované návštěvy Vyso-
činy od 25. do 27. června. Miloš Zeman je v po-
řadí čtvrtou hlavou státu, která Město navštívi-
la.  V roce 1928 do Nového Města přijel Tomáš 
Garrigue Masaryk, v roce 1970 Ludvík Svoboda a 
v letech 2004 a 2010 Václav Klaus.  Miloš Zeman 
Nové Město navštívil v rámci oficiální třídenní 
návštěvy Vysočiny.                                                                                -red-

Povolení pro halu

Volby do Evropského parlamentu vyhrála v No-
vém Městě na Moravě KDU-ČSL. Obdržela 
396 hlasů a připsala si 23,86 %. Druhá v pořa-
dí skončila ČSSD, kterou volilo 274 lidí, což je 
15,98 %. Třetí nejoblíbenější byla koalice TOP 
09 a STAN s 237 hlasy a 13,82 %. Čtvrté bylo 
hnutí ANO 2011 s 231 hlasy a 13,4 7 %. Více 
než 8 % hlasů obdržela KSČM, kterou volilo 146 
lidí. Dále následovala ODS se 110 hlasy a 6,41 %. 
Ostatní strany získaly méně než 5 % hlasů. Účast 
ve volbách na Novoměstsku činila 20,89 %, byla 
tak vyšší než celorepublikový průměr. Voliči hla-
sovali v celkem 15 volebních okrscích. Odevzdá-
no bylo 1730 obálek.                                                     -mah-

Projekt sportovní haly v našem městě postoupil. 
Získal již stavební povolení. Hala, která ve městě 
dlouhodobě chybí, by měla vyrůst na ulici Tyršova. 
Její stavba nahradí stávající tělovýchovné středis-
ko. Zahájení stavby je podmíněno získáním do-
tace. V tuto chvíli jsou prověřovány dotační mož-
nosti. Hala nabídne zázemí nejen sportovcům, 
ale také školákům či zájmovým aktivitám. -mah-

Lukáš Německý: Rozhodnutí 
o zavedení MAD je správné
Autobusová doprava v našem městě má za sebou 
půlroční provoz. Lidé se s její pomocí dostanou snad-
no do práce, za lékařem či na nákupy. Na její spuš-
tění lidé čekali několik desítek let, město na začátku 
tohoto roku tento slib splnilo. MAD je provozová-
na ve spolupráci s firmou ZDAR, a.s. „Sledujeme 
rostoucí zájem,“ říká v rozhovoru Lukáš Německý, 
vedoucí provozu osobní dopravy firmy ZDAR, a.s. 

Jak se projekt MAD v našem městě ujal? 
Každé zahájení projektu s sebou přináší kladné i 
stinné stránky. Musíte na ně reagovat, ale také ne-
chat čas, aby si uživatelé na projekt zvykli. Ze zku-
šeností víme, že využívání nově zavedených linek 
a spojů trvá delší období a můžeme zde většinou 
sledovat rostoucí obsazenost. Na připomínky 
občanů a statistiky využití linek MAD reagujeme 
průběžně ve spolupráci s MěÚ. Měsíční statistiky 
vypovídají o nárůstu vytížení linek, ale také napří-
klad o tom, že o některé časy není zájem.

Které spoje se řadí k nejvytíženějším a kdy je 
MAD nejvíce využívána? 
Nejvytíženější jsou ranní spoje pro zaměstnance 
nemocnice a Medinu. Pak spojení před začátkem 
školy ve směru od Maršovic. Také odpolední spoj 
z Medinu je hodně využíván. Vezmeme-li porov-
nání i s víkendy, tak o víkendech je obsazenost 
minimální. V pracovním týdnu nenajdeme pravi-
delně silný den. Ze statistik vyplývá častější využi-
tí MAD v pondělí, středu či čtvrtek, méně v úterý 
a pátek. Rozdíly však nejsou propastné.

S jakými nejčastějšími připomínkami ze strany 
cestujících se setkáváte? 
Připomínky jsou různé, od požadavků na zřízení 
nových zastávek, možnosti rozšíření i do míst-
ních částí přes úpravu jízdního řádu. S kladným 

ohlasem je hodnocena březnová úprava jízdních 
řádů – možnosti plynulého pokračování dalším 
spojem.

Kdo z cestujících využívá MAD nejčastěji? 
Jsou to senioři, školáci, maminky s dětmi? 
Nejvíce cestujících je školního věku. Je to dáno 
obsazením „školního“ spoje. Při pohledu na celý 
den potkáme v autobusu cca třetinu cestujících 
v produktivním věku, poté bychom našli necelou 
třetinu cestujících v seniorském věku a zbývající 
více jak třetina padá na školáky. Je potěšující se 
podívat na nárůst počtu cestujících, kteří využíva-
jí Novoměstskou kartu. Dnes je jich dvojnásobně 
více než cestujících, kteří platí hotově. 

Co pomůže MAD k dalšímu rozvoji? 
Dalšímu rozvoji MAD přispěje především vyu-
žívání cestujícími.  Napomoci by k tomu měla 
výstavba nových zasávek na místech, kde to bude 
možné.  

Řadí se poskytování MAD k běžným standar-
dům vybavenosti současných měst? Kritici ar-
gumentují velikostí Nového Města, které je dle 
jejich mínění příliš malé na tuto službu. 
Rozhodnutí o zavedení je, dle mého názoru, 
správné. Usnadnění cesty do práce, školy, do 
nemocnice nebo za nákupy patří v dnešní době 
ke standardním službám, které města poskytují 
především svým občanům. Kdyby byla doprava 
zavedena před roky, dnes by již nikdo nepochy-
boval, že tuto službu má město svým občanům 
zabezpečovat. Věřím, že s postupem doby si naši 
MAD oblíbí většina občanů a bude nám všem 
sloužit pro lepší a pohodlnější život.                -mah-

Sběr textilu
K nádobám na plasty, sklo, papír, použité elek-
trozařízení a bioodpad přibyly kontejnery na 
textil. V Novém Městě je najdete na kontejnero-
vých stáních v ul. Purkyňova, dále na začátku ul. 
Na Výsluní a do třetice na ul. Karníkova. Další 
tři kontejnery na textil jsou umístěny ve sběr-
ném dvoře na Soškově ulici a po jednom také 
v každé místní části (vyjma Studnic). Na sběru 
použitého textilu se podílí Diakonie Broumov 
a společnost Dimatex, která část vytříděných 
textilií poskytuje charitativním organizacím 
a část zpracovává na čisticí tkaniny. Kontejnery 
Diakonie Broumov mají oranžovou, Dimatexu 
bílou barvu. Na všech nádobách je přesný popis, 
co lze dovnitř vhodit. Textil můžete do kontejnerů 
dávat v igelitových pytlích nebo taškách. Přispě-
jete tím ke snadnější manipulaci při třídění.  -svj-

V posledních letech se zlepšila komunikace mezi 
občany a vedením města. Přispívají k tomu mimo 
jiné ankety a diskuze. Radnice zjišťovala váš ná-
zor, zda vám vadí holubi ve městě, chybí novo-
roční nebo silvestrovský ohňostroj, kdy chcete 
slyšet hlášení městského rozhlasu, zda by se mělo 
přistoupit k regulaci hazardu, zda byste uvíta-
li zavedení městské hromadné dopravy či zda 
souhlasíte se zpoplatněním parkování. Vůbec 
největší anketou byla ta, prostřednictvím které 
se rozhodovalo, zda se ve městě nejdříve postaví 
sportovní hala, nebo bazén. Svůj názor vyjádřilo 
3883 občanů. Radikální proměnou prošel také 
přístup městského úřadu k otevřenému hospo-
daření.  Rozšířena byla úřední deska. K nákupu 
potřebného vybavení a služeb jsou využívány 
elektronické aukce, samozřejmostí jsou otevřená 

výběrová řízení a zveřejňování všech potřebných 
podkladů k nim. Nové Město jako jedno z prvních 
zveřejňuje všechny smlouvy v centrálním registru 
smluv. Naprostý převrat v rámci ČR znamenalo 
spuštění novoměstského klikacího rozpočtu. 
Zprovozněn byl transparentní účet města, čímž 
se zprůhlednily peněžní operace úřadu. Město 
bylo oceněno v několika soutěžích, příkladem 
může být 1. cena v soutěži OTEVŘENO x ZA-
VŘENO. „Některá města, obce a úřady mají 
unikátně zveřejněné rozpočty, jako třeba Nové 
Město na Moravě, kde se doklikáte velmi srozu-
mitelně pomocí grafů až do poslední faktury. To 
jsou úplně neuvěřitelné a nádherné věci,“ uvedl 
na adresu našeho města nestor hodnocení ve-
řejné správy v České republice Oldřich Kužílek. 

-mah-
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Výsledky auditu příspěvkových organizacíEva Mošnerová: Repertoár školy je pestrý 
O jaké obory je v sou-
časnosti největší zá-
jem?
Hudební obor je 
dlouhodobě nejpočet-
nější, má kolem 300 
žáků, což je polovina 
z celkového počtu. 
Z toho je nejvíce kla-
víristů. Je to celore-
publikový standard. 
U nás je velký zájem 

o hru na kytaru a v poslední době o nejnověji 
otevřenou třídu bicích nástrojů. Dále v pořadí 
je výtvarný obor, taneční a dramatický. Ne že 
by byl o ostatní obory menší zájem, ale máme 
závazný limit žáků, který nemůžeme překročit.
Plánujete otevření nových oborů?
Naše škola má všechny čtyři obory. Hudební, ta-

neční, výtvarný a literárně dramatický. V Kraji Vy-
sočina je z 25 ZUŠ plnooborových jen 9. Ale mys-
líte-li další studijní zaměření, rádi bychom měli ve 
výtvarném oboru počítačovou grafiku, v literárně 
dramatickém oboru loutkové oddělení. V hudeb-
ním oboru bychom rádi rozšířili smyčcové oddě-
lení o hru na violoncello nebo dechové oddělení 
o hoboj a lesní roh. Ale to je všechno o financích.
S jakými problémy se potýkáte, kde Vás takří-
kajíc tlačí pata? 
Naším dlouhodobým problémem je nedostatek 
prostorů. Velký dechový orchestr, který vzni-
kal v minulých letech a čítá k 50 členům, nemá 
vyhovující zkušebnu a chybí nám třída na vý-
uku bicích nástrojů. Zřizovatel Nové Město 
na Moravě o našem problému samozřejmě ví 
a snaží se jej řešit, avšak řešení jsou zatím je-
nom dočasná. Naším snem je škola nová. Spo-
kojili bychom se ale i s realističtější možnos-

tí, tou je přístavba budovy na Monseově ulici.
Jak vnímáte spolupráci s ostatními příspěv-
kovými organizacemi města? Je vzorná, nebo 
pokulhává? 
Traduje se, že ZUŠ a DDM jsou vzájemnými 
rivaly. V našem městě žijí tyto dvě organizace 
v souladu. Rodiče znají jejich specifika a doká-
žou se rozhodnout, kterou zvolí. Nezřídka se 
stane, že z DDM pošlou talentovaného žáka 
k nám a naopak my doporučíme žákům někte-
rý z jejich kroužků. Chodí k nám děti z obou 
ZŠ i z gymnázia, téměř polovina dětí je z okol-
ních vesnic. Jsou to naši společní žáci a s jejich 
znalostmi a dovednostmi se chlubíme spo-
lečně na všech frontách. Jsme rádi, že diváci 
mohou naše aktivity navštěvovat nejen v ZUŠ, 
ale i v prostorách kulturního domu, gymná-
zia, Horácké galerie nebo Horáckého muzea. 

-mah-

pokračování ze str. 3

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

Příspěvkové organizace města mají za sebou kont-
rolu v podobě interního auditu. Audit byl zaměřen 
na přezkoumání hospodaření, dále na plnění úko-
lů stanovených zřizovatelem a na další ukazatele. 
Výsledky přinesly radostné zjištění. „Provedené 
audity shodně konstatují, že všechny organizace 
pracují efektivně v poskytování služeb a plnění 
účelu, pro který byly zřízeny,“ říká Jaroslav Kout-
ník z oddělení interního auditu a finanční kontroly 

MěÚ. Dle slov Koutníka audit odhalil pouze nepa-
trné chyby. „Současnému vedení města se podařilo 
nalézt erudované vedení příspěvkových organizací. 
To se odráží v takřka vzorném nakládání se svěře-
nými veřejnými prostředky,“ doplňuje Koutník. 
Přestože se situace u všech organizací výrazně 
zlepšila, neměly by „příspěvkovky“ usnout na 
vavřínech. Nadále by se tak měly snažit získávat 
prostředky z dotací, grantů a příspěvků státu, Ev-

ropské unie, kraje, soukromých dárců. „Organiza-
ce nemusejí zůstávat závislé pouze na prostředcích 
plynoucích od zřizovatele,“ poznamenává Kout-
ník.  Jednou z cest, jak i nadále výrazně zefektivnit 
jejich chod, je zapojení do společných nákupů or-
ganizovaných MěÚ. Důležité doporučení se také 
týká dalších snah nadále zlepšovat služby, pro 
jejichž poskytování byly tyto organizace založeny.   
  -mah-

Novoměstská karta si nachází své místo 
Přibývající množství slev a výhod, ale také držitelů. 
Tak si v současnosti stojí projekt Novoměstské kar-
ty, jenž byl zaveden společně s MAD. Tato karta za-
jišťuje komfortní, pohodlné a bezplatné cestování 
městem, uhrazuje poplatek za komunální odpad 
a dále nabízí možnost čerpat velkou škálu slev 
v rámci městských organizací. Lidé tak mají 
možnost ušetřit při návštěvě koncertů, výstav 
a divadelních představení. Stejně tak mají lev-
nější kroužky, knihovnu nebo třeba obědy ve 
školní jídelně. Jednou měsíčně mohou zdarma 

navštívit jakoukoliv akci či expozice Horáckého 
muzea. „Od spuštění bylo uplatněno 120 slev 
na akce v KD, knihovně a muzeu v objemu 33 
tis. Kč, 20 slev na školném v ZUŠ, kde držitelé 
zakoupili služby v hodnotě 25 tis. Kč. Na II. ZŠ 
byla uplatněna sleva kartou ve 146 případech, na 
I. ZŠ v 75 případech,“ popisuje správce systému 
Zbyněk Grepl. S výhodami a slevami však zda-
leka není konec. Karta najde využití například 
v Městských lázních, kde její držitelé budou moci 
čerpat různé bonusy. „Do budoucna je možné 

uvažovat o rozšíření karty o partnery z řad pod-
nikatelů. Ti by nabízeli buď slevy, případně jiné 
výhody jako odměny za využívání karty,“ uva-
žuje novoměstský starosta Michal Šmarda. Cí-
lem projektu je dát našim občanům kartu, která 
přispěje k jejich pohodlnému a spokojenému ži-
votu. Karta je rozdělena do kategorií. Červená je 
určena pro občany od 15 let za 900 Kč/rok, žlutá 
pro děti od 6 do 15 let a občany nad 70 let za 720 
Kč/rok. Veškeré informace k Novoměstské kartě 
jsou uvedeny na www.karta.nmnm.cz.   -mah-

Zahradnictví zatím zůstává městu
Nové Město nabídlo v červnu k prodeji budovu 
zahradnictví s vybranými pozemky za mini-
mální cenu 5 milionů korun. O areál neprojevil 
zájem žádný kupující. „Nikdo nesložil jistinu, 
a proto se také nikdo nemohl zúčastnit výběro-
vého řízení, které bylo stanoveno na 4. června,“ 
potvrdil starosta Michal Šmarda. Nyní bude 
záležet na zastupitelstvu města, zda nemovitost 
s pozemky nabídne opět k prodeji, nebo si areál 
prozatím ponechá. „Budovy zahradnictví jsou 
v současné době ve špatném stavu, pozemek 
není příliš udržovaný. V letošním roce proto 
musíme uvolnit minimálně 150 tisíc korun 
na opravu střechy obytné budovy. Město se 

o prodej areálu nepokouší poprvé, předchozí 
nabídky ale neodpovídaly našim představám. 
Nelíbily se nám podnikatelské záměry s tímto 
místem a také nabízené částky, které nepřekro-
čily 1,5 milionů Kč. Nechceme majetek města 
prodávat pod cenou,“ doplnil Michal Šmarda. 
V současné době zahradnictví provozují manželé 
Jirčíkovi, kteří byli vybráni ze tří zájemců v roce 
2008 a nájemci jsou od ledna 2009. Smlouva 
mezi Jirčíkovými a městem byla tehdy uzavře-
na do roku 2015. Oni sami nemají zájem koupit 
objekt za takto vysokou cenu. O dalším osudu 
novoměstského zahradnictví vás budeme in-
formovat v příštích číslech Novoměstska.   -svj-

Čeští a slovenští chirurgové se sešli 
ve Skalském dvoře

Ve dnech 15. a 16. května se konal již 16. ročník 
dvoudenního kongresu Setkání českých a sloven-
ských chirurgů na Moravě. Kongres se tradičně 
uskutečnil v hotelu Skalský dvůr, kde se sešly na 
čtyři stovky lékařů. Akci zaštiťovala Česká chirur-
gická společnost České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně a Slovenská chirurgická 
spoločnosť. Generálním partnerem akce se stal 
tradiční výrobce českých lékařských nástrojů, 
novoměstská firma MEDIN. Po odborné strán-
ce zajistil setkání emeritní primář novoměstské 
chirurgie a předseda Spolku lékařů v Novém 
Městě na Moravě MUDr. Jiří Šustáček. Odborný 
program byl rozdělen na chirurgickou a trauma-

tologickou část. Letošní chirurgická témata se 
týkala komplikací miniinvazivních metod či chi-
rurgie ruky. Traumatologická část programu se 
zabývala možnostmi hřebování a dlahování, no-
vinkami v osteosyntéze a tupým poraněním duti-
ny břišní. Součástí programu byl také workshop 
na zevní fixátory ProSpon, při kterém si lékaři 
mohli vyzkoušet práci s těmito systémy. Kromě 
odborné části programu si lékaři i letos dopřá-
li kulturní vložku, a to v podobě recitálu herce 
Jana Kačera, který se uskutečnil ve sklářské huti 
Art Glass Svoboda v Karlově. Celá akce byla za-
končena prohlídkou výrobních prostorů v areálu 
firmy MEDIN.    Petra Šmakalová, MEDIN, a.s.

Odpady nepatří 
vedle kontejnerů

Více informací 
z města:

noviny.nmnm.cz

Letní sezona na Koupališti 

Letní sezona na novoměstském Koupališti 
byla zahájena. V provozu je již bufet, který tu 
byl v loňském roce otevřen. „Zahájili jsme 14. 
června. Provoz bufetu přizpůsobíme zájmu 
návštěvníků a aktuálnímu počasí,“ přibližuje 
jednatel společnosti TS služby František Laš-
tovička. Pokud počasí bude přát, bude bufet 
otevřen denně v době od 10.00 do 18.00 hodin. 
Zda je zařízení v provozu, zjistí návštěvníci i 

na webových stránkách města. Letošní novin-
kou je vybudované ekonocležiště s hygienic-
kým zařízením. „Tato novinka určitě přispěje 
k větší spokojenosti návštěvníků,“ pozname-
nává Laštovička. Příznivou zprávou je také 
dobrá kvalita vody v Koupališti. Stejně tomu 
je i v případě dalších vodních ploch v okolí. 
Čistou vodu mají rybníky Medlov a Sykovec.  

-mah-

Nová třída 
školní družiny
Na II. ZŠ bude po prázdninách otevřena nová 
třída školní družiny. Pro rozšíření prostor bude 
využito stávající tzv. Daltonské třídy, kterou na-
vštěvují v průběhu výuky všechny třídy 1. stupně 
ZŠ. „Účel třídy zůstane zachován. Dojde k úpra-
vám, jež umožní využívat tento prostor i v odpo-
ledních hodinách školní družinou,“ vysvětluje 
ředitel školy Jan Krakovič. K tomuto kroku se 
škola společně se svým zřizovatelem, kterým je 
město, rozhodla z důvodu potřeby navýšení ka-
pacity. Kapacita družiny se zvedne z původních 
125 na 143 dětí. Tím by měla být uspokojena 
poptávka po volných místech. „V současné době 
je družina využita na maximum. Zájem o ni neu-
možňuje uspokojit všechny zájemce,“ doplňuje 
Krakovič. Náklady na úpravy a dovybavení (náby-
tek a pomůcky) budou činit 40 – 50 tis. Kč. -mah-Směrnice na pronájem bytů nově

Město vydalo dodatek ke směrnici, kterou odsou-
hlasila Rada města NMnM a která se týká pro-
nájmu městských bytů. Dodatek stanovuje výši 
nájemného u nově obsazovaných bytů a upravuje 
přihlášku do výběrového řízení pro pronájem 
volného bytu. Uchazeč je nově povinen doložit 

výši příjmů nebo sociálních dávek, dobu trvání 
pracovního poměru nebo evidování na Úřadu 
práce. Směrnice je přístupná na stránkách města. 
Přihláška do výběrového řízení včetně poučení je 
k dispozici na  https://radnice.nmnm.cz/formu-
lare pod odborem investic a správy majetku. -red-

Bioodpady z domácností a zahrad je nutné 
ukládat přímo do hnědých kontejnerů. Pokud je 
odpadu větší množství, může kdokoliv zdarma 
využít kontejnery na sběrném dvoře. Odložením 
vedle kontejneru dochází hned ke třem přestup-
kům – znečištění veřejného prostranství, zalo-
žení nepovolené černé skládky a nepovolenému 
záboru veřejné zeleně. Naposledy k tomuto 
případu došlo před měsícem, kdy neznámý za-
hrádkář u kontejnerového stání na ulici Jánská 
odložil hromadu větví. „Odpad z ulice Jánská 
likvidovalo město jako nepovolenou černou 
skládku. Je to jeho zákonná povinnost jakožto 
vlastníka pozemku. Pokud se nám podaří zjistit 
původce skládky, budou mu náklady na likvidaci 
vyfakturovány,“ uvedla Marcela Kratochvílová 
z odboru investic a správy majetku. Nové Město 
nabízí od roku 2008 občanům kompostéry na 
bioodpad rostlinného původu. Této možnosti 
zatím využilo 520 domácností. Již dva roky je 
také možné ukládat bioodpad do hnědých nádob 
dvou velikostí nebo vaničkových a velkoobjemo-
vých kontejnerů zelené barvy. Celkem bylo v loň-
ském roce na území města vytříděno 721 t bio-
odpadu, náklady na likvidaci činily 936 tisíc Kč.  

-svj-, -mk-

Další zpravodaj
Uzávěrka srpnového čísla Novoměstska bude 
15. 8. Do schránek se číslo dostane nejpozději 
ve čtvrtek 31. 8. Své příspěvky a inzerci zasílej-
te na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Názory zastupitelů města 
V návaznosti na předchozí dvě vydání pokraču-
jeme i v tomto vydání Novoměstska anketou, v 
níž se vyjadřují zastupitelé města. Její zařaze-
ní, stejně jako znění otázek, souvisí s blížícím 
se termínem obecních voleb. Po čtyřech letech 
opět půjdou občané našeho města volit členy 

zastupitelstva. Nastal tak čas na zhodnocení 
práce za uplynulé období. Prostřednictvím dvou 
otázek se ptáme na to, co se v Novém Městě po-
vedlo, a co si naopak zaslouží největší kritiku. 
Názory jednotlivých zastupitelů vychází z jejich 
abecedního pořadí. Rozsah každé odpovědi byl 

přitom omezen maximálním možným počtem 
použitých znaků. V červencovém vydání uvá-
díme názory posledních 7 zastupitelů, anketa 
se tímto vydáním uzavírá. Možnosti vyjádřit 
svůj názor využilo všech 23 zastupitelů města.
 -mah-

1. Co se v tomto volebním období udělalo dobrého v Novém Městě?
2. Co si podle Vás zaslouží největší kritiku?

Zdeňka Marková (Sdružení nezávislých a SNK Evropští demokraté)

1. Tři kříže, dopravní terminál a autobusová zastávka 
Za pochvalu stojí dokončení záměru výstavby dopravním terminálu. Nádraží i jeho okolí se vylouplo do krásy a tvoří zajímavou část 
města. Dobré jsou i další investice do komunikací, chodníků, parkovacích ploch a veřejných prostranství. Provizorní řešení autobuso-
vé zastávky u nemocnice sice není ideální, ale bezpochyby zvýšilo komfort a bezpečnost chodců. A to je zásadní. Je dobře, že se po slo-
žitých jednáních a problémech s územním plánem pokračuje v odlesnění Třech křížů, které se opět staly zajímavou dominantou města.

2. Práce bez koncepcí a dlouhodobých vizí
Odmítnutí dotace cca 100 mil. Kč bylo unáhlené. Město mohlo získat špičkový areál, který by posílil sportovní vybavenost i cestovní 

ruch a zvedl zaměstnanost. Za stejné peníze jsme mohli mít majetek dvojnásobné hodnoty. Připravovaný bazén není komfortní, chybí mělká voda pro děti 
od 3 do 6 let, bude vytvářet provozní ztrátu. Chybou je i totální výprodej nemovitého majetku, nástavba školky místo výstavby ZUŠ v místě bývalého JKP. 
Propojením se sálem kina by vznikl multifunkční prostor a pro zvýšení kapacity MŠ mohla sloužit budova na Monseovce.

Ptáme se:

PaedDr. Milan Pavlík (Sdružení Nový směr)

1. Kladné hodnocení
Kladně bych hodnotil rozhodnutí o vybudování městských lázní, i když je nutno počítat s každoroční finanční zátěží městské kasy. 
Podporu sportu jako takového, ať je to biatlon či horská kola, a k tomu vybudování tras. Vysočina Aréna - jako sportovní centrum se 
zázemím, se kterým se můžeme po právu pyšnit. Dále odlesnění okolí Tří křížů a celá řada drobných úprav, které prospěly občanům 
Nového Města na Moravě.

2. Kritika 
Kdyby se připojily místní části, potom by MAD nebyla tak minimálně využívána. V tuto chvíli je na místě seriózně se zamyslet, jak dál 

zlepšit podmínky a možnosti dalšího využívání.

Ing. Pavel Štorek (TOP 09) 

1. Zdravé finance a rozumné investice
Zdědili jsme rozpočet se schodkem 30 mil. Po čtyřech letech máme 30 mil. přebytku. Město méně plýtvá a rozumněji investuje. Po-
chvalu si zaslouží i transparentní hospodaření a otevřenost úřadu. I to se ale prosazuje jen ztuha a pomalu. Nové chodníky, parkovací 
místa, zeleň, přechody pro chodce, školka, školní družiny. To vše zlepšuje život lidí. Stavbu bazénu sice nadále pokládám za riskantní 
investici, ale podařilo se najít racionální a úsporné řešení. Město také spravedlivě rozděluje peníze pro sportovce a snaží se omezit 
hazard.

2. Měnit staré způsoby je těžké
Myslel jsem si, že je mnohem jednodušší přimět některé úředníky k lepší práci. Ale je to těžké. Z jednoduchých věcí dělají složité. A na to nejsem z podni-
kání zvyklý. Nejsem spokojen ani s tím, jak se mění les Ochoza, který byl místem klidu a procházek pro Novoměšťáky. Bohužel se myslelo víc na turisty, 
než na zájem místních a na přírodu. Vadí mi i to, že se stále nepodařilo překonat lobby některých firem, které se prosazují bez ohledu na zájmy města a 
ostatních. Nestaví se byty pro seniory. Nepodařilo se vyčistit vodu na koupališti.

Helena Zelená Křížová (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce)

1. Rozkvétá město i jeho místní části
Velké plus vidím v hospodaření Nového Města i jeho místních částí. S pomocí dotací se podařilo vybudovat leccos nového a také 
úspory jsou v rozpočtu viditelné. Nové Město se stává čím dál častěji cílem návštěvníků odjinud, což je pro jeho rozvoj důležité. 
Místní části také konečně přestávají vypadat jako „Popelky“, které jsou pouhým přívažkem města, ale pomalu rozkvétají a rozvíjí se. 
Doufám, že i výstavba Městských lázní, kterou se konečně podařilo zrealizovat a s níž ne všichni souhlasili, bude pro Novoměšťany 
především přínosem.

2. Neefektivní šetření nevede k úsporám
I nadále jsem přesvědčena, že přestěhování turistického informačního centra do budovy muzea bylo chybou. Bývalé prostory turistického centra jsou 
podle mého názoru nevyužity a muzeu samotnému spojení spíš uškodilo než pomohlo. Také mě mrzí, že se za čtyři roky nepodařilo využít dotačních titulů 
a zrealizovat kanalizaci v některých místních částech. Samotné projekty stály nemalé peníze a jsou to v podstatě finance vyhozené oknem.

MVDr. Dan Sokolíček (Občanská demokratická strana)

1. Město podporuje sport 
Kladně hodnotím postoj města k rozvoji areálu Vysočina Areny a s tím souvisejících nemalých investic z rozpočtu města. S realizací 
projektu dopravního terminálu, částečného odlesnění Tří křížů a aktivitou NKZ můžeme být také spokojeni. 

2. Kritika je na místě
Naopak kriticky se stavím k projektu Městských lázní, které považuji za luxus, který bude v budoucnu velmi zatěžovat rozpočet města. 
Jsem proti současnému nesmyslnému způsobu fungování MAD a je nemožné nadále přihlížet většině prázdných autobusů. Negativ-
ně hodnotím to, že pro revitalizaci Komenského náměstí nebyla vypsána architektonická soutěž. Málem se zde postavilo betonové 

monstrum, které by bylo na dohled od mistrovských Štursových soch. V neposlední řadě se mi nelíbí, že město neřeší nedostatek prostoru pro výuku stále 
většího počtu žáků ZUŠ.

Mgr. Helena Šustrová (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová)

1. Máme být na co pyšní
Novému Městu se podařilo získat dotace za desítky miliónů a na rozdíl od jiných měst máme dostatečnou kapacitu míst ve školce. 
Postupně opravujeme místní komunikace a kanalizace, vytváříme nová parkovací místa a především se snažíme zajistit bezpečnost 
chodců. Transparentním se stal tok peněz i smlouvy, výrazně se uspořily provozní náklady. Chystá se oprava chodníků v parku, Tři 
kříže se staly opět dominantou Nového Města. Naše město je poměrně klidnou obcí s množstvím zeleně, dětských hřišť a klidových 
zón a jsem ráda, že nám ho mnozí turisté závidí.

2. Zázraky na počkání neumíme
Prozatím není zajištěna maximální možná bezpečnost chodců a cyklistů tak, jak bych si představovala (např. pro obyvatele Petrovic, resp. Svárova pří-
stup do Nového Města, vjezd u Lidlu, každodenní ranní situace u škol). I nadále je třeba pokračovat v opravách místních komunikací a kanalizací. Nikdy 
nebudeme mít tolik peněz, abychom šli ihned realizovat to, co bychom potřebovali, chtěli. Vidím rezervy i v komunikaci z radnice směrem ven, zbytečně 
pak vznikají a šíří se legendární příběhy, které děsí i mě. Lidé nemají práci a odchází (nejen za prací) z Nového Města.

Michal Šmarda (Česká strana sociálně demokratická)

2. …a na každém dobru je kousek zla.
Zlepšili jsme finance města, ale škrtáme v provozu úřadu. Pohledec a Maršovice mají kanály, ale taky dluhy. Rozšířil se areál u Ski, ale změnila se tvář 
Ochozy. Ušetřili jsme férovými soutěžemi, ale naštvali jsme firmy, které dřív vydělávaly víc peněz. Máme otevřené hospodaření, ale naštvali jsme politiky, 
kteří otevření být nechtějí. Začali jsme stavět bazén, ale odložili jsme stavbu sportovní haly. Snižujeme dluhy na nájemném, ale jsme tvrdší k neplatičům. 
Opravujeme chodníky, přechody, školy a náměstí, ale nezbývá nám na spoustu jiných věcí.

Michal Šmarda (Česká strana sociálně demokratická)

1. Na každém zlu je kousek dobra...
Vedeme dlouhé diskuze, ale projekty jsou promyšlenější, s podporou napříč zastupiteli i veřejností. Úředníci mají víc práce, ale ko-
nečně čerpáme dotace a nestavíme jen za své. Větší projekty se prosazují pomalu, ale dotahujeme do konce menší akce, prospěšné 
lidem. Šetříme na úřednících, ale zajistili jsme místa pro všechny děti ve školce. Některé budovy jsme prodali, ale lépe se staráme o ty 
ostatní. Zpomalujeme auta, ale zlepšujeme bezpečí chodců a stavíme nová parkovací místa. Chceme po lidech, aby třídili odpad, ale 
nezdražujeme popelnice.

Vyhodnocení ankety: Parkování
Město rozšířilo zóny placeného parkování, nově 

je např. zpoplatněno stání před kulturním do-

mem. V červnovém čísle jsme se vás ptali, zda si 

myslíte, že se jedná o kompromis, který bude stát 

řidiče pár drobných, jestli vám zpoplatněné par-

kování působí zbytečné problémy a zda souhlasí-

te s rozšiřováním placených zón v centru města. 

Výsledek ankety je následující - dvě třetiny respon-
dentů se zpoplatněním parkování souhlasí,  třetině 
respondentů placené parkování vadí.  -svj-

Elektronické hlasování:

Souhlasím. Poblíž těchto míst by však měla být 
nová parkovací místa zdarma. (43 %)

Nesouhlasím. Otravuje to lidi. Kdo přijede poz-
ději, ať si zaparkuje dál. (33 %)

Souhlasím. Zóny placeného parkování v cent-
ru města pomáhají tomu, aby tam bylo možné 
zaparkovat. (24 %)

Papírové hlasování:

Souhlasím. Poblíž těchto míst by však měla být 
nová parkovací místa zdarma. (35 %)

Nesouhlasím. Otravuje to lidi. Kdo přijede poz-
ději, ať si zaparkuje dál. ( 3 %)

Souhlasím. Zóny placeného parkování v cent-
ru města pomáhají tomu, aby tam bylo možné 
zaparkovat. (62 %)
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NOVOMĚSTSKO
Abiturienti škole, škola abiturientům, abiturienti sobě

ZUŠ gratuluje svým studentům
Hudební obor

Soutěž ZUŠ
Krajské kolo
smyčce: 3. místo - Hana Kuželová 
klavír: 3. místo - Daniel Šípek, Linda Zítková, 
Martina Juračková, Alžběta Severová
2. místo -  Magdalena Trödlerová
1. místo - Marek Peňáz
Zvláštní ocenění za vynikající pedagogickou pří-
pravu - Hana Rejpalová 
kytary: 1. místo - Veronika Novotná
soubory: 1. místo - Asaf (soubor bicích nástrojů) 
Celostátní kolo soutěže ZUŠ
klavír: čestné uznání  - Marek Peňáz
soubory: 2. místo - Asaf (soubor bicích nástrojů)
Zvláštní ocenění za vynikající pedagogickou prá-
ci – Libor Orel
Celostátní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“
Zlaté pásmo – Linda Zítková, Marek Peňáz
Bronzové pásmo – Šimon Peňáz

                                     Výtvarný obor 
Celostátní přehlídka výtvarného oboru
Jan Petr, Michael Dvořák, Amálie Drimlová a 
skupinové projekty I. a II. stupně Zelí a Pérez

Literárně dramatický obor
Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ v sólo-
vém projevu a v slovesné tvorbě
Postup do celostátního kola: Denisa Vodičková, 
Šimon Mareček, Jan Poul, Lucie Chodilová
Anna Laštovičková Jan Prosecký, Martina Krejčí-
ková, Natálie Mašterová
Mikuláš Kupka a Jaromír Chroustovský - v ústřed-
ním kole získaly jejich texty Zlatého Pegase 
Čestné uznání: Jaroslav Beran, Jakub Havlíček a 
žáci LDO za sborník  „V obrazech“
Krajské kolo přehlídky mladého divadla 
Mladá scéna: 
soubor My všichni - postup do ústředního kola 
Krajské kolo přehlídky uměleckého přednesu 
Wolkrův Prostějov:
Čestné uznání - Anežka Prosecká 

Obětavý přístup k veřejným vystoupením a vy-
nikající reprezentace ZUŠ
Jakub Havlíček, Tereza Křehlíková, Eva Mošne-
rová a Kateřina Smolíková - vítání občánků
David Sláma, Ondřej Homolka, Hana Kuželová - 
za reprezentaci školy

Eva Mošnerová, ředitelka ZUŠ

To je myšlenka, kterou naše gymnázium uplat-
ňuje již delší dobu. Postupně se představují na 
sérii besed a přednášek naši absolventi, kteří 
studenty informují o svých úspěších a životních 
zkušenostech. Příkladem je Pavel Harvánek 
z Evropské investiční banky v Bruselu (maturant 
1991), profesor Ladislav Havel, rektor Mendlovy 
univerzity v Brně (maturant 1972) a docent La-
dislav Slonek (nesměl dostudovat na této škole). 
Všichni zavzpomínali na svá studentská léta 
a současně představili „svoji“ univerzitu. Infor-
mace o rozsahu nabídky oborů s uplatnitelností 
v soudobém světě a o pracovních příležitostech 

v něm studenty velmi mile překvapily. Při násled-
ném jednání mezi vedením gymnázia a rektorem 
Mendlovy univerzity byla připravena dohoda 
o spolupráci a partnerství ve vzdělávací oblas-
ti, na přípravě odborných projektů a zajištění 
exkurzí. Podobně spolupracujeme s absolventy 
různých oborů, kteří pomáhají zvelebit naši školu  
novým vybavením, stavebními úpravami či v kul-
turní oblasti. Takovým příkladem je restaurování 
sochy Leandra Čecha před budovou gymnázia, 
kterou sponzorsky zajistil pan Martin Kovařík 
(maturant 1982), čímž rozšířil svoji spolupráci 
s gymnáziem z uplynulých desetiletí. Všem, kte-
ří ochotně pomáhají našemu gymnáziu, patří 
velké poděkování. Gymnázium také chystá pro 
abiturienty další setkání všech absolventských 
ročníků, pokud projeví svůj zájem. Tato setká-
ní se uskuteční při oslavách 120. výročí zřízení 
střední školy v Novém Městě na Moravě dne 
20. září 2014. Připraven bude zajímavý program. 
V průběhu dne budou probíhat prohlídky školy 
s ukázkami současné činnosti studentů, usku-
teční se slavnostní akademie a připravíme spo-
lečná setkání abiturientů. Ta se budou konat ve 
dvou prostorách – v KD a na víceúčelovém hřišti 
u gymnázia. Zpříjemněním těchto setkání bude 
i spolupráce abiturientů, neboť k poslechu a tanci 

budou hrát 4Sýkorky – Marie Večeřová (ma-
turantka 1988), Hroši – Karel Švanda (matu-
rant 1987) a Miroslav Sláma (maturant 1987) 
a jednáme o spolupráci s dalšími „spolužáky“. 
V připravovaném programu se také představí 
současní studenti se svojí kapelou. Postupně vklá-
dáme na naše webové stránky historické materiá-
ly i fotodokumentaci z proměn školy. Podrobné 
informace naleznete v odkazech 120 let gymnázia 
a Proměny gymnázia na: http://www.gynome.
cz/. Těšíme se na setkání v sobotu 20. září 2014. 

Mgr. Jiří Maděra

Škola slavila 
narozeniny

„Škola má narozeniny, my máme přání jediný …,“ 
touto písničkou začala naše netradiční oslava 45. 
výročí založení školy. Uskutečnila se 6. června za 
krásného slunečného počasí, kdy se sešli na pódiu 
v areálu školy gratulanti. Popřáli  a přinesli dárky. 
Nápaditě zpracovaná vystoupení vycházela z pís-
ňových  textů autorské dvojice Zdeněk Svěrák a 
Jaroslav Uhlíř a děti je na pódiu s chutí předvedly. 
Pod vedením pana učitele Novotného, jemuž se 
podařilo dodat oslavě slavnostní, ale hlavně ra-
dostný ráz, složili žáci i učitelé hold své škole. Ro-
diče i hosté, jak vyplynulo z jejich slov, si slavnostní 
chvíle užili s námi. Jsme rádi, že účinkující i při-
hlížející odcházeli spokojeni.  ZŠ Leandra Čecha

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Mo-
ravě hledá pedagoga/pedagožku pro práci s 
dětmi především v keramické dílně na zkrá-
cený úvazek. 
Znalost v oboru a příslušné vzdělání výhodou. 
Nástup v září 2014. 
Nabídky posílejte do 31. července 2014.

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Mo-
ravě hledá správcovou/správce táborové zá-
kladny v Olešné na DPP pro nárazovou práci. 
Požadujeme schopnost komunikace, spoleh-
livost, manuální zručnost pro drobné údrž-
bářské práce, časovou flexibilitu, kuchařské 
dovednosti. Řidičský průkaz skupiny B nutný. 

Nástup v září 2014.
Nabídky posílejte do 31. července 2014.

Kontakt:
tel.: 566 598 781
mobil : 777 822 612 
e-mail: alena.sobotkova@nmnm.cz

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc., prof. RNDr. 
Ladislav Havel, CSc., Mgr. Jiří Maděra

Martin Kovařík, 
akademický sochař a restaurátor

JÍ
ZD

N
Í Ř

Á
D

 N
O

VO
M
ĚS

TS
K

É 
D

O
PR

A
VY

N
ov

é 
M
ěs

to
 n

a 
M

or
av
ě

PR
A

C
O

VN
Í D

N
Y

b
D

op
ra

vn
í t

er
m

in
ál

dy
EB

Ey
uE

~y
uh

By
hE

bb
yh

E
b9

yh
E

bu
yh

E
bd

yh
h

bE
yh

E
bI

yh
E

9
K

at
ol

ic
ký

 h
řb

ito
v

Ey
hh

Ey
u~

~y
u9

By
h~

bb
yh

~
b9

yh
~

bu
yh

~
bd

yh
9

bE
yh

~
bI

yh
~

u
Ey

h9
Ey

uL
~y

ud
By

hL
bb

yh
L

b9
yh

L
bu

yh
L

bd
yh

d
bE

yh
L

bI
yh

L
d

D
uk

el
sk

á
Ey

hE
Ey

d9
~y

u~
By

b9
bb

yb
9

b9
yb

9
bu

yb
9

bd
yh

~
bE

yb
9

bI
yb

9
E

Po
d 

ne
m

oc
ni

cí
Ey

h~
Ey

dd
~y

uL
By

bd
bb

yb
d

b9
yb

d
bu

yb
d

bd
yh

L
bE

yb
d

bI
yb

d
I

N
em

oc
ni

ce
Ey

hL
Ey

dI
~y

db
By

bI
bb

yb
I

b9
yb

I
bu

yb
I

bd
yb

b
bE

yb
I

bI
yb

I
~

M
ED

IN
Ey

bb
Ey

dB

~

~

~

~

~

bd
yb

u

~

~

B
N

em
oc

ni
ce

Ey
bd

~y
db

By
bI

bb
yb

I
b9

yb
I

bu
yb

I
bd

yb
I

bE
yb

I
bI

yb
I

L
Pa

la
ck

éh
o 

ná
m
ěs

tí
Ey

bB
~y

dE
By

9h
bb

y9
h

b9
y9

h
bu

y9
h

bd
y9

h
bE

y9
h

bI
y9

h
bh

B
IL

LA

~

~y
dB

By
9u

bb
y9

u
b9

y9
u

bu
y9

u
bd

y9
u

bE
y9

u
bI

y9
u

bb
C

en
tr

um
Ey

9b
~y

Eh
By

9E
bb

y9
E

b9
y9

E
bu

y9
E

bd
y9

E
bE

y9
E

bI
y9

E
b9

M
as

ar
yk

ov
a

Ey
9u

~y
E9

By
9~

bb
y9

~
b9

y9
~

bu
y9

~
bd

y9
~

bE
y9

~
bI

y9
~

bu
D

op
ra

vn
í t

er
m

in
ál

Ey
9E

~y
Ed

By
9L

bb
y9

L
b9

y9
L

bu
y9

L
bd

y9
L

bE
y9

L
bI

y9
L

u
u

9
9

9
9

9
9

9

b
D

op
ra

vn
í t

er
m

in
ál

~y
bh

By
uh

bh
yu

h
bb

yu
h

b9
yu

h
bu

yu
h

bd
yu

h
bE

yu
h

bI
yu

h
9

K
ul

tu
rn

í d
ům

~y
bu

By
uu

bh
yu

u
bb

yu
u

b9
yu

u
bu

yu
u

bd
yu

u
bE

yu
u

bI
yu

u
u

Po
d 

ne
m

oc
ni

cí
~y

bI
By

uI
bh

yu
I

bb
yu

I
b9

yu
I

bu
yu

I
bd

yu
I

bE
yu

I
bI

yu
I

d
N

em
oc

ni
ce

~y
bB

By
uB

bh
yu

B
bb

yu
B

b9
yu

B
bu

yu
B

bd
yu

B
bE

yu
B

bI
yu

B
E

Pa
la

ck
éh

o 
ná

m
ěs

tí
~y

99
By

d9
bh

yd
9

bb
yd

9
b9

yd
9

bu
yd

9
bd

yd
9

bE
yd

9
bI

yd
9

I
C

en
tr

um
~y

9E
By

dE
bh

yd
E

bb
yd

E
b9

yd
E

bu
yd

E
bd

yd
E

bE
yd

E
bI

yd
E

~
M

as
ar

yk
ov

a
~y

9~
By

d~
bh

yd
~

bb
yd

~
b9

yd
~

bu
yd

~
bd

yd
~

bE
yd

~
bI

yd
~

B
D

op
ra

vn
í t

er
m

in
ál

~y
9L

By
dL

bh
yd

L
bb

yd
L

b9
yd

L
bu

yd
L

bd
yd

L
bE

yd
L

bI
yd

L
b

u
u

u
u

b
D

op
ra

vn
í t

er
m

in
ál

Ey
9I

~y
hh

~y
EE

bh
yE

h
b9

yE
h

bu
yE

h
bE

yE
h

9
H

ol
ub

ka
Ey

9B
~y

h9
~y

E~
bh

yE
9

b9
yE

9
bu

yE
9

bE
yE

9
u

M
ar

šo
vs

ká
Ey

uh
~y

hd
~y

EL
bh

yE
d

b9
yE

d
bu

yE
d

bE
yE

d
d

D
op

ra
vn

í t
er

m
in

ál
Ey

ud
~y

hB
By

hu
bh

yE
B

b9
yE

B
bu

yE
B

bE
yE

B
b

9
b

b
b

b
b

Tč
Li

nk
a 
čk

 b
 c 

Bd
Eb

hb

B
ěl

is
ko

m
o
ž
n
o
s
t 
p
o
k
ra
č
o
v
a
t 
lin

k
o
u
 č

.

Li
nk

a 
čk

 9
 c 

Bd
Eb

hb

m
o
ž
n
o
s
t 
p
o
k
ra
č
o
v
a
t 
lin

k
o
u
 č

.

Li
nk

a 
čk

 u
 c 

Bd
Eb

hu

m
o
ž
n
o
s
t 
p
o
k
ra
č
o
v
a
t 
lin

k
o
u
 č

.

b
dy

EB
Za
čá

te
k 

jíz
dy

9
Ey

dB
K

on
ec

 jí
zd

y
u

m
ož
no
st
0p
ok
ra
čo

va
ti 

lin
ko

u 
čŽ
06
0b
ez
0p
ře
st
up
u

m
ož
no
st
0p
ok
ra
čo

va
ti 

lin
ko

u 
čŽ
0;
0b
ez
0p
ře
st
up
u

m
ož
no
st
0p
ok
ra
čo

va
ti 

lin
ko

u 
čŽ
0@
0b
ez
0p
ře
st
up
u

P
la

tí 
od

 @
fŽ

 č
er
vn
a0
;f
6é

do
06
@Ž
0p
ro
si
nc
e0
;f
6é

P
ře
pr
av
u0
za
jiš
ťu
je
0:0
ZD

A
R
90a
Žs
Ž90
Ji
hl
av
sk
á0
75

9S
é9
0Ž
ďá

r0n
ad

0S
áz
av
ou
90i
nf
o:
05
66

69
66
66

;0d
is
pe
či
nk
:05
66
69

66
65
;0p
řip

om
ín
ky
:05
66
69

66
6f
;0b
us
@
zd
ar
Žc
z

N
M
N
M
JE
D
E

N
em

oc
ni

ce
Za

st
áv
ka
0n
a0
kt
er
é0
st
oj
íte



10 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2014  11 / NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2014

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Novoměstské kulturní léto boří bariéry 

Nejsme šarlatáni
Do škol přicházejí nabídky různých organizací 
i soukromých osob k uspořádání akcí pro děti. 
Ne vždy je možné dopředu prověřit kvalitu na-
bídky, někdy se stane, že jsou zklamáni učitelé i 
žáci. Novoměstské Centrum prevence CéPéčko, 
spadající pod Portimo o.p.s., nabízí školám pro-
gramy primární prevence, zaměřené na předchá-
zení rizikového chování -  jako je například šikana, 
kyberšikana, rasismus, užívání návykových látek, 
záškoláctví, poruchy příjmu potravy či nevhodné 
sexuální chování. 

Lektorka Mgr. Bc. Ivona Čermáková 
se ptá vedoucí služby Mgr. Petry Svobodové.

Do které kategorie nabídek se dají programy 
CéPéčka zařadit?

Myslím, že naše programy se řadí mezi hodnotné 
nabídky. Není to jen náš dojem, nejvyšší možné 
ohodnocení jsme získali i od odborníků při pro-
sincové certifikaci ze strany MŠMT. Nové stan-
dardy ošetřují veškeré organizační, realizační a 
dokumentační procesy. To, že jsme prošli certifi-
kací bez ztráty jediného bodu, je známkou vysoké 
kvality naší práce.

Certifikace platí na 5 let. Co během té doby bu-

dete dělat, abyste neusnuli na vavřínech?

Každý z našich lektorů se neustále vzdělává v obo-
ru, získává nové zkušenosti, vědomosti a doved-
nosti. Pravidelně se setkáváme s kolegy z Kraje 
Vysočina na pracovních workshopech. Aby nás 
práce těšila a mohli jsme efektivně pracovat jako 
tým, máme supervize pod vedením psychologa.

Je možné, že přes to všechno vaše programy 
někoho neosloví?

Nabídka našich programů je tematicky široká, 
třídní učitelé si vybírají to, co je pro třídu aktuál-
ní. Její kompletní přehled najdete na webových 
stránkách www.portimo.cz, sekce Centrum pre-
vence- CéPéčko. Nejsme šarlatáni, netvrdíme, že 
jsme jediní a jedineční, že všechny oslovíme, za-
chráníme a spasíme svět. Může se samozřejmě 
stát, že někomu nevyhovuje náš způsob práce, 
pojetí tématu, způsob komunikace. Po každém 
programu provádíme evaluační hodnocení po-
mocí anonymních dotazníků a s negativními 
ohlasy se setkáváme velmi zřídka. Ve školním 
roce 2013/14 jsme spolupracovali se 12 školami, 
ve kterých proběhlo celkem 79 programů.

Portimo, o.p.s.

Dopravní odpoledne v MŠ

Ve čtvrtek 22. května uspořádaly mateřské školy 
pro děti a rodiče dopravní odpoledne zaměřené na 
výchovu k bezpečnosti a plynulosti v silniční do-
pravě. Program začal u přístavby ZŠ na ul. Tyršova. 

Děti obdržely mapu trasy, kterou postupně  projíž-
děly na kolech, koloběžkách, odrážedlech či pro-
cházely pěšky. Na osmi stanovištích, rozmístěných 
v klidových částech Nového Města, řešily tematic-
ky zaměřené úkoly, jejichž splnění bylo stvrzeno 
razítkem do mapy. Cílem u Kazmírova rybníka 
projeli všichni zúčastnění s mapou plnou razítek. 
Zde jim byla za asistence příslušníků Policie ČR 
rozdána zasloužená odměna. Počasí nám přálo, 
a to se odrazilo na účasti a náladě jak dětí, tak i ro-
dičů. Poděkování patří panu starostovi za poskyt-
nuté odměny, které využijeme i na pozdější školní 
akce, a také Policii ČR za preventivně propagační 
materiály a jejich ochotu se této akce zúčastnit.  

Marcela Bizoňová

V Novém Městě startuje nový projekt Město bez 
bariér, který bude volně doplňovat novoměstské 
kulturní léto. Tří a půl měsíční projekt začal již 
na Nova Civitas vystoupením hudební skupi-
ny The Tap Tap. „Každý měsíc se bude zabývat 
konkrétní problematikou,“ vysvětluje ředitelka 
Novoměstských kulturních zařízení Veronika 
Teplá a dodává: „…v rámci kulturního léta tak 
na všechny čeká spousta filmů, koncertů a be-
sed k dané tematice.“ Červenec je věnován stáří 
a péči o seniory, během srpna se dozvíme více 
o smyslových handicapech a závislostech, na 
září se chystají přednášky a filmy o tělesném a 
mentálním postižení. 17. července jistě bude za-
jímavým počinem přednáška o proměnách stáří, 

kde si všichni přítomní mohou vyzkoušet tzv. ge-
ronto-oblek, simulující stařecký pohyb. Projekt 
Město bez bariér si klade za cíl zlepšit i služby 
a informovanost mezi lidmi, stejně tak vytvořit 
lepší prostředí v našem městě. Pomoci můžete i 
vy. Stačí na různá úskalí upozornit přes aplikaci 
Lepší místo nebo napsat e-mail na ic@nmnm.
cz. Během prvního prázdninového měsíce po-
kračuje i letní kino na dvorku Horáckého muzea, 
těšit se můžete na český film Okresní přebor 
nebo francouzský artový snímek Skafandr a 
motýl. Za zmínku stojí i 85 členný Univerzitní 
symfonický orchestr z anglického Manchestru, 
který 23. července zahraje v kulturním domě 
svůj koncert jako benefici pro novoměstský 

Domácí hospic Vysočina o.p.s.. Co se divadla 
týče, na neděli 27. července je pozván soubor in-
spirovaný tvorbou Suchého a Šlitra Semtamfór, 
který na pódiu na Vratislavově náměstí sehraje 
hned dvě představení ze svého repertoáru. V 16 
hodin bude na programu loutkové i neloutkové 
divadlo pro děti Povídání o pejskovi a kočičce, 
od 20 hodin pak můžete zhlédnout muzikálo-
vou parodii na bondovky s názvem Elektrická 
puma. Novinkou v rámci kulturního léta je 1. 
ročník přehlídky místních kapel u Koupaliště. 
V pátek 1. srpna zde uslyšíte například skupiny 
Jazzless, Blues Mine Trio, Karel na nákupech, 
Singl, Skajána a Rabiez. Vstupné na všechny 
akce je dobrovolné nebo symbolické. -kuku-

Nové Město očima těch, kteří překonávají překážky
Bariéry kolem nás si uvědomíme až v mo-
mentu, kdy se s nimi sami setkáme. Podí-
vejme se na naše město očima těch, kteří 
je musí překonávat. Nejen na to, co může 
handicapované nebo starší občany v Novém Městě 
obtěžovat, jsme se zeptali dlouholeté členky Svazu 
tělesně postižených (STP), paní Mileny Komárové. 

V čem spatřujete největší problém?
Mezi největší nešvary patří parkování aut na 
chodnících, které nutí lidi vstupovat do vozov-
ky. Pro ty, kteří mají zrakové postižení, jsou 
velkou překážkou i nejrůznější poutače a vy-
stavené zboží před obchody. Dalším problé-
mem je pohození kola na ulici. Tady by mohlo 
město pomoci a rozmístit více stojanů na kola.

Co se Vám naopak ve městě líbí, které bariéry 

byly podle Vás už odstraněny?
Byly rozmístěny lavičky téměř po celém městě, 
což je pro starší lidi velmi důležité. Také se mi  líbí 
nová parková úprava, která potěší. Správným 
krokem bylo i zavedení městské dopravy. Mnozí 
mí sousedé by se do města bez ní vůbec nedo-
stali. A v neposlední řadě jsou nyní nově dobře 
vyznačeny přechody pro chodce a bezbariérové 
nájezdy na chodníky. Ty velmi ulehčují život li-
dem jak na vozíčku, tak i maminkám s kočárky.

Svaz tělesně postižených pořádá řadu besed, 
zúčastňujete se kulturních akcí, jezdíte plavat. 
Jste se zázemím, kterého se STP dostává spoko-
jeni, nebo vám něco chybí?
Chybí nám bazén v Novém Městě, což se už brzy 
změní. Dříve jsme jezdili do Žďáru, nyní jezdíme 
vlakem do Bystřice a vzdálenost tamního nádraží 

od města je už pro některé členy STP nepřekona-
telná. Jinak se zázemím jsme spokojeni. V kul-
turním domě můžeme zdarma využívat prostory 
pro besedy, město se podílí na řadě našich akcí, 
velmi vstřícná a ochotná je při řešení problémů 
handicapovaných paní Rita Skalníková z měst-
ského úřadu. Myslím, že se nám zde žije dobře.

Starší lidé si občas stěžují, že nemohou nebo 
neumí sledovat informace na webu. Máte podle 
Vašich zkušeností dost informací o dění ve měs-
tě a dostávají se k Vám včas?
Já s internetem pracuji běžně, ale určitě je i dost 
těch, kteří dávají přednost psané formě. Myslím 
si, že my starší jsme spokojeni s dostatečnou in-
formovaností prostřednictvím Novoměstska, kte-
ré je v současné době, z našeho pohledu, na velmi 
dobré úrovni.                                                                       -svj-

Rodina Brady s M. Albrightovou

Pan Jiří Brady s manželkou navštívil v červnu 
krátce Nové Město na Moravě. Přátelům daro-
val krásnou knížku Hned vedle bílá barva mráč-
ků. Je památkou na básnickou tvorbu mladičké-
ho Hanuše Hachenburga v terezínském ghettu. 
Básně se zachovaly díky tajně vydávanému chla-
peckému časopisu Vedem. Život mimořádně 

nadaného chlapce zmařilo ve 14 letech osvě-
timské vraždění. Dvojjazyčná sbírka jeho básní 
vyšla v roce 2013 v Praze. Předmluvu na přání 
pana Jiřího Bradyho napsala bývalá ministryně 
zahraničí USA Madeleine Albrightová.  -red-
Jiří Brady navštívil také novoměstské gymnázium. 

Více na noviny.nmnm.cz

Celé Česko čte dětem. Čtení ve Slavkovicích
 Ve školním roce 2013/14 probíhal v naší škole 
již 5. ročník Podvečerního čtení – setkání, čtení a 
povídání s pozvanými hosty. Prvním byl  loutkohe-
rec Jan Hrubec, který má vlastní Dřevěné divadlo. 
Nejdřív dětem představil knížku Vitalije Biankiho 
Lesní noviny, kterou s sebou přivezl. Vysvětlil jim, 
že knížka je jakýmsi kalendářem lesní přírody 
od jara do zimy,  má formu novin a zpráv od dětí, 
myslivců, lovců či vědců. Potom přečetl několik 
příběhů nejen legračních, ale i těch k zamyšlení. 
Nezapomněl se podepsat do naší kroniky a přidal 

i obrázek. Řeknete si: „Kdo by neznal pohádky 
Boženy Němcové?“ Ale náš další host, pan Miloš 
Zabloudil ze SPPŠ ve Žďáru nad Sázavou, nám 
ukázal, že se dají najít i takové, které moc známy 
nejsou. Vzal si s sebou na pomoc studentku Lucii 
se spolužákem Ondřejem a připravili si čtení s há-
dankami. Děti vždy po krátkém úryvku hádaly 
výběrem ze tří možností, jak bude děj pokračovat. 
Správnou odpověď se dozvěděly vzápětí a mohlo 
se číst dál. Po sečtení bodů dostalo vítězné druž-
stvo sladkou odměnu. Na závěr čtení jsme vyhod-

notili výtvarnou soutěž na téma Čte si celá rodina. 
V březnu zavítali do naší školy členové SDH Slav-
kovice - Kateřina Mikešová, starosta Josef Košík 
a velitel mladých hasičů Stanislav Pejcha. Přečetli 
dětem poutavý příběh o „úplně prvním hasiči", 
dráčku Hasíkovi. Dokonce i plyšový dráček Hasík 
byl celou dobu přítomen. Děti se dozvěděly, že tuto 
hračku vozí všichni hasiči v autech a dávají ji vydě-
šeným dětem, které jsou bohužel často účastníky 
nehod či jiných smutných událostí, při kterých čle-
nové hasičských sborů zasahují. Ivana Staňková

Po stopách 
bratří Křičků
Zveme vás na procházku po památných místech, 
která jsou výrazně spojena se životem sourozenců 
Křičkových. Sraz účastníků bude 25. července 
2014 v 17 hodin u Gymnázia V. Makovského 
(Sportovní ulice, u hřiště). Odtud se vydáme 
k hrobu básníka Petra Křičky na katolický hřbi-
tov, kde si připomeneme položením kytice 130. 
výročí jeho narození. Cesta bude pokračovat k 
nově vysazenému šípkovému keři u Maršovic. 
Procházku zakončíme na Maršovské rychtě, kde 
sourozenci Křičkovi prožili svoje dětství a mládí.

 PhDr. Žofie Řádková

Tandem
Do stejnojmenného   pořadu Českého rozhlasu sta-
nice Region Vysočina byli pozváni studenti a peda-
gogové novoměstského gymnázia, aby seznámili 
posluchače se svými úspěšnými počiny z oblasti 
řečnictví, historie a anglického jazyka. Skupinový  
projekt Poppy Day  představili studenti sexty a 3. 
ročníku Lukáš Veselý a Marek Holeček. Pod vede-
ním Josefa Dvořáka vytvořili výstavu panelů v čes-
kém a anglickém jazyce, prostřednictvím které při-
pomněli význam Dne válečných veteránů a klíčové 
okamžiky a osobnosti  moderních českých  dějin 
od 1. sv. války do současnosti.  Paní Tamara Pecko-
vá, moderátorka pořadu, si také pozvala Jaromíra 
Chroustovského, studenta kvarty, se kterým si poví-
dala o jeho řečnickém vystoupení, s nímž  se umístil 
na 3. místě ve své kategorii v celostátním kole sou-
těže Young Demosthenes, ale také o jeho literární 
prvotině Duch, se kterou rovněž zaujal laickou i 
odbornou veřejnost. Jeho pedagogický doprovod, 
Evu Řádkovou a Kateřinu Šteidlovou (ZUŠ) pak 
zpovídala na téma pravidel soutěže a úskalí řečnic-
tví. Chcete-li si přečíst a poslechnout více, podívej-
te se na www.gynome.cz, kde také naleznete odka-
zy na obě rozhlasová vysílání. Mgr. Eva Řádková

Setkání padesátníků

Vážení občané Nového Města na Moravě 
a okolí narození v roce 1964, 

Kulturní a společenská komise rady města 
Nového Města na Moravě připravuje i letos na 
podzim tradiční setkání rodáků a přátel našeho 
města – padesátníků. 

Termín setkání je stanoven na sobotu 1. listo-
padu 2014. Zváni jsou všichni – nejen ti, kteří 
se v Novém Městě v roce 1964 narodili, někdy 
studovali nebo zde dnes žijí a pracují, ale i ti, 
kteří mají k našemu městu třeba jen blízký vztah. 

Pokud patříte mezi ně, ozvěte se prosím tajem-
nici komise. Tel: 566 598 425, e-mail: rita.skal-
nikova@meu.nmnm.cz .                              Děkujeme.

Kulturní a společenská komise
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Májový mítink přinesl 2 rekordy stadionu 
Po několikaleté přestávce se 24. května na no-
voměstském stadionu konal Májový mítink na 
dráze. Vedle místních atletů se závodů zúčast-
nili také závodníci odjinud. Byli jimi ukrajinský 
dálkař Orest Bulak či opavská běžkyně Barbora 
Blahutová. „Přálo nám počasí a k vidění byla 
skvělá atletika s výbornými výkony,“ popisuje 
trenér novoměstských atletů Petr Hubáček st. 
Publikum tleskalo především výkonům domá-
cích závodníků, kteří překonali hned dva rekor-
dy stadionu. V disku se to povedlo Jitce Kubelo-
vé za výkon 55,19 m a na dráze Petru Vitnerovi 
časem 3:52,9 min. Právě běh na 1500 m mužů 
byl vrcholem celého mítinku. Běželo se „o život“ 
a za vítězným Vitnerem se seřadili Lukáš Kourek 

(3:53,8) a Petr Zimola (3:54,7). I jejich časy by 
přitom stačily na překonání stávajícího rekor-
du. V napínavém závodu běžel ze starších žáků 
i Karel Kulíšek (4:17,9) a zástupce mladšího 
žactva Jiří Kabrda (5:29,6). Za zmínku stojí také 
výkon 539 cm dálkařky Lenky Novotné. -mah-

Výsledky: 
MUŽI 1500 m: 1. Petr Vitner 3:52,9 min.; 2. 
Lukáš Kourek 3:53,8; 3. Petr Zimola 3:54,7; 
4. Jiří Šacl 4:02,5 (všichni TJ Nové Město); 
5. Miloš Auersvald (Spartak Praha) 4:03,1.
Dálka: 1. Ores Bulak (Lvov, Ukr.) 687 
cm; 2. Tomáš Nejedlý 591 cm; 3. Petr 
Vitner 498 cm (oba TJ Nové Město).

ŽENY 1500 m: 1. Barbora Blahutová 
(Sokol Opava) 4:42,6 min.; 2. Lucie Mar-
šánová (TJ Nové Město) 4:44,3; 3. Ve-
ronika Sedláková 4:45,8; 4. Michaela 
Sedláková 4:48,5 (obě TJ Chotěboř); 5. Ka-
teřina Pulgretová (TJ Nové Město) 4:57,0.
Dálka: Lenka Novotná (TJ Nové Město) 539 
cm; 2. Nikola Špačková (Spartak Třebíč) 480 
cm; 3. Kristýna Pejchalová (TJ Nové Město) 
450 cm; 4. Sára Zámečníková 425 cm; 5. Ven-
dula Šírová 424 cm (obě Batt klub Nové Město).
Disk: 1. Jitka Kubelová 55,19 m; 2. Amálie 
Drimlová 25,12 m (obě TJ Nové Město); 3. 
Nikola Špačková (Spartak Třebíč) 19,48 m.

-mah-

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Světový pohár přinesl divácký rekord 
Byť se českým bikerům SP v závodě horských 
kol v Novém Městě nevydařil, sportovní zasta-
vení opět překonalo očekávání. Přispěly k tomu 
nejen výkony houževnatých jezdců, ale také 
úžasné obecenstvo. Bouřlivá divácká kulisa pro-
vázela všechny závody, které se v Novém Městě 
konaly. Do Vysočina Areny přišlo v poslední den 
soutěží 19 500 diváků. V průběhu závodů byly 
nejvíc obleženy všechny plůtky u trati, často až 
ve čtyřech řadách. Hlavní pozornosti se těšily 
zejména náročné kamenité úseky. Ovšem i na 

zdánlivě neatraktivních rychlých rovných čás-
tech byla trať zaplněna vyznavači horské cyklis-
tiky. „Návštěva byla nejvyšší ze všech ročníků. 
Diváci nám výbornou kulisou určitě pomohli 
v boji o kandidaturu na pořádání mistrovství 
světa. Chtěl bych jim poděkovat,“ řekl generální 
sekretář Světového poháru v Novém Městě Petr 
Vaněk. Jeho slova o výborných divácích potvrdil 
navzdory zklamání ze svého výsledku i olympij-
ský vítěz Jaroslav Kulhavý. „Všichni viděli, jak 
to v Novém Městě fungovalo. Atmosféra byla 

super a nedá se s jiným Světovým pohárem 
srovnat. Vysočina je reklama na vrcholovou cyk-
listiku,“ je přesvědčen Kulhavý. Atmosféra při-
pomínala nejlepší ročníky Zlaté lyže na starých 
tratích v lese Ochoza. Jeden ze sponzorů mítin-
ku dokonce nechal oficiálně změřit hlasitost fan-
dění. Fanoušci dosáhli hlasitosti 108,7 decibelů 
a ustavili nový rekord při cyklistických závodech. 
Generální manažer závodu Ján Svorada tak vy-
hrál sázku se sponzorem. Svorada věřil, že hla-
sitost přesáhne 100 decibelů. Přesáhla!   -mah-

Postup na Mistrovství ČR v moderní gymnastice 
Velkým úspěchem pro novoměstský oddíl je 
postup pěti děvčat na Mistrovství České re-
publiky v moderní gymnastice, které se bude 
konat v Hodoníně. O postup děvčata bojovala 
16. května v oblastním závodě. Nominaci si 
zajistily Patricie Šaclová a Kristýna Pejchalo-
vá, které se umístily shodně na 1. místě. Nikol 
Dítětová skončila na 2. místě a 3. místo obsa-
dily ve svých kategoriích Veronika Smolíková 
a Anna Šanderová. Medaile z těchto závodů si 

odvezly i naše nejmladší závodnice. Lucie Lo-
rencová získala stříbrnou a Karolína Nuhálová 
s Kateřinou Maluškovou bronzovou medaili. 
Pochvalu za své výkony si zaslouží i ostatní 
děvčata. Kromě tohoto důležitého závodu si 
děvčata ověřila své dovednosti s náčiním v po-
vinných sestavách základního programu na 
pohárových závodech ve Žďáru nad Sázavou 
a v Břeclavi. Všem děvčatům blahopřejeme. 

Lenka Zdražilová

Další výsledky: 

1. kategorie – 12. L. Klementová, 14. L. Fialová, 
15. Amálie Slonková, 16. M. Šenkeříková, 17. 
M. Zavadilová, 18. M. Slonková
2. kategorie – 5. J. Horváthová, 6. Antonie 
Slonková, 8. D. Bláhová, 11. H. Blahová, 13. M. 
Křivánková, 14. A. Vařejková
3. kategorie – 5. J. Svrčková 
4. kategorie – 6. D. Horváthová

Hasičský víceboj v Jihlavě 
Na sklonku dubna a května se na jihlavském 
náměstí konal již 6. ročník soutěže v hasičském 
víceboji O pohár primátora statutárního města 
Jihlavy. V soutěži šlo o co nejlepší předvedení 
zásahu za použití dýchacího přístroje, přičemž 
bylo třeba zdolat nástrahy přichystané tratě - 
např. překonání bariéry ve výšce 2 m, přenese-
ní žebříků, s jejichž pomocí bylo možné vylézt 
lešeňovou konstrukci vysokou 5 metrů. Soutěž 
byla také přehlídkou síly jednotlivých účastní-
ků. Závodníci museli pomocí úderů palice pře-

místit závaží o váze 75 kg, dále pak zvládnout 
práci s kladivem či přemístit figurínu o hmot-
nosti 80 kg. V kategorii mužů, kterých starto-
valo 81, se neztratili novoměstští hasiči, kteří 
pod vedením Jaroslava Štejdíře reprezentovali 
SDH Nové Město. Nejlépe se dařilo Jakubu Sle-
zákovi, jenž skončil na 8. místě. Hned za ním 
byl Jakub Stařík (9. místo) a Slavomír Mokrý 
(10. místo). „Klukům patří velké poděková-
ní za skvělý výsledek a vzornou reprezentaci,“ 
vyzdvihl jejich výkony Jaroslav Štejdíř.   -mah-

Florbaloví mistři 
na radnici 

V pátek 30. května přijal starosta města Michal 
Šmarda na radnici mladší a starší žáky a jejich tre-
néry – vítěze Orelské florbalové ligy. Novoměst-
ský florbal slaví největší úspěch ve své historii. 
Jak jsme vás již informovali, mladší žáci uspěli na 
finálovém turnaji v Poličce, starší žáci v květno-
vém finále v Dolních Bojanovicích. Nejlepší gól-
mankou finálového turnaje v Poličce byla vyhlá-
šena Michaela Malinová, nejlepším obráncem se 
stal Lukáš Kučera. V kategorii mužů získal cenu 
nejlepšího útočníka František Košík. Blahopře-
jeme k vítězství a přejeme další úspěšné turnaje. 

 -red-

Činnost a úspěchy Aerobic teamu 
Již několik let funguje v DDM kroužek aerobi-
cu. Děvčata jsou rozdělena do tří skupin. Kromě 
aerobicu je součástí tréninku i cvičení na nářadí. 
První skupina je určena pro začátečnice a mírně 
pokročilé. Odtud mohou děvčata postoupit do 
závodních týmů, jež musí absolvovat 2-3 trénin-
ky týdně. V současnosti tvoří mladší tým 14 děv-
čat ve věku 8 – 11 let (K. Vašíková, M. Pejchalová, 
L. Oravcová, K. Kunstmüllerová, T. Rovenská, B. 
Kučerová, Š. Janečková, B. Podařilová, D. Dani-
elová, M. Halová, M. Krejčíková, V. Peňázová, M. 
Pinterová). Hlavní trenérkou týmu je Aneta Be-
nešová, která  jej v letošní sezoně přivedla k velmi 
dobrým výsledkům s pódiovou skladbou Pomáda.  
Byly jimi 2. místo na soutěžích v Kunštátě a Mo-
ravských Budějovicích či 3. místo před domácím 
publikem a v Třebíči. Starší tým ve věku 10-13 

let (V. Drápová, J. Svrčková, N. Dítětová, S. Ko-
sourová, V. Košíková, K. Ondřejková,  T. Halová, 
J. Hloušková, L. Kadlecová, B. Podařilová, E. 
Krejčí, M. Chroustová, P. Prokopová, A. Chalup-
ská,  A. Víšková,  E. Oravcová, V. Střešňáková,  D. 
Ovčačíková) vede zkušená trenérka Míša Hradi-
lová, která je autorkou pódiové skladby Výlet do 
Paříže, se kterou byl tým také úspěšný. Vyzdvih-
nout je třeba 1. místo v závodech v Novém Městě, 
2. místo v Třebíči či 3. místo v Kunštátě a Morav-
ských Budějovicích. Při trénincích ještě pomáhají 
začínající lektorky L. Kosourová, Z. Vrbecká a L. 
Průdková, kterým  patří poděkování za jejich ce-
loroční činnost. V příštím roce rády uvítáme nové 
dívky ve věku 6 - 8 let. Dále chceme otevřít hodinu 
aerobicu pro začínající a mírně pokročilé dívky ze 
6. - 9. tříd.                                                                            -sob-

Fotbalisté přepisují historii
Letošní sezona novoměstské fotbalisty sice hod-
ně bolela, ale byla doposud nejpovedenější. Vý-
sledkem je konečné 3. místo v tabulce a rekordní 
bodový zisk. Už v 26. kole dosáhli naši fotbalisté 
magické hranice 50 bodů v jedné sezoně. Připsali 
si je po zápase s týmem z Bohunic, který porazili 
jednoznačně 3:0. Následovala nešťastná prohra 
1:0 na hřišti průměrného Blanska. Chuť si fotba-
listé spravili v posledním utkání před domácími 
diváky, kdy nastoupili proti mužstvu z Uherské-
ho Brodu. Ještě před výkopem předal trenér Vr-
choviny Marek Štukhejl fanouškům dort ve tvaru 
a barvách domácího dresu a reklamní plachtu 
s nápisem FANS KLUB VRCHOVINA. Šlo o 
poděkování za přízeň, které se ze strany fanouš-
ků našim fotbalistům dostávalo. V zápase, který 
začal ve vlažném tempu, převzala Vrchovina vel-
mi brzy iniciativu a dokazovala, že její 3. místo 
není náhodné. Fotbalisté se nebáli kombinovat 

a vytvářeli si šance. „Góóól“ si však fanoušci za-
křičeli až v průběhu 2. poločasu. V 52. minutě se 
hlavou trefil Tomáš Toufar. Vzruch přinesla také 
56. minuta, kdy sudí proti domácím odpískal 
spornou penaltu. Hrdinou zápasu se však stal 
golman Petr Skryja, který vystihl směr a míč vy-
razil. „To byl rozhodující moment zápasu. Hosté 
se poté již k žádné vyložené akci nedostali a zá-
pas se pomalu dohrával,“ poznamenává trenér 
Štukhejl. Definitivní tečku přinesla druhá minuta 
nastavení, kdy pojistku do prázdné brány přidal 
Pavel Smetana. Vrchovina podávala vyrovnané 
výkony, hráči dokázali stát při sobě, nezalekli se 
favoritů a katapultovali se mezi nejlepší. „Třetí 
místo je v historii klubu největší úspěch. Proje-
vuje se několikaletá koncepční práce s mládeží a 
vytváření podmínek pro mladé fotbalové podhou-
bí,“ říká místopředseda klubu Roman Wolker.    
 -mah-

Tahouni se ozdravují
Současné výkony fotbalistů nejsou jedinou 
dobrou zprávou z novoměstské kabiny. Za 
zmínku stojí také zlepšující se stav zraněných 
hráčů. Brankářská jednička Jan Vítek se již 
těší dobrému zdraví a chodí do práce. Aby ná-
vrat na zelený pažit nebyl uspěchaný, dohodli 
se s trenérem Markem Štukhejlem, že si Ví-
tek do konce této sezony od fotbalu odpočine. 
Tím pádem bude připraven pro příští období a 
nadcházející ročník. Dvojce mezi tyčemi Filipu 
Michálkovi, který nebude v dobrém vzpomínat 
na domácí zápas s Pelhřimovem, se daří lépe. 

Lékaři mu již ze spodní čelisti sundali fixa-
ci, která mu znemožňovala pohyb na dvakrát 
zlomené čelisti. Universál Lukáš Wolker má 
odstraněné stehy po plastice předního křížo-
vého vazu. Pomalu začíná rehabilitovat, návrat 
na trávník však nemůže uspěchat. Je jisté, že 
novou sezonu nestihne od samého začátku. 
Lépe se daří také středopolaři Kamilu Skalní-
kovi, jenž má zlomenou nohu. Je po rehabilita-
ci a lékaři mu již odstranili destičku ze srostlé 
kosti. Letní příprava by ho tak neměla minout. 

-mah-

Novoměstský horolezec Radek Jaroš vyráží 
1. července do Pákistánu zdolat K2, poslední 
z osmitisícovek, kterou ještě nemá na svém se-
znamu. Pokoušel se o ni již v roce 2001, počasí 
ale bylo proti němu. Jeho spolulezci budou Petr 
Mašek, Jan Trávníček a Martin Havlena. Držme 
všem palce. Více informací najdete na webových 
stránkách Radka Jaroše www.radekjaros.cz.   -svj-

Jarošova poslední 
osmitisícovka

Aktuální zprávy 
ze sportu najdete na:

www.noviny.nmnm.cz

Republikové finále v atletickém čtyřboji
Ve dnech 12. - 13. června se konalo za naší účasti 
v Břeclavi republikové finále v atletickém čtyřboji 
starších žáků. Soutěže se zúčastnila nejlepší druž-
stva všech čtrnácti krajů ČR. Již skutečnost, že náš 
tým mohl v této vrcholové soutěži porovnat své 

síly s předními českými atlety, byla pro naši školy 
dosavadním vrcholem ve sportovních soutěžích. 
Družstvo 1. ZŠ v Novém Městě na Moravě ve slo-
žení Tomáš Trojánek, Karel Kulíšek, Lukáš Kuče-
ra, Filip Kaša a Ondřej Homolka se silné konku-

rence nezaleklo a bojovalo naplno již od běhu na 
60 m, po němž jsme se pohybovali uprostřed star-
tovního pole.   PaedDr. Miroslav Jurek, učitel 1. ZŠ

Celý článek si můžete přečíst na webových 

stránkách Novoměstska v rubrice sport.
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Nemocnice a pod zastávkou Vzpomínka na dobrého člověka a obětavého lékaře

Doktor medicíny Miloš Štursa nastoupil do 
okresní veřejné nemocnice v Novém Městě na 
Moravě 1. listopadu 1940.  Stal se prvním pri-
mářem interního oddělení. Na nové působiště 
přišel ze Zemské nemocnice v Brně. Ale přišel 
rád, protože se vracel do svého kraje. Narodil 
se 29. listopadu 1907 v Mirošově, obci nedaleko 
Nového Města na Moravě. Měl čtyři sourozence 
a jeho otcem byl rolník František Štursa. Ten 

dopřál synovi studium na novoměstské reál-
ce a později na Lékařské fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně. V okresní nemocnici působil 
primář Miloš Štursa deset let. Na interním 
oddělení bylo tehdy k dispozici 180 až 200 lů-
žek. Prováděly se tu i složité operace a vyšetře-
ní. Lékařské povolání bral doktor Štursa jako 
životní poslání. V jeho osobních zápisech je i 
toto vyznání: „Poslední světová válka a vystup-
ňovaná potřeba lékařské péče nedopřály mi nej-
menšího oddechu. Myslím, že jsem splnil svoje 
poslání primáře oddělení vnitřních chorob v 
daných podmínkách co nejlépe.“(Mimochodem 

– pan primář pomáhal za okupace i jinak. Tře-
ba tím, že několik lidí, kterým hrozilo zatčení, 
ukrýval na infekčním oddělení. Tam se gestapo 
většinou neodvážilo.) Miloši Štursovi se dařilo 
i v soukromém životě. Jeho partnerkou se sta-
la Jarmila Čudová z Jemnice, dětská lékařka. 
Svatbu měli 25. července 1942 v kostele svatého 
Petra a Pavla v Bobrové. Paní Jarmila pracovala 
nejdříve na interním oddělení, po ustavení dět-
ského oddělení ho vedla jako ordinářka. Narodi-

ly se jim dvě dcery – Helena a Vlasta. V Novém 
Městě měl také primář Štursa řadu přátel. Pa-
třili k nim malíř a grafik Karel Němec, MUDr. 
Josef Svítil, PhDr. Josef Mikulec, děkan Matěj 
Müller. Doktor Štursa byl věřící člověk a nijak se 
tím netajil. S rodinou chodil na mše do kostela 
sv. Kunhuty, děkana Müllera často navštěvoval. 
A to nebylo v tehdejší době žádoucí. „Po osma-
čtyřicátém roce navíc nemohli soudruzi tatínko-
vi odpustit, že ani on, ani maminka nevstoupili 
do strany.  Proto byl v roce 1950 přeložen do 
krajské nemocnice v Jihlavě,“ potvrdila paní 
Helena Otáhalová, dcera primáře Štursy. „Za 
údajnou lékařskou pomoc členu protistátní 
skupiny byl 20. dubna 1958 zatčen a odsouzen 
na deset let. Pustili ho za dva a půl roku na zá-
kladě amnestie prezidenta republiky. Pak ho 
přesouvali z jednoho lékařského místa na druhé. 
Nakonec působil osm let jako primář na interně 
v nemocnici v Hustopečích.“ MUDr. Miloš Štur-
sa zemřel 4. února 1999 v Brně. Na Novoměstsko 
se i v posledních letech svého života rád vracel. 

Věra Rudolfová

Pro někoho možná netušenou památkou na to, 
že Nové Město bývalo okresním městem, je zdej-
ší nemocnice. Když se rozhodovalo, kde postavit 
okresní nemocnici, bylo vybráno Nové Město 
právě proto, že bylo centrem tehdejšího politic-
kého okresu a leželo na rozdíl od Žďáru a Bystřice 
v jeho středu. Přípravné práce stavby byly zahá-
jeny v roce 1936. Projekt z následujícího roku 
vypracoval brněnský architekt Bedřich Roze-
hnal, patrně náš nejvýznamnější autor nemoc-
ničních zařízení. Jeho funkcionalistický projekt 
nemocnice s důrazem na vhodný výběr lokality 
a krajinářskou úpravu okolí je považován za 
nejkvalitnější architektonickou realizaci prv-
ní poloviny 20. století v našem městě. Bohužel 
při pozdějších přestavbách jednotný funkcio-
nalistický duch stavby vymizel. Rozehnalovým 
průkopnickým činem bylo postupné opouštění 
zažité tradice oddělovat jednotlivé funkce ne-
mocnice do samostatných budov. V projektu 
hlavní budovy poprvé propojil pavilony do jed-
noho monobloku. Staveniště nemocnice ožilo 
v říjnu 1937 a 21. srpna 1938 se slavnostně 
kladl základní kámen. Následná mobilizace 

pak práce dočasně zastavila. První etapa vý-
stavby nemocnice byla ukončena v roce 1940. 
V té době již stál hlavní pavilon s operačními sály 
a lůžkovými odděleními, izolační (infekční) pa-

vilon, prosektura a hospodářská budova. Jelikož 
v novostavbě nemocnice byli od září 1940 na ně-
kolik měsíců ubytováni žáci německé obecné ško-
ly z Porýní, mohl být zahájen ambulantní provoz 

nové okresní veřejné nemocnice až 15. listopadu 
1940. Prvními primáři se stali MUDr. František 
Matis (chirurgie) a MUDr. Miloš Štursa (in-
terna), k ruce jim bylo i pět lékařů - sekundářů. 
Místa ošetřovatelek zastávaly milosrdné sestry 
sv. Kříže z Kroměříže. V letech 1940–1941 byly 
též dle návrhu Bedřicha Rozehnala postaveny 
další tři budovy: patrová stavba okresního cho-
robince, která po dostavění začala sloužit jako 
interní pavilon, dům pro řádové sestry, později 
přeměněný na neurologický pavilon, a vrátnice. 
Výstavba související s nemocnicí pokračovala 
i krátce po válce. Ve svahu na druhé straně sil-
nice byl postaven malý obytný soubor domů pro 
lékařský personál. Podle návrhu brněnského ar-
chitekta Oskara Pořísky tu v letech 1947–1948 
vyrostly čtyři dvojdomy, svým vnějším vzhledem 

odkazující ještě k doznívající tradici funkciona-
lismu. Lékařské domy si na rozdíl od nemoc-
nice svou autentickou podobu udržely dodnes.

Vít Křesadlo

V duchu funkcionalismu pro zdraví lidu

Začátkem května 1945 končila druhá světová 
válka. Tehdy jsem na dvorku rodného domku 
na Ždárské ulici seděl na stoličce a sledoval 
skotačení malého kůzlete. Vysoko ve vzduchu 
letělo několik letadel. Běžel jsem to sdělit mat-
ce do kuchyně. Když jsme se vrátili na dvorek, 
začala letadla shazovat bomby, které vybucho-
valy v okolí našeho domku. Matka mě a sestru 
odvedla do našeho klenutého sklepa, kde ještě 
bylo uskladněno krmivo pro domácí zvířata – 
králíky, slepice, kozy, prase a husy. Tady jsme 
trávili nějakou dobu, než přiběhl otec, který 
byl zaměstnán v místní nemocnici, a odvedl 
nás do protileteckého krytu. Ten se nacházel 

pod interním pavilonem nemocnice. Později 
jsme přešli do většího krytu pod chirurgickým 
pavilonem s prostorem pro zdravotnickou 
péči, lůžky pro pacienty, sociálním zázemím, 
vzduchotechnikou, náhradními zdroji energie, 
vody a nejnutnějších potravin. Když pominu-
lo nebezpečí náletů a vraceli jsme se do naší 
chalupy, viděli jsme trosky dvou domů zasa-
žených bombami. Bylo to v místech, kde nyní 
stojí Dům s pečovatelskou službou. Druhý se 
nacházel na ulici Vlachovická. Bývalé protile-
tecké kryty jsou již delší dobu zrekonstruované 
a slouží modernímu provozu místní nemocnice. 

Josef Cícha

Jak ten čas letí!

Za čtyřmi dvojdomy, které byly postaveny pro 
zaměstnance nemocnice v letech 1947 až 1948, 
začínala louka a pole, táhnoucí se až k lesům Ši-
benice, Harusák a Ochoza. Od června roku 1905, 
kdy byl zahájen provoz na trati Tišnovka, zde 
stála železniční zastávka, ke které vede od města 
cesta vroubená kaštany i dnes. Jedná se o ulici 
Purkyňovu, kde na jejím spodním konci stávaly 
letité chaloupky rodin Mrázkových, Houdko-
vých, Trávníčkových a Altových. Kousek pod 
nimi bylo zahradnictví pana Bojanovského. Od 
roku 1948 přinesla do této části města změnu 
výstavba podniku Chirana, dnes Medin a.s. V 
té době byla také u zastávky postavena vlečková 
kolej, pro dopravu materiálu ke stavbě podniku. 
Ta byla zrušena až začátkem 60. let. V roce 1965 
začala pod zastávkou první výstavba  třípatrové-
ho dvojdomu č.p. 724 a 725, a to svépomocí čle-
nů Stavebního bytového družstva (SBD) Chira-
na. Přestože nikdo z nich nebyl zedníkem a praxi 
získávali až během stavby, dílo zdárně pokračo-
valo pod stavebním dozorem Šanghajáků, pana 
Zdražila a vedoucího stavby Františka Beneše. 
Na odborných pracích občas pomohli zedníci z 
Chirany, pánové Pařil a Řádek. Elektroinstalaci 
zajistily komunální služby z Nového Města. Shá-
nění stavebního materiálu a stavebních strojů 
bylo však doslova „partyzánštinou“. Materiál se 
získával, kde se dalo. Se svozem pomáhal autem 

„Erena“ Miroslav Černý, s lešením, které nemoh-
li sehnat, pomohl pan farář z Křižanova. Problé-
mem byla doprava rozměrných panelů do výšky 

třetího patra, kam nedosáhlo rameno autojeřá-
bu. V Ostravě byl jeden jeřáb zasypán v hromadě 
uhlí a ten byl převeden na národní podnik Chi-
ranu. Opravili ho, lana k jeřábu si museli „vy-
půjčit“, pro jeho pojezd použili vyřazené pražce 
a koleje. Do bufetu na zastávku, který vedl pan 
Kolář, chodili zedníci nejen na svačiny ale také 
na posezení s lékaři z nemocnice. Byli mezi nimi 
například doc. MUDr. Mann, MUDr. Tůma, ale 
také pracovníci pro poslední služby člověku, pá-
nové Mokrý a Alt. U piva však bylo všem dobře 
a tituly zde nehrály roli. Dokončení dvojdomu 
bylo uskutečněno v roce 1968. Poté začala vý-
stavba dalších domu. Hned vedle se jednalo o by-
tovku Státních lesů č. p. 847 a 848 a šestibytov-
ku 875. Pro SBD tehdy stát poskytoval finanční 
půjčky, ale veškerý materiál na stavbu a stroje 
si museli stavebníci zajistit sami. Budovatelé 

domu č.p. 724 a 725 spláceli svoji půjčku 30 let. 
(Podle vzpomínek pamětníků Jiřího Dvořáka a 

Zdenka Koudely)  Jiří Janíček 

„Partyzánští stavebníci“ pod zastávkou

V  příštím čísle:
Betlém

Více fotografií naleznete 
na webu:

fotogalerie.nmnm.cz

Stará  zástavba  na nynější Purkyňově ulici

Pohled pod zastávku z Korsiky. Uprostřed Bojanovského zahradnictví, 
vlevo původní zástavba Purkyňovy ulice.
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

14. 4. 
19. 5.
23. 5. 
29. 5.
31. 5.
 2. 6.
6. 6.

Nikola Mitrášová 
Václav Řeháček
Anna Němečková 
 Tereza Žáková
 Šustr Jakub
Stella Rychlá 
Jan Starý

Anna Markvartová
Ladislav Fajmon 
Jaroslav Kott
 Marie Jarošová
Božena Němcová
František Jindra 
Vlasta Rousková
Marie Kachlíková
Věra Kotasová
Soňa Leinweberová
Helena Hrušková

80
 75
88

  75
85

 88 
93
89
88
80
88

Významná červencová výročí

12. 5. 
17. 5.
20. 5.
28. 5.
29. 5.

2. 6. 
12. 6.

Marie Kocianová (Nové Město, 1939)
Helena Lamplotová (Nové Město, 1935)
Věra Hamerníková (Nové Město, 1929)
Pavel Odehnal (Nové Město, 1946)
Jan Bednář (Nové Město, 1958)
Jarmila Dvořáková (Radňovice, 1931)
Františka Pýchová (Nové Město, 1924)

Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 1

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz,

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

so 9 - 13, ne 14 - 18 hod.

1. 7. 
5. 7.
5. 7.
8. 7.

14. 7.
15. 7.
15. 7.
16. 7.
19. 7.
20. 7.
31. 7.

Vzpomínka

6. 7. 1999 zemřel v Novém Městě na Moravě Jiří 
Šebek - čestný občan NMnM, akademický malíř 
a grafik, 15. výročí úmrtí (narodil se 16. 10. 1922 
v NMnM)                   
9. 7. 1944 zemřel František Trnka, profesor a spi-
sovatel, sestavil a vydal Novoměstské kroniky, 70. 
výročí úmrtí (narodil se 13. 8. 1882 v Nové Vsi u 
NMnM)
16. 7. 1824 zemřel v Brně Daniel Matyáš Ně-
mecký, lékař, 190. výročí úmrtí, (narodil se 13. 2. 
1762 v NMnM)
25. 7. 1949 zemřel v Okarci v okr. Třebíč  Petr 
Křička, básník, překladatel, 65. výročí úmrtí                        
(narodil se 4. 12. 1884 v Kelči)

Kdo v srdcích žije, 
neumírá.

21. července si připo-
meneme 10. výročí 
úmrtí sestry, maminky 
a babičky, paní Růženy 
Foumové z Nového 
Města na Moravě. 
Vzpomínají syn a dcera 
s rodinou.

Stomatologická pohotovost

5. 7. MUDr. Eva Jurková, Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, 566 522 442
6. 7. MDDr. Tomáš Ludin,  Poříčí 11, Velké Me-
ziříčí, 566 522 442
12. 7. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
13. 7. MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, 
Nové Město na Moravě, 739 093 334
19. 7. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 566 522 442
20. 7. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 
566 562 619
26. 7. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Vel-
ká Bíteš, 607785326
27. 7. MUDr. Petr Filla, Střední 5, Velké Mezi-
říčí, 566 524 275

Minibazar

Městská policie informuje

Dne 23. 5. byl strážníkům oznámen roj včel, které 
ohrožovaly majitele zahrady i kolemjdoucí. Hlíd-
ka prostřednictvím operačního střediska HZS 
Kraje Vysočina přivolala na místo zásahovou 
jednotku SDH Nové Město, která provedla likvi-
daci roje. Ke zranění osob nedošlo. Dne 8. 6. se 
dostavil na služebnu návštěvník města a předal 
strážníkům dva lovecké psy, kteří volně pobíhali 
v k.ú. Nového Města. Následnou prohlídkou psů 
bylo zjištěno, že jsou tetováni a díky tomu se po-

dařilo zjistit majitele, který byl z obce Olešinky. 
Dne 12. 6. prováděli strážníci na žádost PČR asi-
stenci a usměrňování dopravy na ul. Mírová, kde 
došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a 
cyklisty. Dne 13. 6. bylo oznámeno na služebnu 
městské policie, že v prodejně Teta na Komenské-
ho náměstí došlo ke krádeži zboží. Díky kame-
rovému systému, který se v prodejně nachází, se 
podařilo zjistit pachatele a následně věc vyřešit 
uložením blokové pokuty. Jiří Hradil, velitel MP

manželství

Ludmila Ptáčková, Karel Petrýdes 
Lucie Benová, Karel Maláč

24. 5.
14. 6.

Dne 31. května 2014 uplynulo 10 let, kdy nás opus-
til pan Vladimír Zdražil ze Slavkovic, který by se 
11. července 2014 dožil 60 let. S láskou vzpomínají 
rodiny sourozenců.

Mladí manželé koupí rodinný dům v Novém 
Městě na Moravě. Slušné jednání. Tel.: 731 859 
655.
Prodám zahradu s chatkou a skleníkem směr Tři 
kříže č.p. 2483/5, voda, elektřina, 400 m² za 200 
tis. Kč s možností přikoupení sousední identické 
zahrady č.p. 2483/7 za 120 tis. Kč. Tel.: 720 204 
059 od 17 hod. Nebo SMS.
Prodám chlapecké oblečení 8 – 12 let. Celoroč-
ní, hlavně trika, mikiny, bundy. V dobrém stavu, 
cena dohodou. Tel.: 737 807 253.
Hledáme zahrádku k pronájmu v Novém Městě. 
Tel.: 734 137 775.
Prodám útulný, slunný byt 2+1 na ul Drobného, 
1.patro, cihlový, částečně inovovaný, veškerá ob-
čanská vybavenost, 2 sklepy, zázemí domu. Kon-
takt na přímého majitele, tel.: 773 999 190.
Koupím chalupu v blízkosti Nového Města na 
Moravě. Peníze hotově. Tel: 603 935 883.
Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prostory v 
rodinném domě v Novém Městě na Moravě, Štur-
sova ul. 487 (3 místnosti se samostatným vcho-
dem, vhodné jako lékařská ordinace, ev. kancelá-
ře). Jedná se o současnou zubní ordinaci MUDr. 
V. Dvořákové. Tel.: 728 685 788.
Koupím 6 ks použitých tabulí z pozinkovaného 
vlnitého plechu. 2m x cca 90 cm. Tel.: 605 250 
493.
Prodám plechovou, bíle smaltovanou vanu 
140x70cm (hl.40 cm). Minimálně používanou. 
Tel.: 605 250 493.
Hledám pronájem bytu 1+1 či 2+1. Tel.: 733 214 
768, mail: lucmo@seznam.cz.
Hledám k pronájmu garáž v Nové Městě na Mo-

ravě. Tel.: 776 338 899.
Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy, Jambora, 
Blažíčka, Jíry,  plastiky bronz od p. Štursy, Ma-
kovského i jiné koupí sběratel, platba v hotovosti, 
čestné jednání. Vaši cenu respektuji. Tel.:  777 757 
500. 
Koupím zahradu, zahradu s chatkou, rybník i 
zemědělskou půdu, louku v blízkém okolí Nové-
ho Města. Zlaté mince, zbraně 2. svět. válka. Tel.: 
777 757 500.
Prosím poctivého nálezce zeleného čipu na řetíz-
ku v automatu na mléko v neděli 25.5., aby jej do-
ručil na ztráty a nálezy podatelny MěÚ (příp. vho-
dil do schránky) nebo na městskou policii. Děkuji 
za laskavou pomoc a ohleduplnost. 
Koupím Vari, Tera nebo MF 70 s lištou nebo bub-
nem, případně celou sestavu, porucha i nekom-
pletní nevadí. Volejte prosím tel.: 731  487 850 
nebo pište na e-mail fousacek@centrum.cz. 
Prodám použitá okna a žaluzie, zbytky obkladů 
a dlažeb, pánské kolo, žížaly na likvidaci odpadů. 
Levně, tel.: 604 633 304.
Prodám starší rodinný domek, obec Věžná. Cena 
dohodou. Tel.:  737 355 077.
Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 u nemocnice, 
částečně zařízený. Volný od 9-10/2014. Tel.: 608 
274 565.
Přenechám dvojhrob č. 220, 221 na katolickém 
hřbitově v Novém Městě na Moravě. Tel.: 602 856 
557.
Hledám šikovnou ženu na pozici obchodní zá-
stupkyně kosmetické firmy Mary Kay. Informace 
na tel.: 777 616 532.
Prodám pneu: 155/80 R-13 letní 2x, 175/65 

R-14 letní 4x, 175/65 R-14 zimní 5x. Vše zánovní. 
Dále piano August Föerster. Tel.: 731 286 890.
Prodám téměř nepoužité golfky Chicco Multi-
way Evo (zelené). Záruka do května 2016. Cena 
2 900 Kč. Nevhodný dárek. Tel.: 774 273 531.
Koupím chatu (chatku) se zahradou v Novém 
Městě na Moravě. Tel.: 739 331 149.
Hledám k dlouhodobému pronájmu malou dílnu 
cca 40 m² v NMnM a blízkém okolí. Tel.: 732 674 
490.
Koupím byt v osobním vlastnictví v Novém Měs-
tě, 3+1 nebo 4+1. Tel.: 603 487 920.
Pronajmu byt 3+kk v rod. domku v NMnM od 
1.8. 2014. Možnost používání zahrady a garáže. 
Tel.: 605 562 482.
Pronajmu nově zrekonstruované prostory na 
Masarykově ul. 212 v NMnM. Tel.: 606 585 283.
Prodám med. Cena 110 Kč/kg. Tel.: 702 335 771.
Prodám pěkný byt 4+kk (3+1) v lokalitě u ná-
draží, 1. patro. Byt má vyměněná okna, 2 sklepy, 
dům ve velmi dobrém stavu s vlastní plynovou 
kotelnou, nová střecha, zateplení, izolace. RK ne-
volat. Tel.: 724 771 581.
Prodám stavební kolečko bantamové za 600 Kč, 
původní cena 1000 Kč. Tel.: 774 560 756.
Prodám chalupu se zahradou v Nové Vsi u No-
vého Města na Moravě. Cena dohodou. Tel.: 728 
776 016.
Pronajmu zařízený byt 1+1 v Brně (nejlépe stu-
dentům). Volný od srpna 2014. Tel.: 604 685 442.
Prodám horské kolo zn. DEMA, vel. 24". Velmi 
zachovalé, cena dohodou. Tel.: 737 765 493.
Přenechám větší jednohrob i s náhrobkem na ka-
tolickém hřbitově, tel. :  603 211 565, po 18.hod.

Díky, paní učitelko!
Není obvyklé mít v dětství štěstí na učitele, na kte-
rého člověk vzpomíná ještě na prahu sedmdesátky. 
My jsme takové štěstí měli ve 4. a 5. třídě s Hele-
nou Lamplotovou, tehdy ještě Hermonovou. Žáci 
z ostatních tříd nám záviděli mladou, krásnou a 
milou učitelku, která svůj pracovní i osobní život 
spojila s Novým Městem. V naší třídě si po ukon-
čení studia odbývala svůj pedagogický křest, ještě 
po mnoha letech na nás opakovaně vzpomínala 
a pamatovala si i naše jména. Dcera klempíře z 
Křižánek měla pro toto povolání vrozené nadání. 
Vyučovací den jsme začínali lidovou písničkou. Ne-
zapomenutelný byl výlet na Devět skal s přespáním 
v tamější chatě a držením noční hlídky. Intenzitou 
zážitku se mu nevyrovnal žádný z mnoha pozděj-

ších školních zájez-
dů. S paní učitelkou 
Lamplotovou jsem se 
později setkávala při 
jejích návštěvách mu-
zea. Ještě v důchodu 
pomáhala své sestře 
na Křižánkách dělat 
výstavy se zaujetím, 
které by mohl závidět 
profesionální muzej-
ník. Vedle činorodosti 
vynikala patriotismem a láskou k přírodě. O jejím 
těžkém životě se ztrátou obou synů a manžela mu-
sel přemýšlet každý, kdo se s ní 22. května přišel 
rozloučit.                            Zdenka Chocholáčová

Odešla, ale zůstala v 
srdcích těch, kteří ji 

měli rádi.

Dne 4. července 
uplyne 1 rok od chvíle, 
kdy nás navždy 
opustila paní Zdeňka 
Žáková z Olešné. S 
láskou vzpomínají 
manžel Pavel a děti s 
rodinami.

Kytičku na hrob po-
kládáme, je v ní skrytý 

vroucí dík, 
s láskou stále vzpomí-

náme, bylo krásné
 s tebou žít. 

Dne 5. července 2014 
vzpomeneme 15. vý-
ročí, kdy od nás náhle 
odešel milovaný man-
žel, tatínek a dědeček, pan Josef Rubín z Nového 
Města na Moravě. S láskou vzpomínají manželka 
Libuše, synové Radek, Zdeněk a Josef s rodinami.

Vzpomínka

„Bolest je ticho světa“

Dne 11. července 
uplynou už 4 roky, 
kdy nás v nedožitých 
40 letech opustila 
naše hodná dcera 
Andrejka Hlaváčková 
z Nového Města na 
Moravě. Kdo jste ji 
znali, vzpomeňte si 
s námi na usměvavou Áju. Moc nám chybí, stále 
vzpomínáme.
Rodiče, sestra Katka s manželem a dětmi

Čas plyne a nevrací, 
co vzal, jen bolest v 
srdcích zůstává dál.

Dne 30. června 2014 
jsme vzpomněli 10. 
výročí úmrtí pana 
Ladislava Vambery 
z Nového Města na 
Moravě. S láskou 
vzpomíná manželka, 
synové s rodinami a 
vnoučata.

VzpomínkaVzpomínka

Pozvánky

Pohledečtí sportovci pořádají 20. července tra-
diční přejezdy přes rybník. Prezentace závod-
níků bude od 13.30 hod. Start bude zahájen 
v 14.00 hod. Pro děti bude připraven bohatý 
kulturní program. O přestávkách se předsta-
ví  biketrialisté z AMK Hamry nad Sázavou. 
Hod sudem je samozřejmostí. Pro všechny 
kategorie jsou připraveny hodnotné ceny. 

Těší se na vás pohledečtí sportovci.

Svaz tělesně postižených pořádá 11. září 2014 
zájezd do jeskyní Moravského krasu a kostelu 
ve Křtinách. Upozorňujeme na změnu odjez-
du – nádraží ČD 5.45 hod., KD 5.50 hod. Cena 
zájezdu: členové STP 300 Kč, ostatní 350 Kč. 
Poslední přihlášky včetně zaplacení 23. 7. 2014 
od 14 do 14.30 hod. v KD. Zájemci se mohou 
přihlásit u p. Přívarové na tel.: 722 909 819.

A.T.I.C. ČR vyhlási-
la 6. ročník soutěže 
popularity turistic-
kých informačních 
center s názvem 

„Informační centrum 
2014“. Soutěž pro-
bíhá do konce čer-
vence. Budeme rádi, 

když podpoříte novoměstské IC na webových 
stránkách: http://www.denik.cz/infocentra/. 
Z každé IP adresy je možné hlasovat pouze jed-
nou. Děkujeme.                  

IC Nové Město na Moravě

Probíhající výstavy:
Padesát let Horácké galerie (do 31. 8. 2014) 
Výběr ze sbírkového fondu Horácké galerie, který 
se podařilo nashromáždit během padesáti let exi-
stence této instituce nákupy od autorů, soukro-
mých sběratelů a darů. 
Malíř a grafik Karel Němec /1879 – 1960/ 
(do 7. 9. 2014) 
Výstava ke 135. výročí narození novoměstského 
malíře a grafika Karla Němce. Výstava nabízí 17 
rozměrově větších grafických listů a je obohace-
na o ukázku štočků, ručně malovaných krabiček a 
iluminovanou knihu. 
Sdružení keramiků Brno / K poctě Tamary Di-
viškové  (do 27. 9. 2014)
Výstava keramiky, věnovaná člence Sdružení 
keramiků Brno paní Tamaře Diviškové k jejímu 
kulatému životnímu jubileu. 

Akce: 
1.– 4. července 2014
Novoměstské Slunohraní 2014
Více informací na www.slunohrani.cz
10. a 24. července 2014 
Čtvrteční kreativní podvečery
Podvečery budou probíhat během celých letních 
prázdnin.Vyzkoušíte si techniku vitráže, lidové 
podmalby na sklo, batiku na hedvábí a grafiku. 
Dílna bude probíhat od 16 do 22 hodin v prosto-
rách HG. Více informací se dozvíte na webových 
stránkách.
8., 15, 22. července 2014 v 9 hodin
Program pro děti: Talíře, misky, kachle
Program je určen dětem od 5 do 15 let. Společně 
si prohlédneme výstavu keramiky, povíme si jak 
vzniká a vytvoříme si výrobek z hlíny. Kapacita je 
omezena, můžete si rezervovat svůj vlastní termín. 
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Obrazy a sochy se spojily 
s osmitisícovkami
Na letní sezonu připravilo Horácké muzeum dvě 
zajímavé akce. Výstavu Jana Svobody, který žije 
a tvoří v Radňovicích. Výtvarník představuje ná-
vštěvníkům nejen obrazy, ale také sochy a nejrůz-
nější kutilské výtvory. S autorem se budete moci 
v tvůrčím duchu setkat také 16. července, kdy vás 
od 16 hodin provede výstavou a předvede ukáz-
ku techniky malby. Nenechte si tuto jedinečnou 
příležitost ujít. I děti si v průběhu výstavy přijdou 
na své, budou si totiž moci dotvořit předpřiprave-

né Svobodovy veselé obrázky. Druhou, na první 
pohled zcela odlišnou akcí je výstava fotografií, 
dokumentů, suvenýrů a horolezecké výbavy zná-
mého světoběžníka a dobyvatele osmitisícových 
hor Radka Jaroše z Nového Města. A co tyto dvě 
akce spojuje? Určitě úžasná energie a vytrvalost 
obou mužů a také to, že logo Radka Jaroše po-
chází právě z dílny Jana Svobody. Originál ve skle 
nám Radek Jaroš zapůjčil a na výstavě ho uvidíte. 

-svj-

Poznejte historii 
svého města

V Novém Městě na Moravě se ve dnech 29. 
až 31. května konal už podeváté neziskový 

divadelní festival s názvem Sbírka motýlů, 
který dobrovolnicky připravuje spolek Ly-
sina lenina. Jaký byl 8. ročník s podtitulem 
Člověče, po(us)měj se? Přišlo více než 1600 
diváků, odehráli jsme 10 divadelních před-
stavení, pořádali klaunskou dílnu a barevný 
průvod, uskutečnil se koncert a ohňová show 
a hlavně se Nové Město  na 3 dny změnilo 
v centrum živé kultury, která dělá radost. Při-
jely soubory z Prahy, Brna, Hradce Králové, 
Chebu a Jihlavy, mysleli jsme na diváky všech 
věkových skupin od mateřských a základních 

škol přes gymnázia až po dospělé publikum 
včetně seniorů. Všem partnerům (NMnM, 
NKZ, ZUŠ, DDM), mecenášům a především 
návštěvníkům děkujeme a těšíme se na příští 
ročník, který má pracovní název Pouliční-
ci. Novoměšťáci se můžou těšit na rozšíření 
nabídky akcí v ulicích města. Chystáme pře-
hlídku alegorických vozů, venkovní koncerty, 
komornější představení v nových prostorách, 
pouliční divadlo a kejkle všeho druhu. Ať žije 
Sbírka motýlů 2015!   Zdenka Sokolíčková

foto: Miloš Neuman

Nová sezona v KD

Upozornění pro návštěvníky 
městské knihovny

Od 30. června do 13. července bude 
městská knihovna UZAVŘENA. 

Od 14. července následuje prázdninový 
provoz: středa 9-11 a 12.30-18 hod., pá-
tek 9-11a 12.30-17 hod. 
Ostatní dny bude zavřeno.

Město přivítalo Pěvecký sbor Masarykovy univerzity 
Druhou červnovou neděli se v evangelickém 
kostele představil Pěvecký sbor Masarykovy uni-
verzity pod vedením sbormistra Michala Vajdy. V 
početném sboru, složeném zejména ze studentů 
či absolventů Masarykovy univerzity, jsme moh-
li vidět i novoměstské tváře. Umělecký vedoucí 
Michal Vajda založením tohoto sboru obnovil tra-
dici brněnských univerzitních pěveckých těles a 
v letošním roce spolu slaví již desáté výročí. Z pů-
vodních členů, kteří se na počátku dali spočítat na 
prstech jedné ruky, vytvořil za deset let jedno z ne-
prestižnějších smíšených těles. Svým uměním se 
takřka vyrovná i profesionálním souborům, což 

dokládá i hojná spolupráce na větších vokálně-in-
strumentálních dílech s Filharmonií Brno, Filhar-
monií Bohuslava Martinů, Moravskou filharmo-
nií aj. Na nedělním a capella koncertě zazněla 
široká škála stylově rozličných skladeb od chorá-
lu a děl renesančních autorů, jako byl Hans Leo 
Hassler, přes Liturgii sv. Jana Zlatoústého ve zná-
mé úpravě Petra Iljiče Čajkovského, skladby Petra 
Ebena, Zdeňka Lukáše či spirituál „Eliah rock“, 
jenž nadšené publikum dostalo jako přídavek. Za-
jímavý výběr skladeb i dobrý technický projev byl 
odměněn bouřlivým potleskem. Je vidět, že novo-
městské publikum dokáže kvalitu ocenit. -phal-

I v novoměstském kulturním domě končí prázd-
ninami sezona představení, koncertů a jiných 
akcí. Ovšem už nyní se můžete začít těšit na se-
zonu novou, která během podzimních měsíců do-
veze do Nového Města např. koncert české Tiny 
Turner, zpěvačky Věry Špinarové (13. 11.) nebo 
romantické balady Jakuba Smolíka (14. 10.). 
V rámci Večera legend přijede začátkem října Vla-
dimír Mišík s kapelou ETC, ze zábavných pořadů 
bude v předvánočním období připraveno před-
stavení Zdeňka Izera s pořadem Furtluftdurch. 
Již nyní si můžete vstupenky na koncert Jakuba 
Smolíka a Věry Špinarové zakoupit v předprodeji 
v informačním centru, což se cenově vždy vyplatí. 
Navíc s Novoměstskou kartou je na veškeré akce 
pořádané kulturním domem sleva 20 %. -kuku-

Koncert pro M. Jana Husa 
Sdružení Maneor uctí letos památku mistra 
Jana Husa pořadem dvou skvělých osobnos-
tí -  Štěpána Raka a Alfréda Strejčka. Sváteční 
podvečerní setkání nese název Koncert pro 
mistra Jana a koná se, jak pořadatelé uvádě-
jí, v „ předvečer “ významného Husova výročí. 
Můžeme si jej tak vychutnat více v klidu než 
v příštím jubilejním roce, kdy bude výročí připo-
mínáno masově. Hudební pořad ukazuje osob-
nost Jana Husa v originálním hávu. Netradiční 
portrét člověka hledajícího pravdu a naplnění 

slov Kristových za použití citací z Bible, spisů 
Jana Husa, Johna Viklefa, Petra z Mladenovic 
a Jana Karafiáta napsal Alfred Strejček. Štěpán 
Rak zde svojí hudbou naplno zúročuje dlou-
holetý zájem o středověkou hudbu a posunuje 
celý výraz do dramatických rozměrů, v nichž 
plně uplatňuje svou technickou a výrazovou 
originalitu. Rozjímat a zaposlouchat se můžete 
přijít v neděli 6. července v 19 hodin do evan-
gelického kostela v Novém Městě na Moravě. 

-Maneor-, -kuku-

Novoměstské informační centrum nově na-
bízí prohlídku centra města s průvodcem 
v dobovém kostýmu. Podíváte se do mázhausu 
a sklepa jedné z nejstarších budov ve městě, 
dozvíte se řadu zajímavostí z historie města. 
V červenci nabízíme tři prohlídky, a to ve stře-
du 9. 7. v 15 hodin, v neděli 13. 7. v 15 hodin 
a v neděli 20. 7. také v 15 hodin. Prosíme zá-
jemce o prohlídku, aby se dostavili na určený 
čas do IC na Vratislavově náměstí 114 (budo-
va Horáckého muzea). Cena je 50 Kč za osobu. 
Pokud budete mít zájem si prohlídku objednat, 
např. v rámci setkání spolužáků nebo jako 
zpestření firemní či rodinné události, volej-
te tel. 566 598 751 nebo 601 598 592.   -svj-

Rokytenská harmonika

13. července se uskuteční v Rokytně 
tradiční setkání harmonikářů Roky-
tenská harmonika. 

Začátek je ve 14 hodin na výletišti 
Obůrka. Všichni jste srdečně zváni.

Ohlédnutí za Sbírkou motýlů

Univerzitní symfonický orchestr 
z Anglie vystoupí v kulturním domě
85členný orchestr Manchester University Sym-
phony Orchestra vystoupí ve středu 23. 7. v 19 
hodin v KD v Novém Městě na Moravě. Na pro-
gramu budou skladby Richarda Wagnera, Serge-
je Prokofjeva a Ottorina Respighiho. Vstupné je 
50 Kč. Koncert má benefiční charakter a výtěžek 
bude věnován novoměstské organizaci DOMÁ-
CÍ HOSPIC VYSOČINA, o.p.s.. Využijte příleži-

tosti poslechnout si v našem městě ne tak často 
znějící zvuk velkého orchestru, příležitosti setkat 
se s podobně smýšlejícími lidmi, společně s nimi 
sdílet výjimečný kulturní zážitek a zakoupenou 
vstupenkou podpořit činnost poskytovatele 
služby domácí hospicové péče, kterou Domácí 
hospic Vysočina, o.p.s. poskytuje v Novém Měs-
tě na Moravě a přilehlém okolí. Vojtěch Zikmund

Hotel Rokytno má nového majitele

Zdevastovaný Hotel Rokytno, který zel po něko-
lik let prázdnotou, má nového majitele. Ten už 
dokonce začal s prvními opravami. „Mohu po-
tvrdit, že dražba byla úspěšná a hotel byl prodán. 
Nový majitel je z Brna,“ sdělil správce konkursní 
podstaty Miloš Bačík, pod jehož správu nemo-
vitost v poslední době spadala. „Jméno nového 
majitele prozradit nemůžu, ale mohu potvrdit, že 
Hotel Rokytno byl vydražen za 500 tis. Kč. Bylo 
to snad čtvrté, nebo páté kolo dražby. V roce 2007 

bylo těsně před dražbou upuštěno. Další dražby, 
které následovaly, byly neúspěšné. Cena se stále 
snižovala, nakonec byl objekt prodán za tuto část-
ku,“ vyjádřil se licitátor Josef Machů z dražební 
kanceláře Prokonzulta. „Jsme rádi, že se konečně 
podařilo objekt vydražit a že s ním nový majitel 
něco udělá. Byl totiž v havarijním stavu,“ dodal. 
Nový majitel zatím čeká na přepis a na vklad do 
katastru. „Když se nevyskytne žádná formální 
chyba, tak koncem měsíce června by mělo být vše 
hotovo,“ uvedl Josef Machů. Dlouhodobě opuš-
těné pohostinství utrpělo největší ránu při krupo-
bití v srpnu roku 2011. Střecha budovy byla silně 
poškozena a následkem toho vzal za své i interiér. 
Hlavně pokoje a společenská místnost ve druhém 
patře byly dešťovou vodou důkladně poničeny. 

„Jsme rádi, že Hotel Rokytno konečně někdo kou-
pil a že se o chátrající budovu začne starat. Dělalo 
nám to starosti, neboť vedle budovy je autobu-
sová zastávka a lidi, kteří tam čekali na autobus, 
ohrožovaly padající kusy střešní krytiny,“ nechal 
se slyšet předseda rokytenského osadního výbo-
ru Miroslav Lukeš. „Nový majitel mě hned kon-
taktoval s tím, že chce neprodleně zahájit opravy. 
Chce uvést objekt co nejdříve do takového stavu, 
aby neohrožoval kolemjdoucí,“ sdělil místosta-
rosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek. 
Město se dlouhodobě snažilo navázat spolupráci 
se správcem konkursní podstaty, aby zajistil bez-

pečnost místních i návštěvníků, kteří využívali 
sousední zastávku nebo procházeli okolo. Miloš 
Bačík se bránil nedostatkem finančních prostřed-
ků, k žádné nápravě dlouhodobě nedocházelo. 
Původně se restaurační zařízení nazývalo hosti-
nec U Plocků a svou nejlepší éru zažilo v době, kdy 
se jeho vedení ujal Josef Pavlík. Ten, tehdy už Ho-
tel Rokyto, proslavil široko daleko. Mnozí hosté si 

dodnes pamatují zdejší vyhlášené kulinářské spe-
ciality, jako byla například slavná rokytenská to-
pinka - osmažený chleba s česnekem, podušenou 
zeleninou a opečeným šunkovým salámem. Nový 
majitel prý o obnovení hostinské činnosti, ales-
poň v tuto chvíli, neuvažuje. Zato je rozhodnutý 
uvést budovu do pořádku a začal opravou střechy, 
která by si podobný zásah zasloužila už dávno. 
 -hzk-

Vážení čtenáři, 

v příštím čísle Novoměstska pro vás chystáme dva obsáhlé materiály - první o 
návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Novém Městě na Moravě, druhý o slav-
nostech Nova Civitas. Obě akce se uskutečnily v době, kdy bylo červencové No-
voměstsko již v tiskárně. 
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Každý týden pro vás aktualizujeme AKÈNÍ NABÍDKU na našich webových stránkách. Z ní vybíráme:
kapsièky pro koèky 100g
(rùzné druhy a pøichutì)

3,50 Kè

Flexi - samonavíjecí vodítko
(rùzné druhy)

sleva 10%

granule pro koèky 1,5 kg 
(sterilized a urinary)

 145 Kè

pelíšek molitan pro psy
(rùzné velikosti)

sleva 12%

granule pro yorkšírské teriéry 
0,5 kg a 1,5 kg 
(junior a adult)

od 129 Kè

vitaminové. tyèinky 
pro andulky  2 ks

 25 Kè

BIOSTAN
granule pro èinèily 1 kg 

 32 Kè

granule pro psy 15 kg 
(více druhù)

 v našem eshopu

od 644 Kèe k  
t

è s á kvali a

èeská kv litaa

tá
dvoule  

záruka e k  k
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Obchodní dùm Halina 1. patro, Vratislavovo nám. 126, Nové Mìsto 
na Moravì, tel. 608822562, email: pohodovyzookramek@seznam.cz

Akce platí od 15.6. 
do 15.7. nebo do 
vyprodání zásob

MALO A VELKOOBCHOD
S ELEKTROMATERIÁLEM A SVÍTIDLY
* poradenské místo v oblasti služeb energo (změna sazby, změna dodavatele energií,...)
* realizace a poradenství ve výstavbě fotovoltaických elektráren
* tepelná čerpadla - výpočty úspor, montáž, servis, poradna
* projektování - NN, VN
* elektromontáže

ZAME servisní, s.r.o.
ZAME servisní, s.r.o.

Palackého nám. 33
592 31 Nové Město na Moravě

IČ:  241 55 969
obchod@zame.cz

gsm: + 420 728 577 511

Po - Pá: 8:00 - 16:00, So 8:00 - 11:00

Uzávěrka dalšího vydání 
Novoměstska 
je 15. 7. 2014. 

Svoji plošnou inzerci 
zasílejte na e-mail: 

novomestskoinzerce@seznam.cz,
tel.: 602 740 881

Prodám střešní nosič 
na Mitsubishi Outlander 2. 

Úplně nový, nikdy nevyužitý. 
Cena dohodou. Tel.: 607 175 673

NOVÁ REKLAMNÍ 
PŘÍLEŽITOST PRO VAŠI 

FIRMU! EKOLOGICKÉ 
PAPÍROVÉ TAŠKY

NA PEČIVO
V NÁKLADU 50 000 ks!
www.taskyvysocina.cz

NOVOMĚSTSKO

Milé děti, 
mám ráda naše město a doufám, že vy také. Připravila jsem si pro vás zábavné úkoly, doufám, že se 
o našem městě dozvíte něco, co jste možná nevěděly. Pěknou zábavu!        Vaše kamarádka Martina

RÉBUSY

1. VRA      + +   -       IČKA       =

( Jméno pána, který stojí na kašně.)

2. BO     + -       KO      –      A      +      O     +      NOV     =

( Původní název Nového Města na Moravě.)

3. PA     +  -         KY         +         EK         =
(Jak se říká soše Píseň hor?)

Nápověda:

(Řešení:  1. Vratislav, 2. Bočkonov, 3. Pasáček)tis sáčky

Obecní budovy místních částí získají novou střechu
Rozdělené rozpočty umožňují místním částem 
Nového Města investovat vlastní finance přesně 
tam, kam chtějí. Díky tomuto opatření už také 
nejsou malé obce jenom městským přívažkem, 
ale plnohodnotnými součástmi města. „V Hlin-
ném proběhne výměna střešní krytiny na budově 
bývalé školy. Dnes je to budova osadního výboru, 
kde je jedna bytová jednotka a knihovna,“ sdělil 
místostarosta Nového Města na Moravě Stani-
slav Marek. Původní krytina na obecní budově v 
Hlinném je z roku 1938. „Už je špatná, dochází 
tam dokonce k zatékání, proto musí být vymě-

něna,“ dodal Marek. Celkové náklady na opravu 
střechy se budou pohybovat okolo 800 tis. Kč, 
vše bude hrazeno z rozpočtu obce, na rekon-
strukci se nevztahují žádné dotační tituly. Opra-
vovat střechu na obecní budově se chystají také v 
Jiříkovicích. Tentokrát jde o kulturní dům, který 
město před pár lety odkoupilo od zemědělského 
družstva. „Částka, kterou bude potřeba vynalo-
žit, je asi o sto tisíc vyšší,“ vyjádřil se Stanislav 
Marek. Obě budovy jsou místními často využí-
vány. Kulturní dům v Jiříkovicích se stal od doby 
převodu zázemím pro nejrůznější akce. „Pravi-

delně dvakrát týdně tam chodí ženy na cvičení, k 
tomuto účelu máme speciálně upravenou jednu 
místnost, takovou malou tělocvičnu. Každoroč-
ně děláme akce pro děti, jako je Start prázdnin 
nebo Bramboriáda. Organizujeme i akce pro do-
spělé, např. taneční zábavy,“ popsala předsedky-
ně Osadního výboru v Jiříkovicích Ilona Komín-
ková. Ani obecní budova v Hlinném nezůstává 
pozadu. Kromě místnosti osadního výboru je 
tam také prostor, který slouží jako volební míst-
nost, herna pro děti i ke sdružování místních ob-
čanů v případě schůzí a společenských akcí. -hzk-

V Rokytně oslavili Den dětí
Her, soutěží, odměn a překvapení není nikdy 
dost. Rokytenští dobrovolní hasiči to už dávno 
vědí, a proto ani na letošním Dnu dětí nic z toho 
nechybělo. „Tentokrát jsme ale udělali změnu. 
Každoročně se nám sem jezdí představit novo-
městská poloprofesionální hasičská jednotka. 
Tu už ale děti dobře znají, a tak jsme jim letos po-
zvali zdravotníky – záchranáře a cvičitelky psů,“ 
vysvětlila členka organizačního týmu Lucie On-

drová. Sanitka a její osádka malé oslavence do-
slova nadchla. Velmi ocenili možnost, která se 
jim jen tak nenaskytne, téměř všechno si mohli 
osahat a na vlastní kůži vyzkoušet. Dotazů bylo 
víc než dost, záchranáři zodpověděli všechny k 
plné spokojenosti. Další překvapení, tentokrát v 
podobě výcviku psů, přijaly děti  rovněž s nadše-
ním. Jitka Hrdinová z Fryšavy a její kamarádka 
Anička představily své čtyřnohé přátele, kteří ne-

jenže předvedli spoustu zajímavých kousků, ale 
ochotně se také nechávali hladit a drbat za ušima. 

„Nakonec si pejsci s dětmi i zasoutěžili. Překáž-
kovou dráhu, složenou ze slalomu a proskočení 
kruhem, absolvovali nejdříve čtyřnozí šikulové 
a hned za nimi i soutěžící děti,“ řekla Lucie On-
drová. K dobré náladě a všeobecné pohodě při-
spěl také DJ David Hamerský, který už je po léta 
nedílnou součástí rokytenského Dne dětí. -hzk-
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Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

 733 679 932
lenka.madericova@re-max.cz

AUTO … s.r.o.

       www.auto-auto.cz 

MITSUBISHI ASX 

369 000
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červenec výstava městská knihovna
červenec výstava Kam na prázdniny? Průvodci Vás inspirují městská knihovna
červenec výstava Horácká galerie
červenec výstava Jan Svoboda: Obrazy / objekty; výstava Radka Jaroše Horácké muzeum

4.7.   16:30 vernisáž Helena Puchýřová – Přívětivá krajina  KD Fryšava pod Ž.H.
5.7.     8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
6.7.   16:00 pro děti Divadlo Úsměv: Neposlušná kůzlátka Hotel Podlesí
6.7.   19:00 koncert Koncert pro Mistra Jana Evangelický kostel
8.7.     9:00 pro děti Program pro děti: Talíře, misky, kachle   (také 15. a 22.7.) Horácká galerie
9.7.   15:00 ostatní Poznejte své město – prohlídka města    (také 13. a 20.7.) Horácké muzeum

10.7.   16:00 workshop Čtvrteční kreativní podvečer         (také v 18:00 a ve 20:00) Horácká galerie
11.7.   21:30 film Letní kino: Okresní přebor Horácké muzeum
12.7.   15:00 sport Radňovice
13.7.   14:00 koncert Rokytenská harmonika
13.7.   16:00 pro děti Divadlo Úsměv: Koblížek na cestách Hotel Podlesí
16.7.   16:00 workshop Setkání s malířem Janem Svobodou Horácké muzeum
17.7.   15:00 beseda Horácké muzeum
17.7.   21:30 film Letní kino: Skafandr a motýl Horácké muzeum

18. - 20.7. sport
19.7.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
20.7.  13:30 sport Pohledecká lávka Pohledec
20.7.  16:00 pro děti Hotel Podlesí
23.7.  19:00 koncert kulturní dům
24.7.  16:00 workshop Čtvrteční kreativní podvečer         (také v 18:00 a ve 20:00) Horácká galerie
25.7.  17:00 ostatní Po stopách bratří Křičků sraz u Gymnázia
27.7.  16:00 pro děti Vratislavovo náměstí
27.7.  16:00 pro děti Hotel Podlesí
27.7.  20:00 divadlo Vratislavovo náměstí

1.8. ostatní Přehlídka místních kapel Koupaliště

výstava k 45. výročí založení ZŠ Leandra Čecha

Sdružení keramiků Brno; Karel Němec; 50 let HG

Přejezdy přes rybník, hraje Zuberská šestka
výletiště Rokytno

Proměny stáří, beseda s MgA. et. Bc. Lenkou Čurdovou

Bike sraz na Vysočině SOŠ Bělisko

Divadlo Tyjátr: Hrnečku, vař
Manchester University Symphony Orchestra 

Semtamfór: Povídání o pejskovi a kočičce
Divadlo z Předradí - Čáry báby Cotkytle
Semtamfór: Elektrická pumpa


