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Úspěšná návštěva prezidenta.
Miloš Zeman ocenil vřelé přijetí
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Nově vysázená
zeleň se ujala
Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil a med od místních včelařů. Na úvod byl prezident
ve čtvrtek 26. června Nové Město na Moravě. Sta- přivítán chlebem, který daroval pan Unčovský
lo se tak během jeho třídenní návštěvy Kraje Vy- z firmy Enpeka. Na oplátku pak Miloš Zeman desočina. Jeho příjezd očekávaly na zaplněném Vra- koroval prapor města stuhou prezidenta republitislavově náměstí stovky lidí. „Berte mě, prosím, ky. Z náměstí se prezidentská kolona přesunula
ne-li jako svého rodáka, tak jako svého dobrého do Vysočina Areny. Zde se Miloš Zeman seznásouseda a především jako člověka, který má Nové mil s chodem areálu a prohlédl si veškeré zázemí
Město rád,“ uvedl na úvod setkání s občany pre- sloužící pro pořádání nejvyšších světových sporzident. Během společné diskuse se prezident do- tovních soutěží. Dále se tu setkal s významnými
tknul mnoha témat. Ve svých odpovědích se Ze- osobnostmi Vysočiny i představiteli SK Nové
man vyjádřil například ke sportovním aktivitám Město. Během hodinové debaty se jedním z tév regionu. „Myslím si, že Nové Město a ski areál mat stal i budoucí rozvoj a podpora sportovního
udělaly už obrovskou práci pro náš biatlon, stejně zázemí Vysočina Areny v podobě vybudování nátak Světový pohár horských kol bude předstup- rodního sportovního centra pro biatlon, běžecké
něm pro MS horských kol v roce 2016,“ uvedl Ze- lyžování a horská kola. „Děkuji dětem ze ZUŠ
man. Po diskuzi s občany se prezident podepsal a mažoretkám, stejně jako všem, kteří se podíleli
do pamětní knihy města. „Pro pana prezidenta na zajištění programu. Zvládli to skvěle,“ nejsme připravili dary, které vhodně propagují naše skrýval radost nad podařeným setkáním starosměsto a práci našich lidí,“ řekl starosta Michal ta. Snaha neušla pozornosti ani vzácné návštěvě.
Šmarda. Novoměstští mu tak předali trekingové „Obzvlášť musím ocenit starostu Nového Města
hole zakoupené ve firmě Sporten, termosku, kni- za bezproblémovou organizaci setkání,“ pronesl
hy Věry Rudolfové a také něco dobrého na zub na závěr svého pobytu na Vysočině Miloš Zeman.
– Maršovský sýr, darovaný panem Sedlaříkem,
pokračování na str. 2

V ulicích města převažuje zelená barva a pohled
je hned radostnější. Stromy, dřeviny a rostliny,
které tu byly vysázeny v rámci revitalizace zeleně, se ve velké míře ujaly. „Vysázená zeleň má
téměř 100% ujímavost. Při výsadbě bylo použito
hydrogelu, který na sebe váže vodu, a tudíž byly
vytvořeny optimální podmínky pro ujímavost
vysazovaných dřevin a keřů,“ popisuje správce
městské zeleně Bohumil Dostál. Zatímco v uplynulém roce byly dřeviny a rostliny vysazovány,
nyní se zeleň zdárně rozrůstá a květinové záhony od jara postupně nakvétají. S tím je spojena
i potřebná péče o zeleň. „Jde o pravidelné pletí,
mulčování, dosadby, stříhání keřů a živých plotů,
přihnojování,“ doplňuje Dostál. V rámci projektu revitalizace bylo ve městě vysázeno celkem 15
846 kusů dřevin, z toho 180 stromů. K tomu bylo
ošetřeno 884 stromů. Celková plocha zakládané
a regenerované zeleně činí 40,92 ha. Nejvíce zeleně přibylo na sídlištích. „Hlavním smyslem celé
akce bylo zlepšení zelených ploch ve městě. Všechny zásahy byly plánovány tak, aby procházky zelenými plochami města byly příjemné, bezpečné
a aby zeleň plnila všechny potřebné funkce,“ uzavřela autorka projektu Irena Dundychová. -mah-

Město poskytuje další půjčky z Fondu rozvoje bydlení
V červenci 2014 vyhlásilo Nové Město na
Moravě druhé kolo výběrového řízení pro
poskytování půjček občanům z prostředků
Fondu rozvoje bydlení (FRB) pro rok 2014 na
opravy a modernizace rodinných a bytových
domů a bytů, které se nachází na území No-

vého Města na Moravě a jeho místních částí.
Podmínky pro poskytnutí půjčky jsou uvedeny
na úřední desce a webových stránkách města, kde najdete také potřebný tiskopis. Ten si
můžete rovněž osobně vyzvednout na podatelně nebo finančním odboru radnice. Posled-

ní den, kdy lze o půjčku z FRB zažádat, je 21.
srpen 2014. V září budou předložené žádosti
zkontrolovány a předány ke schválení zastupitelům. Úspěšní žadatelé budou informováni
do sedmi dnů od jednání zastupitelstva města.
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Dar od Kraje
Vysočina
Kraj Vysočina poskytl městu finanční dar ve
výši 185 tisíc Kč. Peníze půjdou na podporu
zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže. Část bude využita na dovybavení MŠ na
Drobného ulici. Na zahradě školky přibydou
herní prvky, nový bude také klavír, který poslouží k výuce žáků. Zbylá část peněz bude použita
na vybavení relaxačního centra I. ZŠ. -mah-

Další investice
do turismu
Turisté se dočkají prodloužení Naučné stezky Tři
kříže. Náklady činí 1,2 milionů Kč a budou ze 74,5
% hrazeny ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Z tohoto zdroje a stejným procentním
poměrem bude financována také úprava třetí
stezky pro pěší v lese Ochoza s názvem U Koupaliště. Celkové náklady dosáhnou 700 tisíc Kč. V loňském roce byly nově pro pěší v Ochoze otevřeny
dvě stezky – Okolo Černé skály a U Huberta. -svj-

Bezpečné přechody pro chodce
Město pokračuje v úpravě stávajících a budování nových přechodů pro chodce. Na ulici Mírová
tak bude nově nasvětlena zebra. Obyvatelé této
části města a návštěvníci Lidlu se dočkají také nového chodníku. Naváže na současnou cestu od
Maršovic, bude pokračovat k přechodu u Lidlu
a napojí se na stávající chodníky na ul. Smetanova a Mírová. V tomto místě navíc přibude další
přechod pro chodce. Nový přechod bude umístěn před stávajícím přechodem u Lidlu a usnadní pohyb chodcům v prostoru před železničním

přejezdem. „Veškeré práce si vyžádají náklady
přesahující 2 miliony Kč,“ potvrdil místostarosta Nového Města Stanislav Marek. Úpravy by
měly být provedeny do konce září letošního roku
a naváže na ně rekonstrukce chodníku před
domy č.p. 1281, 1285, 1288, 1293 a 1296, a to
včetně opravy veřejného osvětlení. V souvislosti
s tím musejí občané počítat s dočasným omezením pohybu v místě stavby. „Budeme se snažit,
aby omezení byla co nejmenší,“ doplnil Marek.
-svj-, -mah-

pokračování ze str. 1

Prezidentské návštěvy v Novém Městě

Příjmy města tvoří daně, dotace, kapitálové
příjmy nebo například příjmy z hospodaření
s městským majetkem. Výdaje pak tvoří zejména investice, náklady na veřejnou a státní správu,
zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,
dopravní obslužnosti, provozu škol a dalších
oblastí. Něco stojí také odvoz odpadu či kulturní
programy. Nejdůležitějším ukazatelem kvality
práce radnice je výsledek hospodaření, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji. Pokud město hospodaří se schodkem, je třeba najít zdroje,
ze kterých je takové hospodaření financováno.
Vždy musí platit rovnice: příjmy – výdaje = financování. V jaké kondici se nachází rozpočet
našeho města a zda město nakládá s penězi tak,
jak má, zjistí lidé pomocí několika málo kliků na

internetu. Jestli město plní svůj finanční plán, je
možné porovnat nejen v rámci aktuálního období, ale i z údajů z předchozího roku. V souvislosti
s otázkou hospodaření města je důležité také
sledovat vývoj rozpočtu. Zatímco v minulých
letech hospodařilo naše město v záporných
číslech, v současnosti se Nové Město dostalo
z deficitu do plusu. Ještě v letech 2009 a 2010
přesahoval schodek hospodaření 30 mil. Kč. Od
roku 2011 radnice šlápla na brzdu a postupně
dávala hospodaření do pořádku. Rok 2013 tak
konečně přinesl kladná čísla – přebytek 30,5 mil.
Kč. V kladném hospodaření se projevily úspory,
snížení nákladů na provoz úřadu, méně dostaly
také příspěvkové organizace města. Zlepšení
nastalo i v některých skupinách příjmů. -mah-

ANKETA: Sledujete otevřené

hospodaření města, diskuze a ankety?
Ing. Jitka Zelená, středoškolská učitelka

Projekt přinesl
lidem práci

Návštěva Miloše Zemana byla čtvrtou prezidentHned několik pracovních příležitostí zajistilo skou návštěvou v dějinách našeho města. Jako
město společně s úřadem práce a za podpo- první do Nového Města zavítal prezident T. G.
ry Evropského sociálního fondu a státního Masaryk. Slavnostně vyzdobené Nové Město
rozpočtu. Od března 2013 do února 2014 ho přivítalo ranami z hmoždířů, vyzváněním na
vzniklo v rámci projektu „Vzdělávejte se pro všechny zvony, hudbou a pěti slavobránami dne
růst!“ celkem 7 pracovních míst. Jejích nápl- 17. 6. 1928. Masaryk vystoupil na pódiu před
ní byly veřejně prospěšné práce, přičemž cel- katolickým kostelem, kde byl uvítán starostou
ková výše mezd přesahovala částku 675 tisíc
města Rudolfem Litochlebem a po něm zástupci
Kč. Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ vznikl
starostenského sboru, legionářů, učitelů a žáků
v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost. -mahreálky a škol. Prezident pronesl krátký projev, ve
kterém zmínil svůj vztah ke zdejšímu kraji. Na
návštěvu další hlavy státu si Novoměšťáci počkali až do 27. 6. 1970, kdy u příležitosti vyhlášení
Po celou dobu stavby Městských lázní jsou
CHKO Žďárské vrchy navštívil naše město prezipro občany, kteří bydlí v blízkosti staveniště,
připravovány Stavební noviny. Nejinak tomu
bude v srpnu, kdy bude do jejich schránek distribuováno další vydání. V jeho obsahu se objeví informace týkající se právě probíhajících
prací a omezení, na která se bude třeba připravit. Chybět nebudou ani novinky, které se
v souvislosti se stavbou bazénu chystají. V příš- Nové Město na Moravě v uplynulém roce hostím vydání to bude podrobný popis wellness
podařilo bez chyb a nedostatků. Takové jsou
centra. Aktuální vydání Stavebních novin na- závěry auditorské společnosti HB AUDITING
leznete také na webu noviny.nmnm.cz. -mah- ze Žďáru nad Sázavou, která měla na starost
přezkoumání hospodaření města. Tím bylo také
uzavřeno hospodaření za uplynulý rok, jehož
výsledkem je přebytek 30,5 milionu Kč. -mahV péči o pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami využije Iktové centrum novoměstské nemocnice nových přístrojů. Z evropských
peněz budou zakoupeny diagnostické ultrazvuky, nebo rehabilitační přístroje pro následnou Uzávěrka zářijového čísla Novoměstska bude
terapii.
-mah- 15. 8. Do schránek se číslo dostane nejpozději

Stavební noviny

dent Ludvík Svoboda. Ve městě nejprve položil kytici karafiátů na hrob V. Makovského a poté navštívil výstavu umělcových děl v Horácké galerii, která
měla sídlo v budově radnice. Po besedě s představiteli městského národního výboru promluvil
krátce k novoměstským občanům na centrálním
náměstí. Třetí hlavou státu, která Nové Město navštívila dokonce dvakrát, byl Václav Klaus. Poprvé
to bylo 17. 1. 2004, kdy byl pan prezident pozván
do Nového Města na závody Světového poháru – Zlaté lyže. Podruhé Václav Klaus zavítal do
Nového Města dne 15. 9. 2010. Obě své návštěvy
potvrdil zápisy do pamětní knihy města, kde Novému Městu popřál, aby se tady opravdu dařilo.
-mah-

Hospodaření
bez chyb

Mám ráda naše město. Velké díky všem zastupitelům, kterým se podařilo během několika málo let vymanit z alarmujících červených čísel.
Jsem ráda, že můžeme investovat do oblastí kultury prostředí, sociálních služeb, sportu, volnočasových aktivit dětí apod., protože pro řadu
měst a obcí jsou tyto oblasti nedosažitelné a mají co dělat s profinancováním udržitelnosti komunikací nebo třeba svozu odpadu.
Miroslav Válek, důchodce
Město určitě hospodaří lépe než v minulém volebním období,
a řada uskutečněných akcí je ku prospěchu nejen našich občanů,
ale i návštěvníků Nového Města na Moravě. Z mého pohledu předsedy Společenství vlastníků bytových jednotek hodnotím pozitivně také
podmínky půjček z Fondu rozvoje bydlení.

Václav Jordán jr., záchranář ZZS KV
Jsem hrdý, že mohu žít ve městě, které se nebojí investovat do infrastruktury a pořádat sportovní akce na světové úrovni. Za posledních
několik let se Nové Město vydalo na velmi zajímavou cestu, která
sebou přinesla řadu výzev. Se všemi jsme se vypořádaly se ctí a ač
nejsem voličem levice musím uznat, že současné vedení města je mi
sympatické a na rozdíl od těch předchozích za sebou nechává znatelné výsledky, které nás posouvají blíže životní úrovni západních zemí.
Město a jeho občané prožívají období nevídaného blahobytu a s ním
spojený rozvoj cestovního ruchu.

Otto Ondráček: Prioritami jsou
výchova a vzdělání

Nové vybavení

Další zpravodaj
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Téma: Rozpočet a hospodaření města Aréna zastupitelů

v pátek 29. 8. Své příspěvky a inzerci zasílejte
na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.

S ředitelem I. ZŠ Ottou Ondráčkem pokračuje seriál rozhovorů s pracovníky, kteří stojí
v čele příspěvkových organizací našeho města.
Ve škole se v poslední době investovaly nemalé
peníze. Co ještě škole chybí k dokonalosti?
Máte pravdu. Dosud se investovalo hodně

peněz, ale další investice budou i nadále
zapotřebí, neboť škola se stále rozvíjí. Jak
jednou řekl Jan Werich – „Dokonalost je
znamenitá věc, ale má jednu vadu. Věští konec.“ Proto věřím, že k dokonalosti máme
ještě daleko a že máme stále co zlepšovat.
pokračování na str. 4

MVDr. Dan Sokolíček (ODS)
Zvolení zástupci města by měli hospodařit s penězi města s výhledem do budoucna. Není zodpovědné činit tak s prvotní snahou krátkodobě
se zalíbit svým voličům.
(13 hlasů, průměr: 2,92 z 5)
Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
Před čtyřmi lety jsem nevěřil, že se podaří dát
městské finance tak rychle dohromady. Na peníze je konečně vidět. Město se přestalo zadlužovat
a může investovat.
(11 hlasů, průměr: 4,55 z 5)
Ing. Pavel Štorek (TOP 09)
Úspory a přísný dohled na každou korunou.
Není to populární, ale je to nutné. Strašlivé deficity minulých let jsou minulostí. Teď jde o to, aby
se nevrátily.
(7 hlasů, průměr: 3,29 z 5)

Hodnotí vedoucí
finančního odboru
V roce 2013 se občanům zpřístupnily služby klikacího rozpočtu a transparentního účtu, které
výrazně napomohly rozkrýt městské finance všem
občanům a zajistily městu vítězství v soutěži otevřenosti úřadů. V oblasti finančního zdraví lze
situaci města hodnotit hned několika ukazateli,
z nichž velmi oblíbené mezi veřejností i odborníky
je tzv. provozní saldo. Zjednodušeně řečeno je provozní saldo částka, která městu zůstává po odečtení běžných výdajů od běžných příjmů. Je to částka,
kterou město může využít na významné opravy
stávajícího majetku nebo jako investice do nového
majetku, aniž by muselo zapojovat mimořádné finanční zdroje. Porovnáním provozního salda v jednotlivých letech můžeme zjistit, že podobně jako
výsledek hospodaření rozpočtu má rostoucí trend.
V roce 2009 bylo provozní saldo města přibližně
16,4 mil. Kč, v roce 2013 již 55,3 mil. Kč. Již z těchto absolutních hodnot provozního salda je zřejmé,
že došlo k výraznému zlepšení finančního zdraví
města. Za tímto výrazným zlepšením finanční
situace města stojí postupné každoroční snižování provozních výdajů a v neposlední řadě také
změna principu přerozdělování daní sdílených se
státním rozpočtem, která se v roce 2013 projevila
nárůstem provozního salda přibližně o 10 mil. Kč.
Další zajímavou informaci můžeme získat porovnáním provozního salda města a ostatních obcí.
Pokud provozní saldo vyjádříme jako procento
běžných příjmů, jsme schopni porovnávat výsledné hodnoty s ostatními obcemi v republice. Zatímco republikový průměr byl v roce 2009 přibližně
17 %, Nové Město dosahovalo pouze 7 %, a výrazně tak zaostávalo. Do roku 2013 se podíl provozního salda postupně zvedal až na 29 % běžných
příjmů, čímž se město v porovnání s ostaními obcemi dostalo do výrazně nadprůměrných hodnot.
Z výše uvedené kratičké analýzy vyplývá, že 30mil.
přebytek hospodaření města dosažený v roce 2013
je výsledkem několikaletého postupného vylepšování finančního zdraví města. Ing. Tomáš Vlček
3 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2014
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pokračování ze str. 3

Otto Ondráček: Prioritami jsou výchova a vzdělání
Sídlíte v památkově
chráněné budově.
Převažují díky tomu
pozitiva, či negativa?
Zde bych jen upřesnil, že budova není
památkově chráněna,
ale stojí v „Městské
památkové
zóně“.
Sportovní terminologií bych řekl, že jde o remízu. Jako pozitivní
záležitost hodnotím získání finančního příspěvku na opravu fasády. Naopak problémy vznikají zejména u stavebních úprav, kde musíme
respektovat připomínky památkářů, které jsou
pro nás pak i někdy ekonomicky náročnější.
Škola se specializuje na obor výpočetní techniky. Co Vás k tomu vedlo? A lze říci, že si na
základě této specializace udržujete náskok
před ostatními základními školami?
Dnes má každá základní škola několik počítačů,
počítačovou učebnu, vzdělává v oblasti výpočetní techniky, ale zatím žádná základní škola
nenabízí svým žákům takto ucelený vzdělávací
program jako my. Je to neuvěřitelné, ale první
třídu se specializací v oboru výpočetní techniky jsme otevřeli už v roce 1994. Na začátku
devadesátých let minulého století jsme si jako

svoji profilaci zvolili výpočetní techniku, neboť
jsme si byli vědomi toho, že výraznou měrou
přispěje ke zkvalitnění úrovně výuky a výchovy žáků. Zvolili jsme nové metodické postupy,
promysleli organizaci školy. Žáci se během
studia seznámí s programy z oblasti textových
a grafických editorů, tabulkových procesorů a
databází (Word, Excel, Corel Draw...), se základy psaní na počítači (psaní všemi deseti), se
zpracováním a úpravami digitálních fotografií,
s úpravami audio a videozáznamů, se základy
programování a tvorbou internetových stránek
(PHP, HTML, MySQL), se základy počítačového modelování v 2D a 3D - AutoCAD apod. Na
základě nových poznatků v oblasti výpočetní
techniky každoročně doplňujeme a upravujeme učební plány. Těší nás, že se potvrdilo, že
jsme se vydali správným směrem, protože zájem o studium v této třídě i po více než dvaceti
letech několikanásobně převyšuje její kapacitu.
Školní kuchyně se těší oblibě i ze strany veřejnosti. Je i přes velký zájem o obědy kapacita
kuchyně dostačující?
Jsme rádi, že strávníkům u nás chutná a že je tak
velký zájem o obědy z naší školní jídelny. Je to
zejména zásluhou našich kuchařek, které jsou
schopny připravit tak skvělá a chutná jídla. Za
to jim patří velký dík. Školní jídelna může zajistit obědy až pro 1000 strávníků, kteří mají

možnost si vybrat ze dvou hlavních jídel, obědy
si mohou objednávat i odhlašovat přes internet.
V současné době připravujeme obědy pro víc jak
700 strávníků, z toho je cca 300 z řad veřejnosti.
Co plánujete do budoucna?
Plánů do budoucna máme stále dost. Asi byste
očekávali, že začnu vyjmenovávat, co všechno
vybudujeme, postavíme, vybavíme a kolik to
bude stát? Ale opak je pravdou. Naše hlavní priority jsou v oblasti výchovy a vzdělání. Za jeden
z nedůležitějších úkolů považuji totiž neustálé
zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu
na naší škole. Proto jsme už do 1. ročníku zařadili výuku anglického jazyka, od 4. ročníku
realizujeme pro všechny žáky výuku výpočetní
techniky, zkvalitňujeme naše aktivity v oblasti
ekologické výchovy, každoročně rozšiřujeme
nabídku volitelných předmětů a zájmových
kroužků se zaměřením na sport, logopedii, dyslexii apod. Tyto priority jsme schopni zvládnout
vlastními silami i prostředky. V provozní oblasti
bychom rádi dokončili rekonstrukci elektroinstalace, zrealizovali komplexní rekonstrukci
podlah a dveří v hlavní budově, provedli výměnu oken v jídelně a vybudovali nové prostory
v místě bývalé kotelny apod. To už nebude záležet jenom na nás a našich schopnostech, ale
zejména na finančních možnostech zřizovatele.
-mah-

Nové vybavení dětských hřišť, nové stroje pro seniory
ní fitness stroje na posilování horních a dolních
končetin. Venkovní fitness poskytuje i starším
lidem možnost většího pohybu na čerstvém vzduchu. Stroje jsou speciálně uzpůsobeny pro vyšší
věkovou skupinu. Mají jednodušší ovládání a cvičení na nich nezatíží organismus jako cvičení na
klasických strojích v posilovně. Možnost zacvičit
si pod širým nebem ale nemusí využívat jen senioři, stroje jsou určeny pro širokou veřejnost. -mah-

Dětská hřiště opět prokouknou, město pořídí na mnohá z nich nové herní prvky. Kolotoč
přibyde na hřišti ul. Hájkova a Kárníkova. Na
ul. Budovatelů bude umístěna herní sestava
s houpačkou a skluzavkou. Na ul. Malá a ve Slavkovicích bude nová vahadlová houpačka. Nové
herní prvky se letos ještě umístí v dalších dvou
místních částech - dětský kolotoč bude mít Rokytno a Pohledec. Vedle toho již všechna hřiště

prošla pravidelnou kontrolou. Prohlédnuty byly
veškeré prvky a mobiliář, závady byly odstraněny.
Na hřištích se opravilo staré vybavení a děravé
oplocení, doplněn byl písek v pískovištích. „Dětských hřišť máme více než v jiných městech. Je
to jedna z cest, jak si udržet mladé rodiny,“ uvedl
novoměstský starosta Michal Šmarda. Novinku
pro letošní rok připravilo město také pro seniory.
U Cihelského rybníka najdou občané dva venkov-

Bagry srovnaly
uhelnu se zemí

Neplatit nájemné za užívání bytu
se nevyplácí

Obyvatelé ulic přilehlých ke staveništi Městských lázní bude v následujících dnech čekat
největší hluková zátěž. V prostoru, kde budou
příští rok v září stát Městské lázně, skončila demontáž ocelové konstrukce haly bývalé uhelny
a bourání její betonové podlahy. Po bouracích
pracích následovala příprava plochy pro pilotovací soupravu a zahájena byla vlastní pilotáž.
V polovině srpna budou práce pokračovat podkladními betony a budou zahájeny práce na monolitických železobetonových konstrukcích. Tímto začne stavba Městských lázní růst před očima.
-mah-

Nové Město přistoupilo k prvnímu exekučnímu vyklizení bytu neplatiče. Ten městu dlužil
na nájemném a na službách spojených s užíváním bytu. Jelikož se město dlouhodobě potýká
s neplatiči nájemného, rozhodla se radnice pro
radikální řez a přistoupila k nekompromisnímu
řešení – vyklizení bytu v rámci exekuce. Podkladem pro takový počin jí bylo nerespektování
soudem uložené povinnosti dlužníku užívaný
byt vyklidit a předat městu. Osloveným exekutorem byl tedy v rámci exekučního řízení proveden soupis věcí nacházejících se v bytě dlužníka
a v červnu byl byt exekučně vyklizen. Město za-
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jistilo prostřednictvím správce bytového fondu
města, realitní kanceláře PAMEX s.r.o., vyklizení bytu a uložení majetku dlužníka. Vyklizení
bytu ovšem nezbavuje dlužníka povinnosti dlužnou částku za užívání bytu a s tím spojené služby
městu zaplatit. Zaplatí tedy i náklady na exekuční řízení a náklady vynaložené na vyklizení městského bytu a uložení osobního majetku. Stejným
způsobem se bude postupovat i v dalších případech, kdy občané užívají městské byty, aniž by
za to městu platili řádné nájemné, a dluhy jim
tak narůstají mnohdy do desetitisíců korun.
Odbor ISM a PŽÚ

Kvalitní řemeslnou kovářskou práci nahrazuje kýč
Jak to vidím já
Možná že si ani nevšimnete, možná že se vám
to dokonce líbí a fandíte tomu. O co jde? Velmi
mne mrzí, že v našem městě se v některých případech nahrazuje kvalitní řemeslná kovaná práce odlitky s nízkou uměleckou hodnotou. To, co
lidé vytvořili před stoletím a bylo dodnes vkusné, řemeslně propracované a sladěné s okolním
prostředím, mizí. Ano, dnešním krédem je
„vše co nejjednodušší“. Ať si každý vytvoří své
prostředí, ve kterém žije, podle svého vkusu,
ale u veřejných prostor by se mělo více dbát na
dobu, ve které byl dům postaven, a v tom stylu

zachovat i jeho okolí. Někdo může namítat, že
ta kovářská práce byla již porezlá a barva oprýskaná. To je ale pouze zdání. Již několik let spolupracuji s Panem restaurátorem u Litomyšle
a moc dobře vím, že všechny takovéto vady se
dají s citlivostí opravit a že výsledkem vznikne
něco, co nám bude každý závidět. Protože dobře provedená kovářská práce má úplně jinou
hodnotu než čínské odlitky. Kéž by tyto odlitky
vydržely to, co vydržely poctivé kované prvky.
V našem městě nám chybí dobrý architekt, který
by dokázal všechny větší úpravy města pohlídat
tak, aby se opravily s citem k okolnímu prostře-

dí a hlavně, aby byly co nejvíce ponechány staré původní prvky. A když už se něco přistavuje
v moderním stylu, aby celkový dojem nepůsobil
kýčovitě a násilně. Také bych ráda podotkla, že
kamenné kostky ponechané firmě, která dělala
úpravu Makovského ulice, mohly být nyní použity na opravu Komenského náměstí, jehož
rekonstrukce se povedla. Město mohlo ušetřit a
navíc staré žulové kostky mají větší hodnotu než
ty nové, protože bude trvat dlouhou dobu, než
se vytvoří hladký povrch na nových kostkách.
A vůbec, kde končí všechny staré odstraněné
prvky včetně stromů? Ing. Libuše Kalášková

Jako vedoucí odboru ISM se mohu vyjádřit pouze k akcím, které realizuje město. Všechny rekonstrukce a úpravy městského majetku, které jsou prováděny
v historickém centru města, jsou konzultovány s Národním památkovým úřadem. Od roku 2010, kdy vykonávám funkci vedoucí odboru ISM jsou všechny
žulové kostky uschovávány a dále využívány k opravám městského majetku. Tento postup je důrazně vyžadován i ze strany vedení města. Dřevo z pokácených
stromů je prodáváno, případně štěpkováno a zisk je příjmem města. Pokud vzniknou jakékoliv pochybnosti neváhejte se na mě obrátit s konkrétním dotazem
či připomínkou.
Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Léto není jen obdobím radovánek.
Dejte si pozor na zloděje!
V létě policisté zaznamenávají větší nárůst krádeží odložených věcí na koupalištích a u rybníků. V měsíci červnu policisté v Kraji Vysočina
šetřili již pět případů. Předejít nepříjemnému
zážitku můžete dodržováním těchto pravidel:
1. K vodě s sebou rozhodně neberte velké finanční obnosy, platební karty a cennosti. Pokud to
jen trochu půjde, nechte doma i mobilní telefon.
2.Jestliže budetenaplážisamiachcetesejítvykoupat,
požádejte důvěryhodnou osobu, aby vám věci pohlídala. Ve skupince je lepší ohlídat si věci navzájem.
3. Ještě více riskuje ten, kdo si najde nějaké opuště-

né romantické místo, nechá věci na břehu a jde se
vykoupat. Zloděj se v takovém případě nemusí obávat, že ho někdo při krádeži uvidí. V tomto případě
je nejlepší využít nejrůznější voděodolná pouzdra,
a peníze či klíče od bytu tak mít při sobě i ve vodě.
Krádeže se nevyhýbají ani cyklistům. Pokud se
opět podíváme do policejních statistik, za prvních
pět měsíců roku 2014 byla na Vysočině odcizena
kola v celkové hodnotě 925 tisíc Kč. Žďársko se
bohužel řadí v pořadí krádeží kol na druhé místo
s 12 případy a způsobenou škodou 424 tisíc Kč.
(Na prvním místě je Třebíč, naopak nejméně

případů je evidováno v Pelhřimově.) I když ke
krádežím jízdních kol dochází celoročně, nejvíce
jich nenechavci odcizí v létě. Ukradené kolo je
výhodným obchodním zbožím, zloději se jich prodejem velmi rychle zbavují, a šance kolo vypátrat
tak není velká. Podle zkušeností policistů dochází
ke krádežím kol na veřejných, dobře viditelných
místech. Je proto třeba kola zamykat, a to přes
rám k jakékoliv pevné části. Zpracováno dle podkladů nprap. Martina Duška, koordinátora prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
-red-

Mladí lidé z našeho města a drogy? Realita dnešní doby!
V praxi nízkoprahového zařízení se při terénní práci setkáváme s mladými lidmi žijícími
nebo studujícími v Novém
Městě, kteří experimentují
s návykovými látkami. Cigarety jsou běžné u dětí ze základních škol, alkohol
zaznamenáváme častěji u lidí od 15 let věku
a stále více alarmující je rozšiřující se užívání
marihuany u středoškoláků. Někteří z vás možná nyní namítnou, že jde o tu „problémovou
mládež“. Z našich zkušeností však víme, že za
každým podobným chováním stojí spletitý život-

ní příběh, který není jednoduché zažívat každý
den. Pokud právě těmto lidem dáme příležitost,
něco se o nich dozvíme, objevíme také jejich
kladné stránky. To je jeden z úkolů naší sociální služby, ale existuje také něco, co může udělat
každý z nás. Netolerovat porušování zákonů. Je
nepřehlédnutelný fakt, že v našem městě jsou
výše zmiňované drogy snadno přístupné dětem
i mladým lidem. Je s podivem, že ti, kterým ještě
nebylo 18 let, se dostanou k tabákovým výrobkům i alkoholu bez větších potíží. Není neobvyklé, když procházíte po ulicích, cítit specifickou
vůni marihuany nebo vidět hlouček mladých lidí,

kteří si posílají „cigaretu“ z ruky do ruky. Důležité z našeho pohledu je nebýt neteční a dát najevo
nesouhlas. Být v dnešní době rodičem dospívajícího není snadné, ale stále platí, že zájem, podpora a pochvala jsou mocnými zbraněmi, které
máme k dispozici neustále. Za Portimo, o.p.s.
Bc. Hana Kincová, vedoucí služby EZOP - NZDM

Horácká výstava drobných zvířat
O víkendu 16. – 17. srpna se v areálu chovatelů
za nádražím ČD uskuteční tradiční výstava drobných zvířat. Novoměstští chovatelé svůj areál každoročně vylepšují. Letos rozšířili kryté plochy pro

občerstvení návštěvníků. Výstava je příležitostí nejen pro chovatele prezentovat výsledky své práce,
ale i pro laickou veřejnost, která se může seznámit
s chovem zvířat. Pro děti bude připravena expozi-

ce drobných hlodavců a prodej exotických ptáků.
Otevřeno bude v sobotu od 8 do 17 hod., v neděli
od 8 do 15 hod. Děti do 10 let mají vstup zdarma.
Mgr. Otakar Německý
5 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2014

NOVOMĚSTSKO

NOVOMĚSTSKO

Názory bývalých komunálních politiků
Vážení čtenáři, v předchozích třech vydáních
Novoměstska (5-7/2014) jste nacházeli názory třiadvaceti zastupitelů města. Odpovídali
na dvě otázky: 1. Co se v tomto volebním období udělalo dobrého v Novém Městě? 2. Co
si podle Vás zaslouží kritiku? Stejné otázky

jsme položili i bývalým komunálním politikům. Starostům a místostarostům, kteří na
úřadě působili od sametové revoluce v roce
1989 do roku 2001. Rádi bychom se zeptali
na názor vedení města z let 2002 až 2006, ale
bohužel jak Josef Sokolíček, tak Petr Pejchal

již zemřeli. Názory bývalé starostky Zdeňky
Markové a současného vedení města, starosty Michala Šmardy a místostarostů Stanislava Marka a Pavla Štorka jste si mohli
přečíst již v minulých číslech Novoměstska.
-svj-

1. Co se v tomto volebním období udělalo dobrého v Novém Městě?
2. Co si podle Vás zaslouží kritiku?
Ing. Věra Blažková (místostarostka 11/1994 – 11/1998)
1. Podařila se dostavba dopravního terminálu, rekonstrukce Centra Zdislava, zhotovení lůžkového výtahu v DPS. Jsem ráda, že se
rozšířilo třídění odpadu o bioodpad a textil. Došlo k pozitivnímu posunu činnosti NKZ, která nabízejí pestrou mozaiku kulturních
akcí. Zdá se, že NKZ otevírají prostor pro spolupráci s místními spolky nebo aktivními občany. To považuji za správný směr rozvoje
novoměstské kultury. Dává se prostor pro pravidelné pořádání farmářských trhů.
2. Nelíbí se mi přestěhování informačního centra do muzea. IC je zde stísněno, uvolněné prostory se skoro nevyužívají. Nelíbí se mi
koncepce obnovy zeleně. Naše město není lázeňské město. Likvidují se původní dřeviny, které sem patří. Zhrozila jsem se úpravy okolí
busty J. A. Komenského. Připojuji se ke kritice, že na revitalizaci Komenského náměstí nebyla vypsána architektonická soutěž. Mrzí
mě, že se neuvažuje o rozšíření DPS. O místo v DPS je velký zájem.
MVDr. Jan Bureš (starosta 11/1998 – 11/1999)
1. Kladně hodnotím především skutečnost, že se daří čerpat dotace z fondů EU, a realizovat tak projekty, na které v minulosti chyběly
peníze. Viditelná je i podpora sportu a kultury. Daří se udržet vyrovnaný rozpočet, ale je důležité zvážit dopady jednotlivých investičních akcí pro budoucnost. Mohly by se nechtěně stát velkou zátěží pro následující generace (např. provoz bazénu či MAD).
2. Největší problém vidím v malé podpoře zaměstnanosti a hrozícím vylidňování města. Je zbytečné budovat krásné město, když se
jeho občané budou stěhovat za prací jinam. Zatím se v rámci šetření spíše pracovní místa ruší a nová nevznikají. Rezervy vidím také v
lepší komunikaci představitelů města s jeho obyvateli. Za zvážení by stály např. on-line záznamy z jednání zastupitelstva.
Ing. Jaromír Černý (starosta 12/1990 – 11/1998)
1. Dobré věci považujeme za samozřejmost, proto jim nevěnujeme tolik pozornosti. Je to škoda, protože se na ně rychle zapomíná.
Naproti tomu negativa jsou schopna nabudit emoce někdy tak silně, že dobré věci přestaneme vnímat. Za dobrou věc považuji vzestup
kulturních aktivit ve městě. Líbily se mi letošní slavnosti Nova Civitas, vyvíjí se tak, jak bylo zamýšleno při zakládání této tradice. Hudební dramaturgie byla letos výborná, technika už bohužel ne, snad příště. Z hmotných počinů oceňuji realizaci dopravního terminálu,
úpravy a údržbu komunikací, pokračování výstavby infrastruktury i pokrok v odpadovém hospodářství.
2. Naprosto mě zklamala akce revitalizace zeleně. Stála spoustu peněz a výsledek je dle mého názoru tristní. Korunou všeho je Komenského náměstí, zvláště osázení mohyly s Komenského bustou. To nemohl dělat zahradní architekt, tak se osazovaly na nádražích
kopečky s cementovými hrady! A tak mi někdy bývá i trochu smutno, že se tu nějak vytrácí cit pro místo, přírodu a lidi a mnohdy zvítězí i brutální technokratický přístup. K úpravě parku na Vratislavově náměstí si dovoluji mít poznámku. Není to tak dávno, co se uvažovalo o skácení monumentální jedle
stojící vedle pomníku obětem I. světové války. Jedle se rozrostla tak, že její větve atakují pomník. Projekt úprav náměstí ale nesmyslně plánuje zpevněnou
cestičku k pomníku, asi pro kladeče věnců. Co ale budeme dělat dál? Ořežeme větve a strom zprzníme natolik, že ho pak skátíme? Zrušme zbytečnou
cestičku, přesuňme pomník o tři metry stranou a bude zachráněn strom i pomník. Jsem také přesvědčen, že by se v souvislosti s demografickým vývojem
města mělo vážně uvažovat o rozšíření DPS.

Pavel Kliment (místostarosta 4/2001 – 11/2002)
1. Kladně hodnotím odlesnění Tří křížů, které jsou dominantou města, a budování Městských lázní. Jejich umístění je podle mne ideální. Dále podporu sportu a možnost vybudovat rychlobruslařskou dráhu za státní peníze. Povedl se i dopravní terminál, rozšiřují se
parkovací místa, opravují chodníky. Líbí se mi i otevřené soutěže, transparentní hospodaření města. To, co dělá dnešní vedení města,
hodnotím velmi kladně a je třeba, aby se takto pokračovalo i v dalším volebním období.
2. Bylo by potřeba rozšířit nabídku bytů pro seniory. Je škoda nevyužitých dotačních titulů na kanalizaci v některých částech města. A
je také škoda, že se k provozování MAD nepřipojily místní části, byla by více využívána. Dále bych se přimlouval za doplnění laviček
na Oboru, dříve tam byly, teď jsou delší dobu odmontovány a citelně chybí zejména seniorům a maminkám s dětmi.
Miloš Nejedlý (místostarosta 12/1990 – 11/1994)
1. Kladně hodnotím tzv. „klikací rozpočet“, protože se v té souvislosti mohu např. zeptat, proč se z rozpočtu NKZ platilo 50 tis. Kč
Sportovnímu klubu na úpravu tratí ve Vysočina Areně (pol. 5169)? To přece nemá s kulturou mnoho společného! Kladně hodnotím
vybudování dopravního terminálu, úpravu okolí Tří křížů, pokračování v opravách chodníků a budování nových parkovacích ploch.
Pozitivní zprávou je příprava projektu na výstavbu sportovní haly. Je dobře, že Nové Město pokračuje v koncepci, která byla zahájena před 24 lety, a tím je „finanční samostatnost místních částí“.
2. Nelíbí se mi zavedení MAD, i když pro pár jedinců to určitý přínos je. Pohled na prázdný autobus, pendlující městem, je ale tristní.
Nelíbí se mi koncept budování singltreků, protože Ochoza byla za minulá desetiletí doslova protkána sítí svážnic a lyžařských tratí,
které stačilo jen trochu upravit. Pokud ale singltreky přivedou na Novoměstsko davy návštěvníků a bude to vidět na příjmech městského rozpočtu, lze
tuto devastaci přírody brát jako určitou „daň z příjmu“. Postrádám informace o aktivitách města v souvislosti s vytvářením nových pracovních příležitostí.
Nevím o žádné koncepci v bytové politice, např. rozšíření kapacity DPS.
Ing. Pavel Šustr (místopředseda 12/1989 – 12/1990)
1. Tuto dobu bych nazval „investiční“, jelikož se podařilo v souvislosti s MS v biatlonu udělat mnoho potřebných akcí. Je pýchou
každého Novoměšťáka, že prostory slouží široké veřejnosti. Hodnotím odvahu vedení města jít „do toho“ a také výběr staveb, které
se realizovaly. Samostatně by město většinu z akcí neprovedlo. Dále bych vyzvedl i finanční stabilitu města, která je odrazem rozumného hospodaření.
2. Kriticky se stavím k architektonickému výsledku dostavby lokality Brožkova kopce a zvláště nového sídliště za zahradnictvím
nazvaným Nad Městem. I když trochu znám současný zoufalý legislativní stav v této oblasti, považuji to za smutnou ukázku, jak
nemají nové lokality vypadat.

Opravy náměstí. Jedna končí, druhá začíná
Hned 2 náměstí budou v letošním roce opravena. Zatímco Komenského již září novotou, pracovní ruch se přesídlil do parku na Vratislavově
náměstí. Postupně tu budou dány do pořádku
chodníky, cesta od "staré pošty" směrem k České spořitelně, doplněno bude veřejné osvětlení,
přibude tu také zeleň a více aut pojme parkoviště.
Začátek prací byl spojený také s archeologickým
průzkumem. „Během zemních prací byly objeveny střepy ze středověku již z cca 14. století,
dále pak zvířecí kůstky, část kosti lidské. Bylo

tak nutné zajistit záchranný archeologický výzkum, který zdokumentuje a zachová archeologické nálezy,“ popisuje novoměstský místostarosta Pavel Štorek. Průzkum měla na starost
archeologická společnost Pueblo a trval 2 týdny.
V místě již také došlo k opravě zvýšeného přechodu mezi Halinou a prodejnou květin. S vybudování zvýšeného přechodu se počítá také
mezi školou a parkem, přičemž práce na tomto
přechodu si na krátkou dobu vyžádají náměstí
bez aut. Stát by se tak mělo v průběhu tohoto

měsíce. Pokud bude počasí přát, budou veškeré naplánované práce ukončeny v průběhu září.
Původně plánovaný srpnový termín ukončení
bylo nutné s ohledem na práci archeologů prodloužit. V případě rekonstrukce Komenského
náměstí došlo k opravám chodníků, vybudování
nového parkovacího stání, úpravě veřejné zeleně. Do pořádku bylo dáno také veřejné osvětlení.
Během rekonstrukce byl také vybudován bezbariérový přístup do evangelického kostela. V místě dále přibyly lavičky a odpadkové koše. -mah-

Petr Klapač (předseda 6/1981 – 12/1990)
1. Je podstatné, že se podařilo zvolit si dobré vedení, včetně Rady města. Jsou tam lidé, kteří vědí, co je ve městě potřeba. A to je velké
plus. Kromě dobrého vedení funguje i zázemí aparátu města, především odbor investic, stavební, dopravy a další. Bez této práce, realizace rozhodnutí, by se to neobešlo. Současné vedení proto hodnotím jako nejlepší, jaké kdy město mělo.
2. Kritizovat je jednoduché, 27 let jsem pracoval v komunální politice, něco jsme realizovali, něco bych vědět měl. Nelíbí se mi, že
se často obměňuje územní plán města a mění se podmínky pro výstavbu. Další věcí je obrovský zábor zemědělské orné půdy pro
výstavbu. Město se rozšiřuje do stran, aniž by využilo plochy v rámci města - např. lokalitu pod zastávkou, kde může stát až padesát
rodinných domů. Rozšiřují se inženýrské sítě, a tím rostou i náklady. Technické služby dostanou další silnice do údržby, opět se zvýší
náklady. To jsou věci k zamyšlení, není možné, aby se město donekonečna rozrůstalo až po Ochozu. Má osobní připomínka – neřešená dopravní situace
u viaduktu na Brožkův kopec. Stýká se tam šest komunikací, lidé nedodržují třicetikilometrovou zónu.
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Michal Šmarda: Kritika je rozum zadarmo

V posledních měsících hodnotili zastupitelé i bývalí představitelé města, co se ve městě podařilo,
a co si naopak zaslouží kritiku. Jak jejich výtky
vnímá starosta, který nese za práci radnice největší díl odpovědnosti? Dokáže se podívat pravdě
do očí? O chybách i úspěších posledních čtyř let
jsme vedli otevřený rozhovor se starostou Nového
Města Michalem Šmardou.
Vedle slov uznání sklízí investice ve Vysočina
Areně a přilehlých lesích i kritiku. Příliš velké
stavby, málo ohledů k životnímu prostředí...
Podařilo se nám úspěšně zvládnout MS v biatlonu.
Stálo nás to méně peněz, než se původně čekalo,
a tyto peníze byly lépe investovány. Mistrovství
mělo bezproblémový průběh a skvělé ohlasy. Do
města se vrací Světové poháry - ať už v biatlonu,
klasickém lyžování nebo v horských kolech. Skvělou zprávou je zisk MS v horských kolech 2016 a
šance na MS v biatlonu v roce 2019 nebo 2021. Je
dobře, že nedošlo na obavy těch, kteří varovali, že
se areál po MS vyprázdní a zchátrá. Stavby mohly
být skromnější, tratě mohly být vybudovány citlivěji. S kritikou do jisté míry souhlasím. Dnes se
staví nové trasy pro horská kola, tzv. singletracky.
Trasy svedou cyklisty, kteří dosud brázdili celý les,
do přesně vymezených cestiček. Měly by pomoci,
aby nápor cyklistů náš les zcela nezničil. Jsou budovány s respektem k přírodě a nedávná kontrola
ze strany České inspekce životního prostředí to
velmi ocenila.
Podobně je to i s revitalizací zeleně a rekonstrukcí Komenského náměstí. Vedle chvály přichází hlasy, kterým se nelíbí nová zeleň, řešení
veřejných ploch a podobně.
Revitalizaci zeleně jako celek považuji za úspěch.
Novoměstská zeleň ožila a většina zásahů jí jednoznačně prospěla. Faktem je ale i to, že v některých detailech se revitalizace prostě nepovedla.
Příkladem mohou být záhonky před některými
domy nebo několik špatně vysazených stromů.
Na Komenského náměstí se podařilo odvést kus
skvělé práce. Slušné parkování, nový přístup do
kostela, hezké chodníky. Ta homole pod bustou J.
A. Komenského se mi taky nelíbí. Ale myslím, že
se to podaří vyřešit.
Velmi silné výhrady zaznívají na adresu MAD.
Nové Město je malé a nepotřebuje, aby se po
něm proháněly prázdné autobusy. Navíc se
holedbáte, že Nové Město je městem sportu a
přitom vedete lidi k lenosti.
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Novoměstská doprava bude ještě hodně žhavým
tématem. Nesouhlasím s tím, že si každý všude
může dojít pěšky nebo dojet autem. To se týká
mladých, zdravých a dobře zajištěných lidí. Pro
řadu lidí může být cesta na nákup nebo k lékaři
velký problém. Zkušební provoz ukazuje, jaké
bude třeba udělat změny. Postupně zjišťujeme, že
o dopravu není zájem o víkendech a v pozdních
odpoledních hodinách. Má-li mít doprava smysl,
musí přivést lidi rychleji do centra města. A to
např. i z Betléma, „starého sídliště“ nebo Holubky. Zvážit musíme i zapojení místních částí. V
jiných městech ladili režim dopravy řadu let. My
to chceme zvládnout za rok až dva. Dopravu je
potřeba ušít lidem na tělo. Musíme lidem naslouchat a pružně reagovat na jejich připomínky.
Další kritická slova jsou slyšet na adresu přehnaných úspor v rozpočtu. Byly opravdu nutné
tak tvrdé škrty?
Rozumné hospodaření není totéž, co škrty. Převzali jsme město se schodky přesahujícími 30 milionů ročně. A to v době, kdy se prodávaly městské
byty a výdělečná část technických služeb. Rozhodli jsme se to změnit, i za cenu nepopulárních
kroků. Museli jsme omezit utrácení za provoz
úřadu a městských organizací. Museli jsme zároveň zlevnit veřejné zakázky a ucpat díry, kterými
peníze tekly pryč. To samozřejmě bolí a přináší
to naštvanost některých lidí a firem. Ale bylo to
nutné. Městský rozpočet tady není proto, aby se
mělo pár lidí nebo firem dobře. Vedle úspor jsme
ale také začali razantně čerpat evropské a státní
dotace. Tím jsme si pomohli na příjmové straně a
celá tíha ozdravného programu nemusela být jen
na straně snižování výdajů.
Co rozprodej městského majetku? Prodali jste
lékárnu a pokračuje i privatizace bytů.
Vím, že prodej lékárny panu Sokolíčkovi vyvolal
řadu emocí. Musím však vyvrátit všechny spekulace, které se kolem toho šíří. Na prodej lékárny
nemělo žádný vliv to, že je pan Sokolíček významným představitelem ODS. Pan Sokolíček lékárnu
koupil ve standardní dražbě za cenu, která je pro
město velmi výhodná. Je pravdou, že pokračujeme v privatizaci bytů. Ale příjmy z nové vlny prodejů už odmítáme projídat. Ukládáme je k využití
na rozvoj bydlení.
Dobrá, ale jsou to opravdu potřebné investice?
Vaši kritici říkají, že stavbou bazénu a sportovní haly si chcete jen populisticky kupovat hlasy
voličů. Potřebuje opravdu Nové Město takto
nákladné stavby? A může si je vůbec dovolit?
Bazén a sportovní hala jsou v jiných srovnatelných městech naprosto samozřejmou součástí
základní občanské vybavenosti. Nové Město si
může dovolit to samé, co jiná města. Musí ale
rozumně hospodařit. Nebylo by odpovědné, kdybychom plánovali velké výdaje a zároveň hospo-

Talent Vysočiny 2014 z novoměstského gymnázia!

dařili s obrovským schodkem. Proto jsme museli
dát nejdřív do pořádku městské finance a pak se
teprve pustit do investic. Připravili jsme skromný
a účelný projekt Městských lázní, který zároveň
chytrým způsobem minimalizuje provozní náklady. Totéž platí o sportovní hale.
Za populismus je někdy označováno i tzv. otevřené hospodaření. Obyčejní lidé se ve všech
těch rozpočtech a smlouvách stejně nevyznají.
Zbytečně přetěžujete úřad a není kvůli tomu
čas na důležitější věci...
Zveřejňování smluv zatížilo jednu šikovnou pracovnici úřadu asi deseti minutami denně. Klikací rozpočet funguje automaticky a naopak šetří
úředníkům čas, který trávili složitým vyhledáváním jednotlivých údajů. Transparentní účty sice
podle mě moc užitku nepřinášejí, ale banka nám
je poskytuje zcela zdarma. Velmi užitečné je podle mě kompletní zveřejňování všech podkladů k
veřejným zakázkám. To snižuje korupční rizika a
zvyšuje férovost soutěží. Jsem si jistý tím, že otevřenost hospodaření vede k úsporám a větší důvěře v samosprávu. A jsem hrdý na to, že v tomto
ohledu se naše město zařadilo na špičku v České
republice.
Můžete vyjmenovat tři největší chyby, kterých
jste se Vy osobně dopustil ve funkci starosty?
Mohl jsem více naslouchat připomínkám a návrhům rozumných a zkušených lidí a aktivně je
vyhledávat, více energie věnovat podpoře podnikání a vzniku nových pracovních míst. Naopak
příliš času jsem věnoval několika „prudičům“,
kteří stejně nic pozitivního nechtějí, jen stále dokola nadávají. Druhou velkou chybu vidím v nedostatečné komunikaci se zaměstnanci příspěvkových organizací a různými spolky a sdruženími.
Kdybychom si víc povídali, mohli jsme předejít
některým zbytečným fámám a šíření fantastických příběhů. A třetí chybou bylo to, že jsem, nikoli vlastní vinou, propásl jednu svatbu. Musel za
mne zaskočit pan místostarosta a svatebčané půl
hodiny čekali. Hrozný trapas a ostuda.
A největší úspěch?
To nechte jiným...

-mah-

vybrat nejtalentovanější žáky a studenty našeho
regionu, zařadila naše studenty do úzkého výběru kandidátů. V pátek 20. června 2014 proběhlo
v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou slavnostní
vyhlášení nejen ceny Talent Vysočiny 2014, ale
také ceny Stipendium Vysočiny 2014 a Ceny hejtmana Vysočiny 2014. Za doprovodu svých rodičů si mohli nominovaní studenti plnými doušky
vychutnávat slavnostní atmosféru ozdobenou
tanečními i hudebními vystoupeními, které pro
ně připravil hlavní organizátor celé akce Active
– středisko volného času ze Žďáru nad Sázavou.
Jaké pocity byste asi měli, kdybyste jako student Na pódiu byli v průběhu celého večera postupně
gymnázia obdrželi jednoho dne oznámení o no- oceňováni mladí talenti v humanitním, technicminaci na udělení prestižní ceny Talent Vysočiny kém, přírodovědném, uměleckém a sportovním
2014? Pocity nadšení, překvapení i nervozity? Tak oboru. „Při pročítání nominací pro 19. ročník
přesně takové pocity mělo osm studentů našeho ceny Talent Vysočiny bylo v nabité konkurenci tagymnázia počátkem června letošního roku. No- lentů velmi těžké vybírat,“ řekla ve svém úvodním
minační komise Kraje Vysočina, jejímž úkolem je projevu radní Kraje Vysočina pro školství, sport

V kategorii ZŠ byli z novoměstského
gymnázia nominováni:
Technický obor - Vojtěch Kužel
a Kristýna Němcová
Přírodovědný obor – Michal Starý
Sportovní obor – Kateřina Pulgretová
V kategorii středních škol:
Humanitní obor – Anna Laštovičková
Technickýobor–MartinDaněkaAdamNovotný.
Všem studentům gratulujeme a přejeme hodně
dalších úspěchů. Mgr. Monika Marshallová

Stavba školky pokračuje podle plánu

Rekonstrukce MŠ Drobného probíhá podle
plánu. Na první fotografii můžete vidět jednu
z nových tříd, kde nyní finišují práce na dokončení podlahy. Na druhé fotografii je vidět poslední
stavební materiál a část lešení. Na třetím sním-

ku je chodba, která spojí novou třídu v prvním
patře se zázemím a starou částí školky (uvnitř je
k dispozici také výtah). Dětem a jejich rodičům se
školka otevře 1. září, veřejnost se bude moci podívat do nových prostor v říjnu, při příležitosti Dne

otevřených dveří. A ještě jedna dobrá zpráva. Podle informací ředitelky novoměstské MŠ, paní Ivany Buchtové, zbývá několik posledních volných
míst. Pokud jste tedy se svými dětmi nestihli zápis,
máte ještě šanci o místo ve školce požádat. -svj-

Činnost Spolku rodičů při ZŠ Leandra Čecha
Spolek rodičů při ZŠ L. Čecha uspořádal ve
školním roce 2013/2014 akce jak pro rodiče
s dětmi, tak i děti samotné. Pro první stupeň se
uskutečnily adventní a velikonoční dílny, kde si
děti spolu s rodiči mohly vyrobit drobné dárky
pro své blízké. Dětem bylo také zaplaceno divadelní představení a menší částkou jsme v rámci
divadelního předplatného přispěli na dopravu do
Žďáru. Pro druhý stupeň byla uspořádána disko-

téka s laserovou show a soutěžemi. Zaplatili jsme
polovinu přednášky s Radkem Jarošem - Hory
shora. Žákům 9. tříd jsme přispěli 150 Kč na
absolventské tričko. Na některé akce byl využit
příspěvek MěÚ ve výši 10 000 Kč, který se nám
podařilo získat. Děkujeme za spolupráci KD, který nám již druhým rokem poskytl sál k uspořádání diskotéky. Všem dětem přejeme letní počasí a
pohodu o prázdninách. Spolek rodičů při II. ZŠ

Komentované prohlídky města
Při příležitosti městských slavností Nova Civitas
předal starosta Michal Šmarda s místostarostou
Stanislavem Markem ocenění za celoživotní přínos v oblasti sportu a tělovýchovy Ing. Ivo Fialovi.

a kulturu Ing. Jana Fialová. O to víc bylo potěšující, když se Talentem Vysočiny 2014 v kategorii
základních škol v humanitním oboru stal Jaromír
Chroustovský. I když se ostatním našim studentům nepodařilo proměnit jejich nominaci v celkové prvenství, velmi si cení toho, že mohli být vybráni mezi deset nejlepších v kraji ve svém oboru.

Prohlídky města s průvodkyní v historickém kostýmu se v srpnu uskuteční
v neděli 3. 8. a 24. 8.
Sraz je v 15 hodin v Informačním centru na Vratislavově náměstí. Prohlídky mimo
vypsané termíny si můžete domluvit na tel.: 566 598 751 nebo 601 592 013.

Aktuální zprávy
se dozvíte na:
nmnm.cz
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750 let Slavkovic a pamětní deska Josefu Koněrzovi
750 let od první
písemné zmínky
o obci letos uplynulo ve Slavkovicích.
Vystoupení dětí ze
základní a mateřské školy, taneční
zábava, výstava fotografií, balónové
létání, při němž si
mohli místní i návštěvníci prohlédnout Slavkovice
z ptačí perspektivy , to vše nechybělo na dvoudenní oslavě. Užili
si ji dokonale malí i velcí, stejně jako zahraniční
hosté, kteří přijali pozvání. „750 let je významné
výročí. Jsou to desítky generací lidských životů,
které ve Slavkovicích byly prožity, a je to odkaz
i pro generace následující,“ připomenul ve svém
slavnostním projevu novoměstský místostarosta
Stanislav Marek. Slavkovičtí nezapomněli ani na
jednu z velkých osobností místních dějin - řídícího učitele, překladatele a národního buditele Josefa Koněrzu. Právě jemu byla slavnostně odhalena pamětní deska na budově místní školy. „Stopy
jeho píle a působení přesahují dalece hranice naší
obce i tohoto kraje,“ připomenul důvod, proč se
obec rozhodla nechat vytvořit pamětní desku

právě Josefu Koněrzovi, předseda slavkovického „3. dubna 1892 vznikl hasičský sbor. Mezi přední
osadního výboru Josef Košík. Josef Koněrza se zakladatele patřili Karel Sáblík, Jan Sáblík, Josef
narodil v Dalečíně a studoval v Brně. Nejdříve Koněrza a Josef Škarohlíd. Dlouholetým jednapracoval jako podučitel v Křetíně na Boskovicku telem sboru byl řídící učitel Josef Koněrza,“ přia odtud přešel v roce 1879 do Slavkovic, kde byla pomenul další z činností řídícího učitele jednatel
o dva roky dříve vystavěna nová školní budova. Sboru dobrovolných hasičů Slavkovice Jiří Fuksa.
Přestože byla škola prakticky nová, mladý učitel Řídící učitel Josef Koněrza působil na slavkovické
se netajil zděšením. „Přišed do Slavkovic, nalezl škole až do roku 1920, kdy odešel na odpočinek
jsem učírnu v rozkladu a byt rovněž. Houba dře- a přestěhoval se do domku č. p. 68. Slavnostnímu
vokaz rozestřela se kotouči jako mísy velikými odhalení pamětní desky byli přítomni i nynější
po podlahách a nábytku. Učebních pomůcek členové Koněrzovy rodiny. „Jistě by měl velikou
zmocnila se plíseň. Sklep byl plný vody, dřevo radost, že jsme se tu sešli. Chtěla bych moc popod děravou střechou jako habán, dvorek žádný, děkovat všem, kteří se podíleli na této slavnostní
před učírnou nedodělaná a pustá zahrada s něko- vzpomínce, že nezapomněli ještě po šestašedesálika mladými javory a starou jabloní; před bytem ti letech na jeho práci a hlásí se k jeho odkazu. Já
jáma od bývalého hnojiště a hromada kamení,“
si ho nepamatuji, ale je mi velmi blízký, protože
zapsal tehdy do školní kroniky. Mladému učiteli
užíváme jeho domek, máme po něm schované
nezbylo, než se pustit do obnovy školy. Snažil se
jeho osobní věci, písemnosti i rukopisy. Opatrupomoci nejen dětem, ale také dospělým. Jak brzy
jeme sad, který založil, většina stromů je ještě
poznal, velkým problémem místních lidí bylo nejím sázena. Doslova a do písmene trháme plody
mírné pití alkoholu. To jej vedlo k tomu, že roku
jeho práce,“ nechala se slyšet Marie Navrátilová,
1884 založil spolek proti pití kořalky. Slavkovický
pravnučka řídícího učitele Josefa Koněrzy. Autoučitel byl velmi aktivní. Sám kreslil pro žáky mapy,
zřídil školní zahradu i knihovnu pro mládež. „Byl ry pamětní desky jsou manželé Marta a Stanislav
i překladatelem. Jeho překladatelská činnost Mužátkovi z Nového Města na Moravě. Deska
čítá přes šedesát románů a povídek ze slovanské Josefu Koněrzovi je trvale umístěna na budoliteratury. Zabýval se také jazyky - anglickým, vě slavkovické školy. Takto bude mít i nynější
francouzským i italským,“ doplnila současná žáky pan řídící učitel neustále pod dohledem.
-hzkvedoucí učitelka slavkovické školy Jana Láchová.

V Hlinném opraví obecní budovu
Kromě položení nové střešní krytiny na střeše
obecního domu by měly do konce roku proběhnout ještě další opravy. „Mělo by dojít k zateplení stropu a k rekonstrukci elektroinstalace
a vody,“ potvrdil místostarosta Nového Města
Stanislav Marek. Náklady na opravu střechy
se budou pohybovat okolo 800 tis. Kč, další
opravy si vyžádají finanční částku ve výši 350
tis. Kč. Veškeré potřebné prostředky budou
hrazeny z rozpočtu Hlinného. „Na střechu už
dávají novou krytinu. Práce v interiéru nejsou
závislé na počasí, takže mohou začít kdykoliv.
Ukončení prací očekáváme do konce listopadu,“

Slavnost v Olešné

sdělil Stanislav Marek. Obecní dům v Hlinném
slouží nejen pro potřeby osadního výboru, ale
konají se v něm mnohé veřejné a společenské
akce. Jeho součástí je i jedna bytová jednotka
a knihovna. Vzhledem k tomu, že jedna z prostor obecního domu je využívána jako volební
místnost, měly by být všechny práce ukončeny
do začátku letošních komunálních voleb. Obecní dům bude po ukončení stavebních prací už
téměř dokonale zrekonstruován. „Okna už jsou
vyměněna, možná ještě pouvažujeme o nátěru fasády,“ dodal novoměstský místostarosta.
-hzk-
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nastala, Stanislav Marek. „Plánovali jsme to už
dva roky. Nejdříve jsme opravu hráze museli odložit kvůli obnově střechy kulturního domu, kam
zatékalo. Takže hráz musela ještě nějakou chvíli
počkat,“ doplnil předseda místního osadního
výboru Vlastimil Lukeš. Součástí letošní rekonstrukce bude také oprava přilehlé místní komunikace. „Jakmile budou u konce tyto stavební
práce, okamžitě se začne s obnovou silnice u kapličky, která s rybníkem bezprostředně sousedí,“
sdělil Stanislav Marek. Opravy si vyžádají více
než 1 mil. Kč. Částku Petrovice zaplatí ze svého
rozděleného rozpočtu. „Hotovo by mělo být do
konce měsíce září,“ uzavřel místostarosta. -hzk-

Celkem 24 nominací navrhla Komise pro sport,
mládež a volný čas na ocenění osobností a trenérů v oblasti sportu a tělovýchovy a dále na
ocenění vynikajících sportovních výkonů za
rok 2013. „Nabídka sportovních aktivit v Novém Městě je opravdu široká a má svoji tradici,
proto komise měla z čeho vybírat,“ poznamenává předseda komise Jiří Maděra. Na základě
doporučení komise Rada města NMnM ocenila
vynikající sportovní úspěchy za rok 2013, kte-

rých dosáhli jednotlivci Jan Burian v biatlonu
a Petr Vitner v atletice. V kategorii kolektivů
byly vyznamenány výkony týmu juniorů v přespolním běhu ve složení Martin Žák, Martin
Klouda, Evžen Raus, Vojtěch Seifert, Jan Pekař a Michal Starý. V kategorii týmů dospělých
zabodoval smíšený tým běžců na lyžích, jehož
členy jsou Dušan Augustinák, Jan Krška, Jan
Šrail, Hynek Kura, Jiří Ročárek, Miroslav Janošec, Štěpán Pekař, Adéla Boudíková, Karolína

Karel Kulíšek rekordmanem

Na extraligový mítink, který se konal v Novém
Městě nad Metují, bude v dobrém vzpomínat
novoměstský atlet Karel Kulíšek. V běhu na
1500 m překonal dlouholetý český rekord v kategorii žáků. Talentovaný běžec stanovil nové

maximum na 4:06,69. Člen novoměstského
atletického oddílu využil možnosti startovat
v mužské kategorii. Závod od začátku nepostrádal potřebné tempo. S blížící se cílovou rovinkou bylo jasné, že 13 let starý český rekord bude
překonán. Dosavadní rekordní čas 4:07,70
Kulíšek vymazal o více než vteřinu. „Jde o vynikající počin pro náš oddíl. Je to první, opravdu
velký rekord,“ neskrýval nadšení trenér novoměstských atletů Petr Hubáček st. Ve stejném
závodě se dařilo i dalším jeho svěřencům. Petr
Vitner si časem 3:51,73 doběhnul pro 2. místo.
Čas 4:00,63 stačil Jiřímu Šaclovi na 5. místo.
V dobrém světle se ukázal po dlouhé době závodící Matěj Trávníček, jehož čas 4:05,49 je
příslibem do dalších závodů. Většinu svých soupeřek porazila také novoměstská běžkyně Lucie
Maršanová. Patnáctistovku dokončila na výborném 2. místě, a to osobním rekordem 4:35,98.
-mah-

Kongres FIS v Barceloně

Petrovice opraví zeď i hráz rybníka
Stavební práce se v letním období nevyhnou ani
jedné z místních částí Nového Města na Moravě –
Petrovicím. Obyvatele čekají určitá omezení v samém centru obce. „Proběhne tam oprava opěrné
zdi a hráze místního rybníka, práce už byly zahájeny,“ potvrdil místostarosta Nového Města Stanislav Marek. Rekonstrukce zdi a hráze už byla
z bezpečnostního hlediska více než nutná. „Zeď
byla postavena v sedmdesátých letech minulého
století a v její těsné blízkosti vede místní komunikace. Dnešní zemědělská technika je rapidně
těžší než ta dřívější a zeď začala poněkud uhýbat. Dokonce hrozilo, že se může každou chvíli
zhroutit,“ vysvětlil situaci, která v Petrovicích

Ocenění v oblasti sportu a tělovýchovy za rok 2013

V neděli 22. června se v naší obci sešli věřící
z širokého okolí, aby společným průvodem obcí
a krátkými pobožnostmi uctili slavnost Těla
a Krve Páně. Tato slavnost má v naší obci tradici, kterou se daří udržovat dlouhá léta. Dík patří všem, kdo se účastní, i těm, kteří přispívají
k udržení této krásné slavnosti. Dušan Duda
Další informace z místních částí najdete na
webu noviny.nmnm.cz. Aktuálně se zde dočtete
o prodeji stavebních pozemků ve Slavkovicích
a také o tom, jak proběhlo tradiční setkání harmonikářů s názvem Rokytenská harmonika.
K dispozici jsou i fotografie.
-red-

Ve dnech 1. - 5. června se v Barceloně konal
kongres Mezinárodní lyžařské federace (FIS).
Ten pravidelně ve dvouletých cyklech hodnotí
uplynulou světovou lyžařskou činnost ve všech
disciplinách, připravuje a plánuje budoucí
světové lyžařské dění. Příprava kongresu je
velmi důkladná a již z písemných podkladů
jsme věděli, že naše letošní Zlatá lyže se v rámci Světového poháru v běhu na lyžích umístí
v celkovém hodnocení společně s Davosem na
prvním místě. Kromě písemného komplexního
hodnocení bylo velmi příjemné slyšet na kongresu v průběhu Cross – Country Commitee
ústní hodnocení ředitele běžeckých disciplín
Pierra Mignereye. „Za velmi složitých sněhových poměrů ve střední Evropě byly pro všechny
účastníky Světového poháru příjemným překvapením dokonale připravené závodní tratě a bez-

chybná organizace celé Zlaté lyže ve Vysočina
Areně,“ uvedl Mignereye. V kalendářní komisi
se jednalo také o žádost Ruska o nepořádání
Světového poháru v příštím roce v Rybinsku.
Svaz lyžařů ČR a novoměstští pořadatelé byli
připraveni ruský Rybinsk nahradit termínem
Zlaté lyže. Rusové nakonec přímo v Barceloně
žádost odvolali. Přesto konečný kalendář Světových pohárů pro rok 2014-2015 bude uzavřen na podzimní konferenci v Curychu, kde
dojde k určitým změnám i v termínech Tour de
Ski. Pro Nové Město je ale velmi podstatná potvrzená změna v kalendáři Světových pohárů
2015-2016, kde našemu městu byl přidělen termín 23.-24. leden 2016 s tradičním programem
mimo sprinty. Vrácení se k tradičnímu programu Zlaté lyže je potvrzením, že Nové Město má
v lyžařském světě vynikající stálou pozici. -slo-

Úprava návštěvní doby Areny
Asfaltový okruh ve Vysočina Areně bude veřejnosti o letních prázdninách zpřístupněn pondělí - neděle 12-14 hod. a následně od 19 hod.

Návštěvní doba byla upravena s ohledem na
právě probíhající výcvikové tábory lyžařů běžců,
biatlonistů a rychlobruslařů.
-mah-

Ostrejšová a Šárka Klaclová. V kategorii trenérů
neušly pozornosti významné trenérské úspěchy
Petra Hubáčka st., který vychoval nejednoho
atletického talenta. U příležitosti významného
životního jubilea Rada města NMnM ocenila
Ivo Fialu, a to za jeho celoživotní přínos v oblasti sportu a tělovýchovy. Slavnostní předání
ocenění se uskutečnilo na Vratislavově náměstí v rámci programu slavností Nova Civitas.
-mah-

Úspěchy
florbalistů
Mužský tým florbalistů se v letošním ročníku
představil ve dvou soutěžích. Tou hlavní byla
Amatérská florbalová liga (AFL) v Brně. Tuto
soutěž hrajeme již devátým rokem a především
poslední tři sezony zde pravidelně sbíráme dobré výsledky. Po loňském vítězství ve 2. lize jsme
letos nastupovali v 1. lize. Získání zlata bylo
již od poloviny sezony nereálné, bojovali jsme
o druhé místo. Na posledním turnaji jsme si stříbro mohli pojistit, zaváhali jsme ale s týmem ze
středu tabulky. Další dva zápasy jsme vyhráli
a vytoužené druhé místo udrželi. Náš tým se
může pyšnit nejlepší obranou v soutěži, bodovali jsme také v útočné hře. Čtvrtým nejlepším
hráčem soutěže se stal František Košík, který za
18 zápasů v 1. lize nasbíral 39 bodů (27 gólů a 12
asistencí). Druhou soutěží, do které se tým přihlásil, byla Orelská florbalová liga (OFL). Osu
mužstva tvořili hráči, kteří nenastupovali v AFL.
K velkému překvapení jsme dokázali vyhrát
naši divizi a dostat se na finálový turnaj, který
se hrál v Blansku. Jeho začátek nám však nevyšel. Velkou roli sehrála únava, navíc se nám dva
hráči zranili. V základní skupině skončil náš tým
s nulovým bodovým ziskem. Přesto jsme ve čtvrtfinále dokázali po nájezdech překvapit Blansko
4:3. V semifinále jsme poté porazili tým z Nivnice 8:2. Porážka přišla až ve finálovém souboji se
Zlínem. I tak je stříbro obrovský úspěch! Letošní
sezona opět pokořila úspěchy té loňské. I proto
jsme na příští rok přijali další výzvu. Jak v kategorii starších žáků, tak i v mužské kategorii jsme
se přihlásili do oficiální soutěže ČFbU. Hrát se
bude systémem 5+1 na velkém hřišti. Příprava
bude těžší. Trénovat se bude v Bystřici nebo ve
Žďáře, ale nebojíme se toho! Mgr. Tomáš Mrázek

Aktuální zprávy
ze sportu najdete na:
www.noviny.nmnm.cz
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Severská kombinace úspěšně vstoupila do nové sezony

Víkend 10. - 11. května patřil v lyžařském areálu
na Bučiskách v Rožnově pod Radhoštěm skokanům, skokankám a sdruženářům. Odehrávaly
se zde letos první letní republikové klasifikační závody žactva a dorostu ve skoku na lyžích.
Účastnili se jej jak mladí závodníci z Česka, tak
z Polska. V sobotu Honzík Vambera vybojoval
3. místo a v neděli na větším můstku K=15m
v kategorii nejmladších žáků Ž 9+10 překvapi-

vě zvítězil. Veliká pochvala za krásná umístění
patří i dalším reprezentantům SKL Nové Město
na Moravě - Jirkovi Svobodovi, Tondovi Drdlovi, Honzíkovi Ošmerovi, Jolči Hradilové a Gabči Puškášové. Poprvé si zazávodil i benjamínek
Vítek Drdla. Ve dnech 31. května a 1. června
uspořádal saský Skiclub Kottmar 39. mezinárodní skokanské závody na můstcích s umělou
hmotou v Kottmaru. Ani na těchto závodech se
novoměstští závodníci neztratili. Honzík Vambera vybojoval 3. místo, v kategorii dorostenců
Jugend 17/18 získal Viktor Polášek stříbrnou
medaili, Filip Černý si připsal 5. místo a v hlavní mužské kategorii Herren 21 zvítězil skokan
Miloš Kadlec. Ve výborných výkonech pokračovaly skokanské naděje na beskydském turné,
které proběhlo v druhé polovině června. V rámci
těchto závodů se skákalo na můstcích v Rožnově pod Radhoštěm, Kozlovicích, Frenštátě pod
Radhoštěm a Nýdku u Třince. Ve velké konku-

renci se Jan Vambera umístil v Kozlovicích na 3.
místě a ve Frenštátě získal 2. místo. Neztratil se
ani Jiří Svoboda, který si v Rožnově doskočil pro
7. místo. Neztratily se ani novoměstské skokanky. V celkovém hodnocení turné obsadila Lucie
Svobodová 4. místo, Gabriela Puškášová 6. místo a Jolana Hradilová 7. místo. Nemalou zásluhu
na úspěchu našich skokanů mají trenéři Jirka
Hradil a Rosťa Latzka. Hoši, děkujeme! SeKom

dam, Frankfurt, Cannes, Nice, Saint-Tropez,
Luzern, Avignon, Lucemburk, Monte Carlo
a Antverpy. Na celostátních soutěžích obsazovaly přední místa a byly nominovány na ME.
Ve svém kruhu mají také dvě Miss mažoretky
ČR. Mažoretky se také věnovaly základům baletu, modernímu tanci a moderní gymnastice,
ve které se vícekrát probojovaly na mistrovství
ČR. Taneční studio také připravilo festival mažoretek „Zlatá hůlka“, kterého se vždy zúčastnilo 420 mažoretek z celé ČR včetně mistryň
ČR Dixi Stonava. Připravilo i dva plesy ma-

žoretek. Mnohokrát také prezentovalo svoje
mažoretkové a taneční umění na jevišti, při vystoupeních v KD v Novém Městě. Velké uznání
za dlouholetou práci patří trenérce Evě Olejníkové a dobrovolníkům, kteří pomáhají při činnosti novoměstských mažoretek. Děkujeme!
V současné době mažoretky přechází pod křídla Domu dětí a mládeže v Novém Městě. Zveme
nové zájemkyně na talentový průzkum v úterý
9. září od 15.30-17.00 hod. v tělocvičně I. ZŠ.
Nábor bude probíhat podle zaběhlých pravidel.
DDM NMnM

Závody ve střelbě. Domácí střelci s přesnou muškou
V neděli 8. června mohli kolemjdoucí zaznamenat čilý ruch na střelnici na Bělisku. Novoměstský střelecký klub zde pořádal Velkou cenu SSK
0030 ve střelbě ze sportovní pistole 30 + 30 ran.
Šlo o 5. díl desetikolové střelecké soutěže Vysočina Cup. Soutěže se zúčastnilo 20 střelců ze všech
koutů Kraje Vysočiny, ale i z kraje Pardubického
a Olomouckého. Naši střelci se mezi konkurencí rozhodně neztratili. Navrátilec František
Smaženka využil domácího prostředí a všechny

své soupeře suverénně přestřílel, Václavu Kostřížovi chybělo 12 bodů na stupně vítězů. Pouze
Jiří Zach se pro technické problémy se zbraní
mezi nejlepší střelce neprosadil. Tyto výsledky
v součtu novoměstským střelcům stačily na bronzovou příčku v pořadí družstev za týmy Studnic
a Polné. Příští kolo Vysočina Cupu pořádá SSK
Vojnův Městec, a tak přejme našim střelcům neméně tak přesnou mušku jako v domácím závodě.
Jindřich Dvořák

Vystoupení novoměstských basketbalistů
Novoměstští basketbalisté mají za sebou průměrnou sezonu. V oblastním přeboru skončili na 10.
místě. Z celkových 20 zápasů si připsali 30 bodů,
a to za 10 výher. Zbytek zápasů prohráli. Celkové skóre mluví v jejich prospěch. Nastříleli 1370
bodů, obdrželi o 35 méně. Zatímco po podzimní
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části pošilhávali po vyšších patrech tabulky, jarní
výkony skončily za očekáváním. Hned v 7 jarních
zápasech odešli poraženi a připsali si pouze 3
výhry. Podzimní bilance byla přitom opačná. Poslední výhru vybojovali basketbalisté proti Sokolu Pardubice. Mezi nejlepší střelce týmu patřili

Mladší dorostenci SFK Vrchoviny v právě skončené sezoně zaznamenali velký úspěch v podobě
2. místa v Moravskoslezské dorostenecké divizi. Je to historicky nejlepší umístění fotbalistů
Vrchoviny v této soutěži. V konkurenci dalších
13 družstev z Vysočiny a Jihomoravského kraje
získal tým 61 bodů s bilancí 20 výher a 1 remízy. Celkové skóre bylo 84:28. Přesto více než 60
bodů na prvenství v soutěži nestačilo. O bod nás
předstihl HFK Třebíč. V obou zápasech jsme
přitom tohoto těžkého soupeře porazili a byly
to ty nejhezčí zápasy sezony. Body jsme však
poztráceli jinde, a to především na podzim, kdy
jsme si připsali čtyři porážky. Po zimní přestávce jsme však už tolik bodů soupeřům nerozdali.
Pouze jednou okusil tým hořkost porážky, jednou remízu. V ostatních zápasech jsme už byli
stoprocentní. Na jaře se nám dařilo především
v domácí aréně. Za zmínku stojí např. šňůra 4
zápasů s neuvěřitelným skóre 24:0. Dosažené
2. místo v divizi je největším dosavadním úspě-

chem. Jedná se o druhou nejvyšší soutěž u nás.
Pro účast v té nejvyšší soutěži by bylo nutné
získat status Sportovního centra mládeže. Náš
tým těží z toho, že v posledních sezonách posílil
o několik talentovaných fotbalistů z jiných klubů
hrajících nižší soutěže. Ti se výborně adaptovali a dnes patří k oporám. V družstvu je několik
výrazných individualit, kluci však dobře pochopili, že jejich síla spočívá v týmové spolupráci.
Trenér Milan Boušek jejich výkony s oblibou
přirovnává k rozjeté mašině, která válcuje soupeře. Mladší dorostenci kromě své soutěže pravidelně pomáhali i svým starším spoluhráčům,
někteří si dokonce zahráli i v dospělé kategorii.
Za všechny je třeba zmínit individuální úspěch
kanonýra Michala Kyselého, který s velkým náskokem vyhrál nejlepšího střelce divizní soutěže,
když v sezoně nastřílel neskutečných 41 branek.
Druhým hráčem, o kterém bych se rád zmínil, je
brankář Petr Šmída. Odchytal všech 26 zápasů
za mladší dorost. Stejnou várku odchytal i za

starší dorost, a když se zranili jeho dva dospělí
kolegové, nastupoval pravidelně do branky B
týmu mužů. Ve svých necelých 16 letech se dokonce postavil do branky v Moravskoslezské divizi mužů. Právem mu tak náleží ocenění „Osobnost sezony klubu SFK Vrchovina“, které mu
bylo 21. června slavnostně předáno. Petr Dacer
Sestava mladších dorostenců SFK Vrchovina
v soutěžním ročníku 2013/2014
Trenér: Milan Boušek
Vedoucí týmu: Petr Dacer
Hráči: Petr Šmída, Jiří Havelka, Jakub Smolík, David Ondra, Jan Cacek, Jakub Horálek,
Michal Hájek, Tomáš Trojánek, Jakub Kachlík, Michal Čírtek, Vojtěch Bárta, Jakub Žák,
Tomáš Christian, Ondřej Dacer, Petr Roháček,
Radek Blažíček, Petr Holek, Jiří Chocholáč,
Tomáš Šolc, Petr Duda a Michal Kyselý.

Mladí fotbalisté dvakrát zlatí

Novoměstské mažoretky
Taneční studio Evy Olejníkové působí v Novém
Městě téměř 20 let. Za tu dobu dosáhly dívky
mnoha úspěchů, zahajovaly Světový pohár
Grand Prix v Brně, MS velocipedistů v Brně,
ME v cyklistice v Brně, I. ročník Česko-rakouského plesu v Brně, Světový pohár Zlatá lyže
v Novém Městě. Více než dvacetkrát vystupovaly v zahraničí na mezinárodních festivalech.
Šlo o vystoupení na Korsice, ve Španělsku,
francouzské Riviéře, Belgii a Německu. Při
svých cestách po západní Evropě navštívily
Benátky, Paříž, Londýn, Brusel, Amstero-

Úspěšná fotbalová sezona mladších dorostenců

Ondřej Fiska, jenž nastřílel 358 bodů, a Vít Krontorád, který se činil 338 body. Ten se v historické
tabulce střelců dostal na 1. místo s 6 648 body. Na
druhé místo odsunul Miloše Krebse st. Zmínit je
třeba také rekordní zápis Petra Müllera, který ve
svých 62 letech vstřelil mistrovské 2 body. -mah-

Klub SFK Vrchovina se může chlubit nejenom
„výkladní skříní“, mužstvem A týmu mužů, kteří
obsadili vynikající 3. místo ve své divizní skupině,
ale i tím, že dlouhodobě a systematicky vychovává
i hráče nové. A že se dílo daří, je zřejmé i z některých dílčích, ale i dlouhodobých výsledků. Loňskou sezonu se podařilo našim dvěma mládežnickým týmům, mladší žáci „A“ a mladší žáci „B“,
zakončit dosažením nejvyšší mety - poháru pro
vítěze soutěže. A to se v prvním případě, kdy jsou
našimi konkurenty týmy z kraje Žďár nad Sázavou,
Velké Meziříčí, Humpolec nebo třeba Pelhřimov,
jedná o úspěch přesahující hranici našeho okresního formátu! Ale i „B“ tým měl z vítězství v okresním přeboru nepředstíranou radost, avšak náležitě
vydřenou. Vždyť první zápas finálového duelu tým

na hřišti Jimramova prohrál 3:8, a musel tak dohánět tuto vysokou ztrátu. To se mu v domácí odvetě podařilo a po výsledku 12:3 mohla vypuknout
opravdová vítězná radost. V krajské soutěži byla
soutěž napínavá až do poslední minuty posledního
zápasu. Naši hráči drželi druhou příčku za vedoucím Humpolcem a ztráceli 2 body. V posledním
kole jsme hostili tým z Pelhřimova, na který jsme
si věřili. Výsledek 8:3 potvrdil naše odhodlání.
Navíc vedoucí tým Humpolec prohrál v zápase
se Žďárem. Po této zprávě zavládla v našem týmu
obrovská radost. Jsme mistři! Pro Humpolecké,
kteří celý rok vedli tabulku, to byl jistě hořký konec
sezony, ale právě tohle je na fotbalu krásné. Naše
radost neznala mezí a při závěrečném setkání
jsme si mohli vychutnat slavnostní náladu při

Vrací se Lukáš Michal
Divizní týmy zbrojí na další sezonu. Do Vrchoviny se po 30 měsících vrací ikona novoměstské
kopané. Je jím exligový hráč Lukáš Michal, který naposledy hostoval ve Žďáru nad Sázavou
a v německém divizním týmu. Do kabiny přichází hráč, jenž se může pochlubit prvoligovými
zkušenostmi, které nasbíral v dresu Blšan, Dukly Praha a Kladna. „Chci se vrátit do Vrchoviny,
budu se letos ženit, chci se zabydlet, dodělat vysokou školu a příští rok chceme v rodné vísce začít stavět dům,“ říká bývalý kapitán SFK Vrchovina. Spokojenost s novou posilou neskrývá ani
vedení novoměstského klubu. „S Lukášem jsme

probírali i takové věci, jako je možné zapojení se
v otázce trenéřiny. Skloňována je tak jeho role
hrajícího asistenta trenéra. Má přirozenou autoritu a určitě bude stmelujícím prvkem celého
kádru,“ přibližuje místopředseda klubu Roman
Wolker. Nová posila se již blýskla v přípravných
zápasech, které Vrchovina zvládá s velkým přehledem. Výkony jsou slibnou předzvěstí blížícího se startu nové sezony 2014/2015. V prvním
utkání, které se odehraje 10. srpna, se naši fotbalisté před domácím publikem střetnou s rivalem z Velkého Meziříčí. Máme se na co těšit!
-mah-

Dotace pro TJ Nové Město
Zastupitelstvo města schválilo dotaci pro TJ
Nové Město ve výši 700 tisíc Kč na zastřešení
tribuny na atletickém stadionu. Celkové ná-

klady činí 760 tisíc Kč, rozdíl musí TJ Nové
Město pokrýt z vlastních zdrojů. Novým zastřešením získají atleti odpovídající zázemí. -svj-

předávání poháru pro mistry sezony 2013/2014.
Nyní je již v plném proudu sezona nová – tréninky, přípravné i mistrovské zápasy, a tak jsme zvědavi, zda-li titul znovu obhájíme. Kluci, ať se daří!
Václav Peňáz, trenér mladší žáci,
SFK Vrchovina

Fotbalisté Slavie
v Novém Městě
Tým SK Slavia Praha pod vedením nového
trenéra Josefa Beránka zavítal na tréninkový kemp do Nového Města. Na vrchovinském pažitu absolvovali prvoligoví fotbalisté týdenní přípravu. Jejich trénink byl také
součástí fotbalové pouti, která se konala v rámci Nova Civitas v sobotu 21. června.
-mah-

Více zpráv
ze sportu:
noviny.nmnm.cz
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O novoměstských ulicích: Betlém
Od Beranice k Betlému

První domky na Beranici, v nichž kromě zaměstnanců Chirany našlo svůj domov i několik rodin
postižených bombardováním města v květnu 1945. Současníkům, kterým se nabízel stejný pohled,
připomínala nová zástavba betlém. A u neoficiálního názvu čtvrti už zůstalo.
Tam, kde se dnes rozkládá novoměstská čtvrť
Betlém, bývala dříve jen pole. Své pozemky tu
měla rodina Košíkova, Janečkovi zde měli i sad.
S výstavbou závodu Chirana (dnes Medin) bylo
zapotřebí bydlení pro jeho zaměstnance, a proto
vyrostly ve spodní části kopce Beranice dvě řady
malých domků. Bylo to bydlení skromné - pouze
kuchyň a jeden pokoj, ale lidé byli rádi, že mají
střechu nad hlavou. Teprve v 60. a 70. letech
minulého století započala další výstavba a také
přestavba původních domků. My jsme se na
Betlém stěhovali v roce 1973, to byla původních
domků ještě řada, dnes jich zbývá jen několik.
Jsou to domky Makovských, pana Staňka, manželů Lašontákových, paní Tlustošové, manželů
Burešových (dříve tam žili Bartoňovi) a Stehlí

kových, který však není trvale obydlen. K Betlému kromě silnice vedly vždy dvě přístupové
cesty. Jedna po hrázi Kazmírova rybníku, kam
jsme my děti chodily bruslit. Bývalo tam veřejné
kluziště s reprodukovanou hudbou a večerním
osvětlením. Naše vybavení by dnes dětem přišlo
k smíchu, ale tehdy jsme na tom byli všichni stejně a byli spokojeni. Já jsem začínala na bruslích
na kličku, které se přišroubovaly k botám. Přidělával mi je bratr, měl větší sílu. Moje bruslení
ovšem vypadalo tak, že jsem chodila po stranách
bruslí. Ty se mi ale dost často uvolnily. Bratr mi
pak vyhrožoval, že už mi brusle utahovat nebude, protože to narušovalo jeho hokejový zápas.
V místě, kde dnes u svého krásného domu mají
dřevník Zítkovi, stávala malá chaloupka, která

později vyhořela. Druhá cesta na Betlém vedla
kolem mlýna pana Augustina Jelínka. Dobře si na
něj pamatuji. Byl to člověk moc hodný, ale když
jsme lezli na stavidla, vyháněl nás. Asi se bál, abychom nespadli do vody a neutopili se. Pan Jelínek
byl také zapálený zahrádkář, od jara do zimy na
jeho zahradě stále něco kvetlo. Cesta k Betlému
pak pokračovala kolem Špinarova domu (izolační nemocnice). Je tam poměrně prudký kopec,
a proto to v zimě býval ráj dětí na lyžích, saních
i jiných „dopravních prostředcích“. To bylo jásotu a hlaholu! Dnes bohužel dětí na stráni ubývá.
Když jsme se přistěhovali na Betlém, byli jsme
mladí a mladí byli i všichni sousedé. V každém
domě byly nějaké děti, a protože si nikdo velkou
smečku nechtěl pustit na zahradu, hrály si na ulici. Řidiči to věděli, jezdili pomalu, aby bylo možné
např. odstranit provaz, přes který se hrával tenis.
Děti hrávaly i pozemní hokej, badminton, na ko-

ťata aj. Maminky byly spokojeny, že mají děti na
očích. Dnes už je situace jiná, provoz je větší a děti
mají poněkud jiné zájmy. Na Betlémě se nám žije
dobře, vznikla tu mnohá celoživotní přátelství.
Libuše Topinková

Když se řekne Betlém…
Když jsem přišla na svět, bydlela už moje babička s dědou na Německého ulici. Jak jsem trochu
povyrostla, chodila jsem za nimi skoro každý
den. Tehdy mi to připadalo – dítěti z modrého
věžáku – na Betlém hrozně daleko
a Betlémáci se mi zdáli jako lidé z jiné
planety. Měli zahrady, na kterých se
dal postavit stan i nafukovací bazének, chovali angorské králíky, na záhoncích pěstovali zeleninu i kytky podle aktuálních módních trendů a ve
sklepě žampiony (alespoň můj děda
této vášni na několik let zcela propadl,
podobně jako jeho sousedi). Nevelký
dům mých prarodičů jsem tehdy vnímala jako oázu klidu i hrad vhodný pro dobrodružství. Z dnešního pohledu by hodnocení
bylo mnohem reálnější. Babička s dědou byli
mezi prvními obyvateli jednoho z typických
domků, které se v padesátých letech postavily
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na Betlémě pro zaměstnance Chirany. Z vyprávění vím, že na místě dnešní zástavby se tu nacházelo jenom pole a nevedla tudy žádná silnice, jen vyšlapaná cesta, která se za deště stávala

blátivou. Ulice Německého se prý daleko víc
stáčela a uprostřed ní měla vyrůst školka. Původní domky, které už na Betlémě téměř nejsou
k vidění, mívaly jen malou chodbu a dva pokoje – obývací kuchyň a ložnici, koupelnu a toale-

tu. I ten náš dům se časem změnil, neboť děda
k domu přistavěl skleněnou verandu a z druhé
strany skleník na své pěstitelské pokusy. Pro
mne osobně je však Betlém spojen hlavně
s lidmi, které jsem měla a stále mám
ráda. Velmi jsem obdivovala našeho
souseda, pana Makovského, který
měl výtvarný talent a tvořil nádherné
linoryty. Jeho propracované obrázky
zimy mám stále v živé paměti, a jeden dokonce na zdi. A abych jen nevzpomínala. Když jsem letos v dubnu
přijala pozvání k sousedům na pálení čarodějnic, uvědomila jsem si, že
osmiměsíční Gábinka Kondýsková
představuje čtvrtou generaci, se kterou tu na
zahradě sedím. Právě tato kontinuita je něco,
proč na Betlém a Betlémáky nedám dopustit! Je to jeden z důvodů, proč jsem tady doma.
Věra Staňková

Víte, co to byl „izolák“?
Snad ještě někdo vzpomene na dům, který stojí
blízko Humpoleckého (Jelínkova) mlýna. Než
zde byla postavena nemocnice, sloužil tento
dům pro izolaci nakažlivě nemocných lidí. Do
izolační nemocnice docházeli městští doktoři léčit svoje pacienty, které měli na starost. Když už
nemocnice stála, ztratil dům své opodstatnění
a stal se domem obytným. Bydlel v něm pohodný, pan Kovanda, který svážel z města i okolí
uhynulá zvířata. Ta pak posílali do Havlíčkova
Brodu do kafilérie. Byl bezdětný a od kosti dobrý
člověk. Zůstaly nám na něj ty nejhezčí vzpomínky. Naše rodina tehdy potřebovala větší prostor
na bydlení, a tak se stalo, že jsme zde našli domov. Pro mě to bylo velmi romantické prostředí,

žil jsem ve městě, ale přesto jsem mohl naplno
užívat přírodu, která „izolák“ dodnes obklopuje.
Stromy, které stojí u potoka, mě důvěrně znají.
Denně jsem na některý z nich lezl a obklopoval
se jejich krásou. Viděly mě, jak stále něco lovím
ve vodě, a když přišla větší voda a potok přinášel
velké věci z plechu nebo ze dřeva, určitě sledovaly, jak na nich jedu jako na lodi. U „izoláku“
bývala pumpa, z níž se voda musela nosit, poněvadž nebyla v domě. V té době to bylo podobné
i v jiných chalupách. Potok snad nejvíc ze všeho vzbuzoval mou fantazii. To, co mi vyprávěl
svým zurčením, mi nestačily říct všechny knihy,
i když jsem vášnivý čtenář. Svými střepy, donesenými proudem po dně, mi vyprávěl o životě

Letecký snímek z roku 1948, dům čp. 328
zvaný „izolák“, stojící na úpatí stráně pod
zatáčkou ulice Německého.
tohoto města, jeho slávě i bídě. Tyto střepy byly
mými spojenci na výpravách do tajemné minulosti, zároveň s duchy vlnek mě dovedly potěšit.
Jiří Hubáček

Po stopách jedné novoměstské záhady

Konec Žďárské ulice, vpravo Na Stínadle.
Na konci Žďárské ulice dnes stojí nemocnice, což
je místo, které dává naději na pomoc, když nám
vypoví zdraví. Nebývalo tomu tak vždy, na Žďárské ul. také soucit a naděje někdy vyhasly. Hned
za posledním domem, nalevo od ulice, bývalo popraviště „Na Stínadle“. Dnes místo leží v areálu
nemocnice. Dál po Žďárské do kopce se dostaneme až pod Šibeniční vrch. Ten býval holý, aby
byla šibenice zdaleka dobře vidět. Dnes tu stojí
kamenný kříž, kopec je zarostlý a místo šibenice se tu tyčí lyžařské můstky. Také na rozcestích
se často stavěly kříže. Rozcestí na konci Žďárské ulice je zvláštní tím, že zde stály dva drobné
sakrální objekty, kamenný kříž a boží muka. Při
rekonstrukci Žďárské ulice byl kříž přemístěn do
dnešního místa před „obezděnou“ lípu. Na soklu
kříže je letopočet 1940, což je rok jeho osazení
na novém místě, vlastní kříž je evidentně starší.
O něco dále, vlevo od kříže před prodejnou COOP,
stojí jedna z novoměstských záhad, kamenný
sloup s mečem na temeni. J. F. Svoboda ve Vlastivědě moravské uvádí, že u nás, v Novém Městě na
Moravě, stojí dvoje boží muka, jedny na Jánské

ulici a druhé pod nemocnicí. Nějak se mi ale ta
boží muka s mečem pod nemocnicí nezdála, a tak
jsem se pustil do pátrání. Co to vlastně boží muka
jsou, čím se vyznačují? Nejstarší, pozdně gotická
boží muka tvoří kamenný, někdy i bohatě zdobený sloupek nahoře ukončený kapličkou s kovaným nebo kamenným křížkem na vrcholu. Kaplička mohla být lucernovitě otevřená, pak se do
ní vkládala ještě soška piety, případně i svatých.
Pokud byla kaplička plná, nesla po stranách reliéfní sakrální výzdobu, případně i nápisy, to byla
zase forma renesanční. Barokní boží muka bývají
zděná, pilířková. Kamenný sloup božích muk má
připomínat kamenný sloup, u kterého byl Ježíš
Kristus bičován, od toho se odvozuje jejich vzhled
i název. Je tu ale řada podivností. Pozdně gotická
boží muka na Jánské ulici jsou doložena už k roku
1635 a tady není co řešit. Co ale ta boží muka s
popravčím mečem? Pokud by se mělo jednat o
boží muka, pak je to jen jejich torzo, protože chybí horní část. Popravčí meč na vršku kamenného
sloupku budí dojem, že sloup stával Na Stínadle,
ale nestál! Sloup stával na Žďárské ulici vlevo,

těsně před rozcestím Radňovice-Vlachovice. Podle záznamu z městské knihy snad prodala obec
v roce 1760 obecní pazdernu u božích muk za
městem. Sloup údajně býval nahoře osazen železným patriarším (dvouramenným) křížem, který
ale v průběhu věků tak zkorodoval, že byl před návštěvou prezidenta Masaryka v roce 1928 odstraněn a nahrazen mečem. Při rekonstrukci Žďárské
ulice v roce 1939 byl sloup odstraněn a až v roce
1948 opět postaven před plotem vedle spodní brány nemocnice. Před výstavbou parkoviště pod nemocnicí byl sloup s mečem opět odstraněn a přemístěn před prodejnu COOP, kde stojí dodnes. Při
odstraňování sloupu se pod ním narazilo na kruhové kamenné prvky, které lemovaly novoměstský pranýř. Ten stával mezi kostelem a domem
č. p. 4. Proč zde části pranýře byly? Zcela určitě
tam nepřicestovaly v roce 1948, asi putovaly spolu se sloupem už od počátku. Jsou známy případy, že byl pranýř přenesen za město, osazen na
temeni křížem a byl pak považován za boží muka.
Toto se snad stalo i v Novém Městě, takže můžeme považovat sloup pod nemocnicí za boží muka
i za sloup bývalého pranýře. Vypadá to jednoduše,
ale u katolického hřbitova je kamenný sloup se železným křížem s vročením 1859. Tato sestava se
podobá „originální“ sestavě božích muk na Žďárské jen s tím rozdílem, že tento sloup je na temeni
osazen křížem latinským a nikdy nebyl považován za boží muka. Kdo chce bádat, má možnost!
Jaromír Černý

V příštím čísle:
oblast Svárov
a škrobárna
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NOVOMĚSTSKO
Horácká galerie

Významná srpnová výročí

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

12. 8. 1899 narodil se v Moravské Svratce Josef
Věromír Pleva, učitel, spisovatel, 115. výročí narození (zemřel 7. 9. 1985 v Brně)

otevřeno út - pá 9-12, 13-17,
so 9 - 13, ne 14 - 18 hod.
Probíhající výstavy:
Padesát let Horácké galerie (do 31. 8. 2014)
Výběr ze sbírkového fondu Horácké galerie, který
se podařilo nashromáždit během padesáti let existence této instituce nákupy od autorů, soukromých
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, především s
motivy středověku a svatých, jako např. sv. Florián,
sv. Lukáš. Výstava je obohacena o ukázku štočků,
ručně malovaných krabiček a iluminovanou knihu.
Sdružení keramiků Brno / K poctě Tamary Diviškové (do 27. 9. 2014)
Výstava keramiky věnovaná člence Sdružení keramiků Brno, paní Tamaře Diviškové.
Akce:
6., 13., 20. srpna 2014 v 9 a ve 14 hodin
Komentovaná prohlídka v zámecké komnatě
Nově otevřená zámecká komnata návštěvníkům
poprvé představuje 13 původních zámeckých obrazů. Zahrnuto je především 12 portrétů šlechticů, šlechtičen a představených Nadačního ústavu
šlechtičen Mariánská škola v Brně. Expozice je
doplněna o restaurovaný zámecký mobiliář.
7. a 19. srpna 2014
Kreativní podvečery
V rámci prvních dílen si vyzkoušíte techniku vitráže a vyrobíte si lapač snů, v druhém termínu je na
programu výroba ručního papíru s květy a grafika tisk z hloubky. Dílna probíhá v prostorách HG vždy
v 16 a v 18 hodin. Od 20 hodin pouze na objednání.
Více informací se dozvíte na webových stránkách.
7., 14., 21. srpna 2014 v 9 hodin
Program pro děti: Zámecká komnata
Program je určen dětem od 5 do 15 let. Menší děti
mohou mít doprovod. Zveme vás do zámecké
komnaty, která je zařízena restaurovaným nábytkem ze zámeckého mobiliáře. Obrazy vás seznámí s původními majiteli a lidmi, kteří měli nějaký
vztah k novoměstskému panství. Ve výtvarné části programu se inspirujeme vystavenými obrazy
a děti si vyrobí a odnesou památku na návštěvu
zámecké komnaty… Doba trvání programu je
60 – 90 minut, cena 20 Kč. Kapacita je omezena,
pokud je vás více jak pět osob, můžete si rezervovat svůj vlastní termín na e-mailu: divilova@horackagalerie.cz.
čtvrtek 21. srpna 2014 v 19 hodin
Jakub Pustina a jeho hosté
Koncert absolventů Mistrovských pěveckých
kurzů Petera Dvorského
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Stomatologická pohotovost
2. 8. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7,
Žďár nad Sázavou, 566 690 127
3. 8. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134,
566 664 342
9. 8. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám.
12, Nové Město na Mor., 566 616 900
10. 8. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 6, Velká Bíteš, 566 531 645
16. 8. MUDr. Rostislav Kozák, Zahradní 271,
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
17. 8. MUDr. Marie Kozáková, Zahradní 271,
Bystřice nad Pernštejnem, 566 552 332
23. 8. MUDr. Dagmar Blaháková, Vratislavovo nám. 449, Nové Město na Mor., 566 616 904
24. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32,
Nové Město na Moravě, 566 524 615
30. 8. MDDr. Klára Kuncová, Palackého nám.
32, Nové Město na Moravě, 566 524 615
31. 8. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13,
Velké Meziříčí, 566 524 203

Letní kino
dvorek Horáckého muzea
7. 8. od 21:30 Angelika (Francie / Belgie / Česko / Rakousko, 2013, dobrodružný / romantický,
český dabing, 113 min., 30 Kč)
22. 8. od 21:30 Bobule (Česko, 2008, komedie,
90 min, 30 Kč)
30. 8. od 21:30 Černá kočka, bílý kocour - filmový klub (Fed. rep. Jugoslávie / Francie / Německo
/ Rakousko, 1998, komedie / romantický / hudební, 129 min 30 Kč)
Promítá se i za špatného počasí.
Proti dešti máme nachystané stany. Jen při
chladnějším počasí deky s sebou.

NOVOMĚSTSKO
Minibazar

Z matriky
narozené děti
16. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
25 .6.

Petra Filipi
David Koutník
Richard Lukeš
Ondřej Koutný
Veronika Slámová

manželství
14. 6. Alena Pejchalová, Milan Velechovský
12. 7. Jana Navrátilová, Lukáš Jinek

jubilanti
1. 8.
2. 8.
4. 8.
4. 8.
21. 8.
27. 8.
27. 8.

Ing. Ivo Fiala
Růžena Staříková
Marie Horáková
Josef Janček
Marie Kovářová
Josef Kotovic
Růžena Mrázková

75
80
88
87
86
80
94

úmrtí
18. 6.
22. 6.
24. 6.
27. 6.
29. 6.
2. 7.
2. 7.
14. 7.
15. 7.

Jan Hudeček (Petrovice, 1922)
Eva Bartošová (Nové Město,1951)
Marie Němcová (Nové Město, 1923)
Marie Kabelková (Nové Město,1936)
Olga Pochopová (Nové Město, 1941)
Marie Žáková (Jiříkovice, 1924)
Lubomír Jebavý (Nové Město, 1948)
Petr Havlíček (Nové Město, 1934)
Jan Šikula (Nové Město, 1947)

Vzpomínka
Voda teče, čas plyne,
lásku nosila na dlani.
Odešla v tichosti, kdo
ji znal, měl ji rád.

Dne 9. září 2014
vzpomeneme
15. výročí
Fler trh
úmrtí paní
Hanky Wolkerové
S předstihem opět začínají přípravy na podzim- z Nového Města na
ní Fler trh, který se bude konat v sobotu 25. 10. Moravě. S láskou vzpomínají synové s rodinami,
2014. Velmi nás těší zájem návštevníků i prodej- vnoučata a pravnoučata.
ců. Připomínáme, že podmínkou prodávajících
je registrace na Fler. Výhodou je členství v klu- Roky plynou jak tiché
bu Novoměstsko Fler klub, kde se včas dozvíte
řeky proud, jen vzpovšechny informace. S případnými dotazy se mů- mínky zůstávají a nežete obracet na email DanielaSimek@seznam.cz. dají zapomenout.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 14. srpna uplyne rok od chvíle, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička,
paní Marie Pařilová z Nového Města na Moravě.
S úctou a láskou vzpomínají synové s rodinami.

Dne 4. srpna vzpomeneme 10. výročí, co
nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Karel Frank
z Nového Města na Moravě.
Vzpomínají manželka, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prostory (3
místnosti se samostatným vchodem) v rodinném
domě v Novém Městě na Moravě, Štursova 487)
téměř v centru města – cca 100 m od Vratislavova
náměstí. Vhodné jako lékařská ordinace, kanceláře, masáže, kosmetika, kadeřnictví, pedikúra,
krejčovský salón, event. obchod. Tel.: 728 685
788.
Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy, Jambora,
Blažíčka, Jíry, plastiky bronz od p. Štursy, Makovského 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 Nového Města. Zlaté mince, zbraně 2. svět. válka. Tel.:
777 757 500.
Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 u nemocnice,
částečně zařízený. Volný od 9-10/2014. Tel.: 608
274 565.
Koupím byt v osobním vlastnictví v Novém Městě, 3+1 nebo 4+1. Tel.: 603 487 920.
Prodám pěkný byt 4+kk (3+1) v lokalitě u nádraží, 1. patro. Byt má vyměněná okna, 2 sklepy,
dům ve velmi dobrém stavu s vlastní plynovou
kotelnou, nová střecha, zateplení, izolace. RK nevolat. Tel.: 724 771 581.
Prodám garsonieru po malé rekonstrukci, vhod-

ná pro starší osobu nebo mladý pár. Popř. vyměním za větší byt + doplatek. Tel.: 737 285 186.
Prodám horské kolo zn. DEMA, vel. 24". Velmi
zachovalé, cena dohodou. Tel.: 737 765 493.
Prodám štěňata slovenského čuvače, k odběru
od 5. 8. 2014. Miluje a ochraňuje rodinu. Tel.: 776
298 400.
Prodám 2 včelí oddělky na rámkové míře 39x24 .
Vše dohodou. Tel.: 732 938 904.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé.
Levně. Tel.: 720 243 863.
Prodám hlínu - ornici. Tel. 734 383 111.
Daruji staré cihly za odvoz. Odhadem 500 ks.
Tel.: 721 000 113.
Prodám inkoustové multifunkční zařízení Canon PIXMA MP 490 / skener, kopírka, tiskárna
/ stáří 2 roky, plně funkční, v bezvadném stavu.
Cena 500 Kč. Tel.: 608 265 160.
Koupím VARI, TERA, MF 70 případně jiný
malotraktor (TK, MINI 070, MT 08 atd.)
nebo sekačku tovární i domácí výroby včetně
příslušenství. Děkuji za nabídku na tel. 731
487 850. Rychlé jednání a platba v hotovosti.
Hledám práci domů. Žena 56 let v částečném ivalidním důchodu, Nové Město na Moravě.
Jen seriózní nabídky. Tel.: 736 728 637.
Brousí prosím někdo kvalitně nože v Novém
Městě na Moravě? Volejte na tel.: 739 297 225.

Vzpomínka
27. 7. uplynulo 95 let od narození faráře, od r. 1973
seniora Horáckého seniorátu ČCE, pana Josefa
Batelky. Shodou okolností tomu bylo 30. 5. neuvěřitelných 15 let od jeho úmrtí. Když byl v roce 1969
Josef Batelka zvolen farářem novoměstského sboru, nebyly příznivé poměry ani ve společnosti, ani
ve sboru. Rok 1969 je považován za počátek trvalé
společenské normalizace, která v žádném případě
nepřála církvím a církevnímu dění. Konzervativní členové novoměstského evangelického sboru
těžce nesli odchod ThDr. Václava Kejře, který zde
působil více než 30 let. S povahovým založením
sobě vlastním přijali nového faráře s chladnou zdrženlivostí. Josef Batelka byl však člověk moudrý a
výborný psycholog. Dobře věděl, že vlídností, vnímavostí, klidem, laskavým slovem, ale především
skvělými, závažnými, ale posluchačům srozumitelnými kázáními je schopen počáteční nedůvěru
překonat. A skutečně. Brzy se začaly hroty ulamovat a kry pukat. Fyzicky i duševně krásný pár
manželů Batelkových získával svou skromností,
všímavostí a úsměvy sympatie novoměstské veřejnosti. Dcery Hana, Jana a Lenka nacházely kamarádky mezi svými spolužačkami. Za druhé světové
války byl Josef Batelka jako student vězněn v Sachsenhausenu. Byl členem tehdejšího Svazu proti-

fašistických bojovníků, dnešního Českého svazu
bojovníků za svobodu. V novoměstské organizaci
získal opravdové přátele. Brzy byl zvolen předsedou organizace. Tuto funkci vykonával mnoho
let. Náročná práce faráře sboru a později i seniora
vyžadovala veškerý volný čas, úsilí a především
zdraví. Jeho laskavé srdce si posléze začalo vybírat
svou daň. Bolesti a poruchy srdeční činnosti ho několikrát upoutaly na nemocniční lůžko a nakonec
donutily odejít do důchodu. Je smutné, že odešel
v r. 1990, v době, kdy mohl konečně pracovat svobodně a bez omezování. Svému nástupci ochotně
pomáhal a členy sboru byl vždy srdečně a radostně přijímán. Když v r. 1998 slavil sbor 100 let od
otevření kostela, přispěl Josef Batelka významně
k vydání sborníku. Nikdo tehdy netušil, že ani ne
do roka nebude už mezi námi. Při jeho pohřbu byl
kostel zaplněn do posledního místa. Přítomni byli
nejen členové sboru a evangelíci z okolí, ale i mnoho novoměstských občanů, kteří si ho vážili a měli
ho upřímně rádi. Když před lety určil ThDr. Václav
Kejř za svého nástupce pro novoměstský sbor Josefa Batelku, měl skutečně šťastnou ruku. Podobně
jako kdysi ThDr. Václav Kejř zanechal i Josef Batelka v srdcích a myslích pamětníků hluboký otisk.
Jana Černá

Poděkování

středí plném porozumění a profesionálního přístupu personálu ke klientům. Rodina Tesařova

Děkujeme všem zaměstnancům Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě
pod vedením paní ředitelky Ing. Hany Janů za
vzornou péči a laskovost, se kterou se starali o
naši maminku, paní Vlastimilu Tesařovou. Velice si vážíme toho, že maminka mohla prožít
poslední roky svého života právě v DPS, pro-

Děkujeme MUDr. Lukáši Koutnému, který se
o naši maminku, paní Vlastimilu Tesařovou obětavě staral po dobu jejího pobytu na DPS. Náročnou lékařskou péči vyžadoval její zdravotní
stav především od podzimu 2013, kdy na tom
byla zdravotně velice špatně. Rodina Tesařova

Hledám učitele hry na housle pro dospělého začátečníka. Tel.: 732 118 283.
Prodáme byt 2+1 v Novém Městě (ul. Mírová),
půdní vestavba z roku 1997, dobrý stav. Tel.:
776 114 462.
Prodám útulný slunný byt 2+1 na ul. Drobného,
1.patro, cihlový, částečně inovovaný, veškerá občanská vybavenost, 2 sklepy, k užití zázemí domu.
Tel. kontakt na přímého majitele - 773 999 190.
Cihlový byt 2+1 v Novém Městě za dobrou cenu.
Férová dohoda. Tel.: 603 539 525.
Přenechám větší jednohrob i s náhrobkem na katolickém hřbitově. Číslo hrobu 141. Tel.: 603 211
565, po 18. hod.
Prodám stavební pozemek v Novém Městě na
Moravě, klidná lokalita, příjezdová cesta, inženýrské sítě, bez RK. Tel.: 606 078 611.
Prodám kohoutky na chov. Tel.: 702 335 771.
Pronajmu dlouhodobě byt v OV v NMnM, ul.
Mendlova – 2. patro, po celkové rekonstrukci.
Tel.: 736 672 169.
Pronajmu zařízený byt 1+1 v Brně (Poříčí), nejlépe studentům. Volný od srpna (září) 2014. Tel.:
604 685 442.
Pronajmu slunný byt 3+1 v NMnM na ulici Hornická, 87m² po rekonstrukci. Sklep + lodžie. Tel.:
776 007 010.

Městská policie informuje
Ve večerních hodinách dne 16. 6. zasahovali strážníci v obytném domě na ul. Drobného, kde hrozilo fyzické napadení mezi obyvateli domu. Případ
bude mít dohru u příslušného správního orgánu,
kam byla celá věc postoupena. Ve dnech 19. 6.
a 20. 6. řešila městská policie drobnou krádež
zboží v obchodě Penny Market. V obou případech
byla věc vyřešena na místě uložením blokové pokuty, která byla několikanásobně větší než hodnota odcizeného zboží. V nočních hodinách 24. 6.
bylo oznámeno strážníkům MP, že dochází k rušení nočního klidu v jednom z bytů na ul. Pavlovova. Vzhledem k tomu, že nájemník po upozornění
ze strany strážníků ihned zjednal nápravu, byla
věc vyřešena pouze domluvou. Dne 29. 6. v odpoledních hodinách prováděli strážníci zákrok
na autobusovém nádraží, kde se nacházel ležící
muž, který byl v podnapilém stavu a nebyl schopen samostatné chůze. Strážníkům tak nezbylo
nic jiného než muže dopravit do Protialkoholní
záchytné stanice v Jihlavě k vystřízlivění. V měsíci červnu prováděla MP ve dvou dnech měření
rychlosti v obci a místních částech. Celkem překročilo povolenou rychlost 56 řidičů. Na místě
bylo uloženo 33 blokových pokut v celkové výši
23 500 Kč. Ostatní případy byly postoupeny na
odbor dopravy. Dne 5. 7. museli strážníci ukáznit
opilého mladíka, který se choval vulgárně, znečistil veřejné prostranství a pokoušel se poškodit
cizí majetek, což se mu naštěstí nepodařilo. Po
jeho vystřízlivění byla celá věc vyřízena uložením
blokové pokuty. 12. 7. v ranních hodinách byl
strážníkům předán pes, který se volně pohyboval
po ul. Žďárská. Vzhledem k tomu, že měl na obojku známku s tel. číslem majitele, nebyl problém
ho vyrozumět a psa předat. Jiří Hradil, velitel MP
17 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2014
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Staronové akce v srpnu – Váza Fest, Pouť na Kostelíčku
a Slavnosti medu
Váza fest
Přelom prázdnin se nese v duchu znovuobnovené tradice. Milovníky benátských nocí snad
prozatím uspokojí Váza Fest, který navazuje na
přerušenou tradici koncertů u Koupaliště. Proč
Váza fest? Protože pohár plný zážitků je prostě
málo. Váza je větší a více se do ní vejde, navíc má
úzké hrdlo, takže v ní zůstane co nejvíce společenských a kulturních dojmů. Skalní příznivci
původního „fesťáku“ patrně pamatují jiný význam tohoto slova, ale dnes je cílem organizátorů minulou i obnovenou filozofii této akce spojit
a uskutečnit parádní letní pohodu v krásné přírodě.

V pátek 1. srpna 2014 se můžete těšit hned na několik kapel. Program otevře v 16 hodin místní pop
rock Karel na nákupech. Každou hodinu a půl vystoupí další ze skupin, program završí pětice Singl, známá z letošních novoměstských slavnostní.

Pouť na Kostelíčku
V polovině srpna čeká všechny tradiční Pouť na
Kostelíčku. Děti nepřijdou o pouťové dobroty,
atrakce ani výstavu drobného zvířectva za vlakovým nádražím. Dospělí se mohou těšit na pouťovou zábavu, ale pozor, letos proběhne v Pohledci
na výletišti!

Slavnosti medu
Velkou změnu však doznají Slavnosti medu na
konci prázdnin. Program bude intenzivnější, protože se uskuteční pouze v jeden den, a to v sobotu 30. srpna 2014. Kromě prodeje včelařských
specialit a farmářského trhu se můžete těšit i na
workshop – děti si budou moci vyrobit z včelího
vosku zápichy do květináče nebo papírovou včelku. Těšit se mohou také na promítání Včelích medvídků v Horáckém muzeu. Dospělí potom na večerní projekci Kosturicova filmu Černá kočka, bílý
kocour. Ostatní program proběhne na náměstí.
-kuku-

Výběrem ze sbírkového fondu Horácké galerie,
který se podařilo během její existence nashro-

Prohlídky doplní interiéry domů
Pro zájemce o historii máme dobrou zprávu. Od
podzimu budou moci ve vybraných termínech
navštívit v rámci komentovaných prohlídek
města i dva měšťanské domy. Bývalý dům rodiny
Brady a dům čp. 119. Díky laskavosti současných
majitelů těchto památek bude možné podívat se
do prvního patra domu rodiny Brady. V domě
U Salvátora bude zatím umožněno nahlédnout
jen na chodbu a část místností, kde v budoucnu
vznikne soukromá galerie. Lidé budou moci po-

soudit průběh rekonstrukce budovy. Aktuálně
je zrestaurováno kruhové štukové zrcadlo, ze
kterého bylo odstraněno přibližně 28 malířských nátěrů a nevhodně umístěné elektrické
vedení. Ve středu zrcadla byl nalezen fragment
rozety s rostlinným motivem. Jedna z prvních
výstav se zde uskuteční v příštím roce u příležitosti 90. výročí úmrtí a 135. výročí narození
sochaře a novoměstského rodáka Jana Štursy.
-svj-

i poeticky ztišený J. Štourač. V tzv. červeném
sále dominují před divákem díla autorů, jejichž
výstavy byly v uplynulém půlstoletí v Horácké
galerii významnou událostí - F. Gross, R. Hocke,
A. Lamr, P. Navrátil, Tomáš Rossí, Jan Svoboda,
M. Šimorda, M. Štolfa aj. Malbu pak prolínají
plastiky N. Armutidise, J. Plieštika, M. Válka, E.
Jilemnické, H. Půlkrábkové, P. Tasovského a dalších. Nejrozsáhlejší výstava posledních let trvá
do konce letních prázdnin. Je pestrá, rozmanitá
a diváka jistě ohromí. Navíc je obohacena o fotodokumentaci z rekonstrukce zámeckého objektu
v letech 1993 – 1998. V zámeckém sklípku jsou
opět po roce k vidění levitující sochařské objekty Jiřího Vašici. A nenechte si ujít ani zámeckou
komnatu, na jejíž prohlídky s výkladem vás
zveme 6., 13. a 20. srpna vždy v 9 a ve 14 hodin.
-HG-

Hudba pomohla
potřebným
Na účet organizace Lékaři bez hranic byl odeslán
výtěžek z koncertu Pěveckého sboru Masarykovy
univerzity, který se konal v evangelickém kostele
(informovali jsme v minulém čísle Novoměstska).
Učinkující se vzdali nároku na honorář a spolu se
vstupným se částka vyšplhala na 9 633 Kč. Hudba
tak pomohla těm, kteří to potřebují nejvíce. -red-

Jakub Pustina a jeho hosté opět v Novém Městě
Opět po roce nám ždárský barytonista Jakub
Pustina přiváží do Nového Města své hosty, aby
rozšířil krásu vážné hudby i mimo tradiční koncertní sály. Letos jde o jeho kolegy, absolventy
z Mistrovských pěveckých kurzů Petra Dvorského, které proběhnou v polovině srpna ve Velké
Bíteši. Tento projekt má již tradici, v minulých letech se uskutečnil v několika zemích světa. Účast18 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2014

níky jsou mladí operní pěvci, kteří mají možnost
dva dny osobně pracovat se slovenským tenoristou Peterem Dvorským na pěvecké technice a interpretaci operních árií. Celý kurz i absolventské
koncerty jsou za klavírního doprovodu Richarda
Pohla. Na koncertě kromě Jakuba Pustiny vystoupí polská mezzosopranistka Ewa Banasiak
a litevská sopranistka Inga Pośkute – obě byly

Nova Civitas je za námi a nezbývá než se těšit na příští rok. Ačkoliv letošní počasí neby-

lo naprosto ideální, bylo vidět, že obyvatele
Nového Města nezaskočí nic. Přeháňky přešly, většina obecenstva zůstala, a tak si každý
podle svého gusta mohl vychutnat rozmanitý
program, který nám letos pořadatelé KD nachystali. Tolik položek v programu s sebou
nese i možné zdržení, což se bohužel stalo
během pátečního večera. Hudebník Jaroslav
Uhlíř a skupina Sto zvířat však s prvními tóny
všechny rozpaky rozehnali a vytvořili pohodovou atmosféru. Být hudebníkům nablízku
a užívat si koncert v tak rodinné atmosféře
však musí být podpořeno i tolerancí a kultivovaností fanoušků. „Víme, kde máme rezervy,
a příští rok se je budeme snažit eliminovat, “

Novoměstské Slunohraní

Padesát let Horácké galerie
máždit, slaví novoměstská galerie 50. narozeniny.
Na výstavě jsou zastoupena díla známých umělců
Vysočiny a také autorů, které v průběhu padesáti
let galerie představila. Výstava volně navazuje
na stálou malířskou expozici, v níž jsou ke stejné příležitosti znovu vystaveny obrazy Herberta
Masaryka a Antonína Slavíčka. Ve výběru téměř
dvou set děl je připomenuta tvorba osm desítek
autorů ve všech hlavních výstavních prostorách.
V přehledné konfrontaci galerie předkládá úsilí
výtvarníků o soudobé zobrazení krajiny Vysočiny od dob malířů O. Blažíčka a J. Jambora přes
dynamický rukopis a expresivně výraznou barevnost v malbě F. Emlera, F. Bukáčka nebo J. Zezuly
až po snahy o geometrickou abstrakci a inspiraci
hudbou v dílech B. Laciny, B. Matala, M. Roštínského nebo K. Harudy. Svoje imaginativní světy
ve svých malbách nabízí Božena a Karel Rossí

Nova Civitas, festival pro celou rodinu

Je až neuvěřitelné, jak úžasně vychází pořadatelům počasí během Novoměstského Slunohraní.
Po několika zamračených červnových dnech
se s prvními tóny oblaka roztrhala a začalo svítit slunce. Již popáté se do Nového Města sjely
tři desítky hudebníků nejen z naší a Slovenské
republiky, ale i z amerického Texasu a Mexika,
aby načerpali nové zkušenosti od profesionálů
z Janáčkova kvarteta. Od středy 2. července byla
připravena trojice koncertů. Flétnistka Michaela
Koudelková s cembalistkou Monikou Šujanovou
v průběhu nočního vystoupení doslova okouzlily publikum. Komorní procházka staletími, jak
byl koncert nazván, se sice neuskutečnila pod
širým nebem, v zámeckém podkroví si však ná-

vštěvníci mohli lépe vychutnat zvuk cembala
a flétny. Druhý z koncertů se uskutečnil na
nádvoří Horácké galerie a nabídl ochutnávku
Letního orchestru i výborných moravských vín.
Poté byl na programu koncert pražské kapely
Jiří Králík & Rowdy Rascals. Swing, bluegrass
a country přilákaly na tři stovky posluchačů.
V pátek dopoledne účastníci i Janáčkovo kvarteto
odehráli koncert před Pomníkem padlých. Večer se pod vedením dirigenta Richarda Kružíka
představil Letní orchestr a zahrál skladby Josefa
Suka, Henryho Purcella a Johanna Sebastiana
Bacha. Hostem večera byl vynikající český houslista Bohuslav Matoušek. Na slyšenou za rok.
-kuku-

hodnotí Nova Civitas ředitelka NKZ Veronika Teplá. „Letošní slavnosti města potvrdily,
že začínají mít spíše festivalový ráz, čím dál
bohatší je i program. Plánujeme proto na
příští rok vytvořit tým dobrovolníků, kteří by
pomáhali s organizací a řešením problémů
na místě,“ dodává Teplá. Druhý den přinesl
oblíbené trhy, chválu si zaslouží i místní organizace, spolky a živnostníci, kteří nabídli
pestrý program pro celou rodinu. Zlepšila se
nabídka sortimentu místních podnikatelů,
a tak zde mohl návštěvník strávit klidně celý
den, aniž by mu cokoliv chybělo. Jen škoda,
že jsou slavnosti města pouze jednou ročně.
-kuku-

Zahradní slavnost
Sbor ČCE připravil na neděli 15. června zahradní slavnost. Jejím smyslem bylo nabídnout místo k přátelskému setkání, společně strávenému
odpoledni a získat peníze na obnovu dětského
hřiště. Hřiště u kostela je velmi oblíbené a hojně využívané, proto je již potřeba některé prvky
opravit. V příjemném stínu větví kaštanu vznikla kavárna. Návštěvníci si mohli v klidu posedět
u stolu a pochutnat si na vybraných specialitách.
Osvěžit se mohli několika druhy domácích bylinkových nápojů a limonád. Nabídka káv a různých
zákusků byla také pestrá. Kdo chtěl, mohl se věnovat různým aktivitám. Všem, kteří se na slavnosti podíleli, velmi děkujeme. Právě díky nim se
jsme získali částku 12 879 Kč. Daniela Šimková
Celý článek si můžete přečíst na: noviny.nmnm.cz

Milé děti,

doufám, že si užíváte prázdniny. Máte rádi luštění? Připravila jsem si pro vás jednoduchou
osmisměrku. Tak pěknou zábavu!!
Vaše kamarádka Martina
Nejdříve si přečti tento krátký text:
Kostel v Novém Městě na Moravě je zasvěcený svaté Kunhutě, sgrafity ho ozdobil Karel Němec. Z kostelní věže se
o Vánocích ozývají koledy. Nejvíce se mi líbí sgrafito se svatým Jiřím a svatým Františkem. Na náměstí stojí kašna, na
které vidíme sochu Vratislava z Pernštejna. Vratislav drží listiny, píše se v nich, že se naše obec povyšuje na město.
Hledej v osmisměrce tato slova:
kostel, Kunhuta, sgrafita, Karel Němec, věž, Vánoce, koleda, Jiří, František, náměstí, stojí, kašna, socha, Vratislav, Pernštejn,
drží, listiny, píše, obec, město
ŘEŠENÍ:

v květnu oceněny v rámci 7. Mezinárodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny. Dalšími účinkujícími
budou Emira Dakhlia, mezzosoprán (Tunis)
a Taehyung Kim, tenor (Korea). Koncert absolventů mistrovských pěveckých kurzů Petera Dvorského se koná ve čtvrtek 21. srpna 2014 v 19 hodin v podkroví Horácké galerie. Vstupné je 50 Kč.
-kuku19 / NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2014

Prodám střešní nosič
na Mitsubishi Outlander 2.
Úplně nový, nikdy
nevyužitý. Cena dohodou.
Tel.: 607 175 673
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Cement
II/B 32,5
R PL 25 kg

53,50
67,70

Nové stavebniny na známém míste
Dlažba zámková
Parketa 6 cm

Z
Zdicí
malta
K01 30 kg
K

135,–
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Lenka
MADċěIýOVÁ
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lenka.madericova@re-max.cz

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 15. 8.

e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881
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Znám to tady, protože zde celý život bydlím
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168,20
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Lepidlo
Z301 K
25 kg
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Lepicí a stďrkovací
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štuková KVK
40 kg
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KanalizaĀní
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bednďní
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0 ks
41,10 26,50 ks
46,00 29,10 ks
55,70 35,90 ks
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40 cm
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Ø
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8 cm
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o
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u
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silikonová
zatíraná
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DP STAVEBNINY
MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31
Nové MČsto na MoravČ
tel.: 731 653 233
Provozní doba:
Po - Pá 6.30 - 16.30
So
7.30 - 11.00

Uvedené
Uvede
ené ceny jsou
j u vþetnČ DPH
DP
PH a jsou platné od 1.8. do vyprodání zásob nejdéle však do 23.8.2014
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

Kalendář akcí: srpen 2014
List1

srpen
srpen
srpen
srpen
do 24. 8.
1.8. 16:00
2.8. 8:00
2.8. 16:00
3.8. 16:00
5.8. 16:00
6.8. 9:00
7.8. 9:00
7.8. 16:00
7.8. 16:00
7.8. 21:30
10.8. 16:00
13.8. 9:00
16.8. 8:00
16.8. 9:00
16. - 17.8.
16.8. 20:00
17.8. 9:00
17.8. 16:00
19.8. 16:00
20.8. 9:00
21.8. 19:00
22.8. 16:00
22.8. 21:30
24.8. 16:00
30.8. 8:00
30.8. 9:00
31.8. 16:00

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

výstava k 45. výročí založení ZŠ Leandra Čecha
Kam na prázdniny? Průvodci Vás inspirují
Sdružení keramiků Brno; Karel Němec; 50 let HG
Jan Svoboda: Obrazy / objekty; výstava Radka Jaroše
Helena Puchýřová – Přívětivá krajina
Váza Fest - přehlídka místních kapel
Farmářský trh
Sobotní prázdninová prohlídka (také 9., 16., 23., 30. 8.)
Divadlo Kuba: Není Drak jako Drak
Úterní prázdninová prohlídka
(také 12., 19., 26. 8.)
Komentovaná prohlídka zámecké komnaty (také ve 14:00)
Program pro děti: zámecká komnata
(také 14., 21. 8.)
Tiffany vitráž / Lapače snů
(také v 18:00)
Čtvrteční prázdninová prohlídka
Letní kino: Angelika
Divadýlko Mrak: Pirátská pohádka
Komentovaná prohlídka zámecké komnaty (také ve 14:00)
Farmářský trh
Bikeclinike Cup 2014 - dětský MTB seriál
Horácká výstava drobných zvířat
(so 8-17h, ne 8-15h)
Pouťová zábava
Pouť na Kostelíčku
Loutkové divadlo z Hlinska
Ruční papír s květy / Grafika
(také v 18:00)
Komentovaná prohlídka zámecké komnaty (také ve 14:00)
Jakub Pustina a jeho hosté
Beseda o závislostech s Mgr. Pavlem Nepustilem, Ph.D.
Letní kino: Bobule
Loutkové divadlo z Hlinska
Farmářský trh
Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta
Divadlo Předhradí: Čáry báby Cotkytle aneb tři zlaté…

městská knihovna
městská knihovna
Horácká galerie
Horácké muzeum
KD Fryšava pod Ž.H.
Koupaliště
Vratislavovo náměstí
Hotel Podlesí
Hotel Podlesí
Hotel Podlesí
Horácká galerie
Horácká galerie
Horácká galerie
Hotel Podlesí
Horácké muzeum
Hotel Podlesí
Horácká galerie
Vratislavovo náměstí
Vysočina Arena
areál chovatelů
výletiště Pohledec
na Kostelíčku
Hotel Podlesí
Horácká galerie
Horácká galerie
Horácká galerie
kulturní dům
Horácké muzeum
Hotel Podlesí
Vratislavovo náměstí
Vratislavovo náměstí
Hotel Podlesí

Můžete se těšit po prázdninách....

13. 9. Den otevřených dveří památek, vstup zdarma do Horácké galerie a Horáckého muzea
19. 9. Odhalení pamětní desky sourozencům Křičkovým na Maršovské rychtě

26. 9.-27. 9. Svatováclavské slavnosti, historické tržiště, jarmark spojený s farmářským trhem
29. 9. Jaroslav Dušek & ČTYŘI DOHODY (předprodej od 11.8. v IC

a knihkupectví Trojan, předběžné rezervace na tel.: 733 664 321)
4. 10. Vladimír Mišík a ETC + HOSTÉ (předprodej od 1. 9. v IC)
14. 10. Jakub Smolík (předprodej již probíhá v IC)

13. 11. Věra Špinarová a Adam Pavlík Band (předprodej již probíhá v IC)
21. 11. Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou (předprodej od 10. října v IC
a knihkupectví Trojan, předběžné rezervace na tel.: 733 664 321)
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