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Z vrcholu K2 zpátky domů. Radka 
Jaroše vítalo zaplněné náměstí  
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založení gymnázia

Novoměstský rodák Radek Jaroš zdolal nejtěžší 
horu světa K2. Jako první Čech zkompletoval 
pomyslnou „Korunu Himaláje“. Stal se teprve 
patnáctým člověkem na světě, který vystoupil 
na všech 14 osmitisícovek, a to bez použití kys-
líkového přístroje. Vrchol K2 dobyl v sobotu 26. 
července. O dva týdny později jej vítalo zaplně-
né Vratislavovo náměstí. Město zde uspořádalo 

slavnostní přivítání. Mnozí příznivci vítali Radka 
Jaroše s  úlevou. Velehory bývají totiž nevyzpy-
tatelné. „Všichni jsme přišli Radka přivítat. Báli 
jsme se o něj hlavně při sestupu z K2. Jsme rádi, 
že se vrátil ve zdraví a v pořádku. Jsi dobrej!“ 
pronesl novoměstský starosta Michal Šmarda. 
Za svůj výkon, ale také reklamu, které se městu 
nedostane každý den, obdržel Radek Jaroš od 
jeho vedení dva poukazy na rekreaci a zotave-
nou po náročné výpravě. Dárkem pro něho byl 
také kulturní program. Žijící legendu českého 
horolezectví přivítala na náměstí kapela „Le-
gendy se vrací“. Vydařený podvečer podtrhla 
výstava fotografií, lezeckého náčiní a suvenýrů 
z cest Radka Jaroše v Horáckém muzeu, které bylo 
otevřeno dlouho do večera a kterou si nenechaly 
ujít desítky lidí. Tímto však pro současnou hvěz-
du překvapení nekončila. Pět dnů po svém návra-
tu navštívil Dolní Rožínku, kde sfáral do hloubky 
1200 metrů do 24. patra jámy R-75 v dobývacím 
prostoru Rožná. „Můžu teď sečíst 8611 m a 1200 
m. Vyjde docela zajímavé číslo, které nikdo z lidí, 
kteří letos dali K2, nemá,“ smál se Jaroš. Ten je 
již nyní očekáván v nejvyšší položené obci na Vy-
sočině. „V zimě plánujeme zorganizovat ve Stud-
nicích Horolezeckou čtyřiadvacetihodinovku na 
lyžích. Radek Jaroš je ředitelem tohoto závodu 
a budeme se snažit při této příležitosti promítnout 
některé snímky z jeho cest nejen pro účastníky 
závodu, ale také pro veřejnost,“ potvrdil provozo-
vatel Turistické chaty Studnice Petr Hladík. -mah-

rozhovor s Radkem Jarošem  najdete na str. 8

Po hubených letech se město opět nadechlo 
k čerpání dotací. Městu se daří získávat peníze 
na nové investice, pokrývat provozní náklady, 
rozšiřovat nabídku preventivních programů, 
rozvíjet volnočasové aktivity či podporovat turi-
stický ruch. Dotace přispívají k rozvoji a jde to 
vidět. Za poslední čtyři roky bylo čerpáno více 
než 100 milionů Kč. „Využíváme každé příleži-
tosti, která se městu naskytne. Čerpání dotací 
je jednou z  našich priorit,“ říká novoměstský 
starosta Michal Šmarda. Využívány jsou nejen 
evropské dotace či prostředky ze státního roz-
počtu, ale také krajské peníze a nadační a jiné 
fondy. V  posledních dvou letech byl přitom ob-
jem čerpaných peněz nejvyšší. Činí více než 74 
mil. Kč. „To, co jsme slíbili, plníme rovněž s při-
spěním dotací,“ doplňuje Šmarda. V  letošním 
roce jsou jejich prostřednictvím budovány re-
kreační stezky, opravila se školka na Drobného, 
probíhá revitalizace rybniční soustavy Michovy. 
V uplynulém roce pokryly dotační tituly z velké 
části stavbu dopravního terminálu, rekonstruk-
ci Centra Zdislava, zateplení jídelny ZŠ. Poří-
zen byl také výtah v DPS, postavena lávka přes 
Bobrůvku či nocležiště na Koupališti. Získané 
peníze jsou rovněž pravidelně využívány v péči 
o památkovou rezervaci, ke stavbě chodní-
ků, obnově veřejného osvětlení, zabezpečení 
přechodů pro chodce nebo k opravě veřejných 
prostor.                                                                  -mah-
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Téma: Investice městaDen otevřených 
dveří v MŠ 

BCs. Jan Vařeka, poskytovatel služeb PO a BOZP

Jako přínosné vidím investice, které přinesly změny do vzhledu měs-
ta, rozvoje kultury a vybavenosti dětských hřišť. Jsou ale stále okrajové 
lokality, na které se dlouhodobě zapomíná. Myslím si, že pro milovní-
ky horských kol je také velkým přínosem investice do cyklotras v okolí 
Vysočina Areny, které ještě více zviditelní naše město a přilákají nové 
sportovní nadšence.  

Roman Březka, OSVČ

Zdařila se rekonstrukce náměstí. Za nejpřínosnější ale považuji nové 
vlakové nádraží a zrekonstruovanou zastávku u nemocnice. Z inves-
tic, které se chystají, se osobně těším na bazén. A co šlo udělat lépe? 
Úpravu zelených ploch u Horácké galerie a kostela. Chtělo by to za-
hradního architekta. 

Ing. Irena Krčilová, na MD

Těžko hodnotit, která investice je nejpřínosnější. Nabízí se třeba Vy-
sočina Arena a prezentace města jako důstojného pořadatele vrcho-
lových sportovních soutěží. Ovšem přiznám se, že se s dětmi spíše 
těšíme na bazén, jsme všichni zvědavi na novou školku a se zájmem 
sledujeme úpravy veřejných prostranství. V tomto ohledu mě zkla-
malo Komenského náměstí, zejména okolí busty J.A. Komenského 
je vyloženě faux pas. Přínosem bylo dokončení dopravního terminá-
lu, ale nejsem přesvědčena o efektivnosti MAD. Jednou asi potřebná 
bude, ale momentálně se mi její zavedení jeví jako uspěchané.

Hodnotí vedoucí 
oddělení investic

ANKETA: Která z investic je pro město 
nejpřínosnější, a co šlo udělat lépe?

Ivana Buchtová: Plánů máme hodně

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

JUDr. Libor Černý (Sdružení Nový směr)
Město je po kraji a státu poslední, kdo může 
a musí investovat i v oblastech, které jsou pro 
ostatní už ekonomicky nezajímavé. Proč? Aby 
tu chtěly žít i naše děti.           
                                    (34 hlasů, průměr: 3,71 z 5)
Ing. Pavel Štorek (TOP 09)
Každý vám slíbí, že bude utrácet. Ale málokdo 
vám řekne, kde na to vzít. Investovat musíme 
šetrně, chytře a získat dotace. Nesmíme dát na 
vznešené řeči a sliby.  
                                      (31 hlasů, průměr: 3,81 z 5)
Bc. Jaroslav Lempera (ČSSD)
Měli bychom myslet na budoucnost a rozvoj 
města, aby mladé rodiny nemusely odcházet 
pryč. Zároveň musíme pomáhat seniorům, kteří 
si zaslouží důstojné stáří. 
                                           (27 hlasů, průměr: 3,67 z 5)

Aréna zastupitelů

Oprava budovy 
KB

Investiční akce patří k viditelným a hmatatel-
ným výsledkům společné práce vedení města 
a úředníků. Stavby a opravy přinášejí lidem 
radost a užitek, často je však jejich průběh pro-
vázen i hlukem, prachem. Lidé jsou pak naší 
činností obtěžováni a často si právem stěžují. 
Děláme vše proto, abychom zmíněné problé-
my omezili, průběh staveb zkrátili na minimum 
a zároveň zajistili vysokou kvalitu prací. Výsled-
ky pak rádi užíváme - jako např. nová parkoviště, 
upravená náměstí, rekonstruovanou školní dru-
žinu, vybudované a rekonstruované kanalizační 
a vodovodní řady. Informace o konkrétních 
akcích uveřejňujeme především v Novoměst-
sku. Městské lázně mají i své speciální Stavební 
noviny. Přehled o investicích města lze získat 
i v klikacím rozpočtu. Některé významné akce 
jsme mohli zvládnout jen díky dotacím z EU, od 
státu nebo od kraje. Byla to například rekonstruk-
ce Centra Zdislava, dopravní terminál, nástavba 
a rozšíření MŠ na ul. Drobného, terénní stezky 
pro horská kola v Ochoze a obnova rybníků Mi-
chova. Po stabilizaci městského hospodaření 
bylo možné zahájit i  dlouho očekávanou stavbu 
Městských lázní. Se stejnou pečlivostí je připra-
vována i stavba sportovní haly, na kterou se bude 
město v příštích letech pokoušet získat dotace. 
Ráda bych poděkovala všem úředníkům, fir-
mám, projektantům, dozorům, ale i samosprávě 
města. Za každou podařenou stavbou je ohrom-
ná spousta práce, která je často neviditelná, ale 
o to náročnější a užitečnější.   Ing. Dana Wurzelová 

Den  otevřených dveří nově rozšířené MŠ na Drob-
ného ulici se uskuteční 1. října od 10 do 11.30 hod. 
a v odpoledních hodinách od 14 do 16 hod. -red-

Stavby, 
rekonstrukce

Nové Město v posledních letech žije především 
dvěma velkými projekty. Jsou to Městské lázně 
a sportovní hala. Zatímco stavba lázní už začala 
a dokončena má být příští rok, na sportovní halu 
si budeme muset pár let počkat. Práce ale probí-
hají i zde. Dnes již bylo vydáno stavební povolení 
a připravuje se podrobný prováděcí projekt. V brz-
ké době bude dokončena rozsáhlá rekonstrukce 
MŠ na ul. Drobného. Město touto rekonstrukcí 
zajistilo pro všechny děti od tří let místa ve škol-
kách. Důležité bylo i vybudování nových prostor 
pro školní družiny obou základních škol. Investo-
váno bylo také do nového bezdrátového rozhlasu. 
Důležité místo mají „zelené“ investice. Příkladem 
může být obnova rybniční soustavy Michovy. Vel-
mi rychle se vylepšuje infrastruktura pro turisty. 
Peníze byly využity především na nové cyklostezky, 

zpevnění a úpravu turistických stezek kolem No-
vého Města. Radnice s investicemi podporujícími 
turistiku počítá i do budoucna. Podpořeny byly 
také investice v sociální oblasti. Nejdůležitější byla 
rekonstrukce Centra Zdislava. V DPS přibyl výtah. 
Město postupně buduje čím dál oblíbenější ven-
kovní fitness, sloužící nejen pro seniory. Promě-
nou prochází i centrum města. Díky investicím do 
dopravní infrastruktury přibývá parkovacích míst, 
přechody pro chodce i železniční přejezdy jsou bez-
pečnější, opravují se chodníky a veřejné osvětlení, 
zvelebují se veřejná prostranství.  Za všechny pro-
jekty stačí zmínit například rekonstrukci Brněnské 
ulice, parkovací místa na Hornické, Tyršově a Pav-
lovově, nový chodník na Mírové, most u Kazmí-
ráku, cestu pod zastávkou či chodník v Olešné.    

-mah-

Budova Komerční banky prokoukne. Město zís-
kalo dotaci 100 tisíc Kč na opravu části fasády 
a střechy. Žádost o příspěvek na rekonstrukci 
uspěla ve 2. kole dotačního řízení Ministerstva 
kultury.                                                                      -mah-

Město se rozloučilo s Mgr. Jiřím Kubíkem
1. srpna se Nové Město na Moravě rozloučilo 
s pedagogem, překladatelem a bývalým ředi-
telem novoměstského gymnázia Mgr. Jiřím 
Kubíkem. Připomeňme si tuto velkou osobnost 
Nového Města vzpomínkou Mgr. Jany Černé.

Zemřel Jiří Kubík. Tato slova, která se v neděli 
27. 7. šířila od úst k ústům, zasáhla jako blesk 
nás všechny, kteří jsme ho znali a měli rádi. Vě-
děli jsme, že statečně bojuje se zákeřnou nemocí, 
ale věčně optimistický člověk stále doufá ve změ-
nu k lepšímu. V takové chvíli se okamžitě vynoří 
řada vzpomínek. Říká se, že člověk rád vzpomí-
ná jen na to hezké, na špatné se snaží zapome-
nout. Když se mi v  zármutku promítaly chvíle, 
které mi bylo dáno prožít s Jiřím Kubíkem, ať ve 
škole při jeho ředitelování, v  Občanském fóru, 
v prvním porevolučním zastupitelstvu města či 
v evangelickém sboru, nenašla jsem jediný oka-
mžik, na který bych chtěla zapomenout. Naopak 
toho hezkého, vzácného a příkladného bylo 
mnoho. Byl to člověk vzdělaný, moudrý, laska-
vý a s neuvěřitelným smyslem pro jemný humor. 
Při různých jednáních, zvlášť v  době po revo-
luci, se projevovaly často velké a silnými slovy 
vyjadřované emoce. Jiří Kubík mlčel a bedlivě 
naslouchal. Promluvil až na závěr, vyjádřil svůj 
názor, klidně, mírnými slovy formuloval závěr a 
dokázal taktně ochladit „horké“ hlavy. Kdo by si 
myslel, že jeho mírnost byla projevem slabosti či 
nerozhodnosti, velmi by mu křivdil. Jiří byl člo-
věk vnitřně silný, s  jasnými, nelehkým životem 
upevňovanými zásadami a názory, za kterými 
stál pevně a rozhodně. Vyjadřoval je rázně bez 
křiku a ironie, ale vyjádřil je jednoznačně a pod-
pořil je váhou celé své osobnosti. Získával tak 
neobyčejnou vážnost ve svém okolí. Bude nám 
všem chybět. Prázdné místo bude na našich 

červnových a prosincových učitelských setká-
ních. Postrádat ho budeme na nedělních boho-
službách jak v  evangelickém, tak v  katolickém 
kostele, kam doprovázel svou paní. Už se ne-
budeme potkávat při nakupování na novoměst-
ském náměstí, kdy vždy měl pro nás milý úsměv 
a pár přátelských slov. Jsem ráda, že jeho záslu-
hy město vloni ocenilo na slavnostním zasedání. 
Dostalo se mu zaslouženého uznání. Především 
však bude chybět svým nejbližším, zejména 
své milované paní. Šli spolu životem věrni 
v  dobách dobrých i těžkých tak, jak si to před 
lety před Pánem Bohem slíbili. Chybět bude 
i svým dětem a vnukům, které měl velmi rád. 
V  této chvíli ohlédnutí mu patří velký dík za 
všechny žáky a studenty, které vybavoval do 
života jak vědomostmi, tak postoji a zásada-
mi. Sám jim byl dobrým příkladem. Dík za 
nás, kolegy, kteří jsme měli možnost vedle 
něho pracovat a řídit se jeho uvážlivým vede-
ním. Dík za všechny krásné okamžiky prožité 
v jeho přítomnosti. Budeme vděčně vzpomínat. 

Mgr. Jana Černá

Mgr. Jiří Kubík se narodil v květnu 1933. Po 
studiu na novoměstském gymnáziu vystudo-
val Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně, obor český a německý jazyk. Již od mlá-
dí se podílel na kulturním životě města působe-
ním ve spolku Horák. Celý život působil jako 
překladatel, ale obdivuhodná je především jeho 
dlouholetá pedagogická praxe. Velkého uznání 
se mu dostalo v porevolučních letech zvolením 
do funkce ředitele Gymnázia Vincence Makov-
ského. Zde se významně zasadil o zbudování 
přístavby školy, která byla slavnostně otevře-
na ke 100. výročí založení gymnázia. Byl také 
váženým členem městského zastupitelstva. 

S ředitelkou Mateřské školky Ivanou Buchtovou 
uzavíráme seriál rozhovorů s pracovníky, kteří 
stojí v čele příspěvkových organizací našeho měs-
ta. Posledním tématem je výchova nejmenších.

Nový školní rok zahajuje MŠ na Drobného v no-
vých prostorách. Na co se mohou děti, potažmo 
jejich rodiče těšit?  

Děti  přijmou určitě  s velkou radostí svoje  nové 
třídy. Jsou krásné,  velké, prostorné a útulné. 
Každá třída je jinak situovaná a  zajímavě čle-
nitá. Radost jim udělá i  sociální zařízení s vkus-
nou dlažbou a obklady. Kuchyňky v jednotlivých 
třídách, kde se vydávají  obědy, jsou  moderně a 
prakticky vybaveny. Nejvíce se však  mohou děti  
těšit  na 1. září , kdy se uskuteční na školní zahradě 

malá slavnost. Navštíví nás  pan starosta s panem 
hejtmanem. Hlavním programem  bude vystoupe-
ní  Dády Patrasové.   Dětem se splní  jejich  další  
sen – lanová pyramida, po které toužily a nyní ji 
budou mít  na své   školní zahradě. Zakoupíme 
také nový klavír. Zaměstnanci  MŠ dělají  výzdobu, 
kreslí obrázky na zeď, vytváří průstřihy na dveře…  

pokračování na str. 4

Kostky místo 
asfaltu
Chodník na evangelickém hřbitově se dočká 
opravy. Stávající rozbitý asfaltový povrch nahradí 
žulová dlažba. Náklady na opravu si vyžádají 120 
tisíc Kč.                                                                     -mah-

Období letních prázdnin je ve městě tradičně 
spojeno s čilým stavebním ruchem. Hotový je již 
chodník na Mírové. Cesta od nádraží směrem k 
zahradnictví je konečně bezpečnější. Lidé se do-
čkali stavby, na kterou léta čekali. Nová je také 
cesta od viaduktu po Penzion Vrchovina, dále 
chodníky kolem gymnázia, upravena je stezka ze 
Žďárské ulice směrem k DPS. Opraven byl také 
zadní vjezd do nemocnice, vedle toho zpomalo-
vací prah u Haliny či opěrná zeď na Jánské. Re-
konstrukcí prošel chodník z ul. Maršovská smě-
rem k ul. Čapkova a rybník Trnka. Kromě Mírové 
bylo veřejné osvětlení opraveno v Olešné a Jiříko-
vicích. Nové stožáry jsou také u gymnázia. -mah-

Více parkovacích 
míst
Parkování u II. ZŠ by mělo být jednodušší. Radní 
schválili projektovou přípravu, jejímž výsledkem 
bude rozšíření současné parkovací plochy. Pro-
jekt počítá nejen s  větším počtem parkovacích 
míst, ale také s vybudováním chodníku mezi 
tělocvičnou gymnázia a vstupem do II. ZŠ. -mah-

Město se po provedené rekonstrukci Komen-
ského náměstí setkává s připomínkami občanů. 
Nová podoba náměstí se líbí, rozpaky ale vzbu-
zuje parková úprava, především u busty J. A. Ko-
menského. Zeleň je vysazena tak, aby postupně v 
průběhu jednoho až dvou roků podstavec busty 
zakryla. Na přiložené vizualizaci vidíte budoucí 
podobu zeleně na Komenského náměstí. -svj-

Nová podoba 
Komenského náměstí

Tři kříže nově
Po vykácení stromů se nám v loňském roce ote-
vřel nový pohled na Tři kříže. K větší návštěv-
nosti památky přispěla také nově vybudovaná 
naučná stezka. Letos o prázdninách doznalo 
okolí křížů další výrazné změny. Byly odstra-
něny pařezy a kolem kopce vybudována lesní 
stezka dlouhá 650 m. Návštěvníci se tak mohou 

pohodlně dostat přímo ke Třem křížům nebo si 
jen udělat příjemnou procházku touto lokalitou. 
Náklady na vybudování lesní stezky činily 800 
tisíc Kč, z této částky bylo 600 tisíc hrazeno ze 
Státního zemědělského intervenčního fondu 
a 200 tisíc z rozpočtu města. Nová stezka je 
vybavena lavičkami a odpadkovými koši.   -svj-  

Více zpráv na: noviny.nmnm.cz
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Názor čtenářky: Cyklostezka městemIvana Buchtová: Plánů máme hodně

Pracují bez ohledu na pracovní dobu s velkou 
chutí a elánem.  
Třídy má školka i jinde. Je v  současnosti ka-
pacita mateřinek ve městě a okolí dostačující? 
Další třídy má naše příspěvková organizace  
na ulici Žďárská, v  Pohledci a ve Slavkovicích 
Právě ve Slavkovicích je ještě několik málo vol-
ných míst. Školka je to velmi krásná,  jsou zde i 
úžasné vycházky s  dětmi do přírody a blízkého 
okolí.  Jsme určitě  jedna z mála školek  široko 
daleko , která dokáže uspokojit  potřeby rodičů. 
Jak je to v současnosti s počtem dětí? Přibývá 
jich, či ubývá? 
V  období před 4 lety byl nápor na  školu oprav-

du veliký. Museli jsme i odmítat. V  minulém 
roce a v roce letošním jsme mohli vyhovět všem 
žádostem, což je velmi příjemné pro obě strany.
Co všechno by se měly děti ve školce naučit? 
A jak početný je tým, který se o děti stará?
V  naší příspěvkové organizaci, tzn.  ve všech 
školkách (13 tříd), pracuje celkem 45 za-
městnanců, z  toho 26 pedagogů, řidič na 
rozvoz potravin a zbytek jsou provozní za-
městnanci a zaměstnanci školní jídelny. 
Máme třídy smíšené, tzn. od 3 let  do 
6 let, v  případě odkladu ŠD do 7 let. 
Velká část veřejnosti si myslí, že si děti v  ma-
teřské škole jenom hrají. To je však velký omyl. 
V  předškolním věku  se rozhoduje o tom,  jaký 
bude mít dítě k  učení vztah. Rozvíjí se jeho 
schopnost  soustředit se, žít v  kolektivu, pro-
sadit svůj názor, ale umět i  ustoupit, když je 
potřeba. V novém školním roce plánujeme 
např. pro rodiče ukázku výchovně vzdělávací 
práce. Jsem přesvědčena, že budou  mile pře-
kvapeni, jakým způsobem se v  MŠ pracuje.   
Co plánujete do budoucna?
Postupně budujeme přírodní zahrady. Ve Slavko-
vicích se dokončuje již  poslední etapa. V Pohledci 
se  zpracovává projekt. Velmi  důležité bude přestě-

hovat   zahradu  z Tyršovy na zahradu Drobného.  
V  případě zájmu rodičů zvážíme otevření třídy 
Montessori, kdy role učitele je postavena na 
nenápadném  vedení dětí. Motto této pedago-
giky  zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 
Ve všech třídách máme pro děti počítače s  vý-
ukovým programem, kde si děti rozvíjí nejen 
všeobecné znalosti, ale i  postřeh a  trpěli-
vost. Plánujeme nákup dalších interaktivních 
tabulí, v současné době máme tabule  čtyři. 
Budeme pokračovat v  besedách s odbor-
níky  pro rodiče na různá témata - Jak při-
pravit dítě na vstup do ZŠ, jak nastavit dí-
těti ve výchově mantinely a mnohá jiná. 
Z velkých oprav plánujeme dokončit na MŠ Žďár-
ská opravu komunikace, která  prochází areálem 
školy,  opravu sociálního zařízení pro zaměstnance, 
výměnu oken ve třídách a v provozní části budovy.
Ve Slavkovicích je rovněž nutná výměna oken, 
oprava sociálního zařízení  pro žáky ZŠ, kteří 
se v  MŠ stravují.  Na Drobného  bychom rádi 
vyměnili dlažbu na chodbách. A v  Pohledci? 
Kdyby se povedla druhá etapa výměny oken, 
zateplení a fasáda, budeme velmi spokojeni. 
A menší opravy? To je nekonečný příběh. Prá-
ce na čtyřech budovách nikdy nekončí. -mah-

pokračování ze str. 3

NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO

Celá naše rodina ráda jezdí na kole, ale často se 
vyhýbáme centru města, protože máme strach 
z dopravy. Napadlo nás však, že je vytvořena 
krásná nová stezka Nad Městem, která má na-
vázat na široký chodník podél silnice do Maršo-
vic. Stačilo by málo, aby se spojila s vlakovým 
nádražím, odkud mohou cyklisté vyrazit. Dále 
se nabízí udělat pokračování cyklostezky po celé 
délce Tyršovy ulice. Vedla by kolem reklamního 
studia CORA, bývalé prádelny, navázala by na 
nový chodník před kulturním domem, pokra-

čovala by kolem zahrady staré školy až dolů k 
budově městské policie. Myslím, že by ji oce-
nily i děti, které jezdí do školy na kole. Dále by 
šlo stezku propojit s Betlémem, k nové lávce 
je to jenom kousek. Z Tyršovy ulice by mohla 
mezi gymnáziem a kulturním domem nava-
zovat na ulici Sportovní, kde by po pravé stra-
ně vznikl širší asfaltový chodník, který by vedl 
až k rybníku do aleje. Z aleje by se napojila na 
cestu k viaduktu, k Mercedesce či Koupališti … 
a spojila se se stezkou kolem Medinu. Tam by 

buď skončila, či by se vytvořila ještě část od že-
lezniční zastávky přes louku až k jatkám. Tuto 
trať jsem na kole projížděla a všude je dostatek 
místa na vytvoření cyklostezky. Celé město by 
se krásně propojilo. Děti by stezku využívaly 
na maximum, možná i v tělocviku. Spojením 
s novými singletracky ve Vysočina Areně by 
měla smysl také pro turisty, kteří přijedou do 
města vlakem, ale samozřejmě hlavně pro míst-
ní občany a rodiny s dětmi. Lada Dvořáková 

Redakčně kráceno a upraveno.

Společné stezky pro pěší a cyklisty jsou v Novém Městě v současné době tři - od města k Pohledci, od Medinu k Vysočina Areně a u ulice Nad Městem. K reali-
zaci je v současné době připravena stezka propojující Holubku a lokalitu Nad Městem u ul. Maršovské a prověřují se možnosti realizace cyklostezky z města 
do Petrovic. Další případné cyklostezky nebo trasy pro kola jsou uvažovány např. od ul. Dukelské k Černému rybníku a Vysočina Areně. Nedávno byla opra-
vena a rekonstruována celá trasa od ul. Lesní do Vysočina Areny. Na podzim bude zahájen provoz sportovních cyklistických tras v Ochoze a Plačkovci. Další 
budování cyklostezek je ovlivňováno především majetkovými vztahy, kdy je nutné nejprve vlastnit pozemky, na kterých může stezka vést, a teprve pak je možné 
stavbu povolit a realizovat. Řešení majetkových věcí je mnohdy velmi složité a zdlouhavé. Naše město je městem, kde je cykloturistika i výkonnostní cyklistika 
silně zastoupena, a příprava cyklostezek i cyklotras pokračuje a bude pokračovat i v budoucnu. Jednou z priorit při jejich přípravě je usnadnit občanům pohyb 
po městě, zvýšit bezpečnost cyklodopravy a  zpříjemnit projíždějícím cykloturistům cestu městem, aby se k nám rádi vrátili.  

Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru investic a správy majetku

Nová služba pro řidiče

Zvýšené přechody přináší bezpečí
Nové Město se snaží, aby minimalizovalo ba-
riéry. Nejviditelnějšími jsou stavební úpravy, 
aktuálně stavba vyvýšeného přechodu pro 
chodce před I. ZŠ. „Mám radost, že se zvyšu-
je množství nájezdů pro nás vozíčkáře,“ po-
chválila rekonstrukci paní Alena Ovčačíková. 

„Velkým plusem je i to, že chodníky jsou nově 
předlážděny, nejsou tak hrbolaté. A taky si 
nově užívám cestování vlakem. Od té doby, co 
je zrekonstruováno vlakové nádraží a zastávka, 
mohu bez problémů cestovat, zajet na nákupy 
či návštěvu,“ dodala. Pochvalu si podle jejích 
slov zaslouží také bezbariérové toalety v KD 
a na náměstí. Nové Město bude i nadále pokra-

čovat v odstraňování bariér. Pokud se podaří 
získat dotaci, měl by v budově Horáckého mu-
zea vzniknout výtah. Díky němu by se výstav 
a přednášek mohli zúčastnit i handicapovaní 
lidé, pro které jsou současné historické prostory 
v prvním patře a částečně i v přízemí nedostup-
né. Mezi nejbližší kulturní akce, které probíhají 
v rámci projektu Město bez bariér, patří Ozvě-
ny festivalu Mental power. Začíná 24. září v 19 
hodin v KD a jejím cílem je vytvořit pro handi-
capované lidi podmínky a prostředí typické pro 
filmové festivaly a zároveň přesvědčit širokou 
veřejnost, že tito lidé jsou těm zdravým v umě-
lecké tvorbě zcela rovni. Vstup je zdarma. -svj-

Na dětských hřištích přibyly herní prvky. Nové 
jsou kolotoče, herní sestavy, houpačky, skluzav-
ky. Rodiče je najdou na ul. Hájkova, Karníkova, 
Budovatelů, Malá, dále pak ve Slavkovicích, 
Rokytně a Pohledci. Nejde však o jedinou no-
vinku. Dva nové stroje na posilování horních 
a dolních končetin najdou zájemci o zdravý ži-
votní styl u Cihelského rybníka. Stroje jsou spe-
ciálně uzpůsobeny pro seniory, ale využívat je 
samozřejmě mohou všichni zájemci. -mah-, -svj-

Venkovní fitness

Městský úřad nabízí řidičům novou službu – za-
slání sms zprávy o nově připsaných bodech v 
registru řidičů. Od 1. září 2014 si může každý, 
kdo má trvalý pobyt ve správním území Nového 
Města na Moravě, o tuto službu zažádat. „Ne-
jde o zjištění celkového stavu bodového hod-
nocení v registru řidiče. Služba je nastavena 
tak, že pokud někdo spáchá přestupek, za který 

mu budou připsány body, tak po jejich zapsání 
do registru řidičů mu bude odeslána informa-
tivní sms o připsání – nikoliv tedy o celkovém 
stavu,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Petr 
Pazour. Zájemci o službu se musí na odbor 
dopravy MěÚ dostavit osobně. Vyplní žádost 
a uvedou své telefonní číslo. Formulář nelze 
zaslat e-mailem ani vyřídit telefonicky. -svj-

Zájem o kompostéry roste

Kompostéry jsou v Novém Městě natolik žádá-
ny, že v současné době jsou na odboru investic 
a správy majetku (ISM) zájemci zapisováni 
do seznamu na rok 2015. „Jen za letošní rok 
jsme pronajali za symbolickou částku 110 
kompostérů. Náklady ve výši téměř 90 tisíc Kč 
byly z poloviny hrazeny městem a zájemci, z 

poloviny je pokryla dotace z Fondu Vysočiny,“ 
potvrdila Marcela Kratochvílová z ISM. Cel-
kem zahrádkáři a domkaři v Novém Městě na 
Moravě a místních částech využívají přes 500 
kompostérů. Nádoby z  recyklovaného plastu 
jsou opatřeny víkem s otočným ventilem pro 
regulaci prostupu vzduchu, bočními dvířky 
pro vyjímání kompostu a nechybí ani otvory 
sloužící k provzdušňování. Pokud máte zájem 
si na příští rok pořídit kompostér, kontaktujte 
paní Kratochvílovou na tel. 566 598 358 nebo
 e-mailu:   marcela.kratochvilova@meu.nmnm.cz. 

-svj-

V  letošním roce schválené vyhlášky zakazující 
pouliční a podomní prodej, ale také žebrání se 
osvědčily. Šmejdi se téměř vypařili. Účinnou 
zbraní proti nim je nový tržní řád. „Pouliční 
a podomní prodej byl v minulosti velký problém 
a ze strany městské policie nebylo možno tuto 
činnost jakýmkoliv způsobem ovlivnit. Díky 
tržnímu řádu, který prodej či nabízení zboží 
umožňuje jen na stanovených místech, se ten-
to nešvar ve městě značně omezil,“ říká velitel 

novoměstských strážníků Jiří Hradil. Zatímco 
žebrání zcela vymizelo, případy pouličního 
či podomního prodeje lze spočítat na prstech 
obou rukou. V  letošním roce jich bylo přesně 
10.  „Většinou šlo o prodejce drobného zboží, 
kteří o tržním řádu nevěděli, a věc s  nimi byla 
vyřešena na místě,“ doplňuje Hradil. Posled-
ní případ prodeje zboží byl řešen začátkem 
července, kdy se jednalo o prodej zboží na 
náměstí. Strážníci vše vyřešili na místě. -mah-

Vyhlášky vyčistily město od šmejdů

Hospodaření TS
Společnost TS služby hospodařila v  uplynu-
lém roce se ziskem 680 tisíc Kč. Potom, co 
byla v  roce 2009 privatizována jejich zisková 
část (firma Staredo), objevily se obavy o dal-
ším vývoji hospodaření společnosti. TS služby 
však nadále hospodaří v  kladných číslech. Z  fi-
nanční rezervy společnost pořídí zametací vůz 
a část také investuje do projektu překládky od-
padu. Na tento projekt, který bude realizován 
v roce 2015, získala společnost z operačních 
programů dotaci na strojní vybavení. Celko-
vá výše dotace představuje 4 mil. Kč.   -mah-

Cenné nálezy
Potvrzeno! Nové Město bylo osídleno nejpozdě-
ji v  polovině 13. století. Vyplývá to z  nálezů ar-
cheologického výzkumu, který probíhal v rámci 
rekonstrukce parku na Vratislavově náměstí. 
V  jeho průběhu byly nalezeny úlomky kostí, ke-
ramika, původní dláždění i staré mince. „Našli 
jsme také keramiku ze 13. století, což potvrzuje 
založení Nového Města. První zmínka je z roku 
1267, ale také se někdy uvádí, že jde o falzum,“ 
popisuje vedoucí výzkumu Jan Bařinka. Od ar-
cheologů se nálezy dostanou do rukou pracovní-
ků Muzea Vysočiny. Zakonzervované budou za-
psány do Centrální evidence sbírek. Dle vyjádření 
Muzea Vysočiny by nemělo být problémem ná-
sledné převedení nálezů do Nového Města. -mah-

Novoměstské Koupaliště se v době letních prázd-
nin stalo oblíbeným místem. Nahrávaly tomu let-
ní teploty, stále se zlepšující zázemí a také čistá 
voda. K dobrému koupání přispěli i samotní ná-
vštěvníci. Většina z nich dbala zákazů týkajících 
se rozdělávání ohně, vjezdu a koupání psů. Pravi-
dla dodržovali také pejskaři, kteří respektovali vy-
hrazený prostor pro venčení. Koupaliště se těšilo 
vysoké návštěvnosti i díky otevřenému bufetu, 
jehož provozovatelem jsou TS služby. „Zájem o 
občerstvení z bufetu byl velký. K tomu by lidé byli 
rádi za více míst pro posezení. Provoz zařízení 
také ukázal na nutnost navýšit kapacitu sociální-
ho zařízení,“ střádá plány na další roky jednatel 
společnosti TS služby František Laštovička. Jako 
dobrá volba se ukázalo vybudování nocležiště, 
které našlo využití. Přibylo také těch, kteří v are-
álu sportují. Mnozí z  nich využívají množnosti 
vypůjčit si sportovní náčiní. „Nejvíce půjčované 
bylo tenisové vybavení,“ upřesňuje Laštovička. 
Návštěvníci si také pochvalují zpřístupnění Kou-
paliště od Ochozy. Slova chvály jsou adresována 
také na pořádek, kterému se udržovaný areál těší. 

„Koupaliště bude nadále v  provozu podle počasí. 
Doufejme, že nás léto obdaří pěknými slunečnými 
dny i na svém konci,“ uzavírá Laštovička. -mah-

Přišlo do redakce
„V úterý 5. 8. naše skupina cyklo-

turistů využila vašeho veřejného 
tábořiště u přírodního Koupaliště. Byli 
jsme velmi příjemně překvapeni, co 
všechno tábořiště nabízí - soc. zázemí, možnost 
přístřešku, pěkné prostředí, navíc posekaná 
tráva! Za možnost využití tábořiště touto ces-
tou děkujeme!“                            Stanislav Šesták

Vydařená sezona 
na Koupališti

Více zpráv na: noviny.nmnm.cz
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Názory radních města a předsedkyň výborů
Vážení čtenáři, i v  tomto vydání zveřejňujeme 
anketu. Tentokrát jsme oslovili členy Rady města 
NMnM a předsedkyně finančního a kontrolní-
ho výboru zastupitelstva města. Celkem devíti 

dotazovaným jsme položili dvě otázky „na tělo“. 
Ptáme se na to, co se jim za uplynulé čtyři roky 
povedlo, a co by naopak udělali lépe. Rozsah 
každé odpovědi byl přitom omezen maximál-

ním možným počtem použitých znaků. Touto 
anketou uzavíráme názorový seriál, jenž byl od-
startován v květnovém vydání měsíčníku. Všem 
dotazovaným děkujeme za spolupráci. -mah-

1. Co se Vám za uplynulé čtyři roky povedlo? 
2. Co byste naopak  udělal/a lépe?

Věra Buchtová (Komunistická strana Čech a Moravy), předsedkyně kontrolního výboru
1. Povedlo se
V právě končícím volebním období se mi potvrdilo, že nápad o bazénu na Oboře, starý více než 15 let, nebyl jenom snem o místě, kde 
to „nejde postavit“. Pokládám to tedy za věc, která se konečně povedla. Za úspěch dále považuji fakt, že jsem mohla přispět k vedení 
diskuzí, které vedly k lepšímu informování občanů města v otázkách, které tzv. hýbou městem.
2. Jak lépe 
Více naslouchat občanům, lépe rozlišovat, co je pro město přínosné, a co nezasluhuje, aby tomu člověk věnoval čas. Hledat stále 
cesty a možnosti financování rekonstrukce novoměstského kina, neustále přesvědčovat zastupitele o cennosti budovy kina pro město, 
hlavně využitelnosti sálu.

JUDr. Libor Černý (Sdružení Nový směr), radní
1. V roce 2010 jsem předpověděl, jak bude město vypadat v roce 2014 
Poté, co se po volbách 2010 všichni opíjeli vítězstvím, ne ve volbách, ale nad tím, jak se semkli proti MUDr. Zdeňku Kadlecovi a roze-
brali si funkce, se mi podařil husarský kousek. Předložit rozpočtový výhled a seznam všech investic a velkých oprav na 8 let dopředu 
a tento nechat schválit zastupitelstvem. Protože to byla jediná ucelená představa o rozvoji města a nikdo jinou neměl, nyní můžeme 
sledovat, jak se k ní všichni hrdě hlásí. Když to letos zjistili, tak se jim podařilo vyřadit z rozpočtu už jenom Bělisko, Maršovice, ul. 
Karníkovou a Luční.
2. Otázka zní dvojsmyslně. Lépe než vedení města nebo lépe sám?
Při zavádění MHD bych dnes volil trasy do místních částí a teprve poté bych hledal trasy, kudy projíždět městem. Bohužel. Pracovali 
jsme s materiály a informacemi, že místní části MHD prý nechtějí.  Ke zřízení jsme se zavázali již v žádosti o dotaci na stavbu termi-

nálu, takže po dobu udržitelnosti projektu být musí. Do budoucna musí vyjíždět z centra nebo od KD a sem se také vracet. Vyjet do Pohledce a hned se 
vrátit. Pak k nemocnici, následně k Rychtě a zase k nemocnici - Slavkovice - SOU Petrovice a terminál. Ne okružní jízda po obvodu města.

V příštím čísle Novoměstska bude dán prostor pro prezentaci jednotlivých politických subjektů, které se 
budou ucházet o přízeň novoměstských voličů ve volbách do zastupitelstva města. Každé z kandidují-

cích stran, hnutí a sdružení poskytneme celou stránku našeho zpravodaje.

MUDr. Zdeněk Kadlec (Sdružení Nový směr), radní
1.  Co se nám povedlo?
Považuji za nutné vyjasnit postavení Rady města. Rada je sedmičlenným výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a 
zodpovídá se ze své činnosti zastupitelstvu. Je usnášeníschopná pouze v přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů (4) a totéž 
platí o přijímání usnesení či rozhodnutí. Proto ne vždy všechny snahy Nového směru mohly být prosazeny. Podařilo se realizovat 
přestavbu mateřské školky, prosadit výstavbu bazénu a projekt pro výstavbu sportovní haly, rekonstrukci parku a osvětlení na 
Vratislavově náměstí, opravu cesty Ochozou ke Ski, podporu snah o dobré hospodaření města, reorganizaci příspěvkových orga-
nizací města, finanční podporu MS v biatlonu. 
 2. A co udělat lépe? 
Více působit na vedení města při získávání dotací z evropských fondů a jiných zdrojů, vést širší diskuzi v zastupitelstvu o účelném 

a estetickém vysazování zeleně ve městě, ve větší míře seznamovat veřejnost s některými záměry – např. s cyklostezkou NMnM – Žďár nad Sáz. (pro 
veřejnou kontrolu obyvatel obou měst).

Ing. Ilona Komínková (Občanská demokratická strana), předsedkyně finančního výboru
1. Finanční výbor pracuje 
Ve finančním výboru je příjemná atmosféra a nikdo se nebojí zeptat na projednávané problémy. Často tak členové výboru zahrnují 
vedení Nového Města všetečnými otázkami, na které není jednoduché odpovědět. Výbor se nenechá nijak ovlivnit ve svých názorech 
a svými doporučeními se snaží být dobrým pomocníkem zastupitelstvu. Prosazení něčeho významného v zastupitelstvu je vzhledem 
k našemu opozičnímu postavení složité. Pomocí naší podpory se podařilo prosadit zákaz herních automatů ve Městě. Na místní 
části se vyměnilo zastaralé osvětlení a opravuje se KD.
2. Zavedení MAD k Vysočina Areně
Lepší řešení by si rozhodně zasloužil systém MAD, který dosud nefunguje tak, jak by měl. Neustále se zkouší nové varianty spojů, 
ale výsledek stále není uspokojivý. Líbilo by se mi v letní sezoně protažení alespoň jedné ranní a jedné odpolední linky ve formě 

cyklobusu k Vysočina Areně a v zimní sezoně totéž pro lyžaře. Vždyť napojit se v centru Nového Města na lyžařské tratě je téměř nemožné. Tento areál 
nabízí spoustu vyžití a měl by být dobře přístupný všem občanům.

Stanislav Marek (Sdružení nezávislých kandidátů pro obce), místostarosta
1. Nechť hodnotí občané
Každý vidí a hodnotí priority jinak. To je vidět i na předchozích příspěvcích zastupitelů. Z mého pohledu i například malá oprava 
na ulici, která ale znepříjemňuje každodenní život konkrétním lidem, může mít velký význam. Mám radost, že mohu někdy pomo-
ci spoluobčanům, aniž by to stálo nějaké velké peníze, protože někdy potřebují opravdu jenom vyslechnout nebo poradit. Druhá 
rovina odpovědi je ta, že ve většině případů se věci daří realizovat díky společnému rozhodování RM nebo ZM. Nepřivlastňuji si 
proto zásluhy jako jednotlivec, to by nebylo spravedlivé.
2. Není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem...
Při rozhodování o složitějších věcech jsem se snažil vžít do situace, že v pozici města jsem já sám. Mám na mysli nepoškodit zájmy 

města a zároveň uspokojivě vyřešit žádosti nebo stížnosti. V řadě záležitostí mi to pomohlo, což někdy vyvolalo i negativní ohlasy druhé strany. Málokdy 
se dá vyhovět všem. V poslední době mě nejvíce mrzí, že v průběhu stavby MŠ na ulici Drobného jsem byl málo v kontaktu s lidmi, kterým stavba zne-
příjemňovala život, a já jsem o těchto problémech nevěděl. Tímto se jim velice omlouvám.

Michal Šmarda (Česká strana sociálně demokratická), starosta
1. Práce místo hádek. Otevřenost místo plýtvání
Nové Město léta brzdily hádky, intriky a převraty. Výsledek? Deficitní rozpočty, neschopnost čerpat dotace a špatně fungující úřad. 
Byl už čas skončit se spory a dát město do pořádku. Za svůj největší úspěch považuji omezení vlivu různých firem, průhledné účty a 
férové soutěže. To šetří peníze. Proto nesmíme couvnout těm, kterým otevřenost vadí. Rozhodnutí města jsou rozumným kompro-
misem a mají podporu drtivé většiny zastupitelů. Musíme dál chytře investovat a získávat dotace. Jsem hrdý na to, že jsme zajistili 
místa ve školce pro všechny děti.
2. Úspěch má mnoho otců. Neúspěch bývá sirotkem
Zásluhy o úspěchy si bezesporu připíšou kolegové, kteří o nich spolurozhodovali. A je to tak dobře, protože změna kurzu, kterou 

jsme ve městě prosadili, vyžadovala kus odvahy každého zastupitele. Každou prospěšnou investici, každý správný krok však zároveň provázejí i chyby 
a omyly. K těm se pak nikdo nehlásí. Tak se k nim přihlásím já. Každou chybu, kterou uděláme, bychom si totiž měli dobře zapamatovat a poučit se z ní. 
Jen tak se jí vyhneme v budoucnu. Omlouvám se proto všem Novoměšťákům za chyby a slibuji, že příště se jim pokusím zabránit.

Ing. Pavel Štorek (TOP 09), místostarosta
1. Město přestalo zbytečně utrácet, daří se získat dotace
Podařilo se dát do pořádku finance města. Dostali jsme celý úřad do jedné budovy, snížili počet odborů a ušetřili na provozu. Peníze 
šetří i elektronizace a to, že trváme na skutečných výběrových řízeních. Město důsledně vymáhá pohledávky. Neutrácíme za sny, ale 
za potřebné věci - peníze jdou do školství a infrastruktury. Více peněz jde těm, kteří opravdu sportují s mládeží, nejen „sportovním 
podnikatelům“. Podařilo se mi pomoci získat dotace například na stavbu mostu pro pěší za penzionem, výtahu v DPS a opravu ul. 
Tyršova před kulturním domem.
2. Úřad by měl sloužit občanům a lépe pracovat
Nepodařilo se vyčistit vodu v Koupališti. Nezískali jsme peníze na výstavbu nových bytů pro seniory. Nestihli jsme změnit některé 
projekty, které zbytečně poškodily přírodu, a přitom bylo možné je udělat mnohem levněji a citlivěji. Neskončila ani snaha nadřazovat 

zájmy některých firem nad zájmy města. Přestože jsme schválili vyhlášku o hazardu, herny pořád ještě z města nezmizely. Úřad by mohl být vstřícnější a 
pružnější. Hodně věcí by mohlo fungovat lépe, kdyby měla TOP 09 v Novém Městě více zastupitelů. Snad toho společně dosáhneme.

Mgr. Helena Šustrová (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová), radní
1. Máme nakročeno správným směrem
S nadsázkou můžu říct, že se mi povedlo vnést trochu ženského myšlení do zprvu ryze mužského kolektivu radních. Radnice se opět 
orientuje zejména na místní obyvatele a snaží se řešit jejich problémy. Těší mě, že se přestalo tolik slibovat a zastavily se některé 
nesmyslné projekty. Viditelně se více buduje a opravuje naše město, realizují se dlouho diskutované akce. Těžko bychom tyto záměry 
splnili bez ochoty radních a většiny zastupitelů najít společnou řeč.
2. Máme co zlepšovat
Jsem vděčna za to, co se podařilo uskutečnit. Mrzí mě, že pořád nedošlo k vybudování cyklostezek spojujících NMnM s místními 
částmi či vyřešení dopravní situace, opravě komunikací a kanalizace v některých lokalitách. Výzvou do budoucna zůstává snaha 

získat dotaci na výstavbu víceúčelové haly nebo nalákat investora, který by dal místním lidem práci.

Mgr. Jiří Maděra (Česká strana sociálně demokratická), radní
1. Měníme naše město k lepšímu
Krytý bazén, sportovní hala, Vysočina Arena, nové třídy školky, školní družiny, náměstí, nové cyklostezky, chodníky a infrastruktu-
ra v místních částech. To vše jsou projekty, které podpořila drtivá většina zastupitelů. Jsem také rád, že se nám podařilo zachránit 
školy a školky v Pohledci a Slavkovicích. Důležité je i to, že funguje spravedlivý a objektivní systém rozdělování dotací pro sportov-
ní aktivity, který zvýhodňuje ty organizace, které se věnují práci s mládeží. Nové Město se mění k lepšímu a myslím si, že je to vidět 
na každém kroku.
2.  Dvakrát měř, jednou řež
Nejsem spokojený s tím, jak dnes funguje muzeum, ale není to prací zaměstnanců, spíš špatnou organizací. Spojení muzea s IC 
nebyl správný krok. Některé změny na úřadě a v příspěvkových organizacích mohly být promyšlenější. Nestihli jsme opravit Luční, 

Drobného, spodní část Tyršovy a další ulice. Radnice by měla více podporovat místní firmy a zaměstnanost. Připadá mi, že některé projekty jsou šity 
horkou jehlou a projektanti neberou ohled na reálný život. Stačí zkusit, jak se odbočuje ze Sportovní doprava nebo zaparkovat na Komenského náměstí.



8 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2014 9 / NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2014

NOVOMĚSTSKO
Pozvání na oslavy
Vážení Novoměšťáci, abiturienti a příznivci našeho 
gymnázia, přijměte pozvání na oslavy 120. výročí 
založení střední školy v našem městě. V sobotu 20. 
září máte možnost prohlédnout si nově upravené 
okolí, historickou budovu, vstoupit do jednotlivých 
tříd, seznámit se s  novými technologiemi, zhléd-
nout slavnostní akademii, povzbuzovat účastníky 
lyžařských štafet, případně se setkat se svými spolu-
žáky v kulturním domě na abiturientských srazech. 
Těšíme se na řadu zajímavých setkání, poutavá vy-
právění i náměty pro budoucnost. Přijďte a rozšiřte 
řady účastníků oslav. Všichni jste srdečně zváni. 

Mgr. Jiří Maděra, ředitel gymnázia

NOVOMĚSTSKO
Člověk dokáže všechno, ale nesmí o tom jen mluvit 

„Pane Jaroši, tak se konečně zadařilo a K2 jste dal. 
Už za tu odvahu, odříkání a houževnatost jste pro-
stě jednou musel. Blahopřeji. Laďa H.“

„Super, držíme moc a moc pěsti k dalším úžasným 
úspěchům. Radka  Kralupy“

I takové zápisy najdeme v návštěvní knize mu-
zea, kam lidé přicházeli zhlédnout výstavu Va-
šich fotografií a suvenýrů z cest. Jak vnímáte 
ohlasy od obyčejných lidí i odborníků?
Samozřejmě pozitivně. Těší mě, že existuje také 
zájem o horolezectví. Když jsem se díval do so-
botních novin, tak tam o horolezectví byl jeden 
článek a dalších devět o fotbalu...
Myslíte, že Váš úspěch přiláká mladé lidi k to-
muto sportu? 
Doufám, že ano. Například po přednáškách 
mám ohlasy od lidí, kteří do hor nechodili, že 
je to pro ně motivace. Jedná se hlavně o trekaře. 
Třeba oproti rychlobruslení a olympijské medai-
li Martiny Sáblíkové lezení a horolezectví může 
zkusit každý. 
Na výstavě bylo zastoupeno i lezecké náčiní. 
Dalo by se říci, že šlo o hodně historické a ori-
ginální věci. 
Jsou to historické záležitosti. Je pravda, že tam 
byly kousky, které na svou dobu a na to, že jsme 
je dělali na koleně, byly úžasné. Nestydím se za 
ně ani po těch letech, ale teď už patří do muzea.  
Vyráběli jsme je podle fotek z katalogu. Nedávno 
jsme se bavili s klukem v obchodě s horolezec-
kým náčiním a vzpomínali: „To jsou věci, co? Pa-
matuješ na dobu, kdy jsme měli katalog ze západ-

ního Německa?“ Už tím jsme tehdy byli bohatí a 
připadali si jako „kingové“.
Není žádným tajemstvím, že s sebou na výpra-
vy vozíte med pana Zavřela, včelaře z Rade-
šínské Svratky. Kam se dostane? Až na vrchol, 
nebo jen do základního tábora?
Až do 4. výškového tábora. Ale letos mu musím 
vytknout, že nestačil udělat pastovaný med. S tím 
se lépe cestuje, nesnaží se vytéct ze sklenic. S tím 
klasickým jsme měli trochu problémy, od medu 
byla spousta věcí. 
Nechal jste se slyšet, že byste se na K2 už ne-
vrátil. Která z těch 14 osmitisícovek by Vás 
znovu přesvědčila?
Neplánuju se vrátit na žádnou. Jediné, co by mě 
přesvědčilo, by byla super parta a nějaký výjimeč-
ný cíl.
Korunu Himaláje, všech 14 osmitisícovek,  
máte v plánu vytvořit ve formě modelů, aby 
mohly např. putovat s fotografiemi po výsta-
vách. Podařilo se už sehnat sponzory?
To nevím, počítač jsem ještě nezapnul. Letos díky 
tomu, že se mnou na výpravě byla Lucka Výbor-
ná a filmaři, tak jsem se nemusel starat o počítač. 
Docela jsem si to užíval. 
Z fotografií by měl člověk pocit, že jste na hoře 
sám, že na kilometry daleko nikdo není, ale 
jak už zaznělo po Vašem příjezdu, při sestupu 
z K2 jste se dostal do „fronty“ dalších lezců a 
nemohl postupovat dolů rychleji. 
Letos to bylo extrémní. Bylo 60. výročí výstupu 
na K2, a tak se o vrchol snažilo asi 60 lezců. Řada 
z nich, když jsme přijeli, byla v základním tábo-

ře už měsíc a všichni budovali tábory. Pak přijde 
na chvíli vrcholové počasí a všichni vyrazí. Takže 
všichni směřují svůj pokus na stejné období. Ale 
nahoru se dostalo jen asi 30 lidí. 
Za dvacet let, během kterých jste se osmitisí-
covkám věnoval, už musíte potkávat na výpra-
vách známé tváře...
Pod K2 i pod Broad Peakem bylo několik desítek 
lidí, které v Himalájích znám. Hezké bylo setkání 
s jedním šerpou. Vzpomínal, jak jsme přiletěli v 
roce 2008 na Makalu vrtulníkem. On a jeho ro-
dina tam měli v Hillaryho base campu ve výšce 
4800 m n.m. obchod. Tam mě viděl poprvé. On 
tehdy nelezl, dneska je z něj šerpa, který doprová-
zí expedice a několikrát jsme spolu K2 zdolávali. 
Teď se mě ptal: „Kolik ti vlastně je?“Já říkám:„-
Padesát!“ On vytřeštil oči a povídá: „Mně je pět-
advacet.“ Odpověděl jsem: „No, tak to jsi stejně 
starý jako moje dcera.“ (smích)
Každý se Vás na to ptá a ta otázka nemůže chy-
bět ani tady. Jaké další výzvy jsou před Vámi? 
Na to nedokážu odpovědět. Ale byl bych rád, kdy-
by moje výstupy byly motivací pro kohokoliv a 
v čemkoliv. Jak je vidět, i z Vysočiny, kde máme 

„jen“ Devět skal nebo Javořici, se dá dosáhnout 
extremní cíl. Je za tím dvacet let práce a o to jde. 
Když člověk chce, tak může dosáhnout čehokoliv, 
ale musí za tím jít. Nestačí sedět v hospodě a jen 
o tom mluvit.
Co popřát na závěr? Asi to, co se objevilo na tabu-
li při uvítání Radka Jaroše v jeho rodném městě: 

„Pevné zdraví, kupu trpělivosti, moře síly a bezva 
život.“     (podepsáni P+P+P+B z Obyčtova)      -svj-

Všem gratulantům a příznivcům z řad absol-
ventů, zaměstnanců i veřejnosti nabídne škola 
mnoho příležitostí k zajímavým zážitkům. Na 
co se tedy mohou návštěvníci těšit? Pozvánkou 
na oslavy bude  rozhovor o historii a současnos-
ti školy na vlnách Českého rozhlasu v pořadu 
Tandem regionální stanice Vysočina. V pátek 19. 
září bude na Maršovské rychtě pod patronací 
MěÚ v Novém Městě na Moravě a za přítomnos-
ti rodinných příslušníků rodiny Křičkovy odha-
lena pamětní deska sourozencům Křičkovým. V 

sobotu se můžete těšit především na prohlídku 
budovy školy,  nově vybavených odborných uče-
ben a laboratoří. V učebnách se dozvíte informa-
ce o historii i současných projektech a úspěších 
školy, ke kterým budou připraveny prezentace 
dle stanoveného harmonogramu. K neformál-
nímu setkání vás pozve studentská kavárna v 
prostorách studovny. V nově revitalizovaném 
okolí školy se budou moci zájemci zapojit do 
sportovních aktivit či si vychutnat malé občer-
stvení. V odpoledních hodinách proběhne v KD 

slavnostní akademie. Hudební, pohybová, reci-
tační, řečnická a divadelní vystoupení připravili 
studenti a pedagogové gymnázia v češtině i ci-
zích jazycích. Současná školní kapela i hudební 
formace bývalých absolventů zahrají k tanci i 
poslechu na společenském večeru rovněž v KD.
Podrobnější informace o programu a rozhla-
sovém vysílání najdete na webových strán-
kách gymnázia www.gynome.cz pod odka-
zem 120 let gymnázia či na vývěsce školy. 

Mgr. Eva Řádková

Program
19. září 2014 (pátek)
17:00 – 18:00 Odhalení pamětní desky souro-
zencům Křičkovým – Maršovská rychta

20. září 2014 (sobota)
9:00 – 11:00 Prezentace aktivit školy (budova 
i okolí)
9:00 – 22:00 Posezení a občerstvení – hřiště u 
gymnázia  
13:00 – 14:00 Slavnostní zasedání pedagogické 
rady – AULA 
14:30 – 16:30 Prezentace aktivit školy (budova i 
okolí) 
15:00 – 17:00 Slavnostní AKADEMIE – kultur-
ní dům
17:00 – 18:30 Exhibiční závod – tým sprint 
na kolečkových lyžích smíšených dvojic v  oko-
lí gymnázia, ukázky sportovních dovednos-
tí 
17:00 – 19:00 Prezentace aktivit školy (budova 
i okolí)
19:00 – 24:00 Společenský večer – kulturní dům
abiturientské srazy, k poslechu a tanci hrají ka-
pely současných a bývalých studentů: Karel na 
nákupech, 4Sýkorky, Smažený zelí, Hroši

Jak to všechno začalo
Vraťme se zpět do minulosti, do doby Rakouska-

-Uherska, kdy převládajícím úředním i vyučova-
cím jazykem byla němčina a největším, bohužel 
nesplněným snem českého národa bylo uznání 
historických práv české koruny, tedy moderněji 
řečeno vytvoření české vlády v  rámci Rakous-
ka-Uherska. Představme si zároveň poměrně 
chudý kraj, zatím bez průmyslového Žďáru a 
s převážně německou Jihlavou. A právě do této 
doby, mluvíme o letech 1871–1873, spadají 
první značně ambiciózní pokusy novoměstské-
ho zastupitelstva o zřízení reálného gymnázia 
s českým vyučovacím jazykem. Novoměstští se 
svého cíle nevzdali, a to i přes první zamítnutí 

městskou radou a nabídku státní subvence na 
zřízení státního gymnázia s německým jazykem. 
První jednání města se zemským výborem pro-
běhlo v roce 1874, ale zkrachovalo kvůli snížení 
finančního ročního paušálu, proto zastupitel-
stvo od záměru zřízení reálky odstoupilo. Sku-
tečný úspěch přišel tedy o 20 let později, v roce 
1894, kdy byla zemskému výboru předložena 
nová petice a zemská školní rada dala souhlas 
se zřízením zemské vyšší reálky s  českým vy-
učovacím jazykem. 18. září 1894 nastoupilo 
celkem 71 prvních studentů, 28 místních a 43 
přespolních na trnitou, leč zároveň povzná-
šející cestu za vzděláním.     Mgr. Jiří Maděra

Nelehký osud
Během celého období existence naší školy pro-
bíhaly snahy různých „pánů“ o zavření našeho 
gymnázia. Téměř každý ředitel od poloviny 20. 
století až do dneška musel čelit takovým po-
kusům. Mezi absolventy naší školy se ale vždy 
našly vynikající osobnosti, které působí nejen 
v  naší republice, ale i ve světě. Důkazem jsou 
ohlášení hosté oslav z  řad profesorů vysokých 
škol, vědečtí pracovníci, významní umělci i 
účastníci olympijských her a světových šampio-

nátů v oblasti sportu. Mezi abiturienty a studen-
ty jsou velice úspěšní, průměrní i neúspěšní lidé, 
ale takový byl, je i bude běh života. Gymnaziální 
způsob vzdělávání patří k nejefektivnějším, nej-
všestrannějším, ale i nejlevnějším formám zís-
kání vzdělání, a to nejen pro žáky, ale i pro stát. 
Tento fakt by si měli uvědomit všichni „rádoby 
reformátoři“. Věřím, že naše gymnázium překo-
ná všechny strasti a bude i v další epoše vychová-
vat kvalitní mladou generaci.  Mgr. Jiří Maděra

Další informace  o novoměstském gymnáziu najdete na straně 10.  
Podrobnější zprávy o oslavách 120. výročí založení gymnázia a programu najdete na 

webových stránkách školy: www.gynome.cz

Radka Jaroše přivítalo po jeho návratu z K2 v neděli 10. srpna zaplněné Vratislavovo náměstí.   „Bylo to strašně příjemné, moc děkuji všem zainteresovaným 
a hlavně těm, kteří tam vážili cestu a přišli. Mile mě překvapilo množství lidí. Opravdu všem moc děkuji,“ řekl Radek Jaroš po skončení akce, kde se se vstříc-
ností a úsměvem sobě vlastním věnoval desítkám svých fanoušků i televizním štábům.

P O Z V Á N K A  N A

otevření singletracků
v Cyklo Aréně Vysočina

V sobotu 6. září se otevřou singletracky v 
okolí Vysočina Areny v Novém Městě na 
Moravě veřejnosti.

Buďte mezi prvními, kdo si vyzkouší 
28 kilometrů okruhů specializovaných 

stezek pro horská kola. Využijte možnosti 
půjčit a otestovat kola předních českých i 
zahraničních značek. Doprovodný program 
se zábavnými aktivitami máme připraven i 
pro Vaše děti.

ZAČÁTEK PROGRAMU: SOBOTA 6. ZÁŘÍ OD 
14:00.  PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ AKCE 
V 18:00.

MÍSTO: VYSOČINA ARÉNA, NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ

SINGLETRACKY
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Proměny školy
pokračování ze str. 9

V uplynulých letech prošla budova gymná-
zia i její okolí řadou oprav a proměn. V roce 
2004/2005 byla dokončena oprava přístupové 
cesty u hlavního vchodu a realizována oprava 
kabinetu TV. V následujících třech letech po-
stupně proběhly rekonstrukce zadního scho-
diště, sanace zdiva a výměna oken, také re-
konstrukce topného systému. Ve školním roce 
2009/2010 byla pro studenty modernizována 
studovna. V následujícím roce došlo ke znač-
ným změnám v zadní části budovy, kde se poda-
řilo odstranit starou kotelnu, která byla v říjnu 
2010 definitivně zbourána, což otevřelo pro-
stor pro smělé plány výstavby zázemí pro naše 
sportovce. Rok 2012 je spojen s provedením 
první fáze oprav laboratoře fyziky, dále se zko-
laudováním zrekonstruovaného víceúčelového 

hřiště. Nové sportoviště s umělou trávou nabí-
zí k využití tři volejbalové kurty, hřiště na tenis, 
házenou i malou kopanou. V témže roce byla 
zahájena výstavba zázemí pro sportovce (na 
místě bývalé staré kotelny), které bylo následně 
od 1. 9. 2013 uvedeno do provozu. Kalendář-
ní roky 2013 a 2014 pak byly spojeny s účastí 
na evropských projektech. Dále se realizovaly 
nátěry střech, výmalba značné části budovy, 
stavební opravy v laboratoři chemie, biologie, 
přestavba učebny hudební výchovy či zbourání 
zděné příčky u ředitelny. Také byla realizová-
na druhá etapa rekonstrukce okolí gymnázia, 
v níž se postupně realizovaly parkové úpravy, 
opravy plotů, byl vybudován altán pro alterna-
tivní výuku a dobudováno víceúčelové hřiště.

Mgr. Jiří Maděra

Nová laboratoř biologie Nová laboratoř chemie

Nová učebna hudební výchovy Nové víceúčelové hřiště a nová zahrada

Stavební práce 
skončí v září
Obyvatelé Olešné se dočkají opravy komunikace. 

„Tato akce byla naplánována už před několika 
lety a konečně na ni došlo. Kromě opravy místní 
komunikace se vybuduje také nová dešťová ka-
nalizace a nový vodovodní řad. Stavební práce 
si vyžádají částku 1  100  000 Kč. Měly by být 
dokončeny v průběhu měsíce září,“ uvedl no-
voměstský místostarosta Stanislav Marek. Akce 
bude hrazena z rozděleného rozpočtu obce. -hzk-

Prodej pozemků
Ve Slavkovicích proběhlo výběrové řízení na 
prodej stavebních pozemků. Z pěti nabízených 
byly prodány čtyři. „I poslední parcelu bychom 
rádi prodali, případným zájemcům je k dispozi-
ci,“ vyjádřil se předseda osadního výboru Josef 
Košík. O každý z  nabízených pozemků proje-
vil zájem pouze jeden jediný kupec, proto byly 
všechny čtyři parcely prodány za minimální vy-
volávací cenu. „Kupující se ve smlouvě zavazují 
do patnácti let ode dne podpisu zkolaudovat 
stavbu rodinného domu,“ doplnil Josef Košík. 
K  prodaným parcelám se nyní přivádí také vo-
dovod a plynovod. „V  současné době proběhlo 
výběrové řízení na prodloužení plynovodního 
řadu s  tím, že ještě letos by se měl prodloužit 
i řad vodovodní,“ potvrdil místostarosta No-
vého Města na Moravě Stanislav Marek. „Za 
rok se pak bude pokračovat, na řadu přijde 
kanalizace dešťové vody,“ dodal Marek. Zájem 
o nákup stavebních parcel v poslední době klesá, 
což zaznamenávají nejen města, ale především 
menší obce. „Je to problém zejména tam, kde 
není kanalizace. Žádná velká poptávka ale není 
ani ve městě,“ sdělil Stanislav Marek.    -hzk-

Olešnou navštívily pohádkové bytosti
Zábavné odpoledne pro děti se konalo v  ne-
děli 3. srpna v  Olešné. Na místním výletišti 
ho uspořádali členové SDH. Tentokrát to bylo 
kloboukové odpoledne. Děti přišly skutečně 
v  modelech různého druhu. Viděli jsme klo-
bouky slaměné, plážové, sisalové, kovbojské i 
rybářské. K  programu zábavného odpoledne 
patřilo také hledání pokladu. Kluci a děvčata se 

v doprovodu rodičů vydali na pohádkovou trasu, 
která měla deset zastavení. Potkali na ní Křemíl-
ka, Šreka, vodníka, vílu, Šmoulu, Pata s Matem 
a další pohádkové bytosti. Ty jim dávaly různé 
úkoly. Děti měly např. sestavit ze špalíčků co 
nejvyšší komín, lovit pomocí magnetu dřevě-
né rybičky nebo přenést přes improvizovanou 
houpačku čtyři malé lžičky vody. Poklad byl 

samozřejmě ukryt na výletišti a měl podobu tří 
krabic, zaplněných sladkostmi. Počasí však klo-
boukovému odpoledni příliš nepřálo. Ke konci 
se spustil pořádný liják. Zmokly nejen děti, ale 
i vodník a jeho pohádkoví společníci. To na 
sobotní turnaj v  nohejbalu svítilo celé odpo-
ledne sluníčko. Za obě akce si hasiči z Olešné 
zaslouží pochvalu.                                          -ruv-   

Petrovicím se dařilo, obec se rozrostla
V Petrovicích jsme se rozhodovali, zda budeme 
šetřit peníze na vybudování kanalizace odpad-
ních vod, nebo na opravu kulturního domu 
a části hráze dolního rybníka. Osadní výbor 
se rozhodl pro druhou variantu a dnes se dá 
říct, že toto rozhodnutí bylo správné. Kulturní 
dům má novou střechu a vytápí se novým auto-
matickým kotlem. V letošním roce se opravila 
hráz dolního rybníka. Opravy nás stály více jak 

2,5 mil. korun. Vše jsme financovali z přeroz-
děleného rozpočtu. Díky dotaci máme nový ve-
řejný rozhlas. Hospodařili jsme tak, abychom 
neudělali dluh do dalších let. Je důležité, aby 
každá obec měla svůj kulturní a společenský 
život, u nás se o něj starají hasiči a sportovní 
klub. Máme zvyky, které se snažíme pravidelně 
dodržovat. První akcí roku je masopustní prů-
vod masek, na který navazuje dětský karneval 

a ostatková zábava. Dalšími akcemi jsou slet 
čarodějnic, dětský den, turnaj v malé kopané, 
pouťová veselice a celý rok se ukončí štědro-
večerním setkáním u místní kaple, kde si lidé 
zazpívají koledy. Jsem rád, že se lidem v Petro-
vicích daří i v osobním životě. Obec se rozrost-
la o tři rodinné domy, přibylo mladých rodin 
a narodilo se nejvíc dětí za posledních dvacet let.     

Vlastimil Lukeš, předseda osadního výboru
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Běžec Petr Vitner získal titul mistra republiky  
Novoměstští atleti se blýskli na mistrovství ČR 
dospělých, které se během prvního srpnového 
víkendu konalo na ostravské dráze. Naši atleti si 
ze slezské metropole odvezli celkem 4 cenné kovy. 

„Opět jsme potvrdili vysokou výkonnost a špičkové 
postavení v Kraji Vysočina,“ říká trenér Petr Hubá-
ček st. Zaskvěl se především mílař Petr Vitner, kte-
rý v běhu na 1 500 m nenašel konkurenta. V čase 
3:49,82 si doběhnul pro titul MČR. Mistrovský po-
cit už Vitner zná z halového šampionátu, na zlato 
z venkovní dráhy však dosud čekal. „Velká repub-
lika na dráze je něco jiného, jde o mnohem větší 
úspěch. Mám z toho výborný pocit, je to úžasné. 

Tahle medaile je pro mě největší odměnou, kterou 
jsem mohl dostat,“ poznamenává novoměstská 
atletická kometa. K vysněnému titulu dopomohla 
mílaři správně stanovená taktika. „Měl jsem bě-
žet na výhru a pohlídat si, abych neudělal žádnou 
chybu. Proto jsem vyčkával, nechal tvořit ostatní. 
V závěru jsem byl nejrychlejší a titul urval pro sebe,“ 
přibližuje cestu k úspěchu Vitner. V Ostravě se da-
řilo i dalším novoměstským atletům. V  běhu na 
5 000 m vybojoval bronzovou medaili Lukáš Kou-
rek, jenž přeťal cílovou pásku v čase 14:50,18. „Na 
tu bídu, co jsem letos předváděl, to byl konečně 
aspoň jakžtakž závod. Na jaře jsem měl výbornou 

přípravu, jenže pak mi zjistili stafylokoka, nasadili 
antibiotika a od té doby je celá sezona špatná. Za 
ten bronz jsem proto rád,“ neskrývá spokojenost 
Kourek. Stříbro si z mistrovského šampionátu 
odvezla diskařka Jitka Kubelová. Nejlepším jejím 
pokusem bylo 54,10 m. Druhý bronz si novo-
městská výprava připsala v  závodě štafet žen na 
4 x 400 m. Kvartet Lýdie Brázdová, Lucie Maršá-
nová, Hana Homolková a Lenka Novotná doběhl 
do cíle v čase 4:19,49. Velmi dobrý výkon předvedl 
také Matěj Trávníček, jenž v  závodě na 5 000 m 
doběhnul na 7. místě. Stejné umístění brala v zá-
vodě na 1 500 m běžkyně Lucie Maršánová.   -mah-

Novoměstský florbal na startu nové sezony 
První zářijový 
týden je tu a 
s  ním i první 
tréninky našich 
oddílů. Přijít 
za námi přitom 
může každý. Do 
přípravky se 
mohou zapojit 

již hráči narození v  letech 2005 – 2006. Tré-
ninky pro nejmladší se konají každé pondělí 
od 16.30 do 18.00. Kdo chce, může navště-
vovat i tréninky DDM, které probíhají v úterý. 

Tréninky dalších kategorií naleznou zájemci 
na webu http://orelnmnm.cz v sekci Rozpis 
tréninků. Na stejných stránkách naleznete i 
potřebné kontakty, na základě kterých vám 
rádi sdělíme vše podstatné. V  letošním roce 
budeme přihlašovat rekordní počet týmů. Pět 
jich přihlásíme do Orelské florbalové ligy. Pů-
jde o kategorie elévové, mladší a starší žáci, 
dorost a druhý tým mužů. Nově budeme no-
voměstské barvy hájit i v ČFbU, kde nastoupí 
první tým mužů a družstvo dorostenců. První 
ostrá utkání sehráli muži již během posled-
ního srpnového víkendu v  Bystřici. Rozpis je 

rovněž dostupný na našich stránkách. A ptáte 
se, zda jsme podnikali i něco přes prázdniny? 
Celkově razíme přístup, že hráčům necháváme 
více klidu. Na druhou stranu jsme se v srp-
nu pravidelně scházeli k různým venkovním 
činnostem a v poslední třetině srpna jsme se 
zúčastnili i letního soustředění v Ostrožské 
Nové Vsi. Věřím, že všem hráčům, trenérům 
i kuchařům se soustředění líbilo. Čerstvé in-
formace o probíhající sezoně a všech akcích, 
které Orel pořádá, najdete www.facebook.
com/orelnmnm. Už se na všechny moc těšíme! 

Trenérský tým, Fbc Orel NMnM

Vzpomínka na skromného člověka
Poslední rozloučení s  blízkým člověkem je vždy 
smutné. Velmi mě dojímá, když se se svým čle-
nem loučí velká novoměstská „lyžařská“ rodina. 
Bylo tomu tak i letos v únoru, když zemřel pan 
Vlastimil Slonek. Z evangelického kostela ho na 
jeho poslední cestě na evangelický hřbitov do-
provázeli nejen členové vlastní rodiny, evange-
lického sboru a početní novoměstští občané, ale 
také „bafuňáři“ všech generací. Od těch nejstar-
ších, téměř vrstevníků, přes střední generaci až 
po ty nejmladší, kteří teprve nedávno začali při 
závodech pracovat. Všichni chtěli právem vzdát 
panu Slonkovi poslední poctu. Vlastimil Slonek 
se narodil v roce 1924 a 29. září by se dožil 90 let. 
Od útlého dětství lyžoval, jak bývá na Vysočině 
zvykem. Na rozdíl od svých vrstevníků však také 
jako malý chlapec poznával, jak se lyže vyrábějí. 
Vždyť se narodil do slavné rodiny Slonků, která 
proslula mimořádnou kvalitou výroby lyží po celé 
republice. V  otcově truhlářské dílně pozoroval 
mistrnou práci svých předků. Není tedy divu, že i 
on se stal truhlářem. V roce 1946 získal kvalifika-
ci truhlářského mistra na střední odborné škole 
v  Chrudimi. Skutečný základ jeho mistrovské 
práci položili však už dávno předtím jeho předko-
vé. Po znárodnění dílny a spojení několika truh-
lářských dílen v závod vyrábějící lyže – pozdější 

Sport – byl Vlastimil Slonek ustanoven ředitelem. 
Tuto, v  nelehké době nevděčnou funkci vykoná-
val necelý rok. Na vlastní žádost odešel do výroby 
a později, až do odchodu do důchodu, pracoval 
v oddělení vývoje. Jako dorostenec nějaký čas zá-
vodně lyžoval, ale brzy nastoupil mezi „bafuňáře“. 
Svou prací se podílel na všech novoměstských ly-
žařských závodech. Všude ho bylo třeba. Nejenže 
odvedl velký kus odborné práce, ale byl i tam, kde 
bylo potřeba poradit, povzbudit. Svým břitkým 
humorem dokázal pobavit a některé jeho trefné 
poznámky přetrvávají v paměti spolupracovníků 
dodnes. Byl hrdý na úspěchy novoměstského ly-
žování. K historii běžeckého lyžování shromáždil 
a utřídil různé archiválie, které doplnil vlastními 
poznámkami. Opatřil a uspořádal také rozsáhlou 
lyžařsko-filatelistickou sbírku, kterou mu, členu 
Olympsportu, umožnila tato organizace vysta-
vit na několika olympiádách. V této soutěži také 
získal olympijské medaile. Ze své sbírky lyží a ly-
žařského vázání věnoval část Horáckému muzeu. 
Vlastimil Slonek byl velmi skromný, raději pocti-
vě a svědomitě pracoval než mluvil. Nikdy sám 
sebe neupřednostňoval, nechlubil se svými záslu-
hami. Jen málokdy se podařilo přimět ho, aby o 
své práci pohovořil veřejně. Velkou oporou mu ve 
všem konání byla jeho žena. Stála při něm vždy 

věrně a statečně. Radost měl i ze svých tří synů 
a pěti vnuků. Pro „rodinu lyžařů“ i nás ostatní 
Novoměšťáky, kteří  jsme ho měli rádi, v  úctě 
odešel opět jeden z nás. Člověk dobrý, srdečný a 
neobyčejně skromný. A tak na něho budeme rádi 
vzpomínat. Podle vzpomínek synů zpracovala 

Mgr. Jana Černá

Vlastimil Slonek na lyžařském maratonu 
Engadin v roce 1984 v okolí Sv. Mořice

SFK Vrchovina rozehrála pátou divizní sezonu
Fotbalisté Vrchoviny nastoupili do páté divizní 
sezony. Otevřeli ji okresním derby na domá-
cím hřišti s rivalem FC Velké Meziříčí (0:3), po 
němž následovalo podstatně vydařenější utkání 
v  Havlíčkově Brodě, kde si připsali výhru 2:0. 
Před začátkem soutěže absolvovali měsíční let-
ní přípravu. Tým pod taktovkou trenéra Marka 
Štukhejla měl v přípravě silné soupeře, přičemž 
se letos neúčastnil losu Poháru České pošty. Ve 

4 přípravných utkání si naši fotbalisté připsali 2 
výhry. Porazili týmy ze Svitav (5:3) a Kutné Hory 
(6:0). S  týmem z  Třebíče vybojovali cennou re-
mízu 1:1. O gól prohráli s jedenáctkou z Uničo-
va (2:3). „Příprava je však jenom příprava,“ říká 
místopředseda klubu Roman Wolker. „Na jaře 
byla sestava jako po výbuchu, opět četná zraně-
ní kádru vyřadila osu týmu. Na druhou stranu 
dostali šanci další hráči, kteří se jí nezalekli,“ do-

dává Wolker. Filozofie týmu je jasná. Hrát prim 
budou mladí hráči, odchovanci klubu. Nejen 
na hřišti, ale také v kabině je bude vést exligový 
Lukáš Michal, který ukončil hostování v soused-
ním Žďáru. „V divizi chceme hrát do třetího mís-
ta a předvedenou hrou chceme dělat radost na-
šim věrným fandům a sponzorům, které máme 
nejlepší v  soutěži,“ neskrývá ambice Wolker. 

-mah-

Marek Štukhejl: Připraveni jsme zodpovědně 

Brankáři: Filip Michálek (1991), Jan Vítek 
(1986), David Kubica (1994)
Obránci: Martin Drdla (1993), Michal Buchta 
(1991), Petr Follprecht (1990), Lukáš Smetana 
(1988), Lukáš Wolker (1988), Tomáš Dvořáček 
(1990), Ondřej Košík (1995)
Záložníci:  Jan Kolařík (1992), Pavel Sodomka 
(1992), Kamil Skalník (1989), Ondřej Šandera 
(1992), Rostislav Sodomka (1995), Lukáš Mi-

chal (1983), Lukáš Komínek (1993)
Útočníci: Michal Skalník (1989), Pavel Smeta-
na (1988), Michal Šmída (1995), Lubor Trojá-
nek (1995)
Trenérský tým: Marek Štukhejl (trenér), Lu-
káš Michal (asistent trenéra), Petr Skryja (tre-
nér brankářů), Pavel Bajer (vedoucí mužstva), 
František Smetana (kustod)
Příchody: Lukáš Michal (ukončení hostování 

FC ŽĎAS), Ondřej Košík (přestup z FC Vysoči-
na Jihlava), David Kubica (přestup z SK Líšeň)
Odchody: Jakub Skryja, Petr Skryja, Petr So-
domka (odchody do B týmu), Pavel Urban (ko-
nec hostování Litomyšl)
Vedení fotbalového klubu: Ing. Jaroslav Michal 
(předseda klubu), Roman Wolker (místopřed-
seda), Luboš Smetana (sekretář).

Info na: www.sfkvrchovina.nmnm.cz

Soupiska pro podzim 2014:

Trenérovi novoměstských fotbalistů Marku 
Štukhejlovi nechyběl před začátkem podzimní 
části divize D optimismus. Do sestavy se navrá-
tili zranění hráči, týmu se dařilo v  přípravných 
zápasech. Pohoda se odrážela také v  předvá-
děné hře. Novoměšťáci hráli zatraceně dobře!

Před začátkem nové sezony se ještě dotkně-
me uplynulého ročníku, kdy jste převzal Vr-
chovinu. Jak ji hodnotíte?
Sezona to byla vskutku poučná, a to nejen pro 
mě, ale i pro hráče. Je pravda, že se ze začátku 
nedostávaly výsledky. Postupem času si ale tým 
nacházel svoji tvář a dobrých výsledků začalo 
přibývat. V jarní části to byl krásný příběh. Tým 
prokázal srdce a nám všem připravil nezapome-
nutelný zážitek. Hlavní přínos vidím v tom, že 
jsme se vydali novou cestou a dnes se před námi 
otevírají nové obzory. Kluci mají chuť do fotbalu, 
motivaci dokázat velké věci a pracovat na sobě. 
Proběhla letní příprava dle Vašich představ?
Co bylo naplánováno, bylo splněno. Chtěl 
jsem tým kondičně dobře připravit, zapraco-
vat na ofenzivě, taktice a prověřit sílu týmu 
v přípravných zápasech. Absolvovali jsme 
kondiční soustředění, trénovali čtyřikrát týd-

ně, zvládli vše, co bylo třeba. Nyní čekám, 
co to přinese. Připraveni jsme zodpověd-
ně, ovšem to samo o sobě výsledky nedělá.  
S jakými cíli vstupujete do podzimní části se-
zony?
Cíl je jasný. Chceme atakovat pozice 
znamenající postup a prokázat, že Vr-
chovina zaznamenává výkonnostní vze-
stup. Pokud budou hráči v  optimální for-
mě, nemusíme mít o průběh sezony obavy.
Z týmu odešli pouze dva hráči. Je Vrchovina 
oproti minulému ročníku silnější? 
Na startu jarní loňské sezony jsem si vytyčil 
několik cílů a jedním z  cílů bylo dát příleži-
tost co největšímu počtu vlastních hráčů. A 
jelikož nebyl nikdo, kdo by zklamal, nikdo 
v  kádru nechybí.  K  tomu přišel Lukáš Michal, 
prodloužena byla hostování, další hráči se 
pomalu vracejí do sestavy.                     -mah-

Oprava stadionu, nové hřiště 
Dva velké projekty v  současnosti zaměstnávají 
funkcionáře SFK Vrchovina. Prvním je rekon-
strukce a přístavba stadionu. Opravami pro-
jdou kabiny, sklady, toalety, které tu slouží od 
70. let. „Projekt je koncepčně veden společně 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a městem, a to v celkové výši 6 mil. Kč,“ přibližu-
je místopředseda klubu Roman Wolker. Druhým 

projektem je výstavba nového fotbalového hřiště 
s umělým povrchem, oplocením a osvětlením 
v lokalitě za Medinem. Vybudování tohoto hři-
ště si vyžádá částku 18 mil. Kč. Při jeho stavbě 
se opět počítá s podporou ze strany ministerstva 
i města. „Záležet bude na tom, zda a v jaké výši 
nám bude přidělena dotace,“ vysvětluje Wolker. 

-mah-

Fotbal 
na facebooku 
SFK Vrchovina představila svoji facebookovou 
stránku. Díky tomu je blíže nejen svým fanouš-
kům, ale také partnerům. Stránku lze nalézt pod 
odkazem https://www.facebook.com/sfkvrcho-
vinaofficial. Facebooková stránka napomůže 
např. při organizaci oslav 115 let od založení 
fotbalu v  Novém Městě. V  současnosti se již 
celá akce rýsuje. „Chtěli bychom zorganizovat 
setkání bývalých i současných fotbalistů, funk-
cionářů, ale i fanoušku a partnerů,“ říká místo-
předseda klubu Roman Wolker. Oslavy se usku-
teční v druhé polovině června, po skončení jarní 
části sezony. „Při organizaci budeme hodně spo-
léhat na vzájemnou komunikaci, kterou nám 
sociální sítě umožňují,“ uzavírá Wolker. -mah-

Soutěže dobrovolných hasičů
SDH Nové Město na Moravě pořádá v  neděli 
7. září soutěž v útoku družstev mladých hasičů, 
tzv. Novoměstský pohár Soptíků. Start je v  8.30 
hod. Ve stejný den od 13 hod. se uskuteční dal-
ší hasičské klání, kdy se bude soutěžit O pohár 

starosty města - memoriál Josefa Sokolíčka. 
V útoku poměří své síly družstva dospělých. Obě 
soutěže se uskuteční v  ulici Školní u hasičské 
zbrojnice. Pořadatelé zvou všechny návštěvníky. 

-mah-
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: oblast Svárov a škrobárna Síla vody spoutaná

I krátkým nahlédnutím do historie domu čp. 
285 poznáme řadu příkladů toho, jak se dá vy-
užít vodní energie. Dům známý jako škrobár-
na stojí o samotě za městem u říčky Bobrůvky. 
Vodní sílu tu nejprve využívala jirchářská val-
cha – zařízení na vydělávání kůží. Časem však 
zpustla, a tak ji od posledního majitele Antona 
Hubáčka koupil podnikavý novoměstský měš-
ťan František Samuel. Na místě valchy postavil 
papírnu a v roce 1798 ji uvedl do provozu. Vr-
cholu své produkce papírna dosáhla v letech 
1810–1825 za papírníka Schüllera, kdy se vy-
rábělo až 360 balíků různých druhů papíru roč-
ně. Johan Schüller koupil papírnu v roce 1808 
a dovedl ji k rozkvětu. Jeho syn Karel ji převzal 
v roce 1831 a dovedl ji k bankrotu. V roce 1858 
musela být prodána v exekuční dražbě. Silně 
zadlužený objekt získal nájemce papírny Jo-
sef Geisler, ale už v roce 1862 ho prodal Filipu 
Vališovi z rodu jiříkovických rychtářů. Vališ 
se snažil podnik zachránit změnou produkce 

a deset let vyráběl velké tabule lepenky na krytí 
střech. Poté papírnu přeměnil na menší mlýn 
o jednom složení. V konkurenci stávajících mlý-
nů ve městě a okolí se však nemohl prosadit. 
Nová etapa, která dala objektu dodnes užívané 
jméno, nastala na přelomu 19. a 20. století, kdy 
se tu začal vyrábět škrob. Zpočátku byla výrob-
na škrobu pobočným závodem bohdalovské 
škrobárny Jana Nepomuka Heimricha. Od roku 
1902 se stali jejími spolumajiteli Josef Jelínek 
a Karel Böhm. Josef Jelínek pocházel ze zná-
mého a rozšířeného mlynářského rodu. Jen 
v Novém Městě byli dva další Jelínci – mlynáři 
(v Humpoleckém mlýně čp. 26 a Kazmírově mlý-
ně čp. 35). V bývalé papírně zpracovávání bram-
bor na škrob ukončila první světová válka. Výro-
ba škrobu po válce obnovena nebyla, ale vodní 
energie nezůstala nevyužita. Josef Jelínek oprá-
šil své mlynářské řemeslo. Začal šrotovat obilí, 
přidal výrobu krup a také šindelů. Od počátku 
30. let rozjel díky novému strojnímu vybavení 

i opravdovou mlýnskou výrobu. S provozem 
mlýna je spojena i smutná událost, kterou do-
dnes připomíná kříž u cesty postavený v roce 
1937. Při práci v mlýně tragicky zahynul mlyná-
řův syn, když byl zachycen řemenem transmise. 
Sedmnáctiletý Josef Jelínek ml. zemřel 13. srpna 
1935. Činnost mlýna byla zastavena v roce 1955.

Vít Křesadlo
(Osobní vzpomínky na škrobárnu byly 

otištěny v Novoměstsku č. 6 z roku 1997)

Po pravdě řečeno, kde Svárov ke svému jmé-
nu přišel, nevím. Nikde jsem se to nedočetl, od 
nikoho jsem to neslyšel. Beru si tedy na pomoc 
výklad jazykovědců. Novoměstský Svárov sice 
v jejich hledáčku dosud nebyl, nicméně v Če-
chách i na Moravě se nachází několik obcí se 
stejným jménem, a tak si můžeme pomoci ana-
logií. Jméno Svárov by mělo být odvozeno od 
osobního jména Svár, čili Svárov rovná se Svárův 

majetek. Není ovšem vyloučena ani možnost, že 
Svárov je místem, o které byl veden spor – svár. 
U druhé možnosti se zastavme. Svárov je pro 
nás dnes zahrádkářskou kolonií založenou 
na počátku 80. let minulého století v údolí říčky 
Bobrůvky. Podíváme-li se však do nejstarší kata-
strální mapy města z roku 1835, uvidíme, že Svá-
rov představoval větší oblast ležící při hranicích 
s novoveským katastrem. A blízkost katastrál-

ních hranic nabízí hypotézu, že právě hraniční 
spor „dal“ Svárovu jeho jméno. Navíc pohle-
dem do dávnější minulosti zjistíme, že hranice 
mezi Novým Městem a Novou Vsí byla i hranicí 
dvou panství – novoměstského a žďárského. 
O tom, že žďárský klášter vedl řadu sporů o hra-
nice s majiteli novoměstského panství, historie 
už své svědectví vydala. Věřme, že vydá i jasněj-
ší důkazy o původu jména Svárov.  Vít Křesadlo

Krátké zamyšlení o Svárovu

Petrovická ulice patří, podle doby stanovení je-
jího názvu, v Novém Městě k těm mladším. Do 
října 1945 patřila k  ulici Bobrovské, potom 
k ulici Nečasově. Název Petrovická má od roku 
1987. Vybudovaný kruhový objezd ji pak od ulice 
Nečasovy ještě více oddělil. Tvoří nejjižnější část 
města a má nejnižší nadmořskou výšku 575 m 
n.m.  Říčka Bobrůvka, stékající se s Bezděčkou, 
protéká po celé její délce až k Jelínkovu mlýnu, 
kde město končí. Značná část údolních luk je 
tedy v jejím záplavovém pásmu, a proto se zde 
dříve téměř nestavělo. Vlevo od silnice, hned za 
kamenným křížem z roku 1893, byly ve svahu 
postaveny domy čp. 291 rodiny Bedrníkovy, poz-
ději rodiny Koblützovy. Dále domek čp. 325, kde 
bydlel četník Štěpán a řezník Exler. Za ním pak 

od roku 1960 dům čp. 586 koláře Formánka, za 
kterým byl již jen pozemek vedoucího místní mlé-
kárny, pana Kalába. Vpravo v údolí to byl dům čp. 
585 dlaždiče Böhma a od roku 1964 dům čp. 584 
technika z Chirany Josefa Jaroše. Za mostkem 
přes Bobrůvku stála pro město velmi důležitá 
trafostanice s bytem. Ulice končila již zmíněným 
Jelínkovým mlýnem. Vedle mnohých záplav zaži-
li její obyvatelé nejrušnější období v květnových 
dnech r. 1945, kdy právě v její dolní části bylo 
shromaždiště tisíců zajatých německých vojáků. 
Na Formánkově zahradě byli vojáci evidováni 
a odzbrojováni, zabavovány byly i jejich peníze 
a cennosti.  Pak byli odváděni na shromaždiště. 
Také se zde shromažďovalo velké množství odchy-
cených koní. Ti byli během doby odváděni pryč. 
Nakonec zůstal jeden poslední. Belgický kůň ši-
roký, který byl velmi zuřivý. Nikoho k sobě nepus-
til. Dal si říct, až když mu dva muži, kteří to s koni 
uměli, dali kus chleba. V této době měly zejména 
děti mnoho možností k netradičním zážitkům 
a hrám. Vždyť v okolí se nacházelo tolik pozůs-
tatků po německé armádě, a tak není divu, že 
například na Bobrůvce kluci provedli pokus s 
raketovou ponorkou. Sama opravdu plula i se 
zanořovala, ale když vylepšili její pohon trubkou 

naplněnou střelným prachem, tak se z ní stalo rá-
zem tryskové letadlo, které zmizelo s velkým ra-
chotem v korunách stromů. Naštěstí se nikomu 
nic nestalo. Na zahradě u Böhmů také parkovalo 
několik tanků Rudé armády, a to bylo něco nejen 
pro kluky, ale i pro děvčata. Než odjely, jak vzpo-
míná paní Anna Jarošová, se v jednom z nich také 
sama svezla. V roce 1956 zřídily „kutačky“ Já-
chymovských dolů na louce pod Formánkovými 
garáže a opravárenskou dílnu pro nákladní au-
tomobily Tatra. Ráno, když startovaly, tak dříve 
tiché údolí zaplnily hlukem motorů a mraky šedé-
ho dýmu. V té době začala také výstavba prvních 
chat nynější části Svárov. Postupem času začaly 
vznikat na údolní louce firmy černého řemesla 
a servisy automobilů. Nejprve to byla kovodílna 
pana Beranovského, na jejímž místě stojí od roku 
1996 firma Schwarz, zpracovávající technické 
plasty. Dále to jsou Autoservis Jurman, Pegas 
Šincl, nábytkářská firma Manific, za mostem za 
trafostanicí autoservis firmy Hyundai. Od roku 
1985 byla v provozu budova JZD Vzlet Slavkovice 
a téhož roku postavena komplexní výzkumná sta-
nice Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha - 
Ruzyň. Po roce 2010 přibyla prodejna rybářských 
potřeb. Dřívější obyvatelé ulice Petrovické byli 
většinou řemeslníci. Sportovce bychom objevili 
snad jen mezi lyžující mládeží a dětmi hrajícími 
volejbal na malém plácku u křižovatky cest Ne-
časova a Brněnská. Dnes však jednoho sportovce, 
a to ve svém oboru světového, ulice přece jen 
má!  Je to horolezec Radek Jaroš, který před mě-
sícem zdolal se svou expedicí poslední svou hi-
malájskou osmitisícovku - K2. Moc gratulujeme!                                          
            (Podle vzpomínek pamětníků Anny Jarošové 
             a Jana Formánka)                             Jiří Janíček 

Nejjižnější ulice Nového Města na Moravě

V Novém Městě vítězil i Jiří Raška
Již těsně před druhou světovou válkou 
bylo v Novém Městě uvažováno o výstav-
bě nového můstku s kritickým bodem 
alespoň 50 m. Pro stavbu můstku bylo 
vybráno místo u škrobárny, kde byly 
pro zvolenou velikost můstku nejmen-
ší zemní práce. Nedostatek finančních 
prostředků a potíže se získáním potřeb-
ných pozemků nedovolily, aby se pro-
jekt tehdy uskutečnil. K realizaci došlo 
až v roce 1947 za vydatné pomoci ZNV 
i ONV, ministerstev obchodu a školství 
a také armády. Můstek byl dostavěn 
v roce 1948 a stal se chloubou novoměst-
ských lyžařů. Slavnostně byl otevřen 30. 
ledna 1949 závody ve skoku. Pravidelně se zde 
pak konaly zejména závody Zlaté lyže. Můstek 
byl vybudován podle projektu velkého příznivce 
Nového Města, architekta Karla Jarolímka ze 
Dvora Králové nad Labem (známý je i tím, že byl 
účastníkem závodu, při kterém zahynul Bohumil 
Hanč). Jarolímek často osobně na stavbu dohlí-
žel. Můstek byl dřevěný, z kulatiny. Stavěli ho 
vojáci pod dohledem tesaře Františka Sklenáře 
z Olešné. Normový bod můstku byl 52,5 m s bez-
pečným doskokem na bod K 60 m. Zahajovací 
skok provedl Josef Kučera z Jiříkovic z domácího 
SK Nové Město. Rekord můstku držel Zdeněk 
Remza skokem 62,5 m. Věž nájezdu čněla 30 m 
nad okolím, nájezd byl dlouhý 74 m s možností 
zkrácení dvěma startovacími okny, široký byl 3 
m a končil 4 m dlouhým odrazovým stolem se 
sklonem 6°. Maximální sklon nájezdu byl 35°, 

dopadu 36°. Výškový rozdíl mezi nejnižším bo-
dem dojezdu a vrcholem věže byl 74 m. K vyba-
vení můstku patřila tribuna rozhodčích. Poslední 
závod ve skoku se zde uskutečnil 25. ledna 1958, 
zvítězil v něm Novoměšťák Tonda Chroust. Dře-
věná konstrukce nájezdu byla zničena větrnou 
smrští dne 28. května 1958. Můstek byl obnoven 
v roce 1963 na stejném místě, což požadovala 
pojišťovna. Nový profil navrhl Ing. Mirko Tulis, 
a to po konzultacích s arch. K. Jarolímkem. Pro-
jekt a dokumentaci pro výrobu moderně řešené 
ocelové konstrukce pouze se dvěma podporami 
vypracoval Ing. Jaroslav Dokoupil z Brna. Můs-
tek vyrobily Žďárské strojírny a slévárny. Měl 
normový bod 60 m a bod K 70 m. Z dalších pa-
rametrů lze uvést výšku věže 38 m, délku nájezdu 
79 m, sklon odrazového stolu 7°, sklon nájezdu 
35°, dopadu 37° a výškový rozdíl mezi dojezdem 
a vrcholem věže 82 m. Úplně prvý zde v roce 

1964 skočil domácí Ludva Kulík. Na můstku 
byly vypisovány závody každoročně (Zlatá 
lyže), pro nepříznivé sněhové a povětrnost-
ní podmínky se však často skákat nemohlo. 
Prvních dvou ročníků závodů ve skoku se 
zúčastnili i někteří skokanští reprezentanti 
ČSSR. V obou ročnících zvítězil pozdější 
olympijský vítěz Jiří Raška. Rekord můstku 
vytvořil v roce 1964 Zbyněk Hubač skokem 
72 m, v roce 1969 ho v tréninku překonal 
Josef Kraus skokem 74 m. Naposledy se zde 
závodilo v roce 1971, závod však pro velký 
vítr nebyl dokončen. Poslední dokončený 
závod proběhl v roce 1969, vítězem Zlaté 
lyže ve sdruženém závodě se tehdy stal Ja-

roslav Svoboda, SEBA Tanvald, vítězem závodu 
ve skoku Josef Kraus, Dukla Liberec. Zklamání 
z toho, že z posledních 4 vypsaných ročníků zá-
vodů ve skoku se 2 nemohly pro nedostatek sně-
hu konat vůbec (1968, 1970) a jeden, jak již uve-
deno, nemohl být pro velký vítr dokončen (1971), 
způsobilo, že v dalších letech zde soutěže nebyly 
vypisovány vůbec. Můstek také omezoval těžbu 
v přilehlém kamenolomu. Hlavně z tohoto dů-
vodu byl na začátku osmdesátých let odstraněn. 

Jiří Kadlec

V  příštím čísle:
nová Niva František Formánek za volantem "džípu" 

v roce 1946 na ulici Petrovická
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narozené děti

úmrtí

Z matriky

jubilanti

Horácká galerie

23. 7. 
26. 7.
28. 7. 
29. 7.
 6. 8.
8. 8.

13. 8.
14. 8.

Iveta Mikešová
Kristýna Librová
Natálie Buriánková
Antonín Marek
Ema Fryšavská
Lukáš Gloziga
Sofie Novotná
Lukáš Ondřejka

Marie Janíčková
Miroslav Lenfeld
Vlasta Nečasová
Květoslava Dvořáková
 Jaroslav Hofman
Mgr. František Vyplašil

 95
89
75

   85
75

 86

Významná zářijová výročí

22. 7. 
23. 7.
25. 7.
31. 7.
12. 8. 

František Černý (Nové Město, 1942) 
Jarmila Stehnová (Nové Město, 1931)
Jiří Kubík (Nové Město, 1933)
Miroslava Mrázková (Slavkovice, 1939)
Emílie Zelená (Nové Město, 1930)

3. 9. 
8. 9.

12. 9.
16. 9.
26. 9. 
27. 9.

1. 9. 1954 zemřel v Novém Městě na Moravě 
Zdeněk Bažant, akademik, prof. VUT- stavební 
mechanika, rektor, 60. výročí úmrtí 
17. 9. 1964 zemřel v Tišnově  Josef Jambor, aka-
demický malíř a grafik, 50. výročí úmrtí                       

Stomatologická pohotovost
6. 9. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 130
7. 9. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 
566 575 210
13. 9. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332
14. 9.  MDDr. Kristýna Kubicová, Masarykovo 
náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
20. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
21. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
27. 9. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
28. 9. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060

Minibazar

Městská policie informuje

Ve večerních hodinách 12. 7. oznámil pracovník 
jedné z novoměstských restaurací, že má problé-
my s hosty, kteří se poprali a poškodili zařízení 
restaurace. Strážníci na místě  zjistili totožnost 
osob a vzhledem k tomu, že odmítli uhradit způ-
sobenou škodu, byla věc předána správnímu 
orgánu k projednání. 17. 7. přivolali na pomoc 
městskou policii zaměstnanci Billy. Z prodej-
ny utekly osoby, které zde odcizily zboží. Podle 
dostupných informací odjely vozidlem směrem 
Žďár nad Sázavou. Neprodleně byla o celé zále-
žitosti vyrozuměna PČR, které se vozidlo i s pa-
chateli podařilo ve Žďáru na Sázavou zastavit. 

22. 7. v odpoledních hodinách bylo strážníkům 
oznámeno, že na autobusovém nádraží se nachá-
zí lidé, kteří zde budí veřejné pohoršení a znečiš-
ťují veřejné prostranství. Strážníci zjistili, že na 
jednom z nástupišť leží dvě osoby v podnapilém 
stavu. Po zjištění jejich totožnosti a nezbytných 
úkonech jim byla uložena bloková pokuta. Na 
žádost PČR pátrali strážníci 23. 7. po pacientovi, 
který utekl z nemocnice. Na základě popisu byl 
muž zanedlouho nalezen a předán policii k dal-
šímu opatření. 5. 8. strážníci prováděli asistenci 
HZS na ul. Čapkova, kde došlo k  havárii vody.  

Jiří Hradil, velitel MP

manželství
Martina Kopecká, Václav Pohanka
Lenka Hedvičáková, Pavel Horváth
Vlasta Tillová, Libor Romeniuk

26. 7.
 2. 8.  
2. 8.

Obrazy od p. Laciny, Lady, Muchy,   Jambo-
ra, Blažíčka, Jíry,  plastiky bronz od p. Štursy, 
Makovského i jiné koupí sběratel, platba v ho-
tovosti, čestné jednání. Vaši cenu respektuji. 
Tel.:  777 757 500. 
Prodám kočárek za 1500 Kč. Tel.: 607 489 
544.
Koupím zahradu, zahradu s chatkou, rybník i 
zemědělskou půdu, louku v blízkém okolí No-
vého Města. Zlaté mince, zbraně 2. svět. válka. 
Tel.:  777 757 500.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i do-
spělé. Levně. Tel.: 720 243 863.
Nabízím domácí pomoc: hlídání i nemoc-
ných dětí, pomoc seniorům, úklid, žehlení. 
Kontakt:728551821, mail:domaci-pomoc@
seznam.cz.
Pronajmeme od 1. 8. 2014 nebytové prosto-
ry (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, kosme-
tika, kadeřnictví, pedikúra, krejčovský salón, 
event. obchod. Tel.: 728 685 788.
Pronajmu byt 2+1 ul. Drobného, Nové Město 
na Moravě. Tel.: 737 133 961.

Prodám myčku na nádobí Whirpool, volně 
stojící, na 6 sad nádobí, 3 roky stará, zcela v 
pořádku, do nové kuchyně se mi už nehodí. 
PC 10 500, nyní 3 500 Kč. Tel.: 731 073 376.
Koupím lištovou nebo bubnovou sekačku MF 
70/VARI. Dále mám zájem o malotraktor do-
mácí/tovární výroby (TK, MT atd.) s hydrauli-
kou nebo VARI / TERA. Platba v hotovosti při 
předání. Děkuji za nabídky. Tel.: 731 487 850.
Prodám komplet dětský pokoj i s psacím sto-
lem. Cena 5000 Kč. Dále prodám jídelní stůl a 
čtyři židle. Průměr stolu 90 cm. Barva - světlý 
dub. Cena 2500 Kč. Tel.: 732 910 760.
Prodám dětský kočárek, dvojkombinace, čer-
vený, po 1 dítěti + brašna, slunečník a pláš-
těnka, zn. Camarelo Q12 za 4800 Kč. Velmi 
pěkný. Tel.: 737 689 780.
Prodám zahradu v Olomouci, 3900 m². Tel.: 
608 456 752.
Prodám družstevní byt 1+1 v NMnM  (čás-
tečná rekonstrukce kuchyně, plast. okna, celý 
dům zrekonstruován). Cena dohodou. Volný 
od 11/2014. Tel.: 734 212 904.
Prodám Škodu Felicii červené barvy, STK do 
4/2016. Cena 10 000 Kč. Tel.: 736 798 841. 
Potřeba vidět.
Prodám velký třípokojový byt na ulici Hor-

nická v kostce v domě čp. 972. Informace na 
tel.: 739 279 503.
Pronajmu byt 2+kk v osobním vlastnictví v 
Novém Městě na Moravě. Volný od 1.9. 2014. 
Tel.: 736 236 255.
Prodám česnek. Cena 120 Kč/1 kg. Při odbě-
ru většího množství cena dohodou. Tel.: 702 
335 771.
Pronajmu starší byt 1+1 v NMnM, vedle kina. 
Pouze nekuřákům. Tel.: 721 177 986.
Hledám ke koupi menší rodinný dům se za-
hradou v Novém Městě nebo v blízkém okolí. 
Tel.: 722 624 829.
Sháním paní na doučování mé dcery 3. stup-
ně. Doučování na tři hodiny týdně v místě by-
dliště. Tel.: 733 777 741. 
Prodám rodinný dům v Nové Vsi u NMnM čp. 
76, cena 2 mil. Kč, při rychlém jednání sleva. 
Bližší informace na tel.: 736 404 009.
Koupím byt 2+1 v Novém Městě na Moravě. 
RK nevolat. Tel: 608 613 598.
Prodám sekačku – lišta 130 cm, míchačku 
na 3 kolečka, el. rozvaděč s odpočtovým elek-
troměrem vč. kabelu, ohýbačku armatury, ni-
velační přístroj, hořák k připojení na bombu 
10 kg Pb,  el. rozvaděč malý s kabelem. Cena 
dohodou. Tel. 604 177 510.

A lesy stále šumí, kte-
ré jsi měl tolik rád.
Hudba stále hraje, 
kterou jsi miloval.
Tvůj hlas se ztratil, 
úsměv vítr vzal …
Stromy rostou a 
kytky stále voní, 
jen ten, kdo tě znal, 
porozumí.

Kytičku květů a nejkrásnějších vzpomínek polo-
žíme 31.8., v den 5. výročí úmrtí, na hrob naše-
ho drahého táty Vladimíra Hájka z Maršovic. 
Kdo ho měl rád, ať vzpomíná společně s námi.     

Petra, Lucka, Marek

Probíhající výstavy:
Padesát let Horácké galerie 
(do 27. 9. 2014) 
Malíř a grafik Karel Němec (1879 – 1960) 
(do 5. 10. 2014) 
Sdružení keramiků Brno / K poctě Tamary Di-
viškové
Jaroslav Svoboda ze sklářské tvorby 
(do 2015)

Akce: 
sobota 13. 9. 2014
Den otevřených dveří památek / Dny evropské-
ho dědictví – vstup volný
čtvrtek 2. 10. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Třetí z cyklu koncertů k Roku české hudby. Připra-
veno ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovy 
akademie múzických umění v Brně. Vstupné: 
80 Kč a 40 Kč (studenti, senioři)
sobota 4. a neděle 5. 10. 2014 
Dny otevřených ateliérů 2014 – vstup volný
čtvrtek 16. 10. 2014 v 18 hodin
Rok české hudby - koncert
Čtvrtý z cyklu koncertů k Roku české hudby. Při-
praveno ve spolupráci s Hudební fakultou Janáč-
kovy akademie múzických umění v Brně. Vstup-
né: 80 Kč a 40 Kč (studenti, senioři)
sobota 18. 10. 2014 v 17 hodin
BARLINE
Hudebně-taneční skica pro klarinet, tanečnici a 
gatě na špagátě. Účinkují: Ema Křížová – tanec, 
Michal Kříž – klarinet, Tomáš Tušer – light-de-
sign. Délka představení: 40 min. 

Vernisáže:
čtvrtek 4. 9. 2014 v 17 hodin  
Miroslav Myška – Fotografie 
Skrze více jak 40 fotografií brněnského fotografa 
Miroslava Myšky uvidíte průřez autorovou nejen 
dokumentární tvorbou. Zhlédnout můžete jak 
barevné, tak černobílé fotografické cykly z expe-
dic po Mongolsku, Balkáně, nebude chybět ani 
cyklus Kameny – černobílé krajiny Vysočiny.
čtvrtek 11. 9. 2014 v 17 hodin 
Dialog – Monika Vosyková a Milan Nestrojil
Nenechte si ujít neobvyklé spojení skleněných 
objektů Moniky Vosykové s kresbami a malbami 
Milana Nestrojila.
čtvrtek 9. 10. 2014 v 17 hodin
Leonard Rotter – akvarely, sochy 
Výstava malebných akvarelů staré Prahy doplně-
ná o sochařskou tvorbu sochaře, řezbáře a malíře 
Leonarda Rottera. 
23. 10. 2014 v 17 hodin 
Jan Buchta – sochy 
Tvorba současného mladého sochaře a pedagoga 
Jana Buchty, který své stylizované objekty vytváří 
z různých materiálů.

Více informací na www.horackagalerie.cz 
nebo na FB: horackagalerie.nmnm

Klub seniorů

Vzpomínka
Čas plyne, ale vzpo-

mínky zůstávají. Díky 
za to, čím jsi pro nás 

v životě byl. Odešel jsi, 
ale navždy zůstal jsi v 
srdcích těch, kteří Tě 

měli rádi. 

Smutným dnem pro 
nás zůstává 2. září, 
kdy vzpomeneme 
2. smutné výročí úmrtí pana Toníka Beránka. 
Děkujeme za tichou  vzpomínku. 

Maminka, sestry, strýc s rodinou a jeho přátelé

1. 9. Zahájení nové sezony. Program doprovodí 
na harmoniku pan Dostál. Penzion Vrchovina   
15 – 17 hod.
13. 9. Návštěva Horáckého muzea a Horácké ga-
lerie v rámci Dne otevřených dveří památek .
Sraz u Horácké galerie ve 14 hod.
19. 9. Společná účast na odhalení pamětní desky
sourozencům Křičkovým na Maršovské rychtě.
Sraz u nádraží v 16:30  nebo před Marš. rychtou 
v 17 hod. 
22. 9. Návštěva městské knihovny. Beseda s  ve-
doucí knihovny, M. Janečkovou o historii knihov-
ny od začátků až po současnost. 
Sraz v 1. patře KD    15 – 17 hod.
26. 9. - 27. 9. Účast na Svatováclavských slavnos-
tech v N. M.  

 Účast je individuální.

Moštování
Místo: Moštárna pod nemocnicí za prodejnou 
COOP Jednota

Termíny:
sobota 13. září   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také 13 – 17 hod.
sobota 20. září   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také  13 – 17 hod.
sobota 27. září   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také  13 – 17 hod.
sobota  4. října   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také  13 – 17 hod.
sobota 11. října   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také  13 – 17 hod.
sobota 18. října   8 – 12 hod., v případě zájmu
               také  13 – 17 hod.
Cena: 3,50 Kč za 1 litr moštu

Upozornění: 
Moštování se provádí do vlastních nádob.

Před padesáti lety, 1. září 1964, byl jmenován 
katolickým farářem v  Novém Městě P. Jaroslav 
Zechmeister, do té doby kaplan u sv. Tomáše 
v Brně. První velkou akcí, do které se v Novém 
Městě pustil, byla v letech 1965 – 1966 oprava 
hřbitovního kostelíčka P. Marie. Byla vyměněna 
celá vazba včetně krytiny, zhotovena nová věžič-
ka, opravena fasáda a vnitřní malba, opraveny 
a pozlaceny byly i oltáře.  Z dalších mimořád-
ných akcí, za kterými stál, se jednalo o postavení 
nových kůrů a varhan v  roce 1976. Začátkem 
osmdesátých let byla provedena renovace Něm-
cových sgrafit, rekonstruována věž a celý krov 
na kostele včetně malé věžičky. Je to dílo oprav-
du úctyhodné, které je završeno velmi zdařilou 
opravou a úpravou kostela v  Olešné. Tam P. 
Zechmeister odešel 1. srpna 1990 po šestadvace-
tiletém působení v Novém Městě. V Olešné také 
19. července 1993 zemřel a podle vlastního přání 
byl 24. července pohřben. Nové Město i Olešná 
vděčí P. Zechmeisterovi za obdivuhodné dílo bu-
dované převážně ze sbírek věřících bez podpory 
státu nebo EU. Brzy si také připomeneme 100. 
výročí narození J. Zechmeistera.  Václav Okurka

Redakčne upraveno a kráceno. 
Celý text najdete na noviny.nmnm.cz

100. výročí

Upozornění
Říjnové číslo bude věnováno volbám do obec-
ních zastupitelstev. V listopadu Novoměstsko 

vyjde již v původní podobě. 

Už jste se přihlásili?
Dům dětí a mládeže Nové Město na Moravě připravuje:

Zájmové útvary pro školní rok 2014/2015
Pro děti a mládež nabízíme širokou škálu zájmových útvarů. Stále se můžete přihlásit. 
Bližší informace můžete získat a zápisné na zájmové útvary uhradit ve dnech 22. 9. a 23. 9. 
od 16 do 18 hod. v kulturním domě. Podívejte se na- naše internetové stránky www.ddm.
nmnm.cz, kde najdete více informací. E-mail: ddm@nmnm.cz, tel.: 777 822 611

Kino
24. 9. Festival Mental Power 
25. 9. a 30. 10. Jeden svět

Začátek promítání v 19:00 hod. v kulturním 
domě, vstupné zdarma

Jazykové kurzy (od 15. 9. 2014)
Kurz anglického jazyka - Mgr. Monika Pinterová, tel.: 775 911 534
Kurz anglického jazyka - Jana Musilová, tel.: 608 265 160
Kurz německého jazyka - Eva Řádková, tel.: 605 590 886
Kurz španělského jazyka - Mgr. Petra Tajzlerová, tel.: 721 089 615
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Rok bratří Křičků vrcholí

Rok bratří Křičků vyvrcholí v  pátek 19. září 
2014 v  17 hodin slavnostním odhalením pa-

mětní desky sourozencům Křičkovým na 
Maršovské rychtě. Symbolicky tak začínají 
i oslavy 120. výročí vzniku novoměstského 
gymnázia. Jeho prvním abiturientem byl i 
básník Petr Křička. Pamětní deska bude osa-
zena přímo na fasádě Maršovské rychty, kte-
rá se pro sourozence Křičkovy stala během 
jejich studentských let druhým domovem. 
Výtvarného zpracování se ujal akademický 
sochař Jiří Plieštik. Ve své realizaci zohlednil 

jejich nejznámější dílo - Bábinčin maršovský 
valčík. Účast na slavnostním aktu přislíbili 
i zástupci rodiny Jaroslava Křičky, vnučka 
Michaela a její bratr Jan, který má, dle svých 
slov, k  hudbě kladný vztah. Na svého dědeč-
ka se dobře pamatuje, a tak se s  námi při 
slavnostním aktu odhalení pamětní desky 
podělí o vzpomínku na něj. Více informací 
k programu se dozvíte na www.meu.nmnm.cz.

-kuku-

Na malém smetišti poblíž Vizovic

„Daleko na Moravě, uprostřed Valašského krá-
lovství, na malém smetišti poblíž Vizovic, žijí 
dva krysáci - Hubert a Hodan. A s nimi sádrový 

trpaslík Ludvík. Bydlí v útulných zásuvkách ši-
cího stroje.“  Kdo by neznal úvodní slova animo-
vaného seriálu Krysáci. Hodan, Hubert a jejich 
kamarád Eda, laboratorní potkan z Prahy, zaví-
tají 30. října do Nového Města na Moravě. V ten-
to den se v Horáckém muzeu v 16 hodin usku-
teční vernisáž výstavy filmových kulis, rekvizit 
a loutek z  Krysáků, kterou hudbou doprovodí 
skupina Už jsme doma. Právě ta k večerníčku 
nahrála hudbu. Bude veselo, krysáci přivezou z 
Vizovic i slivovici, svoje DVD, pexesa, pohled-
nice a také sami sebe v podobě plyšáků. Večer 
vystoupí kapela Už jsme doma v KD.  Hodan, 
Hubert a Eda se v muzeu zabydlí až do 15. led-
na 2015. Těšíme se na malé i velké návštěvníky.
 -svj- 

Poutavé čtení
Život v Oldřiši očima Marie Magdalény Trojá-
kové – takový je název milé knížky, kterou na 
základě vzpomínek své prababičky přepsala Mgr. 
Regina Valentíková a ilustracemi ji doprovodili 
klienti novoměstského Centra Zdislava. Při četbě 
se přenesete o více než sto let zpět. Nahlédnete do 
života tehdejší rodiny na venkově se všemi jejími 
radostmi i starostmi. A protože je knížka vydána 
v původní jazykové úpravě, nechybí na jejím kon-
ci vysvětlivky. Mnohá slova už dnes neužíváme 
nebo jsou natolik spojena s nářečím, že je potře-
ba je vysvětlit. Dozvíte se tak například, komu 
se říkalo Dračky, co to byla konouška či vejtáčky. 
Mimořádnou příležitost setkat se s autorkou kni-
hy budete mít 12. září  v kulturním domě. Beseda 
začíná v 16 hodin a je spojena s výstavou výtvar-
ných děl klientů Centra Zdislava. Knihu si může-
te zakoupit v IC nebo v Knihkupectví Trojan. -svj-

Den otevřených dveří památek
Před dvaceti lety vstoupilo Nové Město do Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
a s tím souvisel i vznik nové tradice, která je za-
měřena na propagaci památek, Den otevřených 
dveří památek aneb Dny evropského dědictví. 
Od té doby se každoročně v  polovině září kona-
jí různé aktivity, pořádají se zájezdy, vydávají se 
publikace. Program se mění, cílem je, aby lidé 
památky poznali i z jiné stránky a navštívili místa, 
která jsou jinak po celý rok nepřístupná. Letoš-
ní termín připadl na sobotu 13. září. Program 
je zaměřen na komentované prohlídky nejen 
Horáckého muzea, ale i kostelů. Prohlídky trvají 
vždy hodinu a volně na sebe navazují. První za-

číná v  10 hodin u kostela sv. Kunhuty, kde nás 
přivítá Mgr. Zdenka Chocholáčová. Následuje 
prohlídka Horáckého muzea s  Mgr. Alicí Hra-
dilovou. Odpolední blok začne ve 13 hodin u 
muzea komentovanou prohlídkou centra města. 
Další část s názvem „Památky hravě“ bude vě-
nován dětem. Výklad Mgr. Martiny Smetanové 
tak bude podán hravou formou, připravena je i 
soutěž pro malé návštěvníky s  drobnou odmě-
nou.  Celý program zakončí Mgr. Jana Černá, 
a to prohlídkou evangelického kostela včetně 
věže a jeho okolí.  Po celý den je volný vstup jak 
do Horáckého muzea, tak do Horácké galerie.
 -kuku-

TÝDEN KNIHOVEN
V období od 6. do 11. 10. proběhne již tradič-
ní celostátní akce Týden knihoven. Městská 
knihovna se rovněž zapojí pořádáním několika 
akcí: 

7. 10. Tvůrčí dílna - Ozdob si svoji magnetku, 
Setkání knihovníků místních částí

8. 10. Den otevřených dveří

9. 10. Podzimní malování pro malé i velké

V půjčovních dnech bude probíhat registrace 
nových čtenářů ZDARMA. Na chodbě před 
městskou knihovnou budete mít možnost za-
koupit si vyřazené knihy a časopisy.

Svatováclavské slavnosti
První akcí v  nově opraveném novoměstském 
parku budou Svatováclavské slavnosti, které 
proběhnou ve dnech 26. a 27. září 2014. Pokud 
počasí dovolí, bude program proti loňskému 
roku ještě bohatší. „Program je dosti obsáhlý, 
protože je dvoudenní,“ vysvětluje referentka od-
boru kultury PhDr. Žofie Řádková. „ Začínáme 
v pátek ve večerních hodinách ukázkami aktivit 
ze sobotního dne. Jde tedy o malé pozvání na 
následující den. Páteční večer bude zakončen 
zajímavou ohňovou show,“ doplňuje Řádková. 
Sobotní celodenní program zahájí zvacím prů-
vodem sám sv. Václav a slavnostní salvy. V  10 
hodin otevře slavnosti starosta města Michal 
Šmarda, děkan římskokatolické církve Jan Da-
něk promluví o významu sv. Václava pro český 
národ. Úryvek ze Svatováclavského chorálu 

zazpívá operní pěvec Michal Pavel Vojta a pak 
již bude následovat bujaré středověké veselí 
v  podání kejklířů a šermířů, za doprovodu do-
bové hudby Weytora. Nebude chybět sokol-
ník, ukázka zbroje, rytíř s  koněm, ale i stylový 
kolotoč, střelnice, farmářský trh a středověký 
jarmark s  tradičními pochoutkami, např. stře-
dověkým pečivem (tzv. pekárce). Novinkou 
pro dospělé jsou scénky v dobových kostýmech 
Divadla bez střechy. Svatováclavské slavnosti 
finančně podpořil Kraj Vysočina z Fondu Vyso-
činy. „Vstupné se nevybírá. Vítáni jsou všichni, 
kdo se chtějí pobavit, potěšit a užít si středově-
kou atmosféru. Pro návštěvníky je připraveno 
i občerstvení,“ zve Žofie Řádková. Podrobnější 
program naleznete na zadní straně zpravodaje. 

-kuku-

Svatopluk uctí památku Josefa Večeři
ZUŠ Jana Štursy a sbor ČCE zahájí podzimní 
kulturní sezonu koncertem pěveckého sboru 
Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou, který se usku-
teční v neděli 14. září v 17 hodin v evangelickém 
kostele. Není to poprvé, kdy u nás žďárský pě-
vecký sbor vystupuje. Tentokrát je jeho koncert 
věnován památce dlouholetého dirigenta sboru, 
pana Josefa Večeři, ředitele ZUŠ v Novém Městě. 
Od jeho smrti uplynulo 9. července 10 let. Josef 
Večeřa od mládí řídil chrámový pěvecký sbor 
v katolickém kostele. Slavné půlnoční mše, při 
kterých zněla Česká mše vánoční Jakuba Jana 

Ryby, se těšily vysoké oblibě a návštěvnosti vě-
řících z  města i okolí. Sbor Svatopluk řídil ne-
uvěřitelných 31 let a stal se také sbormistrem 
novoměstského sboru Smetana, který později 
se Svatoplukem spojil. Již v prvních revolučních 
dnech roku 1989 zvolili učitelé ZUŠ v  Novém 
Městě za svého ředitele právě Josefa Večeřu, který 
zde působil od roku 1982. Jako profesor hudební 
výchovy působil také na novoměstském gymná-
ziu. Obnovil zde pěvecký sbor. Ve vzpomínkách 
přetrvává večer věnovaný 110. výročí narození 
básníka Petra Křičky, a to o Vánocích v roce 1994. 

Básníkovy verše doprovázela hudba jeho bratra 
Jaroslava právě v podání pěveckého sboru gym-
názia. Na závěr zazněly koledy v hudebně velmi 
náročné Jaroslavově úpravě pro ženský sbor. Na 
gymnáziu pracoval Josef Večeřa do roku 2002. 
V posledním roce nastudoval se studenty vánoč-
ní Rybovu mši. Úspěch byl veliký, i když příjem-
ný zážitek měl smutný podtext. Věděli jsme už 
všichni o těžké nemoci Josefa Večeři a nemohli 
jsme se zbavit pocitu, že se touto krásnou a mi-
lovanou hudbou s námi loučí. Zemřel v roce 2004. 

Mgr. Jana Černá

Mim na kole
Celých 34 dní, 34 představení v  34 evropských 
městech, to je projekt Monolog s  kufrem fran-
couzského autora a herce bulharského původu 
Gerasima Dichlieva. Rodák z jihu Bulharska 
přijede do novoměstského kulturního domu 
15. září trochu nezvykle – na kole! Představení 
začíná ve 20 hodin a je zdarma. Hodinové vy-
stoupení v  sobě snoubí umění, ekologii a sport. 
Jen po České republice tento mim během pěti 
dnů na kole najezdí 450 km, podívá se do Prahy, 
Plzně, Kutné Hory a Brna. „Myšlenkou tohoto 
turné s kufrem je urazit zpět cestu, kterou jsem 
absolvoval před 18 lety ze Svilengradu do Pa-
říže stopem. Hnal jsem se za svým snem – být 
mim, studovat u toho nejlepšího, mistra Marcela 
Marceau. A nyní, když se cesta ukázala být mým 
domovem, bych ji chtěl urazit znovu. Nyní již 
nespěchám do vysněného cíle a budu si moci vy-
chutnat každý krok a každé setkání,“ vysvětluje 
důvod cesty mim Gerasim Dichliev. Sám autor 
a hlavní protagonista prezentuje hru jako auto-
biografickou fikci. Představení je o vzpomínkách, 
ze  kterých se staly úsměvy na starých fotkách, 
o oplakaných snech, ale také nadějích, zklamání, 
o osudu příchodu a nemožnosti návratu.   -kuku-

Přijďte se pobavit a také pomoci
Novoměstské sociální služby si pro širokou 
veřejnost připravily na polovinu září  hudebně 
zábavný pořad, ve kterém vystoupí kapesní ka-
pela Kapka spolu s imitátorem Vlasty Buriana 
Jirkou Černým. Toto seskupení můžete dobře 
znát z  hudební televize Šlágr. Celá akce bude 
pojata poněkud netradičně. Každý účastník 
se může těšit na příjemné posezení u stolečku. 
Chybět nebude taneční parket. Pro každého 
návštěvníka máme připravenou malou pozor-
nost a také pohoštění – kávu, čaj, sladkosti 
a další pochutiny. To vše je již zahrnuto v ceně 
vstupenky. A aby toho nebylo málo, nachystali 

jsme i prodejní výstavu výrobků našich uživa-
telů s  ukázkou vzpomínkového koutku (zde 
se můžete těšit kupříkladu na album starých 
pohlednic Nového Města). Naším přáním je 
vytvořit příjemné a přátelské setkání, kde si 
každý účastník najde to své. Akce se koná 16. 
září v 17 hodin. Cena vstupného v předprodeji 
je 100 Kč,  na místě 120 Kč.  Vstupenky zakou-
píte v IC v budově Horáckého muzea. Vzhledem 
k uspořádání sálu je kapacita omezena. Veškerý 
výtěžek akce bude použit na zkvalitnění život-
ních podmínek uživatelů pečovatelské služby. 

Ing. Hana Janů, ředitelka NSS

Večer plný legend: Vladimír Mišík
Stříhali do hola malého chlapečka…, Láska je 
jako večernice…, Zdá se mi…, to vše jsou úvodní 
slova písní, která se nesmazatelně vryla do pa-
měti pod jménem zpěváka, skladatele a textaře 
Vladimíra Mišíka. Legenda, jak jej již několik let 
trochu ironicky, ale právem nazývají přátelé, vy-
stoupí 4. října 2014 v 19 hodin v novoměstském 
kulturním domě v rámci cyklu Večer plný legend. 
Zpěváka bude doprovázet skupina ETC, se kte-
rou vystupuje již od roku 1974. Společně vydali 
přes deset řadových alb i několik kompilací. Jmé-
no Vladimíra Mišíka je však spjato i s dalšími le-

gendárními skupinami, například Matadors, jed-
nou z nejslavnějších kapel 60. let minulého století, 
která odstartovala jeho profesionální hudební 
dráhu. Společně s  kytaristou Radimem Hladí-
kem založil v  zimě roku 1968 Blue Effect, ale 
album Kuře v hodinkách nazpíval již ve skupině 
Flamengo. Nenechte si ujít živý koncert jedné 
z  nejvýraznějších osobností naší populární hud-
by. Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 
září v IC, cena v předprodeji je 200 Kč, na místě 
240 Kč. Sleva s Novoměstskou kartou činí 20%. 

-kuku-

Černošské 
spirituály

V neděli 28. září v 17 hodin se v evangelickém 
kostele uskuteční ojedinělé vystoupení souboru 
Let's go, který nám představí původní černošské 
spirituály. Let´s go! je název mezinárodní vo-
kální skupiny zpívající a cappella (bez nástrojů) 
výhradně americké spirituály, které jsou před-
chůdci nejen gospelu, ale veškeré současné po-
pulární hudby. Černošským frotmanem skupiny 
je Lee Andrew Davison, známý ze spolupráce 
s Brněnskou filharmonií nebo jako dirigent Go-
spelového souboru Harvardské univerzity. Vstup-
né na místě 100 Kč, ZTP a důchodci 90 Kč. -zs-

Grande Moravia - cimbálovka
Nejen přátelé lidové muziky a dobrého vína 
jste zváni v sobotu 6. září v 19 hodin do novo-
městského KD na posezení s pravou moravskou 
cimbálovou muzikou.  Všichni se budete moci 
zaposlouchat do známých moravských melo-
dií, zazpívat si písničky, které většinou znáte, 
a také si případně zatancovat - třeba oblíbený 
čardáš. Jihomoravský Místřín a rodiny Pavlušů 
patří nerozlučně k sobě. Cimbálovou muziku 
Ladislava Pavluše proto není třeba zvláště před-
stavovat. Je známo, že se s ní vcelku náhodně 

setkala i legenda českého popu Karel Gott. Vý-
sledkem pak byla několikaletá spolupráce, na 
jejímž konci, po čtyřech letech setkávání ve 
studiu, byla společná deska Lidovky mého srd-
ce. V průběhu večera můžete ochutnat kvalitní 
moravská vína. Nevšední setkání připravilo 
občanské sdružení MANEOR společně s NKZ 
v Novém Městě na Moravě. Vstupné je 100 
Kč a vstupenky lze zakoupit buď v předprode-
ji v IC, nebo  na místě před začátkem pořadu. 

-zs-

Fler trh
V  sobotu 25. října proběhne v  kulturním 
domě již čtvrtý novoměstský Fler trh. Poprvé 
bude celodenní,  navštívit ho můžete od 9 do 
17 hodin. Přijede více jak 60 prodejců, přísá-
lí bude plné tvořivých dílen, nebude chybět 
ani oblíbená kavárna.    Daniela Šimková
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www.zookramek.cz

Každý týden pro vás aktualizujeme AKÈNÍ NABÍDKU na našich webových stránkách. Z ní vybíráme:
kapsièky pro koèky 100g
(rùzné druhy a pøichutì)

10,90 Kè

vitaminominerální pøípravky
pro psy 

rùzné druhy

vitaminové. tyèinky 
pro hlodavce  2 ks

 23 Kè

toalety pro koèky
rùzné druhy 

 sleva 10%

 Brit premium Junior L
 granule pro štìòata

velkých plemen 15 kg

     699 Kè

u er e a
s p  c n

e k  k
ta

è s á vali

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

Akce platí od 15.8. 
do 15.9. nebo do 
vyprodání zásob

Podestýlka
 z mìkkého døeva

14 litrù

   125 Kè    159 Kè

ucho vepøové 
sušené 1 ks

 19 Kè

Granule pro dospìlé koèky 
Sensitive Care s lososem

a rýží 1,5 kg

N
NOVI KA  sleva 10%

Pro

Lenka
MAD I OVÁ

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

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

UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 15. 9. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

Omítka vnit ní 
štuková KVK         
40 kg

89,–ks

154,90

štu
40 k

Nové stavebniny na známém míste

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 1.9. do vyprodání zásob nejdéle však do 26.9.2014

K

52,–

Bitubitagit
V60 S35

84,–

Dlažba vegeta ní 
60x40x8 cm     

45,–ks

82,30

Dlažba vymývaná 
Dunaj 4-8 / 10-16 
40x40 cm           

323,–m²

392,–

Dlažba plošná 
hladká Standart 
šedá 
30x30x4,5 cm        

175,–m²

290,–

Lepicí a st rkovací 
tmel na EPS 
Z301 DUO 25 kg

125,–ks

258,30

eeta ní 

25,90 ks

26,50 ks

29,10 ks

35,90 ks

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

Ztracené 
bedn ní 

35,10

41,10

46,00

55,70

Lepidlo 
Z301 K
25 kg

77,–ks

147,60

Vápený 
hydrát 25 kg  

mítka vnit n
k á KVK
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št

ní 
K

89,–ks

109,–

Flexibilní 
lepidlo Z301 
Special      
25 kg

215,–ks

336,40

Zdicí malta 
K01 30 kg

68,–ks

111,40

Beton EBF 
hrubý / jemný 
30 kg

l ibil í

70,–ks

133,–

ývan
Dunaj 4-8 / 10-1
40x40 cm       4

Dlažba vymý
Dunaj 4-8 / 1

ovací ací FF

Be
hr
30

F

1

L
Z
2

VápeVáp

Dlažba Praktik

30x30x4,5 cm              

230,–m²

301,–

Dlažba zámková 
Parketa / I 6 cm

135,–m²

168,20

50x50x5 cm              

233,–m²

319,–

m²

DP STAVEBNINY MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31 
Nové M sto na Morav
tel.: 731 653 233, 563 034 269
e-mail: info@dpstavebniny.cz 

Provozní doba: 
Po - Pá 6.30 - 16.30
So          7.30 - 11.00

ažba PraktikDla

U d é j t DPH
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září výstava Malíř a grafik Karel Němec /1879 - 1960/ Horácká galerie
září výstava 115. výročí narození O. Sekory a  J. V. Plevy městská knihovna

do 13.9. výstava městská knihovna
od 11.9. výstava Výstava dětských kreseb Strašidelného podzemí Horácké muzeum
od 15.9. výstava Se třídou v knihovně městská knihovna
do 27.9. výstava Horácká galerie

1.9.  15:00 ostatní Penzion Vrchovina
4.9.  17:00 vernisáž Miroslav Myška - Fotografie Horácká galerie
6.9.  19:00 tanec Grande Moravia - cimbálová muzika Ladislava Pavluše kulturní dům
7.9.    8:30 sport hasičská zbrojnice

7.9.  13:00 sport O pohár starosty města - Memoriál Josefa Sokolíčka hasičská zbrojnice
9.9.  14:00 pro děti STREETMIX Vratislavovo náměstí
9.9.  16:00 vernisáž Přírodní zahrady Vysočiny Horácké muzeum

11.9.  17:00 vernisáž Dialog -  Monika Vosyková, Milan Nestrojil Horácká galerie
12.9.  16:00 vzdělání kulturní dům
13.9.    8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
13.9.    8:00 sport
13.9.    9:00 ostatní Den otevřených památek aneb Dny evropského dědictví různé instituce
13.9.  14:00 ostatní Klub seniorů: Den otevřených památek sraz Horácká galerie
14.9.  16:00 sport fotbalový stadion
14.9.  17:00 koncert Koncert věnovaný památce Josefa Večeři evangelický kostel
15.9.  20:00 divadlo Monolog s kufrem - pantomima kulturní dům
16.9.  17:00 ostatní Král komiků Vlasta Burian s Kapkou - zábavný pořad kulturní dům
19.9.  17:00 ostatní Odhalení pamětní desky sourozencům Křičkovým Maršovská rychta
20.9.    9:00 ostatní Oslavy 120 let gymnázia gymnázium
22.9.  15:00 beseda Klub seniorů: Návštěva městské knihovny městská knihovna

22. - 23.9. ostatní Informační dny DDM                                  (16:00-18:00) Dům dětí a mládeže

24.9.  19:00 film kulturní dům

26.9.  17:00 pro děti Diskotéka DDM pro děti a mládež kulturní dům

26. - 27.9. ostatní Svatováclavské slavnosti Vratislavovo náměstí

26. -  28.9. Bramborové hody chata Studnice

28.9.  17:00 koncert Černošské spirituály evangelický kostel

29.9.  19:00 divadlo Čtyři dohody kulturní dům

Výstava k 45. výročí založení ZŠ Leandra Čecha

Padesát let HG; Sdružení keramiků Brno
Klub seniorů: Zahájení nové sezóny, hraje: p. Dostál

Novoměstský pohár soptíků

Beseda o knížce Život v Oldřiši očima M. M. Trojákové 

Kolo pro život / Nova cup Vysočina Arena

Moravsko-slezká divize /muži A - SK Bystřice n.P./

Ozvěny festivalu Mental power

gastro

Svatováclavské slavnosti  26. - 27. září 2014
Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

Pátek 26. září
18.00 Zahájení slavností
18.15 Večerní program – šerm, tance, hudba, 
žonglér
19.30 Ohňová show

Sobota 27. září
9.45 Zvací průvod všech učinkujících a 
slavnostní salva
10.00 Otevření slavností – Michal Šmarda, 
starosta města
10.15 Význam sv. Václava - duchovní pro-
mluva Jana Daňka, děkana římskokatolické 
církve

10.30 Svatováclavský chorál - v podání 
operního pěvce Michala Pavla Vojty
10.40 Loutkové divadlo Tilia
11.10 Dobová hudba Weytora – I. Part
11.30 Sokolník
11.50 Kejklíř Martin
12.10 Historický šerm Flamberg
12.30 Rytíř a jeho kůň
13.00 Divadlo bez střechy
13.20 Dobová hudba Weytora – II. part
13.40 Kejklíř Matěj
14.00 Sokolník
14.20 Divadlo bez střechy
15.00 Rytíř a jeho kůň

15.20 Kejklíř Martin
15.40 Dobová hudba Weytora – III. part
16.00 Historický šerm Flamberg
16.20 Loutkové divadlo Tilia
16.50 Divadlo bez střechy
17.20 Vystoupení starosty Michala Šmardy
17.30 Dobová hudba Weytora – IV. part
18.00 Střelba Flamberg – rozloučení s 
diváky

Doprovodný program: 
kolotoč, vojenský tábor, střelnice, ukázky 
zbraní a zbroje, výstavka dravců, středověký 
jarmark, farmářské trhy.


