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V Novém Městě proběhly závody Světového 
poháru v biatlonu. Naše město se opět ukázalo 
jako vzorný hostitel a navázalo na úspěšnou or-
ganizaci MS v biatlonu v roce 2013. Sportovní 
dění rámovala výborná atmosféra. Vedle poli-
tických špiček v čele s premiérem Bohuslavem 
Sobotkou, vicepremiérem Andrejem Babišem, 
předsedou Senátu Milanem Štěchem a jeho 
místopředsedou Přemyslem Sobotkou či hejt-
manem Vysočiny Jiřím Běhounkem zavítalo do 
Vysočina Areny v průběhu tří dnů více než 100 
tisíc fanoušků. Zatímco na úvod dorazily 32 ti-

síce diváků, den po dni se jejich počty zvyšovaly. 
Nedělní stíhací závody si nenechalo ujít přes 35 
tisíc návštěvníků. „Těch 35 tisíc diváků na den 
je strop. Logistika silnic i železnic je nějak na-
stavená,“ vysvětloval předseda organizačního 
výboru Jiří Hamza. Není náhodou, že závody 
v Novém Městě překonaly divácký rekord probí-
hající sezony. Tradiční bašty v Oberhofu či Ruh-
poldingu mohou tiše závidět. V hledišti se obje-
vovaly německé, ruské či ukrajinské vlajky, ale 
většina vstupenek připadla českým fanouškům. 

Pokračování na str. 2
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Rok Jana Štursy
Rok 2015 bude v našem městě Rokem Jana Štur-
sy. Letos si připomínáme 135. výročí narození 
a 90. výročí úmrtí slavného novoměstského rodá-
ka, sochaře Jana Štursy (1880-1925). Připravena 
je řada společenských a kulturních akcí. Půjde 
o soutěže, besedy, semináře, výstavy až po in-
stalaci sochy od tohoto umělce. Jaká socha bude 
v našem městě umístěna, rozhodne poradní sbor. 
Ve hře jsou prozatím dvě díla. Na konečný ver-
dikt si veřejnost musí ještě chvíli počkat. V plném 
proudu je naopak výtvarná a sochařská soutěž, 
která je určena všem, kdo chtějí projevit tvůrčího 
ducha. Do soutěže se mohou zapojit nejen děti, 
ale také jejich rodiče a prarodiče. Tvořit sochy či 
jejich návrhy je možné i v prostorách ZUŠ. Vítěze 
soutěže vybere porota v polovině května. Podrob-
nosti najdete na straně 12. Město zároveň plánuje 
vybudovat naučnou panelovou stezku nazvanou 
Po stopách Jana Štursy. Uctít slavného rodáka se 
rozhodli také pořadatelé festivalu Sbírka motýlů. 

„Uvedeme vyprávění nazvané Štursa poeticky,“ 
přiblížil Daniel Šimek ze sdružení Lysina lenina.

Pokračování na str. 3.

Město dostalo zabrat
Naše město opět hostilo Světový pohár v biat-
lonu a opět jsme sklidili slova uznání z různých 
stran. Byli jsme svědky skvělých sportovních 
výkonů, ale i rekordní divácké účasti. Světo-
vá biatlonová špička, vrcholní politici i diváci 
z různých koutů světa děkovali pořadatelům, 
dobrovolníkům, hasičům, policistům a zdravot-
níkům za skvělou práci. Rád bych se k nim při-
pojil a vyjádřil uznání celému novoměstskému 
organizačnímu týmu. Nebylo to snadné a mnozí 
odvedli ohromný kus obětavé práce. Chtěl bych 
však poděkovat také všem Novoměšťákům, kte-
ří prokázali toleranci, shovívavost a trpělivost. 
Omlouvám se všem, kdo nemohli zaparkovat 
nebo nedojeli včas do práce. Díky všem, kdo 
v klidu snášeli leckdy vandalské chování někte-
rých fanoušků. Naštěstí je těch primitivů mezi 
biatlonovými fanoušky výrazná menšina a drti-

vá většina návštěvníků našeho města zanechala 
dobrý dojem. Věřím, že pohostinnost a vstříc-
nost našich lidí je k nám znovu přivede. Je jasné, 
že vedle skvělých zážitků se vždy objeví i chyby 
a vady na kráse. Přímo v Areně docházelo k tla-
čenicím, část lidí špatně viděla a některé oblasti 
byly těžko průchozí. Nad nemocnicí vznikala 
dopravní zácpa a mísily se davy pěších i aut. 
V některých částech města návštěvníci parko-
vali v zeleni a znečišťovali okolí. Autobusy měly 
zpoždění a vlaky byly přeplněné. Několik opilců 
kazilo zážitky ostatním. To vše jsou věci, které je 
třeba měnit, je třeba je nezakrývat a do budouc-
na jim předcházet. Přeji nám všem, aby se nám 
v tom dařilo a příští velké lyžařské, biatlonové 
nebo cyklistické závody v Novém Městě byly ješ-
tě úžasnější než letošní Světový pohár v biatlonu.  

Michal Šmarda, starosta
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Pokračování ze str. 1

Rok Jana Štursy
 Do dění se zapojí také novoměstské školy. 1. ZŠ 
připravuje v  rámci oslav 135. výročí školy síň 
absolventů, ke kterým Štursa patřil, studenti 
gymnázia zase natočí videomedailonek. Známé 
jsou rovněž termíny všech tradičních kulturních 

a společenských akcí. Nova Civitas se uskuteční 
od 19. do 21. června, pouť na Kostelíčku se bude 
konat 16. srpna, Slavnosti medu budou na pro-
gramu 29. srpna, Svatováclavské slavnosti pro-
běhnou 26. září. Advent letos rozsvítíme 28. lis-

topadu. Znám je již termín Hudebního festivalu 
regionálních kapel.  Novoměstské Koupaliště se 
rozezvučí 31. července. K tomu se budou na ná-
městí pravidelně konat oblíbené farmářské trhy.
 -mah-

Co nového na stavbě?
Březen
Vážení čtenáři, na tomto místě budete každý 
měsíc nacházet aktuální informace o tom, co 
čeká stavbu Městských lázní. 

Během března bude probíhat montáž a 
pokládka střešních plášťů, dozdívání vnitř-
ních stěn a příček, hrubé rozvody elektro-
instalací a ZTI. Bude prováděna montáž 
okenních výplní a vzduchotechniky.  -svj-

Biatlonové závody. Nové Město těžko 
hledá konkurenci 
Jim určitě udělaly radost výkony českého biat-
lonového týmu. Byť návštěvnost trhala rekor-
dy, diváci se vesměs chovali ukázněně. Bylo to 
dáno také prací policistů, kterých na průběh 
závodů dohlíželo na osm desítek. Především 
díky jejich nasazení nebylo třeba řešit zásadní 
prohřešky.  Město potrápily pouze kolony aut, 
které se tvořily před startem a po konci závo-
dů. „K výraznějším problémům však nedošlo 
a dopravní situace se po několika desítkách mi-
nut zklidnila,“ řekl policejní mluvčí Martin Du-
šek. V pohotovosti byli také záchranáři a úklido-
vé čety. Obzvláště poslední den ukázalo počasí 
odvrácenou tvář. Jako správní hostitelé se uká-
zali i samotní obyvatelé města, kterým nemu-
sela být třídenní závodní šňůra zrovna po chuti. 

„Lidé přijali opatření s pochopením, za což jim 

patří obrovské poděkování. Závody SP můžeme 
považovat za dobře zvládnuté,“ poznamenal 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Dárkem 
pro všechny pak byl doprovodný kulturní pro-
gram.  Na náměstí se konal velký koncert, ko-
runováni tu byli nejlepší závodníci. Pořadatelé 
si připravili také ocenění pro nejlepšího českého 
závodníka. Cenu, kterou vyrobil a daroval zlat-
ník Lubomír Veselý, převzala z  rukou Michala 
Šmardy současná česká biatlonová hvězda 
Veronika Vítková. Jen chvíli po závodech je již 
skloňováno pokračování biatlonového koncer-
tu v  našem městě. Závody SP se do Nového 
Města vrátí v  roce 2016, kdy Vysočina Arena 
převezme pořádání třetího dílu SP od rakous-
kého Hochfilzenu. Stále hlasitěji se přitom ho-
voří o konání MS v biatlonu v roce 2021. -mah-

Hlas pro dětské 
hřiště
V letošním roce pokračuje projekt společnosti 
Lidl s názvem Rákosníčkovo hřiště. Zapojit se 
do něj mohou města, ve kterých má tento ře-
tězec prodejnu, tedy i Nové Město na Moravě. 
Svým hlasem můžete nyní rozhodnout, zda Lidl 
u nás Rákosníčkovo hřiště vybuduje. Hlasuje 
se elektronicky na stránkách www.lidl-rakos-
nickova-hriste.cz, a to až do 8. března. Zde také 
najdete podrobné informace k projektu. -svj-

Nová zastávka 
u gymnázia 
Novoměstská doprava zastavuje na novém místě. 
Je jím zastávka u gymnázia, díky které se zrychli-
la cesta do centra a řeší také dojíždění studentů 
do školy. Město chce i nadále rozšiřovat počet 
jednotlivých zastávek. Uvažuje se například 
o vybudování zastávky v areálu nemocnice.  -mah- 

Výroční zpráva 
na webu radnice 
Výroční zpráva MěÚ Nové Město na Moravě za 
rok 2014 je zveřejněna na internetových strán-
kách www.nmnm.cz pod odkazem výroční zprávy. 
Prostřednictvím několika málo kliků se lidé dosta-
nou k důležitým přehledům za uplynulý rok. -red-

Oznámení o úmrtí 
na dvou místech
Informace o úmrtí budou od března nově zve-
řejňovány také ve vývěsní skříňce na Školní ulici. 
Městský úřad se tak snaží vyjít vstříc 
žádostem rodin, které chtějí informovat o úmrtí 
a pohřbech, které se neuskutečnily v Novém 
Městě na Moravě. Jedná se o rozšíření služeb. 
Vývěsní skříňka na Vratislavově náměstí čp. 3 
u Pohřební služby Josef Kopáček v průchodu 
starou poštou zůstává v provozu beze změn.  -svj-

Pokračování ze str. 1

Novoměstská karta slaví 1. narozeniny  
Projekt Novoměstské karty vstupuje do druhého 
roku svého života. Stihla toho už dost. Získala 
ocenění, je dávána za vzor, především však lec-
cos lidem ušetřila. Ať už jde o výhodné cestová-
ní Novoměstskou dopravou, slevy na kulturní 
akce, školné v  MŠ, obědy ve školní jídelně či 
nižší poplatky za družinu, knihovnu, kroužky 
v  DDM a výuku v  ZUŠ. Karta si našla své mís-
to i v  případě úhrady poplatku za svoz odpa-
du. Kdo ji má, může využívat i rychlejší veřejný 
internet. „Po celý rok 2014 přibývaly jednotlivé 

slevy, z nichž poslední byla 20% sleva na vstupné 
na promítání kina v KD,“ přibližuje spolutvůrce 
projektu Zbyněk Grepl. Kartu v  současné době 
vlastní 274 držitelů. S  přibývajícími slevami 
by měl jejich počet narůstat. „Projekt chceme 
nadále rozšiřovat a rozvíjet,“ poznamenává 
novoměstský místostarosta Stanislav Marek. 
V  letošním roce by se měl seznam slev rozšířit 
o další atraktivní položku, kterou bude sleva na 
vstupném do právě budovaných Městských lázní. 
Více informací na  www.karta.nmnm.cz.    -mah-

Premiérovo ano Centru olympijské 
přípravy

Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky v Novém 
Městě nezahrnovala pouze dění ve Vysočina 
Areně. Premiér se sešel s  vedením města, hovo-
řil také s  novoměstskými zastupiteli. Potvrdil 
přitom, že podporuje vznik Centra olympijské 
přípravy v našem městě. Zdali se Novoměstsko 
stane líhní talentů v  lyžování, biatlonu či cyklis-
tice, bude odvislé od schválení nového loterij-
ního zákona. „Ze strany premiéra jasně zazně-
lo, že pokud se Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy podaří dotáhnout záměr do kon-
ce a budou zřízena nová olympijská centra, tak 
bude jednoznačně podporovat vybudování jed-

noho z  nich v  Novém Městě,“ uvedl novoměst-
ský starosta Michal Šmarda. S novým zákonem 
dojde k vyššímu zdanění hazardu, čímž do sportu 
přiteče více peněz. Odhadem 2 až 3 miliardy by 
se pak použily na vybudování sítě center. Z  pů-
vodně plánované desítky center se v  současnos-
ti mluví o šesti. Nové Město je tak stále ve hře 
o projekt, který tu dlouho nebyl. Loterijní zá-
kon je nyní v připomínkovém řízení. V platnost 
by měl vstoupit v  první polovině příštího roku. 
V  té době by již mělo být jasno o budoucnosti 
center. Již v  tuto chvíli má Nové Město náskok 
před ostatními vytipovanými lokalitami. Tím 
je sportovní zázemí, které tu bylo vybudováno, 
a menší finanční náročnost na jeho zřízení. Kro-
mě sportovišť by měl vzniknout také internát 
pro mladé sportovce či zásobník sněhu. Premiér 
Bohuslav Sobotka zavítal během SP v biatlonu 
také do Horáckého muzea spolu s předsedou 
Senátu Milanem Štěchem a místopředsedou 
Senátu Přemyslem Sobotkou. Setkal se zde i 
s Jiřím Hamzou z Českého svazu biatlonu (viz 
foto). Politici v muzeu zhlédli i expozici lyží. 

-mah-, -svj-

Město podpořilo nákup laparoskopické věže

Přes jeden milion korun věnovaly novoměstské 
nemocnici města, obce a firmy z  regionu na ná-
kup laparoskopické věže na operační sály. Nové 
Město poskytlo částku 150 tisíc Kč, čímž se řadí 
mezi nejštědřejší dárce. Nová věž nahradila doslu-

hující zařízení z  roku 1990. Operační laparosko-
pické věže jsou neodmyslitelnou součástí výbavy 
chirurgů. Jejich pomocí se operuje miniinvazivně 

- drobnými přístupovými řezy se do těla pacienta 
zavádí optická kamera i  operační nástroje.  Pro 

pacienta jsou tyto operace méně bolestivé, s menší 
ztrátou krve, přinášejí méně komplikací a rovněž 
rychlejší rehabilitaci a návrat pacienta k  normál-
nímu životu. Ročně je takto v  novoměstské ne-
mocnici provedeno 2 500 operací.   - krch-, -mah- 

Termín Akce Místo

únor Vyhlášení výtvarné soutěže Janův svět  ZUŠ, DDM

březen Zasedání poradního sboru za účelem 
výběru díla Jana Štursy

KD

březen Diskuzní fórum k instalaci díla Jana  Štursy 
v NMnM

KD

15. květen Po stopách Jana Štursy – panelová naučná 
stezka

exteriéry města

květen Koncipovaný program věnovaný Janu 
Štursovi a jeho působení na Akademii

Galerie Sokolíček

květen Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže  Janův 
svět a výstava všech prací

KD

6. květen Pořad v rámci divadelního festivalu
Sbírka motýlů

Galerie Sokolíček

25. červen Síň absolventů – oslavy 135. výročí I. ZŠ I. ZŠ
červenec - září Instalace a odhalení díla Jana Štursy exteriéry města
dle zájmu Besedy věnované Janu Štursovi, 

komentované prohlídky expozice
HG
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Biatlonové závody hledáčkem fotoaparátu 
Tři dny žilo Nové Město biatlonem. Ve Vy-
sočina Areně se předvedla esa tohoto spor-
tu. Biatlon zažívá boom, což se odrazilo 
v  rekordní návštěvnosti. Diváci se bavili 

nejen výkony českých reprezentantů, ale 
také doprovodným programem. Na náměs-
tí zahrála skupina Tata Bojs, zástupy lidí 
skandovaly jména nejlepších při slavnost-

ním ceremoniálu. Dobrá nálada převažovala. 
Nové Město opět světu ukázalo, že zkrátka 
umí organizovat velké sportovní podniky. 

-mah-

Dotace na fotbalové hřiště 

Nové jméno oddávajícího 
Řady oddávajících v  Novém Městě rozšířil za-
stupitel Dan Sokolíček. Do role oddávajícího 
jej zvolili městští radní. První sňatek čeká So-
kolíčka 14. března.  „Jde o novou roli, ke které 
budu přistupovat zodpovědně tak, jak to činím 
v  jiných oblastech,“ prozrazuje Sokolíček. No-
voměstský zastupitel se přiřadil k již tradičním 
nositelům závěsného odznaku, kterými jsou 

starosta Michal Šmarda a místostarosta Sta-
nislav Marek. V  loňském roce bylo v  Novém 
Městě uzavřeno 54 manželství. Z  toho bylo 
40 občanských a 14 církevních sňatků. Nej-
více svateb se konalo v  září, kdy jich bylo 14. 
Nejčastěji se sňatky uskutečnily v  prostorách 
bývalého informačního centra, Gobelíno-
vém salónku KD a Horáckém muzeu. -mah-

Představitelé SFK Vrchovina se nechtějí vzdát 
snu vybudování fotbalového hřiště s umělým po-
vrchem. V lednu tak podali žádost o dotaci na jeho 
stavbu. „Celkové náklady se blíží 33 milionům. 
Žádali jsme o dotaci ve výši 70 % nákladů,“ přibli-
žuje místopředseda klubu Roman Wolker. Adre-

sátem žádosti bylo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. „Jsme největším 
sportovním spolkem ve městě s bezmála 400 čle-
ny. V současnosti jediné hřiště na Sportovní ulici 
již není schopné pojmout zátěž v podobě 10 týmů, 
které zde trénují a hrají,“ poznamenává Wolker. 

Hřiště s  umělým povrchem by bylo hratelnou 
variantou i v  případě nepříznivého počasí. Do-
taci na jeho vybudování podal klub v součinnosti 
s městem. „V současnosti čekáme, jak dopadne-
me,“ dodává Wolker. Pokud by byl klub úspěšný, 
nové hřiště vyroste v lokalitě za Medinem. -mah-

Pronájem nebytových prostor
Město nabízí k pronájmu prostory k podni-
kání v budově polikliniky Vratislavovo nám. 
12. Minimální roční nájemné činí 1500 Kč 
za m²/rok, nezahrnuje náklady na energie, 
vodné a stočné a zabezpečovací zařízení. Žá-
dost o pronájem musí být podána na poda-
telnu MěÚ do 25. 3. 2015 do 9 hodin. Bližší 

informace zájemcům poskytne Ing. Radek 
Fila, tel. 566 598 360 nebo 723 190 997. Se 
stavem nabízených prostor se lze seznámit 
po předchozí telefonické domluvě. Přesné 
dispozice nebytových prostor včetně všech 
podmínek pronájmu najdete na webových 
stránkách města a na úřední desce. -svj-

Výběr daňových přiznání v Novém Městě
Kvůli daňovému přiznání není třeba jezdit do 
Žďáru. Podat ho můžete i v Novém Městě na 
Moravě, a to 11. a 25. 3. v době 8 - 16 hod. na 
MěÚ. Ve Žďáře nad Sázavou na FÚ potom ná-
sledovně – oddělení vyměřovací:
od 9. 3. do 20. 3. v pondělí a středu 8 - 17 hod., 

v úterý a ve čtvrtek 8 - 15 hod. a v pátek 8 - 14 hod.,
od 23. 3. do 1. 4. denně 8 - 18 hod. 
Podatelna: 
pondělí a středa 8 - 17 hod., úterý a čtvr-
tek 8 - 15.30 hodin a v pátek 8 - 14 hodin.
Posledním dnem pro podání daňového přizná-

ní fyzických osob je středa 1. 4. 2015. Pokud 
daňové přiznání zpracovává poradce, termín 
je 1. 6. 2015. Daňové přiznání můžete podat 
také elektronicky. Více informací najdete na 
noviny.nmnm nebo na tel. čísle 566 652 311. 

-svj-

• Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet 
Finančního úřadu pro Kraj Vysočina:
FO - číslo 721-67626681/0710, variabilní 
symbol – rodné číslo poplatníka,
PO – číslo 7704-67626681/0710, VS – IČ PO, 
konstantní symbol – 1148

• Poštovní složenkou, která je k dispozici na 
každém poštovním úřadě. Použití této složen-
ky je zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.

• V hotovosti na pokladně Územního pracoviš-
tě ve Žďáru nad Sázavou, a to v následujících 
pokladních hodinách:

pondělí a středa    
8.00 - 17.00 hod.
23. 3. – 27. 3. 2015 (každý den) 
8.00 - 17.00 hod.
30. 3. – 1. 4. 2015 (každý den) 
8.00 - 17.00 hod.

Jak správně zaplatit daň z příjmů:

Problémy s  bezdomovci už nezaznamenávají 
pouze velká města, ale začínají dělat vrásky na 
čele i představitelům menších obcí. Jako svou 
noclehárnu si lidé bez domova vybrali i auto-
busovou zastávku v  Maršovicích. „Když začaly 
větší mrazy, nastěhovali se nám do zastávky 
bezdomovci. Museli jsme to řešit spolu s měst-
skou policií,“ potvrdila předsedkyně Osadního 
výboru v  Maršovicích Eva Felcmanová. Samot-
né osazenstvo nové noclehárny se sice strážcům 
zákona potkat nepodařilo, zato tam ale našli 
spoustu jejich věcí. „Nikoho jsme tam přímo 
nechytili, ale měli tam nastěhované své vyba-

vení. To jsme jim ve spolupráci s pracovníky TS 
vystěhovali,“ vyjádřil se vedoucí MP Nové Město 
na Moravě Jiří Hradil. Rychlost a preciznost bez-
domovců, kteří se dokonale zabydleli v maršovic-
ké zastávce, místní poněkud překvapila. „Měli 
to docela dobře vybavené, mimo jiné tam měli 
i dvě poměrně kvalitní matrace. Podle oblečení to 
vypadalo na pár, byly tam dámské i pánské boty 
a svetry,“ zhodnotila Eva Felcmanová. Lokalitu 
teď městská policie kontroluje o něco častěji než 
dříve. „Občas tam zajíždíme a zatím je klid. Asi se 
přestěhovali zase někam jinam,“ sdělil Jiří Hradil. 

-hzk-

Maršovice řešily návštěvu bezdomovců

Výběr poplatků 
za odpad 
Od 2. ledna se vybírá poplatek za komunální 
odpad na rok 2015. Uhradit jej musí občané, 
kteří mají na území města trvalý pobyt. Výši 
poplatku stanovuje obecně závazná vyhláška 
města a činí 480 Kč na osobu a rok. „Na roz-
díl od jiných nezdražujeme. Výše poplatku zů-
stává nezměněna,“ upozorňuje novoměstský 
místostarosta Stanislav Marek. V  porovnání 
s  ostatními městy v  okolí jde o vůbec nejnižší 
částku. Poplatek je možné uhradit do 31. pro-
since 2015. Kdo jej nezaplatí včas, bude muset 
sáhnout hlouběji do kapsy. Po první upomínce 
se totiž původní částka zdvojnásobí. Popla-
tek je možné uhradit v hotovosti na pokladně 
MěÚ na Vratislavově náměstí 103. Úřední 
hodiny: pondělí, středa 8.00 - 17.00, čtvrtek 
8.00 - 14.00. Tato povinnost se netýká majitelů 
Novoměstské karty, protože poplatek za odpad 
je již zahrnut v ceně karty a každý držitel kar-
ty má již poplatek za odpad zaplacen. -mah-

Další zpravodaj
Dubnové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
v neděli 15. března 2015. Své příspěvky a osob-
ní inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.
cz nebo je můžete nechat v kanceláři kulturního 
domu či Informačním centru na Vratislavově 
náměstí 114 (budova Horáckého muzea). Zde 
také můžete uhradit poplatek 20 Kč za zveřejnění 
soukromé inzerce. Do schránek se březnové číslo 
dostane nejpozději 27. března. Případné dotazy 
na tel.: 566 598 751.
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3000 účastníků ze 740 škol Evropy se zapojilo 
do soutěže pro středoškoláky s názvem Juvenes 
Translatores. Evropská komise vybrala 28 ta-
lentovaných mladých překladatelů, po jednom 
z každé členské země unie. Za Českou republiku 
se soutěže zúčastnilo 104 studentů z 21 střed-
ních škol a vítězkou se stala Simona Nevrklová, 
studentka Gymnázia Vincence Makovského. 
V dubnu se spolu s vítězi z ostatních zemí vydá 
do Bruselu, kde převezme cenu od místopřed-
sedkyně Evropské komise Kristaliny Georgievo-

vé. Podle Josefa Dvořáka, vyučujícího angličtiny, 
který školu do soutěže přihlásil, nynější úspěch 
posílí snahy klást větší důraz na překladatelství 
ve výuce či v rámci semináře angličtiny.  A jak 
soutěž probíhala? Studenti museli přeložit texty 
na téma evropská identita, které pro ně připravili 
překladatelé Evropské komise. Ti také soutěžní 
práce ohodnotili. Tematika evropské identity 
byla v textech pojímána různě, od fotbalových 
fanoušků přes americký pohled na starý konti-
nent až po krále Jiřího z Poděbrad a jeho snahy 

o sjednocení Evropy.  Studenti si mohli vybrat 
jednu z 552 kombinací, které nabízí 24 úřed-
ních jazyků EU.  Simona Nevrklová se věnuje 
odmalička angličtině, proto si vybrala překlad 
z tohoto jazyka. „Ráda bych studovala překla-
datelství a tlumočnictví a své jazykové portfolio 
bych si chtěla rozšířit ještě o španělštinu a švéd-
štinu,“ řekla česká vítězka, která kromě angličti-
ny studuje i francouzštinu. A ještě jedna zajíma-
vost – španělská vítězka Andrea Mochnác Tejera 
z Móstoles překládala text z češtiny.   -svj-,-red-

1. dubna od 10 do 16 hod. 
a 2. dubna od 12 do 16 
hod. se uskuteční zápis do 
MŠ Nové Město na Mora-
vě. Rodiče si s sebou musí 
přinést vyplněnou žádost 
o přijetí dítěte do MŠ po-
tvrzenou pediatrem. Tis-
kopis najdete na webových 

stránkách materskaskola.nmnm.cz nebo si ho 
můžete vyzvednout přímo v jednotlivých škol-
kách. Cizinci musí přiložit povolení k trvalému 
pobytu. 
Děti jsou přijímány podle těchto kritérií:
1. Děti v posledním roce před zahájením povin-
né  školní docházky nebo děti s odloženou školní 
docházkou.

2. Děti k celodenní docházce podle věku v pořa-
dí od nejstaršího po nejmladší. 
3. Děti k polodenní docházce podle věku v pořa-
dí od nejstaršího po nejmladší. 
Do MŠ nebudou přijímány děti mladší 2,5 roku. 
Školka zároveň zve všechny rodiče a děti na Dny 
otevřených dveří. Ty se uskuteční vždy od 9.30 
do 11 hod. a od 14.30 do 16 hod., a to: 

2. 3. 2015 - MŠ Drobného č. 299

3. 3. 2015 - MŠ Slavkovice č. 98

4. 3. 2015 - MŠ Žďárská č. 70

5. 3. 2015 - MŠ Pohledec č. 143.  
-svj-

Město se může pochlubit nejúspěšnější překladatelkou

Motivace pro 
budoucí studenty

Zápis MŠ a Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2015-2016 chystáme pro 
studijní obory Logistika, Železniční provoz 
a Ekonomika novinku, a tou bude pronájem 
nového elektronického zařízení (tablet nebo 
notebook). Škola je nabídne studentům za 
symbolickou 1 Kč na celou dobu studia. Po 
ukončení studia student zařízení buď vrátí, 
nebo ho od školy odkoupí. Druhou novin-
kou je možnost získat za vynikající studijní 
výsledky řidičské oprávnění na osobní au-
tomobil zcela zdarma (v  prvním i druhém 
ročníku vyznamenání). Do průměru 2,0 pak 
bude student hradit pouze polovinu nákladů. 

Ing. Jitka Zelená, SOŠ

Čteme dětem
Jedno staré moudré české přísloví praví, že 
nejlepší přítel člověka je kniha. Většina z nás se 
této moudrosti drží celý život a snaží se svoje 
děti vést k  četbě knih, vzbuzovat jejich zájem 
o ně, protože knihy jsou nepřebernou studnicí 
moudrosti. I my v mateřských školách se sna-
žíme navazovat na rodinnou čtenářskou tradi-
ci a různými motivačními způsoby stimulovat 
nejen děti, ale i rodiče. Samozřejmostí je čet-
ba pohádek před spaním, vyhledávání říkadel 
a básní v knihách, návštěva knihovny a knihku-

pectví. Osvědčilo se nám také každoroční čtení 
dětí ze základní školy a letošní malou novinkou 
by mělo být čtení rodičů i provozních pracov-
nic před odpočinkem v MŠ. Velice zajímavé pro 
děti a rodiče jsou Večery pod lampou, spojené 
s četbou a různými praktickými činnostmi sou-
visejícími s  přečteným textem. Na některých 
školkách se uskuteční odpolední čtení s rodiči 
pod různými názvy - např. Letem světem – čte-
me dětem, které bude zaměřeno na poznávání 
světadílů. Máme také připraveny různé projek-

ty - např. Týden s pohádkovým dědečkem, který 
je  zaměřen na upevnění lásky ke knize. Zájem 
o knihy podporujeme i různými dramatizace-
mi pohádek, návštěvou divadelních předsta-
vení, ale především každodenním setkáváním 
se s  knihou v  mateřské škole při vyhledávání 
různých informací v naučné literatuře. Pod-
porujme proto společnými silami v   dětech 
lásku a úctu k  dědictví předků, knize, nejen 
v  mateřských školách, ale především doma, 
v rodině.        Marta Juránková, MŠ Drobného

Mírná zima komplikuje život nejen těm, kteří 
se snaží nabídnout turistům i místním spor-
tovní vyžití v bílé stopě nebo na sjezdovce, 
ale také organizátorům nejrůznějších spole-
čenských akcí. Nedostatek sněhu je také dů-
vodem, proč si Pohledečtí budou muset letos 
odpustit oblíbené párkové závody. „Kvůli 
sněhu je letos organizovat nebudeme. Zato 
se mohou děti těšit na karneval, který je na-

plánován na 15. března. Karneval děláme 
rok co rok a tentokrát si ho vzal na starosti 
Český svaz žen,“ uvedl Tomáš Krejčí, předse-
da Osadního výboru v Pohledci. Děti v mas-
kách, stejně tak jako jejich rodiče, jsou do 
pohledeckého kulturního domu zváni od 14 
hodin. A kromě her, soutěží a nezbytné tom-
boly je tam bude očekávat také DJ Hammerský. 

-hzk-

Závody nebudou, karneval ano KD čekají opravy
O dalších opravách jiříkovického KD uvažuje 
místní osadní výbor. „V plánu máme nové osvět-
lení. Členové osadního výboru se dohodli na po-
čtu tří světel do chodby a čtyř svítidel do přísálí. 
Zvažujeme také pořízení dálkového spínače to-
pení. Zadali jsme i nacenění uzamykatelných dve-
ří mezi zumba místností a sálem,“ informovala 
předsedkyně osadního výboru Ilona Komínková. 

-hzk-

Na to, aby Světový pohár proběhl v klidu a bez 
nepříjemných událostí, dohlížela jak měst-
ská policie, tak Policie České republiky. Jak 
vyplývá z informací vedoucího obvodního 
oddělení PČR v Novém Městě JUDr. Libo-
ra Černého, ve třech biatlonových dnech zde 
byly přítomny i specializované policejní složky. 

„V  průběhu biatlonového víkendu bylo ze 
strany pořadatele nasazeno každý den  cel-
kem 102 členů bezpečnostní služby a 200 
dobrovolníků (tzv. stewardů). Ze strany Poli-
cie ČR se na opatření podílelo po dobu třech 
dnů 155 policistů pořádkové, 78 policistů  
dopravní a 40 policistů kriminální policie.“ 

Měla na přijatá opatření vliv i současná situace 
ve světě?

„Určitě. Opatření se týkala i vyloučení nových ri-
zik spojených s hrozbami výskytu podezřelého 
předmětu nebo nástražného výbušného systému, 

pádu tribuny, hromadných dopravních nehod, 
nesjízdnosti stěžejních pozemních komunikací, 
útoku na chráněnou osobu, braní rukojmích, úto-
ku aktivního střelce apod. Proto byli nasazeni i py-
rotechnici, kteří prováděli prohlídky v lyžařském 
areálu. Opatření posílila i Letecká služba PČR.“

Jak zpětně hodnotíte průběh Světového pohá-
ru? 

„Bezpečnostní opatření můžeme hodnotit jako 
úspěšná. Nebyl zaznamenán žádný trestný čin 
majetkového či násilného charakteru, který by měl 
přímou souvislost s konáním Světového poháru. 
Podařilo se účinně eliminovat bezpečnostní rizika. 
Dohled, řízení, usměrňování a řešení aktuálních 
situací v  dopravě na pozemních komunikacích 
proběhly bez větších komplikací. Velkým příno-
sem bylo využívání světelných dopravních tabulí.“

Město disponuje sítí kamerového systému. 
Osvědčil se během závodů? 

„Členové řídícího štábu měli po celou dobu k dis-
pozici obrazový výstup z městského kamerového 
systému vyvedený na třech pracovištích policie 
a jednom přímo v  areálu. Tím byl zabezpečen 
okamžitý přehled o situaci na inkriminovaných 
místech jak v blízkosti lyžařského areálu (pohyb 
návštěvníků a vozidel), tak v  centru města - ze-
jména na Vratislavově nám. (koncentrace velké-
ho počtu osob především ve večerních hodinách).“ 

Když vyhodnotíte celou akci, co by bylo možné 
zlepšit?

„Problémové zůstává křížení stezek pro pěší a 
výjezdy z parkovišť, chybějící točna a nástupní 
místa pro autobusy, popř. autobusové nádraží 
v  blízkosti Vysočina Areny a parkování v  pří-
padě „mokré varianty“. Tato logistika musí 
tvořit nedílnou součást celého sportoviště.“

Fotografie byly pořízeny z policejního vrtulníku.

Na bezpečnost SP dohlížel vrtulník i speciální síly

Více zpráv na: noviny.nmnm.cz

Kritika je rozum zadarmo. Zde tedy nabízím rozum 
Když jsme v  uplynulém volebním období opra-
vovali horní část Vratislavova náměstí, tak 
filozofie byla taková, že prostor od Panského 
domu ke Spořitelně bude využit pro prodej-
ce z  karavanů a aut a poté budou následovat 
stánky a prodejní místa až k  budově staré poš-
ty.  Vše uklizeno, osvětleno, napojeno na rozvod 
el. energie a bez většího dopravního omezení.  
Premiéru jsem očekával na Mikuláše a hlav-
ně po celý advent. Novoměstské vánoční trhy 
s  veškerou výzdobou a osvětlením, vůní svařá-

ku, perníku a cukroví měly být darem všem li-
dem dobré vůle. Mělo to být nastavení zrcadla 
všem okolním městům. Rekonstrukce nebyla 
jednoduchá. I přes všechny vstupy rádoby od-
borníků a účastníků řízení, kteří nám projekt 
prodražovali 5x dražšími rozvaděči (atrapami 
starobylých), stavebním povolením, kde stačilo 
ohlášení, následujícím archeologickým průzku-
mem, snížením parkovacích míst před budovou 
staré pošty, písečným povrchem v  parku, se 
projekt celkem podařil a horní část náměstí je 

plně funkční. Nyní, když sleduji aktivity na ná-
městí, kde se chaoticky pořádají trhy, uzavírá se 
diagonála nevzhledným dopravním značením, 
aby auta prodejců mohla stát na vytátém holém 
asfaltu a lidé mohli chodit po ledu a skákat přes 
rozvody el. energie. Plochy mezi stánky jsou 
neodklizené, všude hordy zledovatělého, týdny 
starého sněhu a ledu, neposypáno, špína a ne-
uklizeno! Přichází na řadu rozum. Kritizovat 
nechci. Pouze to cítím jako neúctu k lidem, pro-
dejcům a jejich výrobkům.  JUDr. Libor Černý

Děkujeme za připomínku, určitě měla být 
provedena kontrola prostranství před ko-
náním únorového farmářského trhu. Pro-
blém se zde týkal pouze jedné pojízdné 

prodejny. Ta však lepší nabízené místo 
odmítla s tím, že bude na svém původním 
stanovišti. Farmářským trhům se budeme 
v příštím čísle Novoměstska věnovat po-

drobněji. O jejich navrácení do parku či 
ponechání na náměstí proběhne anketa. 

Za pořadatele trhů Ing. Jitka Svojanovská, 
vedoucí Horáckého muzea a IC



Více zpráv ze sportu 
najdete na: 

noviny.nmnm.cz
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Lyžař Jan Šrail slaví titul mistra ČR Fotbalisté pilují formu. Příprava slibuje boj o čelo

Mezinárodní představení 
novoměstských atletů 

Sezona snů 
Jiřího Ročárka

Od 21. do 25. ledna se ve Vysočina Areně konalo 
MČR v  klasickém lyžování.  Mezinárodní mis-
trovství plnilo roli předskokana Světového pohá-
ru v biatlonu. Hned v prvním závodě na 15 km 
volnou technikou potvrdil životní formu domácí 
závodník Jan Šrail. Talentovaný běžec získal pře-
kvapivě v souboji se zkušenějšími reprezentanty 
svůj první mistrovský titul.  Za sebou nechal 
Karla Nováka i Dušana Kožíška. Na 4. místě 
dokončil závod novoměstský dálkový běžec Jiří 
Ročárek. Vítězstvím si současně vybojoval nomi-
naci na únorové MS do Falunu. Šrail přiznal, že 
mu tentokrát všechno dokonale sedlo - od servisu 

a přípravy lyží až po průběh závodu, v němž měl 
situaci pod kontrolou a stále držel nejrychlejší 
mezičasy. „Počítal jsem tajně v silné konkuren-
ci reprezentantů s umístěním na stupních vítě-
zů. Šrail má od začátku sezony výbornou formu, 
vyhrál první závod Českého poháru,“ hodnotil 
úspěch svého závodníka předseda SK Nové 
Město Josef Krška. Čtyřiadvacetiletého Šraila, 
který pracuje v Národním parku Šumava, nyní 
čekají přípravy na vrchol této sezony. Prozatím 
není jasné, v jakém závodě bude na MS startovat. 
Lyžařský svaz potvrdí nominaci do jednotlivých 
závodů na základě aktuální formy přímo v dějišti 

šampionátu. V dalších závodech MČR se překva-
pení nekonalo. V závodě žen na 10 km potvrdila 
česká reprezentantka Eva Vrabcová-Nývltová 
z Trutnova roli favoritky a zvítězila s náskokem 
více než půl minuty před Polkou Ewelinou Marcis-
zovou. V závodech klasickou technikou s hromad-
ným startem potvrdili role favoritů Martin Jakš 
a Klára Moravcová. Ve sprintu nenašli přemožite-
le Aleš Razým a Ewelina Marciszová. Štafety pat-
řily ženám ze Ski klubu Jablonec nad Nisou, mezi 
něž se vklínily závodnice z Vimperku. Mužskou 
kategorii ovládly tři týmy Dukly Liberec. Domácí 
štafety ve startovním poli chyběly.  -mah-, -poš-

V  plné zimní přípravě jsou novoměstští fotba-
listé. K  tvrdému tréninku se přidaly první pří-
pravné zápasy. V nich si prozatím vedou na vý-
bornou. Svým soupeřům nedávají šanci. Ze 4 
zápasů si připsali 3 výhry a 1 remízu. O body se 
dělili s třetiligovou Třebíčí, kdy oba týmy vstře-
lily po 2 brankách. Následoval zápas s  Tatra-
nem Ždírec, který se hrál na umělém hřišti ve 
Žďáře. Výsledek 4:2 byl pro soupeře milosrdný. 

„Úroveň utkání nenaplnila mé představy. Pro-

jev divizního týmu musí být lepší,“ hodnotil 
novoměstský trenér Marek Štukhejl.  V lepším 
světle se novoměstští fotbalisté ukázali v  zá-
pase s  týmem z  Chotěboře, který rozstříleli 
5:0. Dvě branky si připsal Michal Šmída. Na 
výborný výkon navázala Vrchovina také proti 
týmu z Líšně, který rovněž nastupuje v divizi D. 
Hřiště sice nebylo  v nejlepším stavu, oba man-
čafty však předváděly výborný fotbal. V druhé 
půli začali tempo hry diktovat naši fotbalisté 

a svůj tlak dokázali přetavit v branky. Nejdříve 
se trefil Ondřej Šandera, za chvíli na to Lukáš 
Smetana. Bezchybný výkon podtrhlo čisté 
konto. „Smekám klobouk přede všemi.  Ná-
ročná příprava se vyplácí. Výkon týmu jde zá-
pas od zápasu nahoru,“ vyzdvihl vedoucí týmu 
Pavel Bajer. V dalších přípravných zápasech se 
SFK Vrchovina utká s  týmy z  Ústí nad Orlicí, 
České Třebové a Uničova. První soutěžní zápas 
se odehraje 21. března v Otrokovicích. -mah-

Na dvou zahraničních mítincích se představili 
novoměstští atleti. Na konci ledna se uskutečni-
ly halové závody ve Vídni. Nejsilnější zastoupení 
měl novoměstský oddíl v  běhu na 3000 m, na 
jehož start se postavili jak Petr Vitner, tak Lukáš 
Kourek. V  rychlém závodě, který zvedal diváky 
ze sedaček, nechali naši borci všechno.  O prsa 
zvítězil Vitner, jenž si časem 8:14,53 vytvořil 
nový osobní rekord. Kourkův čas 8:15,10 rovněž 
splňuje měřítka kvality.  Oba atleti se představili 
i na mítinku v  polské Toruni, který se konal na 
začátku února. „Závody se odehrály v  moderní 

víceúčelové hale a za velké divácké podpory,“ po-
psal trenér Petr Hubáček st. Obě novoměstské 
hvězdy tentokrát změřily síly v běhu na 1500 m. 
V rychlém tempu doběhl Vitner v čase 3:46,03 na 
třetím místě, Kourek poprvé stlačil svůj čas pod 
3:49. Jeho nový osobní rekord na této trati činí 
3:48,91. Osobní rekordy padaly také na atletic-
kých závodech na Strahově. Svá maxima zaběhli 
Viktor Beneš na trati 800 m (1:59,40) a Lucie 
Maršánová na trati 3000 m (9:55,38). Z nového 
osobního rekordu se těší také Lenka Novotná, 
jež si v trojskoku připsala výkon 11,33 m. -mah-

Parádní sezonu zažívá novoměstský dálkový 
běžec Jiří Ročárek. Během letošních závodů 
již šestkrát stanul na nejvyšší bedně. Ceněné 
jsou zejména výhry v německém závodě König 
Ludwig Laufu, kde nenašel přemožitele v obou 
doprovodných závodech. K tomu přidal 4. mís-
to na MČR v závodě na 15 km volnou technikou. 
Zazářil také v doprovodných závodech Jizerské 
padesátky, kde si připsal tři vítězství. Úspěchy 
slavil i v Rakouskou, kde v Ski Trailu na 42 km 
volnou technikou obhájil loňské vítězství. -mah-

Zlatá lyže
Po Světovém poháru v  biatlonu se ve Vysočina 
Areně konaly závody o Zlatou lyži. Ty byly součás-
tí mezinárodního Slavic Cupu a do Nového Měs-
ta přilákaly kvalitní startovní pole se zámořskými 
běžci z USA a Kanady. Víkendové závody odstar-
tovaly sprinty volnou technikou. V mužském poli 
dominoval americký běžec Benjamin Saxton. 
Na 2. místě skončil Jacob Tony Kordač z Dukly 
Liberec a 3. místo obsadil Polák Konrad Motor.  
V soutěži žen byla ve finále nejrychlejší Sandra 
Schützová z Dukly Liberec, na 2. místě doběhla 
Lucie Charvátová ze Ski Jilemnice a třetí byla Pol-
ka Urszula Letochaová.  V neděli se běželo klasic-
kou technikou: muži 15 km a ženy 10 km. V hlav-
ním závodě nenašel konkurenta Miroslav Rypl 
z Dukly Liberec. Rypl zvítězil systémem start - cíl, 

na všech mezičasech byl nejrychlejší. Téměř o 30 
sekund porazil i svého oddílového kolegu Jacoba 
Tonyho Kordače. Z novoměstských závodníků si 
při absenci Jana Šraila, který startoval v závodě 
Světového poháru v Östersundu, vedl nejlépe Jiří 
Ročárek na 13. místě.  „Ročárka naladil ke startu 
dobrý výsledek ve sprintu. Chystal se odjet celý 
závod soupaž. Škoda, že chyběla kvůli nachlaze-
ní Adéla Boudíková,“ poznamenal předseda SK 
Nové Město Josef Krška. V závodě žen získala pr-
venství Klára Moravcová ze Ski Jablonec. Druhá, 
se ztrátou deseti sekund, skončila vítězka sobot-
ního sprintu Sandra Schützová z Dukly Liberec.  
Za touto dvojicí se ve výsledkové listině posklá-
daly tři americké lyžařky - Julia Kernová, Katha-
rine Ogdenová a Anne Hartová. Přitom první dvě 

jsou teprve osmnáctileté dorostenky. Z domácích 
novoměstských závodnic si vedla nejlépe Šárka 
Klaclová, která skončila patnáctá.  -mah-, -poš-

Výsledky
Muži 15 km klasicky: 
1. Rypl 38:40,1, 2. Kordač (oba Dukla Li-
berec) -31,8, 3. Fellner (Fenix Ski Jeseník) 

-33,8, 4. Antoš (Dukla Liberec) -59,2, 5. Klisz 
(Pol.) -1:11,2, 6. Gräf (Dukla Liberec) -1:21,0.

Ženy 10 km klasicky: 
1. Moravcová (Ski Jablonec) 28:18,5, 2. 
Schützová (Dukla Liberec ) - 9,8, 3. Kernová 

-18,4, 4. Ogdenová -19,8, 5. Hartová (všechny 
USA) -55,1, 6. Beroušková (SC Plzeň) -1:03,2

Bronz Petra Marečka na MS veteránů

Švýcarské zimní středisko Lenzerheide hostilo ve 
dnech 20. - 24. ledna MS veteránů v lyžařském 
orientačním běhu. Ve startovním poli, které 
čítalo na 130 závodníků, nechyběli čeští repre-
zentanti. Jedním z nich byl Petr Mareček, který 
je členem SK Orientační sporty Nové Město na 
Moravě. Program MS se skládal ze tří závodů, 

přičemž výsledky prvních dvou se sčítaly a hod-
notily jako závod na krátké trati. V tomto závodě, 
v kategorii veteránů nad 45 let, vybojoval Petr 
Mareček bronzovou medaili. V dalším závodě na 
dlouhé trati skončil na výborném 5. místě. Ma-
reček svými výkony ukázal výbornou fyzickou 
připravenost. V závodech, které se běží volným 
stylem a závodníci musí projet předepsanými 
kontrolními body, stačí malé zaváhání. V  cíli 
totiž rozhoduje čas a správnost označení všech 
kontrolních bodů v zakreslené trati. Že jde o na-
pínavé a divácky atraktivní klání, svědčí i fakt, že 
lyžařský orientační běh usiluje o zařazení na zim-
ní olympijské hry. Podrobné výsledky, speciální 
mapy se zákresy tratí i postupy závodníků a foto-
grafie z MS veteránů najdete na internetové adre-
se http://www.skiolem15.ch/index.php/en/live. 

-map-

Novoměstská stopa na univerziádě 
Na 27. zimní univerziádě, jejíž první část se ko-
nala na Štrbském Plese, reprezentovali Českou 
republiku i 4 novoměstští zástupci. Ve výběru 
nechyběli běžci na lyžích Šárka Klaclová a Jan 
Šrail, dále pak Petr Kutal v severské kombinaci 
a biatlonista Michal Žák. Nejlépe si vedl Jan Šrail, 
který společně s  Karolínou Grohovou vybojo-
val bronzovou medaili ve smíšených týmových 
sprintech klasickou technikou. České duo nesta-
čilo pouze na silné ruské výběry. Šárka Klaclová 

byla nejviditelnější ve  sprintu volnou technikou. 
V tomto závodě postoupila až do čtvrtfinále a cel-
kově skončila na 27. místě. Michal Žák nastoupil 
do individuálního biatlonového závodu na 20 km. 
Po drobných zaváháních na střelnici se umístil 
na 25. příčce. Ve sprintu na 10 km pak doběhl 
na 28. místě. Sdruženář Petr Kutal vybíhal do 
běžecké části z 8. místa. Po problémech na trati 
však ze závodu odstoupil. Českou republiku na 
Slovensku reprezentovalo 22 závodníků. -mah-

Sjezdovka stále 
v provozu 
Přes vrtochy počasí je stále v provozu sjezdovka 
na Harusově kopci. Na svahu se prozatím drží 
dostatečná pokrývka sněhu. Lyžovat je tu možné 
od pondělí do neděle, přičemž v týdnu je provoz-
ní doba od 9.00 do 21.00, o víkendu pak od 8.00 
do 21.00. Sledujte nové webové stránky areálu 
www.skiharusak.cz. Velké oblibě se těší také face-
bookové stránky novoměstské sjezdovky. -mah-

Halová atletika
V  lednovém termínu se v  Praze konaly halové 
přebory Vysočiny v atletice. V  jejich průběhu se 
neztratili členové klubu Batt. Starší žák Martin 
Koutník skončil na 2. místě v běhu na 800 m. 
Sára Zámečníková se stala krajskou přeborni-
cí v běhu na 60 m překážek. Představila se také 
ve skoku do dálky. Výkonem 465 cm obsadila 5. 
místo. V  běhu na 150 m finišovala na 4. místě. 
Nejúspěšnější závodnicí klubu byla Vendula Šíro-
vá, která se stala dvojnásobnou přebornicí kraje. 
Vyhrála běhy na 150 m a 300 m. Zvládla i skok 
o tyči a výkonem 240 cm si vyrovnala svůj osobní 
rekord. Všichni uvedení závodili v kategorii star-
ších žáků. Děkujeme MěÚ za podporu našich 
závodníků v jejich sportovní přípravě. Batt klub

Návrat k tradici 
Atletický oddíl se vrací k  tradici vybírání sym-
bolických částek při nových osobních rekor-
dech. Jde o motivaci, zní z  klubu. Zatímco 
malý osobák je zpoplatněn částkou 20 Kč, 
za velký putuje do oddílové kasy 50 Kč. Na-

střádané prostředky pak budou využity ve 
prospěch oddílu. „Akce je dobrovolně po-
vinná a my věříme v její motivační hodnotu,“ 
dodává s  úsměvem trenér Petr Hubáček st. 

-mah-

Úspěšné vystoupení florbalistů 

Dvě utkání, dvě výhry. Taková je aktuální 
forma starších žáků, kterým patří v  tabulce 
2. místo. Na vedoucí Hippos Žďár ztrácí 8 
bodů. Současný lídr má však odehráno o 2 zá-
pasy více. Pokud by se žákům podařilo vyhrát 
zbylých 6 zápasů, divizi vyhrají. Čekaly by je 
pak zápasy s  nejlepšími týmy z  druhé divize 
a možný postup na kvalifikaci MČR starších 
žáků. Muži odehráli 4 utkání, ve kterých tři-
krát zvítězili a jednou remizovali. Mezi vítěz-
nými zápasy se urodila i rekordní výhra 22:3 
proti Světlé nad Sázavou. Zbylé zápasy byly 
již vyrovnanější. Derby s Třebíčí zvládli muži 
díky výborné koncovce. Pět minut před kon-
cem prohrávali 2:3. Z  výhry se však radoval 

náš výběr, a to výsledkem 5:3. V tabulce patří 
mužům 2. místo. Na vedoucí tým z Telče, jenž 
má odehrány 2 zápasy navíc, ztrácí pouze bod. 
Stejný počet bodů jako naši muži má také 
Jihlava. Závěr ligy slibuje drama. V  utkáních 
Orelské ligy se daří především nejmladším 
kategoriím. Jak elévové, tak mladší žáci si 
v předstihu zajistili postup na finálový turnaj. 
Druhé mužstvo starších žáků odehraje ještě 2 
turnaje. Prozatím si drží postupovou 2. příč-
ku. Dorostenci skvěle zvládli domácí turnaj. 
Vyhráli všechny 3 zápasy a udělali důležitý 
krok k postupu, který jim několik sezon uni-
kal mezi prsty. Snad to tentokrát zvládnou!   

Tomáš Mrázek, Orel Nové Město

Mauglího 
memoriál 2015
V průběhu druhého únorového víkendu se 
na Blatinách uskutečnil 45. ročník Mauglího 
memoriálu. Do sobotního závodu mužských 
štafet, ve kterém startovalo 17 týmů, se zapojil 
i člen novoměstského horolezeckého oddílu Trip 
Team Nové Město Jaromír Čejka. Štafeta na-
stoupila ve složení Stanislav Pilát z VHS Brno, 
Ondřej Marvánek z HO Tesla Brno a Jaromír 
Čejka HO Trip Team. V  závodě, jenž se běžel 
na 3 krát 10 km klasickou technikou, obsadila 
štafeta 3. místo.  „Díky krásnému slunečnému 
počasí, ucházejícímu množství sněhu, partě 
fajn lidí a výsledku, který nám udělal radost, šlo 
o prima zážitek. Doufám, že pro příští rok dáme 
dohromady kompletní štafetu složenou z  členů 
novoměstského horolezeckého oddílu,“ pozna-
menal Jaromír Čejka. Novoměstský horolezecký 
oddíl Trip Team je stále otevřen novým zájem-
cům o tento sport. V případě zájmu kontaktujte 
členy na e-mailové adrese: tripteam@seznam.
cz. O některých aktivitách horolezců jsme již 
dříve informovali na noviny.nmnm.cz.   -mah-
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Z matriky

narozené děti
 15. 1. Lilly Mrázková
 16. 1. Tomáš Nedvěd
 23. 1. Matěj Kotovic
 31. 1. Eliška Svítilová
 1. 2. Nela Tegzová
 6. 2. Kristýna Kotlánová
 jubilanti
 5. 3. Ing. Jiří Špaček 75 
 7. 3. Josef Kopáček 86 
 8. 3. František Zelený 86 
 9. 3.  Eduard Stařík 85 
     11. 3. Zdeňka Jindrová 85 
 12. 3.  Božena Švehláková 85 
 14. 3. Milada Mrkosová                                      80  
 16. 3. Ing. Josef Svítil 88
 22. 3. Miroslav Rolinek 86
 31. 3. Vladislav Palát 86
 31. 3. Emil Kovář 88
úmrtí
 15. 1. Vlasta Soldánová (NMnM, 1951)
 18. 1. Emilie Stehlíková (Rad. Svratka, 1949)
 20. 1. Jiří Gregor (NMnM, 1947)
 21. 1. Zdeňka Krakovičová (NMnM, 1933)
 23. 1. Bc. Josef Gabriel (NMnM, 1960) 
 24. 1. Juraj Modrák (NMnM, 1932)
 31. 1. Josef Šimoník (NMnM, 1931)

Významná březnová výročí

2. 3. 1935 zemřel v NMnM Josef Sadílek, stavitel, 
starosta, 80. výročí úmrtí (narodil se  1. 3. 1844  
v NMnM)                    
7. 3. 1910 narodil se v NMnM Josef Veselka, sbor-
mistr, profesor JAMU, 105. výročí narození (zemřel 
22. 10. 1992 v Praze)
10. 3. 1930 zemřel v NMnM Josef Dobeš, farář 
v NM 1878-1929, 85. vyročí úmrtí (narodil se 2. 8. 
1852 ve Stříteži u Val. Meziříčí)

Stomatologická pohotovost

Klub seniorů

Kino

Akce DDM

3. 3. - kino zrušeno z důvodu konání koncertu
15. 3. /16:00
Mikulášovy patálie na prázdninách
KD - představení pro děti
17. 3./20:00 
Klub poslední naděje 
KD - film získal 3 Oscary
26. 3./19:00 
Filmový festival jeden svět
KD - dokumenty o lidských právech

Srdečně děkujeme všem, kteří se přišli dne 29. 
ledna naposledy rozloučit s panem Bc. Josefem 
Gabrielem z Nového Města na Moravě.   Rodina

 2. 3. O ostrovech Karibiku 
Přednáší a promítá Doc. Ing. L. Slonek CSc. 
Jídelna DPS 15-17 hod. 
9. 3. Výroční schůze Klubu seniorů  
Jídelna DPS 15-17 hod.
17. 3. Návštěva Horácké galerie, prohlídka 
nových expozic
Sraz před HG ve 14 hod., konec akce v 16 hod.
26. 3. Zájezd do Brna, návštěva hradu Špilberk 
a výstavy replik Českých korunovačních klenotů.
Odjezd od KD v 7:30 hod. Cena - člen Klubu 250  
Kč, host 300 Kč. Přihlášky zároveň s poplatkem 
pouze na akcích Klubu seniorů. 
30. 3. Stůl plný dobrot – připravujeme slané i 
sladké pohoštění. 
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

Poděkování

Ve večerních hodinách dne 9. 1. prováděla MP, na 
žádost personálu nemocnice, asistenci při převo-
zu podnapilého pacienta do PZS Jihlava. 14. 1. se 
strážníci do nemocnice vrátili znovu. Tentokrát na 
žádost PČR pátrali po osobě, která z nemocnice 
utekla s  vážným zraněním hlavy. V  odpoledních 
hodinách se hlídce PČR podařilo hledanou osobu 
nalézt a předat zpět  k ošetření. Ve stejný den řešila 
MP krádež v OD Penny. Věc byla na místě vyřeše-
na blokovou pokutou. Dne 20. 1. oznámil občan z 
NMnM, že na Vratislavově náměstí dochází k ne-
povolenému prodeji zboží. Strážníkům se podaři-
lo podezřelou  osobu zastihnout na parkovišti OD 
Billa. Bylo zjištěno, že zde nabízela k  prodeji ná-
ramkové hodinky. Celá věc byla předána k projed-
nání příslušnému správnímu orgánu za porušení 
tržního řádu. K dalším krádežím v OD Penny došlo 
21. 1. Oba případy byly vyřešeny na místě bloko-
vou pokutou. O čtyři dny později, 25. 1., se situace 
opakovala. Vzhledem k tomu, že osoba podezřelá 
z krádeže odmítla věc vyřešit na místě, byla věc po-
stoupena komisi pro projednání přestupků. 27. 1. 
byl oznámen volný pohyb psa v lokalitě Holubka. 
Strážníkům se podařilo zjistit majitele a psa pře-
dat společně s patřičnou „odměnou“ za porušení 
vyhlášky města. Při provádění obchůzkové služby 
ve večerních hodinách dne 5. 2. strážníci zjistili, že 
došlo k převrácení kontejneru na ul. Tyršova. Díky 
kamerovému systému byl zjištěn pachatel, kte-
rého se ještě tentýž večer podařilo najít. Věc byla 
následně vyřešena blokovou pokutou. Dne 6. 2. 
v 21.22 hod. bylo oznámeno recepční Hotelu Ski, 
že se zde zdržují čtyři podnapilé osoby, které obtě-
žují  hotelové hosty a chovají se vulgárně. Na výzvy 
a upozornění strážníků tito lidé nereagovali. Vzhle-
dem k závažnosti případu byla na místo přivolána 
i hlídka PČR. Následnou spoluprací obou složek 
skončili všichni čtyři výtržníci na PZS v  Jihlavě. 

Jiří Hradil, velitel MP

Minibazar

Městská policie informuje

Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  zahra-
du - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí NMnM. 
RK prosím nevolat. Tel.:  777 757 500.
Koupím obrazy p. Jíra, Jambor, Blažíček, Mucha, 
Lacina, Emler, bronzové plastiky Štursa, Makov-
ský. Zbraně i vyznamenání 2. svět. války, zlaté 
mince. Tel.:  777 757 500.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v NMnM. Nejraději 
před rekonstrukcí. Tel.: 603 537 023.
Pronajmu v NMnM zařízenou zámečnickou díl-
nu, strojní dílnu, kovárnu, kancelář a soc. zaříze-
ní, vše v jednom objektu, cca 250 m². Tel.: 603 
258 725.
Koupím byt 2+1, popř. 3+1 v NMnM, možno i 
před rekonstrukcí. Dohoda. RK nevolat. Tel.: 608 
613 598.

Prodám 7 ks dospělých terčovců různé formy + 
malé rybky, zářivkové světlo, topítka, jenom vcel-
ku. Cena 4 000 Kč. Tel.: 561 021 433.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Připravím k maturitní zkoušce. Levně. Tel.: 720 
243 863.
Koupím garáž a zahradu v NMnM. Tel.: 720 380 
366.
Pronajmu byt 3+1 ve vilovém domě v klidné čás-
ti města, poblíž centra. Bližší informace na tel.: 
602 730 793.
Prodám kvalitní česnek – modrý paličák 140 Kč/
kg, cibuli za 15 Kč, jablka Gala, Idared a konzum-
ní brambory. Tel.: 728 189 093.
Odkoupím hrobové místo na katolickém hřbi-
tově včetně původního pomníku, cena dohodou. 

Tel.: 724 037 437.
Koupíme rodinný dům se zahradou v NMnM v 
jakémkoli stavu, příp. pozemek k výstavbě. Jsme 
rodina s malými dětmi a předem děkujeme za 
vaši nabídku. Tel.: 608 883 145.
Prodám dospělé terčovce 7 ks. Akvárium 300 l. 
Hrncové čerpadlo na filtraci vody. Cena 6 000 Kč, 
tel.: 561 021 433.
Pronajmu byt 3+1 na ulici Luční v NMnM. Tel.: 
732 546 576.
Prodám kotel Viadrus Hercules U26, tel.: 724 
107 059.
Prodám válendu s úložným prostorem, zánovní 
matrace. Cena 1 500 Kč. Dále TV stolek na ko-
lečkách 500 Kč. Foto možné zaslat na mail. Tel.: 
605 712 111.

Vážení čtenáři, 
s novým rokem dochází v soukromé inzer-
ci ke změně. Mobilní operátoři, vzhledem 
k navýšení nákladů, neotevřou tzv. prefix 
907 – tedy předvolbu, díky které jste moh-

li hradit soukromý inzerát sms zprávou. 
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni s nimi vy-
povědět smlouvu a soukromé inzeráty bude 
možné platit pouze osobně v informačním 
centru nebo v KD. Samozřejmě se vám po-

kusíme vyjít vstříc. Inzerci budeme příjímat 
nejen osobně, ale i přes mail s tím, že zapla-
tit ji budete moci dodatečně. Cena zůstává 
stejná, 20 Kč. Omlouváme se za případné 
komplikace a děkujeme vám za pochopení.

Dne 5. 2. 2015 uply-
nuly již dva roky od 
odchodu našeho tatín-
ka, manžela a dědečka, 
pana Františka Žáka. 

Všichni, kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpo-
meňte prosím s  námi. 
Rodina

Scházíš nám, ale 
v srdcích zůstáváš. 

Dne 27. 3. uplynou 3 
roky, kdy nás navždy 
opustil pan Miloš Gregor. 

Stále vzpomíná 
manželka a dcery 
s rodinami.

Vzpomínka

Vratislavovo náměstí 1,
Nové Město na Moravě, telefon: 566 654 211, 

fax: 566 654 219, www.horackagalerie.cz

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a stát-
ních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin v sobo-
tu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do 18 hodin.

Probíhající výstavy:
Kovové variace (do 29. března 2015)
Studentská výstava prezentující umělecko-ře-
meslné zpracování kovů skrze práce studentů 
SPŠ v Třebíči.
Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)
Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma 
Staré cesty, úvozy, aleje a pěšiny ze soutěže, kte-
rou již pojedenácté vyhlásilo Muzeum Vysočiny 
v Jihlavě. 
Kornelie Němečková – Kouzelné nůžky 
(do 26. dubna 2015)
Kdo by neznal znělku oblíbených Zpívánek. Ob-
rázky výtvarnice Kornelie Němečkové provází už 
několik generací dětí a jsou stále živé a poutavé. 
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
(do května 2015)
Retrospektivní výstava sklářského výtvarníka 
Jaroslava Svobody, zastoupeny jsou především 
sympoziální objekty i věci z autorských kolekcí, 
které tvořil jak před rokem 1989 ve Škrdlovicích, 
tak ve své soukromé sklárně v Karlově. 
Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)
Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. pu-
tuje a znovu nalézá zobrazovaná místa tradič-
ních krajinářů Vysočiny, jako například Josefa 
Jambora, Oldřicha Blažíčka, Rudolfa Hanycha 
a dalších.

Akce a vernisáže:
čtvrtek 5. března 2015 v 17 hodin 
Bohumil Puchýř /1914 -1985/ - výběr z malíř-
ského díla
Vernisáž retrospektivní výstavy k umělcovu loň-
skému 100. výročí narození. Během večera vy-
stoupí Pavel Haluza - zpěv a Giovanna Spáčilová 

- klavír. Výstava potrvá do 17. května 2015.
úterý 17. března 2015 v 17 hodin - NÁHRAD-
NÍ TERMÍN
Vitulka a její lásky
Poslechový pořad ke 100. výročí narození  hu-
dební skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Hudební 
ukázky budou proloženy čtením z dopisů a knih 
o krátkém životě a láskách této nadějné umělky-
ně, která milovala Vysočinu a okolí Třech Studní. 
Vstupné dobrovolné.
neděle 29. března 2015 v 16 hodin
Kytarový koncert prof. Vladislava Bláhy: 
Z českých autorů

Velikonoční kreativní úterky
úterý 24. a 31. března 2015 od 13:00 do 19:00
Během kreativního odpoledne si můžete vyzkou-
šet vždy dvě techniky. 
V prvním termínu půjde o Fimo kraslice a vystři-
hovánky ala Kornelie Němečková, v předveliko-
nočním týdnu si vyzkoušíte pletení z  pedigu a 
proutí, nebo si nazdobíte kraslice voskem. 

Ceny a bližší informace o dílnách najdete na 
webových stránkách HG.

Horácká galerie

1. 3. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12, 
Nové Město na Moravě, 566 616 901 
7. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
8. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
14. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
15. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
21. 3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
22. 3. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 
404, Svratka, 608 069 430
28. 3. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
29. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545

Chtěli bychom poděkovat všem známým, přá-
telům a příbuzným, že si udělali čas a přišli 
dne 29. 1. 2015 do smuteční síně naposledy 
se rozloučit s naším tátou Jurajem Modrákem. 
Zároveň děkujeme za projevení upřímné sou-
strasti a květinové dary.   Dcera Hana a syn Jiří

Akademie DDM - 8. 3. ve 14 hod. v KD 
Bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb 
pro děti – 28. 3. od 9 do 12 hod. v přísálí KD. 
Poplatek za stůl 50 Kč. Přihlášky a informa-
ce leona.marcinko@nmnm.cz, 777 768 152.

Pozvánka
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
zve na členskou schůzi, která se uskuteční 
19. 3. 2015 ve 14 hodin v KD. Od 13 hodin 
bude možné na místě uhradit členský příspěvek.
Program: Zahájení, zprávy o celoroční činnos-
ti, o hospodaření v roce 2014 a zpráva revizní 
komise, diskuse, usnesení, vystoupení harmo-
nikáře p. Dostála.

Mateřské centrum Lístek
Otevřená herna – pondělí 2., 9., 16., 23., 30. 3. 
od 9.00 do 11.30 hod. 
Rodiče si v  naší herně mohou popovídat, děti 
pohrát. Uvaříme vám čaj a kávu, abyste se zde 
všichni cítili dobře. Vstupné  20 Kč.
Mraveniště – úterý  3. 3. (Březen, do mraveniště 
vlezem), 10. 3. (Kytičky jarničky), 17. 3. (Zvířát-
ka - mláďátka), 24. 3. (Pá, pá, zimo – doma vy-
robené Morany půjdeme hodit do potoka), 31. 3. 
(Budou Velikonoce), od 9.00 hod. do 11.30 hod. 
Zveme rodiče a děti na společné hraní na uvede-

né téma.  Jedná se o blok rozvíjejících pohybo-
vých, rozumových a tvořivých činností. Vstupné  
50 Kč.
Trdlohrátky  - čtvrtek  5., 12., 19., 26. 3. 
Pro nejmladší děti a jejich rodiče bude připraven 
hravý program. Trdlohrátky budou probíhat ve 
dvou skupinách.
1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8.30 hod.
2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 3 let, začá-
tek 10.00 hod. Vstupné kurzovné.

Fotosoutěž
Horácké muzeum vyhlašuje fotosoutěž pro 
amatérské fotografy všech věkových katego-
rií. Do konce září můžete přinést nebo zaslat 
do muzea maximálně tři fotografie ve formátu 
A4, černobílé i barevné, na téma Život v našem 
městě. Snímky posoudí odborná porota, nejlep-
ší fotografie budou vystaveny a odměněny. 

Farmářský trh - kvalita od Dacerů
Tentokrát jsem se v rámci našeho seriálu o farmá-
řích, kteří se pravidelně zúčastňují farmářského 
trhu v Novém Městě, vydala na Fryšavu. Dace-
rovi začínali v roce 2011, kdy své první zákaz-
níky lákali na čerstvé, ještě teplé uzené maso ze 
své udírny. Dnes mají kromě pojízdné prodejny 
i kamenný obchod na Fryšavě (otevřeno v pátek 
a v sobotu, ale v nejbližší době chtějí otevírací 
dobu rozšířit). Maso stále udí v klasické udírně 
vytápěné dřevem a kromě uzeného nabízejí  za-
bíjačkové speciality, uzeniny a veškerý sortiment 
vepřového a hovězího masa. Firma má pět za-
městnanců – prodavačku, šoféra a tři řezníky. S 
provozem vypomáhají i členové rodiny – bratra-
nec a manželka pana Dacera. Jejich hlavní devizou 
je, že maso nakupují pouze od malých chovatelů, 

svých výhradních dodavatelů – statku hraběte 
Kinského a pana Bezoušky ze Ždírce, takže jsou 
jako málokdo schopni doložit původ masa a za-
ručit jeho kvalitu. Navíc se zvířata poráží přímo 
na Fryšavě a uzeniny jsou za tři dny nachystané 
do obchodu. Hovězí maso se nechává týden zrát. 
Můžete ho koupit vždy ve fryšavské prodejně nebo 
v pojízdné prodejně před Horáckou galerií, a to 
ve středu od 9 do 11 hod. a ve čtvrtek od 14 do 16 
hod. Dále pak v pátek od 14 do 15 hod. u Medinu. 
Samozřejmostí je prodej na farmářských trzích, 
které jim, jak říká k naší radosti pan Dacer, po-
mohly dostat se do povědomí lidí a rozšířit okruh 
zákazníků. Fotografie najdete na webu Horáckého 
muzea http://hm.nmnm.cz/farmarske-trhy-2/. 

-ah-
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Objevte svět Jana Štursy

Big Band a Dasha

Březen – měsíc milovníků knih

Na konci ledna otevřela Horácká galerie divácky 
zajímavou výstavu s tajuplným názvem Vcházení 
do obrazů. Iniciátorem výstavy je krajinný ekolog 
doc. Ing. Jan Lacina, CSc., který při projektu spo-
lupracuje s fotografy Josefem Ptáčkem a Petrem 
Halasem. Námět výstavy vychází z malířské tvor-
by krajinářů Vysočiny, a divák má tak jedinečnou 
možnost vidět, jak se za půlstoletí změnila místa, 
která na svých plátnech zachycovali malíři jako 
např. Oldřich Blažíček, Josef Jambor, Bohdan 

Lacina, Rudolf Hanych, Jaroslav Polanský a dal-
ší. „Vzrušujícím dobrodružstvím je hledat místo, 
v němž si kdysi krajinář postavil štafle, aby zobra-
zil sobě libý záběr. Nelze pak odolat touze do zá-
běru obrazu vejít. Radost z  objevení těchto ma-
lířských štací však může pokazit jejich současný 
stav,“ popisuje své dojmy z hledání doc. Lacina. 
Výstava zhruba čtyřicítky děl krajinářů Vysočiny 
s popisy současných míst nabízí podívanou nejen 
pro milovníky umění. Umělecká díla a fotogra-

fie jsou doplněna o mapy dané lokality, kde byl 
motiv zachycen. Je tak skvělým vodítkem pro 
rodiny s dětmi, případně turisty, aby se sami vy-
dali za svojí cestou poznání do přírody a cyklicky 
uzavřeli vývoj příroda – umělec – dílo – galerie – 
návštěvník - příroda. První kroky badatelů by tak 
logicky měly vždy vést do Horácké galerie, kde 
zaznamenané motivy převážně mezi Tišnovem 
a Svratkou můžete vidět až do 24. května 2015. 

-kuku-

V úterý 3. března 
v 19 hodin si ne-
nechte ujít v KD 
velkolepý koncert. 
Big Band Chru-
dim se představí 
s hvězdou muzi-
kálů Dashou. Big 
Band vznikl v roce 
1997 z řad chru-
dimských  nad-
šenců taneční a 
swingové hudby. 
Od roku 2008 di-

riguje orchestr Martin Profous. Dnes již se-
skupení koncertuje nejen v okolí Chrudimi a 
Pardubic, ale po celé  republice. Vstupné 180 
Kč v předprodeji, 220 Kč na místě. S Novoměst-
skou kartou můžete uplatnit 20% slevu. -red-

Opět nadešel měsíc březen, který je v knihov-
nách tradičně věnován čtenářům. Novoměst-
ská knihovna si i v letošním roce připravila 
pro své čtenáře řadu vzdělávacích a zajíma-
vých aktivit. Na dětském oddělení proběhne 
výtvarná soutěž pro celou rodinu s  názvem 
Sviť, sluníčko, sviť. Kdo z vás nebude malo-
vat a tvořit, může se zapojit do zábavných li-
terárních kvízů, kde si opět ověří své znalosti. 
V letošním roce si připomínáme 195. výročí 
narození významné české spisovatelky Bože-

ny Němcové. Jaká byla ve skutečnosti? Jaký 
měla původ? Na tyto a mnohé další otázky 
vám odpoví výstava Známá neznámá Bože-
na Němcová. Výstava proběhne ve studovně 
městské knihovny. Ve čtvrtek 12. 3. nabízíme 
prodej vyřazených knih a časopisů za zajímavé 
ceny. V pátek 27.3. budeme již popáté noco-
vat s dětmi v knihovně v rámci Noci s Ander-
senem. Tentokrát se ponoříme do večerníčků 
a pohádek Jana Drdy. Těšíme se na vás v  le-
tošním roce.    Pracovnice městské knihovny   

Malířská díla Vysočiny pohledem krajinného ekologa
Jak už jsme zmiňovali, letošní rok bude v No-
vém Městě věnován sochaři Janu Štursovi. Bě-
hem následujících měsíců bude připraveno ně-
kolik akcí spojených s jeho jménem, ale i dílem. 
Jednou z  nich je výtvarná soutěž Janův svět, 
kterou pro všechny bez rozdílu věku připravila 
ZUŠ Jana Štursy a Dům dětí a mládeže. Stačí 
do 30. dubna 2015 odevzdat jednu výtvarnou 
práci inspirovanou dílem tohoto významného 
sochaře. Může jít jak o práci plošnou, tak pro-
storovou, umělecká volnost je dána i v  tech-
nice provedení. Soutěž je sice dělena do šesti 
kategorií (do 6, 10,14, 18 let, dospělí, dospělí 

a děti) a zvlášť ještě pro jedince a kolektivy, ale 
vyhlašovatel si vyhrazuje právo cenu v  určité 
kategorii případně neudělit. Zato vítězové 
se mohou těšit nejen na společnou výstavu 
v galerii, ale i na hodnotné věcné ceny. Udělena 
bude také cena veřejnosti. Kritéria hodnocení 
nejsou složitá, hodnotí se originalita myšlenky 
a zpracování. Pokud váháte nebo nemáte zku-
šenosti s uměleckou tvorbou, ale rádi byste se 
zapojili, ZUŠ i DDM pro vás připravily tvoře-
ní zdarma. Keramický reliéf na téma „Tělo“ si 
můžete pod vedením Hany Jelínkové vyzkou-
šet v učebně umělecké školy na Monseově ulici 

12. 3. a 9. 4 od 18 hodin. Denisa Vodičková 
vás bude na stejném místě a ve stejný čas 18. 
3. a 1. 4. motivovat k vytvoření kašírované-
ho objektu ala Raněný. Markéta Doležalová 
a Alena Sobotková, lektorky z DDM, nabízejí 
v rámci této akce tvoření pro rodiče s  dětmi 
v kulturním domě. Keramický reliéf či portrét 
si tak vymodelujete ve dnech 9. 3. a 13. 4. od 9 
hod., nebo 10. 3. a 14. 4. od 17 hod. Propozice 
k soutěži a bližší informace o tvůrčích dílnách 
a přihláškách najdete na webových stránkách 
ddm.nmnm.cz/vytvarna-soutez-januv-svet. 

-kuku-

Bibliobox – služba pro čtenáře. 
Zapojte se do ankety
Pod názvem bibliobox se skrývá schránka o 
velikosti 117,5x75x75 cm, do které mohou 
čtenáři vrátit přečtené knížky v kteroukoliv 
denní i noční dobu. Bibliobox bývá umístěn 
venku. Pokud tedy nestihnete zajít do knihov-
ny v otevírací době, jednoduše dáte vypůjčené 
knihy do biblioboxu. Řada knihoven v České 
republice už tuto službu čtenářům nabízí, a 
vychází tak vstříc lidem, kteří nemají, většinou 
kvůli pracovnímu zaneprázdnění, čas knížky 
vrátit osobně. Také novoměstská knihovna 
uvažuje o zavedení biblioboxu. Rádi bychom 
proto znali váš názor. 

Anketní otázka zní: Využívali byste bib-
liobox? Máte zájem o zavedení této služby? 

1. Ano, knihy bych občas prostřednictvím bib-
lioboxu vrátil/a.
2. Ne, o tuto službu nemám zájem.

Odpovídat můžete elektronicky na adre-
se noviny.nmnm.cz nebo osobně vyplně-
ním formuláře v městské knihovně v KD 
a také v IC na Vratislavově náměstí. Anke-
ta bude probíhat do 15. dubna, výsledky se 
dozvíte v květnovém vydání  Novoměstska. 

-svj-

Sbírka motýlů
Spolek Lysina lenina za podpory Nového Měs-
ta, NKZ, ZUŠ Jana Štursy a Galerie Sokolíček 
pro vás opět připravuje multižánrový festival 
Sbírka motýlů. Ve dnech 4.-6. června 2015 se 
můžete těšit na několik divadelních scén, šapitó 
v městském parku, divadelní slavnost, předsta-
vení pro děti, mládež i dospělé, koncerty a mno-
hé další. Podrobnější informace o programu 
naleznete v dalších číslech Novoměstska.   -zs-

V lednu zemřel ve věku 67 let spolupracovník 
Horáckého muzea Ing. Jiří Gregor. Zaměst-
nanec Žďasu, a.s. stál u záměru i zprovozně-
ní Vírského mlejnku na dvorku muzea v roce 
1995. Při jeho pohybu využil rodových mly-
nářských znalostí způsobu přívodu vody na 
kolo. Dřevěné figurky také několik let uváděl 
do chodu a staral se o jejich údržbu i opravy. 
Mlýnek často stávkoval a bez včasné pomo-
ci Ing. Gregora by nemohl potěšit tak velké 
množství návštěvníků. Na jeho dobrovolnou 
a obětavou práci a radost darovanou lidem by 
se nemělo zapomínat. Zdena Chocholáčová

Bylo nás pjet, vlastně pět! 
„Velevážení Novoměstští! Na vědomost se dává, 
že jevištní prkna novoměstského kulturáku 
opět oprášili ochotníci,“ takto láká dvacetičlen-
ný soubor v čele s režisérkou Martou Mikšovou 
na představení Ochotníků z Novoměstska. Dva-
krát týdně se skupina pro divadlo zapálených 
lidí různého věku schází, aby vás za necelé dva 
měsíce vzali na cestu o sto let zpět, za partou 
pěti kluků a dalšími postavami, které znáte
i neznáte z  knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. 
Scénář si ještě vtipněji upravili, z malé části i dle 
Vlastimila Pešky, Petr Smékal a Marta Mikšová 

a prý i všichni účinkující, protože co postava, to 
originál. Uvidíte tak i Rychlé šípy nebo vodníka 
a koňskou hlavu, která mluví. Uslyšíte písničky 
tradiční i moderní, ale hlavně se budete skvěle 
bavit, jak slibuje pozvání ochotníků: „Ujišťu-
jeme vás, velectěné publikum, že nudit se roz-
hodně nebudete, humor je to milý a laskavý. Za 
drobný peníz si domů odnesete zážitků spoustu 
a budete chtít zhlédnout představení znova.“ 
Naplánováno je zatím šest představení, premi-
éra se uskuteční v sobotu 11. dubna 2015 v 18 
hodin v KD, vstupné symbolické 50 Kč. -kuku-

Je libo adrenalin, expedici nebo slackline? To 
vše, a pokud budete chtít, tak ještě více přináší 
6. ročník Expediční kamery. V sobotu 14. břez-
na 2015 od 17 hodin vás čeká v kulturním domě 
za 100 nebo 80 korun, jste-li studenti, skoro 
čtyřhodinový maraton čtyř hlavních filmů a čtyř 
bonusů s touto tematikou. Pokud chcete společ-
ně s Kilianem Jornetem otestovat svoji zdatnost 

a překonat rychlostní rekordy výstupů a sestupů 
všech nejdůležitějších hor planety, nenechte si 
ujít španělský film A Fine Line - Summits of my 
Life. Láká vás více voda a chystáte se v budouc-
nu přeplout Indický oceán na veslici? I amatér 
to přeci zvládne, si patrně řekli dva Britové ve 
snímku And then we swam režiséra Bena Fi-
nneye. Nebo snad milujete kolo? Co takhle 3 
200 km skrze Himaláje s  převýšením 50  000 
metrů? Nezapomeňte však během svých zastá-
vek pomáhat ostatním jako švýcarský huma-
nitární cestovatel Christoph von Toggenburg 
v  dokumentu Alegría. Svého zástupce v  top 
čtyřce má i Česká republika. Anče Kuchařová, 
Danny Menšík, Peeto Kučera, Lukáš Černý a 
Petr Voříšek cestují po Evropě a vytvářejí high-
line projekty v evropských horách. Jsou držiteli 
několika rekordů a vášniví slacklineři a lezci, 
kteří se odhodlali třeba i na největší ledovec 

kontinentu. Ve dvacetičtyřminutovém snímku 
Jana Šimánka Fyrst se tým nejlepších českých 
a světových slacklinerů vydává na Island, kde 
touží napnout vůbec první highline na ostro-
vě. A to není z  programu zdaleka vše. Více se 
o bonusových filmech dozvíte a trailery uvidíte 
na www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera. 

-kuku-

Expediční kamera pošesté

Diamantová svatba
Poslední lednovou sobotu proběhla v  Horác-
kém muzeu významná rodinná událost. Za 
účasti dětí, vnoučat i pravnoučat obnovili 
po 60 letech svůj manželský slib manželé 
Vlasta a Miroslav Böhmovi z  Nového Města 
na Moravě. Není nad romantičtější událost, 
než když po tolika letech vidíte stále lásku 

a vděčnost z  manželského soužití. Tím spí-
še, pokud požádáte své děti o ruku jejich ma-
minky. A že jde o výročí diamantové, tak jak 
jinak než s  novým prstýnkem. Blahopřejeme 
manželům Böhmových k  tak krásnému vý-
ročí a těšíme se za pět let na svatbě kamenné. 

Společenská a kulturní komise 

Novoměstská kulturní zařízení 
Nové Město na Moravě

vyhlašují výběrové řízení na pozici 
jevištní technik/kulturní referent

Nabízíme
- úvazek 1 na dobu určitou

- předpokládaný nástup 1. dubna 2015
- 8. platová třída

Přihlášku včetně životopisu je nutné ode-
vzdat do 17. 3. do 14.00 hod. v kanceláři 

NKZ, Tyršova 1001.
Bližší informace najdete na stránkách 

www.nkz.nmnm.cz.

Zveme zástupce neziskových organizací 
působících v Novém Městě na Moravě na

Kulatý stůl neziskových organizací a vedení 
města Nového Města na Moravě

ve středu 18. 3. 2015 v Kulturním domě 
od 17.00 hod., konferenční místnost č. 1

Program:
1. Vzájemná spolupráce neziskových organiza-
cí a města z pohledu vedení města
2. Představení aktivit zúčastněných organizací
3. Diskuse nad společnými možnostmi – tento-
krát na téma Nova Civitas

Březen v Horáckém muzeu
V březnu nás v muzeu čeká několik zajíma-
vých akcí. Do 22. března můžete navštívit vý-
stavu obrazů a kreseb novoměstského rodáka 
Jiřího Židlického, fenomenálního kreslíře 
divoce žijících zvířat, která se koná ke 120. 
výročí jeho narození. 26. března zahájíme 
výstavu k 70. výročí konce 2. světové války, 
na které uvidíte různé dobové dokumenty 
(plakáty, vyhlášky nebo fotografie) mapují-
cí významné události i všední život v období 
Protektorátu a osvobození Novoměstska. Vý-
stavu doplní zajímavé předměty z našich sbí-

rek. Ve vestibulu muzea budou od 16. března 
na dva týdny umístěny bannery neziskové 
organizace Chaloupky s.r.o. Příroda Vysočiny, 
věnované chráněným oblastem Kraje Vyso-
čina, s doprovodným programem o ochraně 
přírody pro děti ze základních škol. Banne-
ry vystřídá 31. března ve vestibulu výstava 
místní amatérské fotografky Jany Svobodové, 
která si focením zpříjemňuje důchodový věk.
Výstavu nazvala Kouzlo okamžiku. Farmářský 
trh bude v sobotu 14. března a těšit se může-
te i na další komentované prohlídky města. 

Termíny komentovaných prohlídek města v březnu: 15. března a 29. března vždy 
ve 13 hodin. Sraz v Informačním centru na Vratislavově nám. 114. 

Cena je 50 Kč / dospělí a 30 Kč děti a senioři.



V roce 1966 se přestala psát historie domu čp. 
99, který stál na Komenského náměstí v Novém 
Městě na Moravě. Byl prvním domem na náměs-
tí, který musel ustoupit prudkému rozvoji dopra-
vy a budování nového vzhledu náměstí. Z dneš-
ního pohledu je až neuvěřitelné, kde dům s  čp. 
99 vlastně stál. Pokud půjdete po pravé krajnici 

silnice směřující z Komenského náměstí k ná-
kupnímu centru BILLA a zastavíte se v místech, 
kde se k chodníku přimyká roh budovy zdejšího 
zámku, tak stojíte v místě, kde stávala zeď s hlav-
ním vchodem do domu. O něco níže pak byla vra-
ta do dvora a vjezd do stodoly, který se nacházel 
proti zámeckým vratům. Silnice se zde stáčela do 
tvaru písmene S, na straně Komenského náměstí 
procházela těsně podél zdi staré pošty, dole pod 
kopcem obtáčela roh zámku. Dům čp. 99 vzni-
kl v roce 1839 rozdělením měšťanského domu 
čp. 245, kdy manželé Čejkovi prodali část domu, 
od vrat do dvora směrem k zámku, pekařskému 
mistrovi Janu Jeřábkovi, a to z důvodu umenše-
ní svých dluhů. Po jeho smrti přešlo v roce 1854 
vlastnictví domu na jeho syna Hynka Jeřábka, 
též mistra pekařského. Roku 1894 dům koupil 
židovský obchodník Adolf Brady.  Z uvedeného 
vyplývá, že v průběhu 19. století dům poměrně 
často měnil majitele. Jediné, co domu zůstávalo 
vlastní, byla skutečnost, že zde bylo téměř po celé 
19. století provozováno pekařské řemeslo. V roce 
1896 celý objekt včetně pozemků, táhnoucích se 

od náměstí až k potoku Bezděčka, zakoupil pe-
kař Václav Zezulák s manželkou Františkou, kteří 
se se syny  Josefem a Adolfem do Nového Města 
přistěhovali z Chotěboře. Rodina se v novém by-
dlišti rozrostla o dcery Marii a Boženu. Živnost 

v období před první světovou válkou prosperova-
la a pekařství si ve městě a okolí vybudovalo dob-
rou pověst. Zvrat přišel v období 1. světové války, 
kdy syn Adolf narukoval do rakousko-uherské 
armády. Krátce po příchodu na ruskou frontu 
dezertoval, nějaký čas strávil v zajateckém táboře, 
ze kterého byl posléze poslán na práci na venkov. 
S ohledem na jeho gramotnost, uměl rusky číst 
i psát a přitom se vyznal v hospodaření, což byla 
v tehdejším Rusku schopnost málo vídaná, byl 
pověřen řízením prací na statku. Vstupem do 
československých legií v Rusku byla ukončena 
jeho práce na statku, což se neobešlo bez problé-
mů, a to z důvodu ztráty kvalifikovaného člově-
ka. Další životní pouť Adolfa Zezuláka na konci 
války byla určena činností československých legií 
na území Ruska. Poměry života za války způ-
sobily, že živnost byla na konci války zadlužena 
a na pokraji krachu. Změna k lepšímu započala 
po návratu syna Adolfa z války, což se stalo až na 
počátku roku 1921, kdy se do nově vzniklé vlasti 
vrátili poslední českoslovenští legionáři působící 

v Rusku. V roce 1923 přebírá živnost syn Adolf.  
O tom, že se v rukách nového pana mistra pekař-
ství rozvíjí, svědčí skutečnost, že po roce 1931 
je pekařská dílna od základu přebudována, je 
postavena nová parní pec, tehdy jediná od Ha-
vlíčkova Brodu po Tišnov, dílna je postupně vy-
bavena elektřinou poháněnými stroji na mísení 
a dělení (dávkování) těsta a  strojem na stáčení 
rohlíků. Zcela zásadní bylo vybudování nové pro-
dejny s výlohou a vchodem přímo z Komenského 
náměstí. Už v těchto dobách v pekařství praco-
valo pět zaměstnanců – dva tovaryši a tři učni. 
V roce 1924 se manželům Zezulákovým narodila 
dcera Věra a o šest let později druhá dcera, která 
dostala jméno Milada.  Jednoduché to v pekař-
ství nebylo ani v průběhu 2. světové války. Brzy 
po válce začala živnost opět prosperovat, avšak 
toto štěstí nemělo mít dlouhého trvání. V roce 
1947 ve věku 54 let předseda společenstva pe-
kařů, ruský legionář, dlouholetý člen městského 

zastupitelstva, lesní referent, člen pléna místního 
národního výboru, pan Adolf Zezulák umírá. Po 
jeho smrti živnost přešla na jeho manželku Marii 
a dceru Miladu, která musela ukončit studia a na-
stoupit do pekařství. Rodina si nemohla dovolit 
vydržovat  na studiích dvě dcery. Po únorových 
událostech roku 1948 byla v živnosti zavedena 
nucená správa a později byla živnost znárodněna. 
Marie Zezuláková byla nucena pekařství opus-
tit a musela přijmout práci v novoměstské tírně 
lnu. Dcera Milada pak do roku 1953 pracovala 
v pekařství jako prodavačka. Konec provozová-
ní pekařského řemesla v domě čp. 99 je spojen 
s výstavbou nové pekárny na Bělisku, v místech, 
kde nyní stojí Penzion Vrchovina. Do nově vznik-
lých prostor bylo převezeno vybavení Zezulákovy 
pekárny. Stroje pak byly pekárnou používány až 
do osmdesátých let, kdy byla pekařská výroba 
v rámci okresu Žďár nad Sázavou centralizována. 
A jaký byl další osud domu a pekařské dílny? Na 
okna a dveře dílny byly osazeny železné mříže 
a prostory poté sloužily jako sklad obuvi. Do 

vejminku nad prodejnou byli nastěhováni ná-
jemníci a majitelka až do likvidace domu obývala 
dva pokoje nad pekárnou. V zimních měsících 
roku 1966 byla zahájena demolice domu čp. 99, 
domu, který v sobě měl spoustu zajímavého 
a svým způsobem i tajemného. Například dře-
věnou pavlač, která zasahovala v horní části nad 
dvůr domu čp. 245, kde bývalo Štůlovo řeznictví 
a odkud bylo vidět do atelieru Vincence Makov-
ského, který býval u Zezuláků častým hostem, 

"černou kuchyň" se starou pekařskou pecí....   
Zbyněk Řádek
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Zezulákovo pekařství
Znovu na stopě
Vítejte u dalšího dílu stopařova průvodce po zmi-
zelém městě. Závěrem našeho posledního putová-
ní jsme prošli Žďárskou ulicí a nyní znovu stojíme 
na Palackého náměstí a hledáme čp. 97. Úspěšně! 
Ten dům jistě všichni dobře znáte, není to tak dáv-
no, co v  něm sídlilo informační centrum. Spolu 
s  dalšími domy tvoří blok oddělující Palackého 
a Vratislavovo náměstí. Z původní číselné řady tu 
najdeme i čp. 98 a 100. Postrádáme jen číslo 99, 
patřící kdysi městské strážnici, která stávala na 
Vratislavově náměstí před domem čp. 100. Ná-
sledující čísla již náleží „radniční“ straně náměstí. 
Začínáme číslem 101 nad schody, hned vedle na-
jdeme 102 a pak se před námi tyčí radnice s čp. 103. 
Dům, který vždy patříval k dominantám náměstí, 
není radnicí zase tak dlouho. Ještě do poloviny 19. 
století byste sem jako poslušní poddaní chodili pla-
tit vrchnosti předepsané dávky, neboť zde bývalo 
sídlo vrchnostenského důchodního úřadu. Pak se 
tu na sto let zabydleli vykonavatelé spravedlnosti. 
A když byl v roce 1949 zrušen novoměstský okres 
a s ním i zdejší okresní soud, přestěhoval se do 
opuštěné soudní budovy aparát místního národní-
ho výboru. Teď už tu máme přes dvacet let městský 

úřad, ale řada lidí ještě stále ze zvyku chodí na „ná-
rodní výbor“. V uličce mezi současnou (čp. 103) 
a starou radnicí (muzeem – čp. 114) nám mizí 
řada čísel. Nezbývá nám, než zabočit a zkusit je do-
hledat. V době přidělování domovních čísel (1813) 
byste z náměstí nevyšli na ulici lemovanou z obou 
stran řadou domů, ale na cestu, podél které bys-
te tu a tam minuli nějaký ten dům. Po levé straně 
jich stávalo šest (čp. 104–109), po pravé čtyři (čp. 
110–113). Na svých místech však dodnes zůstaly 
jen dva, a to čp. 108 a 113. Po krátké procházce 
dnešní Radnickou ulicí se dostaneme zpět na 
Vratislavovo náměstí. Zde po důkladné obhlídce, 
a zdůrazňuji slovo „důkladné“ – ono totiž samot-
né hledání domovního čísla dá někdy pořádně 
zabrat, zjišťujeme, že nám mezi muzeem (čp. 
114) a Halinou (čp. 126) žádné číslo nechybí. Ne-
znamená to, že by se na náměstí nikdy nebouralo 
a nestavělo z gruntu znova. Nevěříte? Dávejte po-
zor, co vám teď řeknu! Dům čp. 115, stojící hned 
vedle muzea, na první pohled nevypadá, že by byl 
o mnoho století mladší než jeho sousedé, ale je 
tomu tak. V  roce 1936 byl tehdejší lidový dům 
(první sídlo katolických spolků) zbořen a na jeho 

místě další rok slavnostně otevřen družstevní dům 
s  obilním skladištěm a kancelářemi raiffeisenky. 
Už tehdy se dbalo doporučení památkového úřa-
du, aby fasáda nového domu nenarušovala vzhled 
okolí. Zřetelné prvky funkcionalismu naopak na 
první pohled prozrazují relativní mládí domu čp. 
118. Dnešní sídlo firmy E.ON se na přelomu let 
1931/32 stavělo pro městskou spořitelnu. Z  ná-
městí tehdy zmizel „Obecník“, obecní hostinec 
s  přilehlou budovou obecního pivovaru. Kdo se 
diví, proč má nárožní budova školy dvě čísla po-
pisná (124/125), hned dostane odpověď. Po dlou-
hých a bouřlivých jednáních se v roce 1874 obecní 
výbor konečně usnesl postavit novou školní budo-
vu, a to i přes odpor značné části novoměstských 
obyvatel protestujících proti velkému zatížení 
městského rozpočtu. Na náměstí byly zakoupeny 
dva domy – čp. 124 a 125 – a na jaře roku 1876 zbo-
řeny. Během následujících dvou let byla postavena 
budova sloužící nejen jako škola, ale i jako radnice. 
Ne nadarmo mluvím o této straně náměstí jako 
o „radniční“. Vždyť jsme tu potkali hned tři radni-
ce. Tím pro dnešek končím a příště znovu na stopě.

Vít Křesadlo

Dům čp. 99

V příštím čísle: 
Drogerie 
u Krabců

Je až neuvěřitelné, kolik se v  Novém Městě na 
Moravě narodilo výtvarných umělců.  Jakoby 
právě tady bylo to nejlepší podhoubí pro růst 
jejich talentů. Jakoby ze starých rodných domů 
čerpali sílu, pracovitost a houževnatost svých 
předků. Také pekařský rod Zezuláků, který se 
v roce 1896 usadil v domě čp. 99 na Komenské-
ho náměstí, byl známý pracovitostí a poctivostí. 
Na dobrou pověst otce Václava Zezuláka navá-
zal syn Adolf. Vzal si za ženu Marii Vašicovou 
z Věchnova. Dne 3. srpna 1924 se jim narodila 
dcera Věra, o šest let později do rodiny přiby-
la dcera Milada. To ještě nikdo netušil, že se 
z  prvorozené dcery stane akademická malířka 
a uznávaná restaurátorka. V  rodném domě 
prožila šťastné dětství a mládí: „Na Komenské-
ho náměstí jsme měli takový dlouhý, úzký dům, 
široký šest metrů a dlouhý dvacet. Stál těsně 
u silnice, takže to nebylo jednoduché bydlení. 
Ale bydleli jsme uprostřed města, bylo tam pe-
kařství, dům byl plný hluku a vůně. U nás voněl 
neustále chleba a ta vůně domova mi zůstala 
zafixovaná natrvalo. Vjemy z  dětství jsou ne-
smírně silné, takže když jsem šla v  Praze třeba 
po Celetné ulici a z pekařství zavoněl chléb, tak 
jsem si okamžitě zase vybavila svůj domov.“
Tak vzpomínala Věra Frömlová v  rozhlasovém 
pořadu Na nedělní vlně Brna, který se vysílal 
31. března 1985.  Nové Město jí přirostlo k srdci 
i proto, že tu prožila svá školní léta. V roce 1942 

Dětství s vůní chleba

Adolf Zezulák v legionářské uniformě s dce-
rou Věrou

maturovala na zdejší reálce. Jejími spolužáky 
byli Arnošt Košík a Pavel Kopáček. „Moje stu-
dium měla vlastně na svědomí maminka mé ka-
marádky, paní Marta Hejnová, rozená Böhmo-
vá. Byla jednou z prvních děvčat, které mohly od 

roku 1905 studovat na reálce. Tato paní přemlu-
vila mého tatínka, aby mě nechal udělat zkouš-
ku na reálce. Profesor Alois Podloucký a sochař 
Vincenc Makovský se pak u tatínka přimluvili, 
aby mě pustil na akademii do Prahy. Ale z toho, 
že chci být malířkou, neměl vůbec radost.“
Po studiích už Věra Frömlová-Zezuláková 
v  Praze zůstala. Vdala se a začala pracovat 
v  restaurátorském ateliéru Národní galerie. 
Ta jí svěřila záchranu vzácných gotických des-
kových obrazů, např. Třeboňské madony nebo 
obrazů Mistra Theodorika   na hradě Karlštej-
ně. Ale Věra Frömlová nebyla jen vynikající 
restaurátorkou. Ve  volných chvílích se věnova-
la krajinomalbě a náměty čerpala i v  rodném 
městě. Podařilo se jí zachytit jeho původní 
venkovský charakter. Hradbu malých domků 
s  Harusákem v  pozadí. Vratislavovo náměstí 
s kostelem sv. Kunhuty. V roce 1980 se společně 
s  akademickým malířem Jindřichem Hegrem 
podílela na obnově sgrafit na zmíněném kostele. 
 Svůj rodný dům už ale známá restaurátorka 
nemohla navštívit. Ve druhé polovině šedesá-
tých let byl zbořen kvůli rozšíření silnice, která 
kolem něj vedla. Do Nového Města přijela Věra 
Frömlová  naposledy v  listopadu 1998. Přivez-
la tehdy svůj příspěvek do almanachu ke  105. 
výročí založení novoměstské reálky. Za pouhý 
měsíc – 26. prosince 1998 – však svou rodi-
nu a přátele opustila navždy.   Věra Rudolfová

Pohled z Komenského náměstí v roce 1931, 
zleva stojí dcery Věra a Milada s Adolfem Ze-
zulákem a učeň

Adolf Zezulák u parní pekařské pece

Sáček na pečivo Zezulákova pekařství



Máte rádi stará auta, veterány? Pokud ano, 
neváhejte a začtěte se do pohádkových 
příběhů publikace napsané Luďkem Lo-
pourem. Kniha pro malé i velké s názvem 
Bylo, nebylo … aneb Povídání pod kapo-
tou je právě v prodeji. Knížku s deseti au-
tomobilovými příběhy ilustroval Radovan 
Živný, známý mimo jiné tvorbou písko-
vých soch. 

Přestože je knižní novinka pohádková, 
pojednává o skutečných vozech, jež jsou 
v majetku žďárské akciové společnosti 
ZDAR. Ta byla i jedním z ofi ciálních auto-
dopravců nedávného biatlonového klání 
na novoměstských tratích. 

Kdo jiný by ostatně měl mít velmi po-
zitivní vztah k plechovým miláčkům, než 
pracovníci významné dopravní společnos-
ti? Každý z veteránů, o nichž se v knížce 
píše, má svoji bohatou historii. Ve ZDARu 
se s ní rádi chlubí například při Dni ote-
vřených dveří, který každý rok pořádají. 
Překvapeni a potěšeni tak bývají obyvate-
lé Křižánek, Dolní Rožínky, ale i obyvatelé 
„mírně vlnkované krajiny za Novým Měs-
tem na Moravě“, odkud plechoví miláčci 
pocházejí. Díky novému povídání by potě-
šeni mohli být dokonce i v dalekém sibiř-
ském Ojmjakonu, odkud je rovněž jeden z 
příběhů. 

Pokud se představitelům ZDARu, bez 
nichž by kniha nevznikla, podaří dotáh-
nout myšlenku vystavit nádherné kusy 
autobusové historie celoročně, budou mít 
radost jistě i všichni další milovníci historie 
z celé republiky. Vždyť pohled na výborně 

zrestaurovaná, a tedy zachovalá auta a 
autobusy, musí rozzářit oči i absolutní-
mu „motoanalfabetovi“. Sám autor knihy, 
Luděk Lopour, se netají tím, že do vozu 
umí natankovat a jeho znalosti o něm tím 
končí. „Autům vůbec nerozumím. Jsem 
taková blondýna, co se aut týče. A to nic 
proti blondýnám nemám,“ říká s úsmě-
vem. 

Po vlastním veteránovi Luděk Lopour 
netouží. „U mě by nedopadl dobře. Zapa-
dl by senem. Je lepší je nechat odborní-
kům a opravdovým fandům motoristické 
historie,“ dodává s tím, že psaní o těchto 
krasavcích mu šlo lehčeji, než kdyby se o 
ně měl starat. „Psát o nich mě bavilo. Mám 
takovou činnost rád. Zvlášť, když vím, ja-
kou historii ti miláčci mají. Jejich příbě-
hy jsou úžasné. Stejně jako jsou úžasné 
elegantní tvary starých závodních aut a 
jejich noblesa. Jsou prostě krásná,“ nechal 
se slyšet autor mimo jiné v rozhlasovém 
povídání v Českém rozhlase Region.

  
Kde knihu koupíte? 

Jak získal Randál své jméno? Dozvíte se 
v knížce o plechových hrdinech z regionu 

Kde knihu koupíte? 
Osmašedesátistránkovou knížku, která 
vyšla v nákladu 1 200 kusů, si může-
te zakoupit nejen v novoměstských 
knihkupectvích, na čerpacích stanicích 
společnosti ZDAR ve Žďáře nad Sáza-
vou v Jihlavské a Novoměstské ulici, 
ale i v její žďárské cestovní kanceláři 
v Sadové ulici. Lze si ji objednat i přes 
webové stránky fi rmy www.zdar.cz.

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

Pozemek k trvalému bydlení • rozloha: 581 m2

Ji íkovice u Nového M sta na Morav  • cena: 390 000 K
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 15. 3. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

 

 

 

Odpovězte na soutěžní otázky u jednotlivých zastavení naučné stezky a vyhrajte. Zábavný kvíz má 
speciální verzi pro děti i pro dospělé, připravte si telefon s připojením na internet a vyrazte poznávat 
Vysočinu! Začátek najdete v centru Maršovic u Nového Města na Moravě. 

 

Soutěžte s námi a s novou 
naučnou stezkou 

Projekt byl financován z prostředků 
Revolvingového fondu MŽP.  www.zdarskycr.cz 

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor 
ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající 
jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc s financováním 
ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

Nejnovější generace úsporných 
motorů

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

MOBILITA

PLUS

V případě financování 
se ŠKODA Finance

Největší zavazadlový prostor 
v dané třídě (530 l/1395 l)

AUTO ... s.r.o.
Havlíčkova 847
583 01 Chotěboř
Tel.: 605 298 109
www.auto-auto.cz

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

březen výstava Vstoupit do obrazu, Sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
březen výstava Photographia Natura 2014, Kornelie Němečková Horácká galerie
březen výstava Knihovnice doporučují... městská knihovna

do 22.3. výstava Jiří Židlický - obrazy / kresby Horácké muzeum
do 29.3. výstava Kovové variace Horácká galerie

1.3. 16:00 pro děti Začarovaný vůl kulturní dům
2. - 30.3. výstava Známá neznámá Božena Němcová městská knihovna

2.3. 15:00 vzdělání O ostrovech Karibiku,  přednáší doc. Ing L. Slonek, CSc. jídelna DPS
3.3. 19:00 koncert Big Band Chrudim a Dasha kulturní dům
4.3. 19:00 tanec Tančírna /tango, bachata/ kulturní dům
5.3. 17:00 vernisáž Bohumil Puchýř - výběr z malířského díla Horácká galerie
5.3. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Antarktida Caffé Stone
8.3. 14:00 ostatní Akademie DDM kulturní dům

10.3. 19:00 divadlo Kšanda kulturní dům
12.3.   9:00 ostatní Prodej vyřazených knih kulturní dům
12.3. 19:00 koncert Los Rumberos kulturní dům
13.3. 19:00 tanec Páteční party tančírna     /Quickstep & Country-Line-Dance/ kulturní dům

14.3.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
14.3. 17:00 film Expediční kamera - filmový festival kulturní dům
15.3. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města                                /také 29.3./ Horácké muzeum
15.3. 16:00 film Mikulášovy patálie na prázdninách, Francie 2014, 95 min. kulturní dům
16. - 27.3. výstava Příroda Vysočiny Horácké muzeum

17.3. 17:00 vzdělání Vitulka a její lásky, poslechový pořad k  výročí V. Kaprálové Horácká galerie
17.3. 20:00 film Klub poslední naděje, USA 2013, 117 min. kulturní dům
19.3. 17:00 koncert Koncert sólistů ZUŠ Jana Štursy aula gymnázia
19.3. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Bobři a lidé Caffé Stone
19.3. 20:00 ostatní Žehlírna kulturní dům
22.3. 17:00 divadlo Komediantská mysteria evangelický kostel
24.3. 13:00 workshop Velikonoční kreativní úterý: Fimo kraslice, vystřihovánky Horácká galerie
26.3. 16:00 vernisáž Výstava 70. výročí konce 2. světové války na Novoměstsku Horácké muzeum
26.3. 19:00 film Filmový festival Jeden svět kulturní dům
27.3. 18:00 pro děti Noc s Andersenem městská knihovna
28.3.   9:00 pro děti Bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti kulturní dům
29.3. 16:00 koncert Kytarový koncert prof. Vladislava Bláhy: Z českých autorů Horácká galerie
31.3. 13:00 workshop Velikonoční kreativní úterý: Pletení pomlázek, kraslice Horácká galerie
31.3. 16:00 vernisáž Fotografie Jany Svobodové Horácké muzeum

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM


