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V areálu nemocnice 
přibude zastávka

Lázně mají nového šéfa. Řešit bude 
dostavbu a úspěšný rozjezd  
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Lepší místo vyřešilo 
více než 40 problémů

Městské lázně nám rostou před očima. Dozdíva-
jí se vnitřní prostory, rozvádí se elektroinstalace, 
vzduchotechnika či bazénová technika. Stavbaři 
se již chystají na zastřešení objektu. Práce pro-
bíhají podle plánu, k tomu se umoudřuje počasí. 
Jarní měsíce zahájí projekt v čele s novým šéfem. 
Jednatelem společnosti Novoměstské služby, kte-
rá bude mít provoz lázní, ale také kamenolomu 
na starost, se stal Jiří Brychta z Havlíčkova Brodu. 
Členy výběrové komise zaujal nejen svou kon-
cepcí, ale také osobitým projevem. „Koncepce, 
které nám uchazeči zaslali, si byly většinou dost 
podobné, takže jsme vycházeli spíše z osobních 
pohovorů. Tam přesvědčil výběrovou komisi 
o  svých kvalitách, měl přehled o  dění ve městě 
a zaujal nás i  vlastní představou provozování 
lázní,“ popisuje místostarosta Nového Města 
Stanislav Marek. Jak sami členové přiznávají, 
vybírat nebylo až tak snadné. „Ve finále jsme mu-
seli zvolit jednoho ze tří kvalitativně vyrovnaných 
uchazečů,“ říká novoměstský starosta Michal 
Šmarda. Do výběrového řízení se přihlásilo cel-
kem 19 zájemců. Všichni museli předložit svou 
koncepci řízení a provozu. Jejich kvalitu mohla 
hodnotit také veřejnost. Vyvěšeny byly na webo-

vých stránkách města. „Zaznamenali jsme okolo 
dvou desítek reakcí. Byly věcné a nápomocné,“ 
doplňuje Šmarda. Nový jednatel nastupuje do 
své funkce 1. dubna. „Je třeba dohlédnout na 
kvalitní dokončení a plnění stavebního harmono-
gramu. Dále pak je třeba navázat kontakty s pří-
padnými zájemci na pronájem prostor v lázních, 
rozhodnout, co budeme provozovat sami, co pro-
najmeme.  Neméně důležité bude vybrat a vyško-
lit zaměstnance,“ nastiňuje první úkoly Brychta. 
Byť si stavbu lázní zvolili sami Novoměšťáci, 
někteří mají k  projektu výhrady. „Projekt přišel 
pozdě, a proto ho město staví bez dotací na vlast-
ní náklady, a to je pro mě špatně,“ poznamenává 
zastupitel za ANO 2011 Lubomír Buchta. Místo 
bazénu by chtěl stavět  sportovní halu vybavenou 
regenerační linkou a saunou. „Stála by na místě 
u fotbalového hřiště, a to za podmínek, že by se 
stavělo za dotace,“ dodává Buchta. Vedení města 
návrhy na zrušení rozestavěného projektu odmítá. 

„Máme rozdělanou práci, kterou je třeba dokon-
čit. Halu postavíme potom, tak jak jsme slíbili,“ 
uzavírá nové kolo debat Michal Šmarda.   -mah- 

Rozhovor s novým šéfem Městských lázní 
najdete na straně 3.
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Jan Hamáček: Městu chybí jen hala
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Restaurátoři oživí 
kašnu se sochou 
sv. Anny

Nové Město navštívil během své cesty po Vy-
sočině předseda Poslanecké sněmovny Jan 
Hamáček. Novoměstskou radnici pochválil za 
sportovní zázemí, které zde v posledních letech 
vzniklo a nyní je doplňováno bazénem. Jediné, 
co podle Jana Hamáčka ve Novém Městě ještě 
chybí, je sportovní hala. Tento vzkaz také napsal 

do pamětní knihy města. V nabitém programu 
si našel čas i na návštěvu firmy Sporten. Prohlé-
dl si také Vysočina Arenu, kde si vyzkoušel, jaké 
to je střílet z pozice biatlonisty. „Určitě se do 
Nového Města brzy vrátím a bude to na některý 
z velkých sportovních podniků. Ať už na biatlon 
nebo horská kola,“ přislíbil Jan Hamáček.  -svj-

Žďárská bez
kamionů
Provoz na doposud rušné Žďárské ulici bude 
klidnější. Chystá se totiž omezení provozu 
nákladních aut. Většina z  nich už neprojede 
úsekem od kruhového objezdu až po odbočku 
do ulice Dukelské. „Slibujeme si od toho, že 
ulehčíme městu od tranzitní nákladní dopra-
vy,“ říká starosta Nového Města Michal Šmar-
da. Výjimka se bude vztahovat pouze na auta, 
která budou mít označení zásobování. Zatímco 
náklaďáky z rušné ulice zmizí, nově tudy budou 
projíždět autobusy. Cesta mezi autobusovým 
nádražím a zastávkou u nemocnice bude nejen 
kratší, ale přinese také finanční úsporu. „Fir-
mě Zdar, která zajišťuje dopravu mezi Žďárem, 
Novým Městem a Bystřicí nad Pernštejnem, 
jsme platili za to, že jezdí od autobusového ná-
draží po silnici I/19 k zastávce nad nemocnicí, 
300 000 Kč ročně. A stejnou částkou přispíval 
i  Kraj Vysočina. Město i  kraj hradily prokaza-
telnou ztrátu firmy, která jí vznikla tím, že se 
autobusy vyhnuly centru,“ vysvětluje Šmarda.  
Vedle městské kasy by měli ušetřit také cestu-
jící, kteří si musejí za objížďku připlatit. Rozdíl 
mezi cestou k nemocnici a na nádraží činí 4 Kč. 
Zda-li jízdenka opravdu zlevní, bude známo od 
příštího roku, kdy bude platit nový jízdní řád. 
S navrácením autobusové dopravy do ulice 
Žďárská se pro cestující nabízí ještě jedna vý-
hoda. Mohli by využívat zastávku Pod nemoc-
nicí vybudovanou v  rámci provozu Novoměst-
ské dopravy. Tím pádem by již nemuseli chodit 
do kopce ke stávajícímu stanovišti autobusů. 

-mah-



 2 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2015

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

 3 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2015

Nové Město znovu ozdobí socha Jana Štursy
V pátek 20. března se u kulatého stolu v novo-
městském KD sešli zástupci radnice, památ-
kové péče, radní a odborníci přes architekturu 
a umění, aby společně vybrali sochu, která bude 
nově zdobit Nové Město na Moravě včetně jejího 

umístění. Vzhledem k tomu, že v letošním roce 
uplyne 90 let od smrti sochaře Jana Štursy, vy-
bíralo se právě z jeho děl. Do úvahy přicházela 
Sulamit Rahu, Toileta, Eva nebo Jan Hus. Po zvá-
žení všech možností se odborníci nakonec shodli 

na soše Jana Husa, od jehož smrti letos uplyne 
600 let. Navrhují ji umístit na zahradu evagelic-
kého kostela. Podrobněji se tomuto tématu bu-
deme věnovat v květnovém čísle Novoměstska. 

-svj-

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

V měsíci dubnu budou na stavbě Měst-
ských lázní pokračovat montáže zdravo-
technických instalací a elektroinstalací, 
dále rozvodů topení, vzduchotechniky a 
rozvodů bazénové technologie. Proběhnou 
přípravné práce na střeše nad vstupní čás-
tí a nad bazénovou halou bude zahájena 
montáž ocelové konstrukce jejího zastře-
šení. Poté se zedníci pustí i do omítek.  -svj- 

Připomínky vyslyšeny. 
V areálu nemocnice přibude zastávka  
Novoměstská doprava se dočká dalšího zlep-
šení. V  jízdním řádu přibude zastávka přímo 
v  areálu nemocnice. „K tomuto kroku jsme 
přistoupili na základě připomínek obyvatel,“ 
říká novoměstský starosta Michal Šmarda. Nej-
bližší zastávky jsou totiž pod a nad nemocnicí. 
Novou zastávkou se tak cestování zjednoduší. 
Již žádné zdlouhavé cesty či přecházení přes 
koleje. Umístěna bude před chirurgickým pa-
vilonem. Zprovozněna by měla být nejpozději 
1. září. „Jsme rádi, že zastávka v areálu nemoc-
nice vznikne. Hlavně starším pacientům umož-
ní komfortnější návštěvu lékaře,“ říká mluvčí 
nemocnice Roman Kratochvíl. Snáze se do 
nemocnice dostanou nejen místní, ale také do-

jíždějící. Jejím zřízením se nijak nenaruší chod 
nemocnice. Vadit nebude také projíždějícím 
sanitkám. Od běžného provozu bude zastáv-
ka částečně oddělena. V areálu se rozšíří cesta, 
kudy projíždějí auta, a také chodník bude širší. 
Zastávka musí splňovat potřebné parametry 
a musí být správně značena. Tím však změny 
týkající se hromadné dopravy nekončí. „Pro-
voz Novoměstské dopravy je a bude i nadále 
vyhodnocován,“ poznamenává Šmarda. V sou-
časné době se provádí studie o možném zřízení 
zastávky na starém sídlišti u Enpeky. Zvažová-
no je také ponechání současného odpoledního 
spoje do Petrovic i po dobu letních prázdnin. 

-mah-

Finanční dar 
pro NSS
Město poskytlo finanční dar NSS. Jde o část-
ku 15  000 Kč, za kterou budou pořízeny tera-
peutické pomůcky pro seniory a osoby s  po-
stižením. Organizace dlouhodobě poskytuje 
veřejnosti pečovatelskou službu nejen v  No-
vém Městě, ale také v  místních částech. -mah-

Parcely na 
Brožkově kopci 
Pozemky v lokalitě Brožkův kopec plánuje rad-
nice prodat. Sloužit by měly k budoucí výstavbě 
rodinných domů. V  současnosti se hledá inves-
tor, který by místo zasíťoval a připravil jednotlivé 
stavební parcely k  prodeji zájemcům o stavbu 
rodinných domů. Příslušný záměr je již zveřej-
něn na webových stránkách radnice. Město tím 
reaguje na zájem lidí bydlet ve svém.    -mah-

Lepší místo v Novém Městě vyřešilo už více než 40 problémů
Webová aplikace Lepší místo, kam mohou obča-
né zasílat své připomínky a sledovat, jak a kdy jsou 
řešeny, funguje v Novém Městě už 15 měsíců. Za 
tu dobu lidé poslali více než padesát námětů na 
zlepšení. Upozornili např. na poškozené zábradlí 
u mostu, prasklou kanálovou mříž, černou sklád-
ku, chybějící odpadkové koše či nefunkční veřej-
né osvětlení. Výčet nejčastějších připomínek na-
jdete pod textem. U jednotlivých námětů je také 
uvedeno, zda byl problém vyřešen, zda se řeší, 
nebo zda není možné situaci změnit. Třetí zmiňo-
vaná možnost nastala zatím jen jednou. Jednalo 

se o návrh na zřízení přechodu pro chodce mezi 
ulicí Budovatelů a chodníkem k autobusovému 
nádraží. Nový přechod zde nebylo možné zřídit 
vzhledem k dopravnímu omezení, a tak si lidé 
i nadále musí zajít o pár metrů dál ke stávajícímu 
přechodu u OK Marketu. Výhodou aplikace je, že 
můžete sledovat, v jakém stádiu řešení ten který 
problém je, včetně přesného zakreslení na mapě 
města. Pokud i vy víte o něčem, co by šlo zlepšit, 
aby se nám zde dobře žilo, neváhejte a do aplika-
ce se přihlaste. Najdete ji na www.lepsimisto.cz. 

-svj-

Areál zahradnictví má nového majitele 

Vybudování 
cyklostezky 
Město má k  dispozici studii o možnosti vybu-
dování cyklostezky od ulice U Jatek směrem 
k Černému rybníku a její napojení na stávající 
cyklostezku od Medinu k Vysočina Areně. Její 
autoři prověřovali několik variant, kudy by 
mohla trasa vést. Ze závěru studie  vyplývá, že 
propojení od ulice U Jatek ke stávající cyklo-
stezce u Medinu je průchozí a možné.    -mah- 

Nabídka práce
Novoměstské TS nabízí volná pracovní místa 
v oborech instalatér a zedník. Podmínkou je vy-
učení v oboru, minimální praxe 5 let a řidičský 
průkaz skupiny B, T. Zájemci mohou zasílat živo-
topis včetně fotografie na adresu petr.sustr@ts.
nmnm.cz, kde také najdete bližší informace.- svj-

Areál zahradnictví mění majitele. Jeho prodej 
již odsouhlasili zastupitelé. Do nových rukou 
putuje za 3,8 milionu Kč. Konečná cena tak pře-
konala vyvolávací cenu o 800 tisíc korun. Zájem 
přitom projevili tři kupci. O novém vlastníko-
vi rozhodlo výběrové řízení na určení pořadí. 
V něm zvítězil Jaroslav Pavelek. „Byl bych rád, 
aby bylo zahradnictví v Novém Městě zacho-
váno, a proto nejpravděpodobnější variantou 
je zachovat zahradnictví a pokračovat nadále 
v jeho činnosti,“ přibližuje plány Pavelek. Právě 
udržení provozu zahradnictví ulehčilo zastu-
pitelům rozhodování.  Stávající nájemci a sou-

časní provozovatelé zahradnictví opustí areál 
na konci roku. „Do té doby budeme fungovat 
a mít otevřeno,“ říká Milena Jirčíková. Důvo-
dem, proč se město odhodlalo k  prodeji, byl 
především chátrající stav areálu. „Nemovitost 
bude vyžadovat poměrně rozsáhlou rekonstruk-
ci,“ popisuje novoměstský místostarosta Stani-
slav Marek. Jen nezbytná rekonstrukce střechy 
si žádá statisíce korun. V  rámci rozhodování 
o budoucnosti areálu hrála roli také část nevyu-
žitých pozemků. Areál zahrnuje nejen obytnou 
budovu, skleníky, ale také samostatné pozemky.
 -mah-

Nejčastější problémy:
• rozbité či chybějící hrací prvky a další připo-
mínky týkající se dětských hřišť – 8 případů

• rozbitý chodník – 6 případů
• parkování aut na chodnících nebo v zákazu 
stání – 4 případy

• nález použitých injekčních stříkaček – 3 pří-
pady

• neudržovaná zeleň – 3 případy
• nefunkční rozhlas, ucpaná kanalizace, ohro-
žení spadlou větví, chybějící odpadkové koše 

– po 2 případech.

Nový šéf Městských lázní: Na prvním místě budou
spokojení občané města 

Jakým směrem chcete vést Městské lázně v No-
vém Městě na Moravě? 
V první řadě se seznámím s průběhem a harmo-
nogramem probíhajících prací. Mým dalším kro-
kem bude výběr vhodného pracovního týmu pro 
Městské lázně, protože se domnívám, že výbor-
né personální obsazení je nejdůležitější kapitál 
úspěšné firmy. Dále budu pracovat na marke-
tingové strategii firmy, navazovat kontakt s pří-
padnými zájemci na pronájem. Bude toho hodně.  

Co bude v případě rozjezdu Městských lázní 
nejdůležitější? 
Zvolit si spolupracovníky, které bude bavit dělat 
vše pro to, aby byli naši návštěvníci spokojeni, 
nastavit služby a cenovou politiku přijatelnou 
pro občany Nového Města a Vysočiny. Naplnit 
ambici města být centrem sportu na Vysočině.

Lázně se prozatím staví. Co Vás před samot-
ným otevřením čeká? Jaké úkoly je třeba ještě 
zvládnout?
Je třeba dohlédnout na kvalitní dokončení a plně-
ní stavebního harmonogramu. Navázat kontakty 
s případnými zájemci na pronájem prostor v láz-
ních, rozhodnout, co budeme provozovat sami, 
co pronajmeme. Vybrat a vyškolit zaměstnance.

Co bude stěžejním měřítkem provozu Měst-
ských lázní? 
Pro mě osobně bude na prvním místě spoko-
jený, odpočatý a zregenerovaný občan Nové-
ho Města a okolí, ale také spokojený návštěv-
ník - turista, který se do našeho regionu bude 
rád vracet.  Stejný cíl má jistě i novoměstská 
radnice, ale tu také bude zajímat, kolik bude 
tato služba pro občany stát. Mým úkolem 

bude vejít se do daného rozpočtu. Další měři-
telný cíl bude určitě návštěvnost našich lázní.

Máte již promyšlenou strategii, jak budete 
Městské lázně propagovat, tedy jak se dosta-
nete lidem „pod kůži“? 
Marketingová strategie je jedna z prvních věcí, 
kterými jsem začal. Musím pochválit své před-
chůdce. Od samého počátku byly lázně velmi 
pěkně prezentovány v médiích a v tomto ohle-
du se udělalo hodně práce, na kterou bych chtěl 
navázat. Dále bych chtěl využít kouzlo Novo-
městské karty na uplatňování slev, propagovat 
lázně mezi sportovci a školami. Využít i webovou 
reklamu - možná i billboardy a plakáty. Zamyslí-
me se i nad spoluprací s vlastníky a provozova-
teli ubytovacích kapacit v Novém Městě a okolí.

S jakými zkušenostmi přicházíte, o co se chce-
te ve své práci opřít? 
Jsem sportovec tělem i duší, jsem vytrvalý, ni-
kdy nic nevzdám, mám rád výzvy, rád rozjíždím 
nové věci a v neposlední řadě jsem rád úspěšný. 
Ve své práci se můžu opřít o manažerské zku-
šenosti z vedení 80 lidí, ekonomické zkušenosti 
z vedení banky a mých dvou firem, marketingové 
zkušenosti z jednání se sponzory pro sportovce 
a tvorbu propagace firem, včetně inzerce. Mám 
zkušenosti s pronájmem a správou nemovitostí. 
 -mah-

Jiří Brychta o sobě říká, že je sportovcem tělem 
i duší. Zároveň rád rozjíždí nové věci, k  tomu se 
může opřít o letité zkušenosti. Vedl banku, ro-
zumí  marketingu, orientuje se ve správě nemovi-
tostí. Ne náhodou se stal šéfem Městských lázní. 
Do nové práce nastupuje 1. dubna.

Přednáška městské policie měla úspěch
Doprava, bezpečnost a viditelnost chodce – 
takové bylo téma přednášky, kterou pro MO 
Svazu tělesně postižených připravila městská 
policie. „Strážmistr Jinek se výkladu zhostil na 
výbornou,“ pochvaloval si předseda MO STP 
Vladimír Přívara. Díky aktivním posluchačům 
policisté navíc získali řadu zajímavých připo-
mínek k tématu. Členové MO STP se rozhodli, 

že je v písemné formě předají dopravní komisi 
města. Patří mezi ně například chybějící chod-
níky na Lesní ulici, přechod mezi autobusovým 
nádražím a Billou nebo nevhodné umístění 
některých parkovacích míst určených pro tě-
lesně postižené občany.  „Věříme, že naše při-
pomínky pomohou,“ dodal Vladimír Přívara. 

-svj-
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Restaurátoři oživí kašnu se sochou sv. Anny 
Odlomené rohy na podstavci, poškozené hrany 
říms, místa znečištěná řasami a mechem, po-
škozený spodní schod, netěsnící tmel. To jsou 
hlavní problémy, které bude řešit restaurátor 
Josef Červinka z Nymburku, vítěz výběrové-
ho řízení. S restaurováním by se mělo začít 
1. května. Celkem bylo osloveno sedm restau-
rátorů, o práci projevili zájem čtyři. Obnova 
bude hrazena zčásti z dotace z Programu re-
generace městské památkové zóny a částečně 
z rozpočtu města a bude stát 243 170 Kč.  -svj-

Cyklo Aréna Vysočina pod dohledem Sportovního klubu  
Zahájení sezony v  Cyklo Aréně klepe na dveře. 
V  souvislosti s  jejím rozjezdem město připravuje 
smlouvu se Sportovním klubem NMnM, který 
pak bude mít na starost správu singletracků. Půjde 

o pravidelnou kontrolu tratí, jejich údržbu a opra-
vy. V  rámci správy bude SK pravidelně předávat 
informace o aktuálním dění v Cyklo Aréně na webu 
http://www.vysocina.bike/. Schválen byl také ná-

vštěvní řád, ze kterého vyplývají všeobecná pravidla, 
opatření v  případě mimořádných událostí či po-
vinnosti návštěvníků. Sezona v Cyklo Aréně bude 
zahájena 15. dubna a potrvá do 31. října.     -mah-

Výzva pro nominaci ocenění sportovních osobností 
a výkonů za rok 2014 
Komise pro sport, mládež a volný čas připravu-
je i v letošním roce ocenění významných osob-
ností v oblasti sportu za rok 2014. V souvislosti 
s tím se obracíme na všechny občany a sportov-
ní i tělovýchovné organizace s žádostí o dodání 
nominací a návrhů na toto ocenění. Oceněným 
může být jednotlivec či kolektiv v kategorii 
žáků, juniorů a dospělých, který v  uplynulém 
roce dosáhl významného úspěchu a reprezen-
tuje v oblasti sportu Nové Město na Moravě. 

Oceněna bude zejména účast na mistrovstvích, 
v evropských a světových pohárech a v dalších 
vrcholových soutěžích. Komise uvítá i nomi-
nace na úspěšné trenéry a význačné osobnos-
ti, které zasvětily svoji práci podpoře, rozvoji 
a propagaci sportu a tělovýchovy. Jednotlivé 
nominace mohou zasílat občané i sportovní 
a tělovýchovné organizace na stanoveném tis-
kopise, který je možné vyzvednout si na poda-
telně MěÚ, nebo si jej zájemci mohou stáhnout 

z webových stránek města.  Zároveň je na webo-
vých stránkách města uveřejněna Metodika 
Rady města Nového Města na Moravě pro oce-
nění významných počinů a osobností v oblasti 
sportu a tělovýchovy, která stanoví bližší pod-
mínky pro zasílání návrhů na ocenění. Vyplně-
né tiskopisy návrhů na udělení ocenění budou 
přijímány na podatelně MěÚ v Novém Městě 
na Moravě do 20. dubna 2015 do 17:00 hodin. 
PhDr. Žofie Řádková, tajemnice komise, -mah-

Vybudovat zásobník sněhu? Kalendář akcí říká ano 
Velké zimní podniky si žádají velké množství 
sněhu. Pokud nespadne z  nebe, je třeba si po-
moci jinak. Pořadatelé tak plánují v  Novém 
Městě výstavbu celoročního zásobníku sněhu. 
Jeho kapacita má činit 70 tisíc kubíků. S  ohle-
dem na prosincový termín konání závodů Svě-
tového poháru v  biatlonu v  roce 2016 získává 

tento plán jasnější obrysy.  „Chceme mít každý 
rok zásobu sněhu na další sezonu. Výstavbu 
plánujeme v příštích dvou letech tak, abychom 
už měli sníh připravený na sezonu 2015/16,“ 
říká předseda organizačního výboru SP v No-
vém Městě Jiří Hamza. Zásobník připomí-
ná betonový sarkofág, který se po naplnění 

sněhem uzavře poklopem. Aby sníh netál, je 
zásobník izolován silnou polystyrenovou vrst-
vou.  K tomu je zasypán metrovou vrstvou pilin 
a přikryt izolační fólií. „Podobný zásobník mají 
již v několika lyžařských střediscích. Například 
ve švédském Östersundu, finském Muoniu 
i v Rusku a Německu,“ uzavírá Hamza.  -mah-

Další zpravodaj
Květnové číslo Novoměstska bude mít uzávěrku 
ve středu 15. dubna 2015. Své příspěvky a osobní 
inzerci zasílejte na adresu zpravodaj@nmnm.cz. 

Začíná revitalizace areálu nemocnice 
V  těchto dnech začíná dlouho připravovaná 
revitalizace zeleně v  celém areálu novoměst-
ské nemocnice. „Projekt na dalších patnáct 

- dvacet let ošetří a zkvalitní zeleň v nemocni-
ci, navíc dá celému areálu jednotný architek-
tonický ráz,“ vysvětluje technický náměstek 
Vladimír Zelený. V průběhu první etapy úprav 
bude vykácena asi stovka přerostlých, poško-
zených či nevhodných stromů. Zároveň bu-
dou prováděny tzv. zdravotní a výchovné řezy, 
omlazovací práce na dřevinách a samozřejmě 
výsadba nových stromů a keřů, které nahra-
dí ty vykácené. V  rámci druhé etapy bude 
založen nový trávník. Půjde o téměř 3,5 ha 
plochy. Kompletně by měly být úpravy zele-
ně dokončeny v červenci. „Práce na revita-
lizaci samozřejmě mírně omezí provoz jak 
v  parku, tak v celém areálu. Omlouváme 
se návštěvníkům a pacientům za případné 
komplikace a hluk. Věříme, že výsledek re-
vitalizace bude stát za to,“ dodal Vladimír 
Zelený. Revitalizace zeleně vyjde celkem na 
2,5 milionu korun, 75 % poskytne evropský 
fond a Státní fond životního prostředí. O re-
vitalizaci vás budeme průběžně informovat.  

-krch-, -mah-

ČSÚ šetří životní 
podmínky 

Český statistický úřad organizuje v  letošním 
roce výběrové šetření o životních podmínkách 
domácností v ČR. Jde o sběr údajů o sociální 
a ekonomické situaci, který probíhá v 32 evrop-
ských zemích. Dalším cílem je získat data pro 
výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudo-
by. Šetření bylo odstartováno na konci února 
a potrvá do 15. května. Na starost jej budou mít 
vyškolení tazatelé. Průkaz tazatele s přísluš-
ným pověřením včetně občanského průkazu 
opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. 
Případné dotazy oslovených občanů je možno 
získat u pracovníka Krajské správy ČSÚ pově-
řeného řízením šetření Životní podmínky 2015 

- paní Jana Daněčková, tel. 568 840 176, mobil 
731 622 004, e-mail jana.daneckova@czso.cz. 

Sloup se sv. Annou byl vztyčen v roce 1727 na památku požáru v roce 1723 a z vděč-
nosti, že město bylo uchráněno před morem a cholerou. Původně byl ve čtyřhranném 
spodním pilíři zasklený výklenek se soškou ležící sv. Rozálie – uznávané ochránkyně 
proti moru. Kašna, jak ji známe dnes, zde byla postavena v roce 1875 a sloup na ni pře-
místěn, ale už bez spodního pilíře. Nově zde pak byly umístěny sochy čtyř světců.  -svj-

Den Země - Neváhej a choď
Ve dnech 24. a 25. dubna můžete udě-
lat něco pro své zdraví a zúčastnit se 
akce s názvem Den Země ve Žďárských vrších 
aneb neváhej a choď.  Připraveny budou trasy od 
6 do 100 km. Start a cíl je v budově Horáckého 
muzea. Trasa 100 km startuje 24. 4. ve 20:00. Tra-
sy od 25 do 50 km 25. 4. v 7:00 a trasy od 5 do 15 
km ve stejný den od 10:00 hod. Cenu startovného 

stanovili organizátoři na 2 Kč za kilometr, pro 
dvě nejkratší trasy 30 Kč/osoba. V ceně startov-
ného je účastnický list, popis zvolené trasy, vstup-
né do muzea a drobné občerstvení. Nejkratší tra-
sy jsou doplněny tvořivými dílnami a jsou vedeny 
prostřednictvím hry questing po známých i méně 
známých místech Nového Města na Moravě. 
 -red-

Svoz odpadu o Velikonocích
V  sobotu 4. 4. bude proveden náhradní svoz 
za Velikonoční pondělí 6. 4. pro ulice Němec-
kého, Němcova, Jamborova, Podlouckého, 
Blažíčkova, Dukelská, U Jatek, Veslařská, Bě-
lisko, Na Výsluní, Lesní, Polní, Policie Praha, 
Zahradní, Včela, Sportovní, L. Čecha, Ma-
kovského, Šimkova, Štursova, Tyršova – od 
ul. Žďárské po křižovatku L. Čecha, Radnická. 
Dále pro Rokytno, Studnické Paseky, Stud-
nice, Maršovice, ul. Maršovská, Nad Měs-

tem, Modřínová, Smrková, Borová, Jedlová, 
Bezručova, Wolkerova, Čapkova, Mrštíkova, 
Kárníkova, Vančurova, Olbrachtova. Vlastník 
svozové nádoby je povinen zajistit přistavení 
sběrných nádob ve večerních hodinách před-
chozího dne nebo v ranních hodinách svozové-
ho dne (nejpozději do 5 hod.). Pokud nebude 
sběrná nádoba přistavena v  daném termínu, 
bude vyvezena až při dalším řádném svozu. 

TS, -red-

Anketa: Umístění jarmarků 
a farmářských trhů 
Pět jarmarků ročně a osmnáct farmářských trhů 
patří mezi oblíbené akce na Vratislavově náměstí. 
Navštěvovali jsme je jak v parku před Horáckou 
galerií, tak ve spodní části náměstí poblíž Horác-
kého muzea. Obě místa mají svá plus i minus. Po 
rekonstrukci jsou v parku nově připravena sta-
noviště pro prodejní stánky včetně připojení na 
elektřinu. V létě je zde navíc příjemný stín stro-
mů. Rozšířená cesta před Horáckou galerií nyní 
umožňuje pohodlné nakupování. Spodní část ná-
městí oproti tomu nabízí dostatek prostoru pro 
větší akce. Zajímal by nás váš názor. 

Zapojte se do ankety a odpovězte na otázku – Jar-
marky a farmářské trhy by se měly:

1. Pořádat ve spodní části Vratislavova náměstí. 
2. Pořádat v parku před Horáckou galerií.
3. Farmářské trhy v parku před Horáckou galerií,    
     jarmarky ve spodní části náměstí.

Pozor! Anketa bude probíhat pouze čtrnáct dní, 
a to od 1.3. do 15.3. Hlasovat můžete elektronic-
ky na noviny.nmnm.cz nebo osobně v městské 
knihovně.       -svj-

Pomoc pečujícím
Pečujete doma o někoho blízkého? Potřebuje-
te vypůjčit pomůcky, pomoci, poradit?  Zajímá 
vás, jak to zvládají ti druzí?  Máte zkušenosti, 
postřehy a rady, které můžete a chcete předat 
ostatním? Potřebujete pomoc, protože vy sami 
jste vystaveni vysokým nárokům, které na vás 
klade péče o vaše blízké? Rádi byste se setkali 
s  ostatními neformálními pečovateli, nebo je 
pro vás přijatelnější varianta ta, že vás navštíví-
me u vás doma a pomůžeme? Nabízíme pomoc 
pečujícím osobám a podporu formou pravidel-
ných setkávání, která by probíhala v Domě s pe-
čovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město 
na Moravě. Na setkání může přijít každý, koho 
tato problematika zajímá. Smyslem setkání je: 

• pomoci účastníkům zvládnout jejich nelehkou 
situaci, 

• poskytnout informace o sociálním poradenství 
(dávky, na které mají nemocné osoby a pečující 
nárok, jak a kde je vyřídit),

• dát praktické rady k poskytování péče (kompen-
zační, polohovací pomůcky),   

• zapůjčit na nezbytně nutnou dobu potřebné po-
mocné, rehabilitační a kompenzační pomůcky, 

• vyjasnit individuální důvody a postupy ošetřova-
telské péče.

V  budoucnosti by měly být součástí setkávání 
také přednášky odborníků (lékařů, zdravotních 
sester, odborných a sociálních pracovníků). 
Chtěli bychom, aby setkávání probíhala pravidel-
ně, a to v odpoledních hodinách. První setkání se 
uskuteční v úterý dne 21. dubna od 15 hodin. In-
formace najdete na našich webových stránkách 
http://nss.nmnm.cz. Pokud vás naše nabídka 
oslovila a rádi byste se  zúčastnili, kontaktuje 
prosím do 15. dubna 2015 metodika NSS na 
tel. čísle 566  598  105 nebo  702  152  946. Kon-
taktovat můžete také sociální pracovnici MěÚ 
v Novém Městě na Moravě na tel. 566 598 425.  

Ing. Hana Janů, ředitelka NSS
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NOVOMĚSTSKO
Mateřská škola v Pohledci slaví 40 let své existence

Tablet 
kamarádem?

Hasiči navštíví 
Regensburg
Slavkovičtí hasiči se opět chystají na zájezd do 
partnerského Regensburgu, s  nímž dlouho-
době spolupracují v  rámci projektu Comenius 
Regio. Termín odjezdu už je jasně daný, zájem-
ci z  řad SDH Slavkovice odjedou 30. dubna. 
V  Regensburgu je pro ně připraven zajímavý 
program. Ještě týž den je ve večerních a noč-
ních hodinách čeká společná hlídka májky. Ta 
se asi bude týkat především mladších ročníků 
a dobrovolníků. Pro ostatní bude přichystáno 
příjemné posezení v hasičárně. První květen 
oslaví hasiči prací i zábavou, čeká je společné 
stavění májky v  uniformách a slavnostní pro-
gram s hudbou. V sobotu 2. května si budou 
moci prohlédnout okolí Regensburgu.    -hzk-

Dvacet studentů novoměstského gymnázia, kte-
ří se mohou pochlubit mimořádnými úspěchy 
na celostátní i mezinárodní úrovni, představil 
starostovi Michalu Šmardovi ředitel školy Mgr. 
Jiří Maděra. Byl mezi nimi například atlet Ka-
rel Kulíšek, jehož výkony pravidelně plní spor-
tovní stránky Novoměstska, nebo biatlonisté 
Jan Burian, Martin Klouda a Anna Tkadlecová. 

„V současné době se k nám hlásí studenti z celé 
republiky. V dohledné době budeme muset řešit 

ubytování těchto studentů, kterých stále přibý-
vá,“ řekl Jiří Maděra. Studenti by tak v budouc-
nu mohli využívat Centrum olympijské přípravy, 
v jehož rámci by měl vzniknout internát pro mla-
dé sportovce. Starostovi města se představili také 
vítězové nejrůznějších vědomostních soutěží. 
Simona Nevrklová, vítězka mezinárodní překla-
datelské soutěže Juvenes translatores (psali jsme 
o ní v březnovém čísle Novoměstska), Jaromír 
Chroustovský, který získal 3.  místo v celostát-
ním kole soutěže Young Demosthenes a spolu s 
Annou Laštovičkovou postoupil do celostátního 
kola soutěže Evropský parlament mládeže 2015. 
Nechyběla Lenka Chrástová, která překvapila 
článkem v angličtině v časopisu R+R. „Získala 
1. místo v celorepublikové soutěži tohoto anglic-
kého časopisu. A byla tak dobrá, že porotci volali, 
zda jí s textem nepomáhal učitel angličtiny. Ten 
se ale o účasti dozvěděl až z tohoto telefonátu,“ 
smál se Jiří Maděra. Studenti měli možnost se 
starosty Michala Šmardy a místostarosty Sta-

nislava Marka na cokoliv zeptat. Hovořilo se 
o Městských lázních, zásobníku sněhu, který by 
měl být vybudován ještě letos u Vysočina Areny 
(bližší informace připravujeme do květnového 
Novoměstska), nebo o tom, jak těžké, či snadné 
je se na jednotlivé soutěže a závody připravit. Ně-
kteří studenti také prozradili, čemu se chtějí po 
ukončení studia věnovat. „Jsem rád, že se naše 
gymnázium může chlubit takovými úspěchy. Ne-
jde jen o sport, ale také o přírodní a humanitní 
vědy, stejně jako o informační technologie. Díky 
zapojení do evropských projektů jsme se vý-
znamně posunuli ve vybavení školy, spolupracu-
jeme se školami ve Francii, Belgii i Polsku. Srov-
nali jsme krok s okolními školami a v některých 
případech jsme na tom lépe,“ dodal Jiří Maděra. 
Setkání zakončil starosta města Michal Šmarda 
slovy: „Rád se setkávám s chytrými lidmi. Člověk 
se od nich vždy něco naučí a nikdy neslyší, proč 
to nejde, kdo za neúspěch může a další výmluvy.“
 -svj-

Úspěšní studenti gymnázia navštívili radnici

Dobrá zpráva - maturanti pomohli 
Studenti   8. A  novoměstského gymnázia se 
rozhodli k nevídanému počinu, když začátkem 
února věnovali 7000 Kč dětem v nepříznivé ži-
votní situaci. Dar pomůže nízkoprahovému za-
řízení pro děti a mládež EZOP, které je součástí 
Portimo, o.p.s., uspořádat pro klienty prázdni-
nový letní tábor. Na podrobnosti jsme se ze-
ptali Anny Laštovičkové, jedné ze studentek:

„Peníze jsou částí výdělku z našeho maturitní-
ho plesu, který se konal 14. listopadu.  Jelikož 
se nám sešlo trochu víc, než jsme čekali, řekli 
jsme si, že je zbytečné nechávat si celou část-

ku jen pro sebe. Darovat peníze na charita-
tivní účely nám přišlo jako fajn krok, tak aby 
z našeho plesu měl užitek i někdo jiný než 
jen naše třída.  Chtěli jsme podpořit nějakou 
místní organizaci, nejlépe přímo z Nového 
Města.  Portimo, o.p.s. zastřešuje celou řadu 
služeb a myšlenka letního tábora EZOPu 
se nám líbila, proto jsme souhlasili s využi-
tím peněz právě na tuto konkrétní aktivitu.“ 
Maturanti, jste skvělí, vašeho zájmu 
a podpory si vážíme a moc za ně děkujeme! 

Ruth Šormová, Portimo, o.p.s. 

„Mami, tati, já chci tablet. Mají ho už všichni ve 
třídě!“ Už jste tuto větu slyšeli? Předpokládáme, 
že ano. Moderní technika ovlivňuje život dětí 
v  čím dál větší míře. Mnoho rodičů se zamýšlí, 
zda a kdy koupit dítěti první chytrý telefon, tablet 
či notebook. O tablet si říkají již děti předškolní-
ho věku. Ačkoli se to nemusí na první pohled zdát, 
může být tablet velkým pomocníkem při vzdělá-
vání.V  sociální službě Raná péče organizace 
Portimo, o.p.s. využíváme tablety pro výuku dětí 
se zdravotním postižením nebo s opožděným vý-
vojem. Pomocí speciálních vzdělávacích aplikací 
rozvíjíme zrakové vnímání, paměť, pozornost 
a další kognitivní funkce. Děti se na tabletu mo-
hou naučit barvy, tvary, písmena, číslice. Při práci 
s ním dodržujeme několik zásad, které doporuču-
jeme zavést u všech dětí. Volte aplikace vhodné 
pro věk dítěte. Vybranou aplikaci si nejprve 
vyzkoušejte sami, naučte se ji správně ovládat 
a až poté dítě s danou aplikací seznamte. Tablet 
dávejte dítěti na vymezený čas, používejte např. 
kuchyňskou minutku k omezení času stráveného 
s ním (po zaznění signálu tablet vypněte). A to nej-
důležitější! Nenechávejte tablet dítěti volně k dis-
pozici, pracujte společně. Buďte dítěti průvodcem 
v počítačovém světě! V případě zájmu se k nám 
můžete objednat na bezplatné poradenství na te-
lefonních číslech 739 035 430 nebo 731 117 109. 
Rády vám poradíme s  vhodnými aplikacemi, 
ovládáním tabletu či vám ukážeme náš osobní 
počítač vybavený speciálním příslušenstvím 
pro děti. Pracovnice Rané péče Portimo, o.p.s., 
Mgr. Jitka Popelová a Michaela Svobodová, DiS.

Na zkušenou do Německa

Šikovní řemeslníci se neztratí u nás v Česku ani 
v zahraničí.  Přesvědčili se o tom vybraní žáci SOŠ 
Bělisko z učebních oborů Tesař, Truhlář, Opravář 
zemědělských strojů a Zedník, kteří absolvovali 
třítýdenní odbornou praxi v německém průmys-
lovém městě Chemnitz. V rámci společného pro-
jektu školy a Řemeslnické komory měli možnost 

zapojit se do práce v německých firmách a zažít 
realitu pracovního dne na vlastní kůži. Zedníci 
Jaromír Nedvěd a Ondřej Sobotka například 
jezdili se svojí firmou na stavbu školy do Lipska 
a tesař Michal Kuchta pomáhal při generální 
rekonstrukci kostela. Truhlář Petr Pokorný si vy-
zkoušel ruční i strojní práci v rodinné truhlářské 
firmě a opraváři Miloš Bukáček a Jakub Novot-
ný pomáhali s opravami vozů BMW a Mercedes. 
Během tří týdnů nasbírali kluci mnoho nových 
zkušeností, vyzkoušeli si nové technologie, pra-
covali s  moderními stroji a kvalitním nářadím. 
Museli se vypořádat s  každodenními problémy, 
domluvit se v  práci i mimo ni. Při kulturních 
a sportovních akcích si zde našli nové přátele. 
Společně se proto těšíme na další spolupráci. Na 
podzim přivítáme německé přátele u nás ve škole 
a na začátku roku 2016 jim návštěvu oplatíme.  

Mgr. Milada Ondráčková, SOŠ Bělisko

Pohledecká mateřská škola letos slaví 40 let. 
V sobotu 25. dubna proběhne od 9 do 17 hod. 
Den otevřených dveří. Srdečně zváni jsou nejen 
bývalí žáci, ale také zaměstnanci a široká veřej-
nost. Součástí oslav bude vystoupení dětí MŠ 
a ZŠ v místním kulturním domě, a to od 14 hod. 
Pro všechny návštěvníky je připraveno občerst-
vení.    Nové Město na Moravě má kromě dvou 
školek přímo ve městě také dvě v místních čás-
tech, a to právě v Pohledci a ve Slavkovicích. 

-svj-

Karnevalové veselí v Rokytně

Tělocvična někdejší rokytenské školy se znovu 
zaplnila dětmi. Každoroční karneval přilákal 

nejen nejmenší obyvatele Rokytna, ale také děti 
ze širokého okolí. „Letošní karneval se vydařil, 
přišla spousta dětí, a to i přes chřipkovou epi-
demii. Děti byly plné energie a nás, organizá-
tory karnevalu, řádně unavily,“ potvrdila jedna 
z  pořadatelek Lucie Ondrová. Stejně jako vloni, 
předloni a další roky se o zábavu pro ty nejmenší 
postarali zejména členové místního SDH. „Sna-
žíme se dodržovat tradice a tak trochu se stará-
me i o kulturu v obci. Kromě dětského karnevalu 
organizujeme rok co rok také Rokytenskou har-
moniku aneb setkání harmonikářů, Dětský den 
a také nějakou tu taneční zábavu,“ informoval 
jednatel SDH Rokytno Miroslav Lukeš. Příprava 
karnevalových soutěží a dalších nezbytností není 
díky zkušenostem z  minulých let až tolik nároč-
ná. „Přípravy karnevalu nebyly příliš zdlouhavé, 
protože za těch pár let, co to připravujeme, už 
každý ví, co je třeba udělat. Týden předem jsme 
se domluvili na soutěžích a rozdělili jsme si úkoly 

– co kdo nakoupí, co je potřeba přinést,“ uvedla 
Lucie Ondrová. K  dílu musel přiložit ruku kaž-
dý. „O výzdobu tělocvičny a průběh celého kar-
nevalu se postaraly hasičky, mužská část sboru 
pomohla s přípravou sezení a úklidem tělocvič-
ny,“ vysvětlila Lucie Ondrová. A malí karnevaloví 
tanečníci? Ti nějaké chystání a starosti s  náku-

pem a vymýšlením soutěží vůbec neřešili. Na-
opak. Všechny své malé dětské smutky a starosti 
hodili za hlavu a karnevalu si dokonale užívali. 

-hzk-

Upozornění pro cyklisty
Upozorňujeme cyklisty, že singletracky v lese 
Ochoza budou přístupné veřejnosti až od 16. dub-
na 2015, kdy začne oficiálně sezona. Do té doby 
platí přísný zákaz vstupu na trasy. Místy jsou 

popadané větve stromů a pohyb na singletracku 
je nebezpečný. Dodržujte prosím nařízení, jedná 
se o vaši bezpečnost. Singletracky budou od 16. 
dubna volně přístupné až do podzimu 2015.  -mk-

Přijďte vyčistit břehy Bobrůvky! 
Často píšeme a mluvíme o akcích, které 
nám mají zpříjemnit a ulehčit život ve měs-
tě. V sobotu 4. dubna se bude konat jedna 
z nich. Povodí Moravy spolu s novoměstskou 
radnicí pořádá brigádu „My pro vodu, voda 
pro nás.“  Přijďte i vy pomoci vyčistit břehy 
Bobrůvky od odpadků. Novým Městem pro-
téká v délce 4 km – od Koupaliště po Jelínkův 

mlýn.  Sraz je 4. dubna v 9 hodin u čistírny 
odpadních vod v Novém Městě. Odpadkové 
pytle a rukavice budou připraveny na místě. 
Chybět nebude drobné občerstvení. S sebou 
si vemte pouze dobrou náladu. V případě, že 
se sejde větší množství brigádníků, dočká se 
vyčištění břehů i Bezděčka. Srdečně zveme! 

-svj-
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Studnice hostily Horolezeckou čtyřiadvacetihodinovku MČR v halové atletice. Vitner opět nejlepší 
Tři ženy a dvacet mužů se postavilo na start Horo-
lezecké čtyřiadvacetihodinovky na lyžích. Poprvé 
se místem konání stala nejvýše položená obec na 
Vysočině – Studnice. Závod se přitom konal už 
po třicáté páté. Okruh byl tentokrát dlouhý 3 km, 
tradiční 5km okruh nemohl být z důvodu špat-
ných sněhových podmínek připraven. „Měli jsme 
nachystanou stopu na klasiku i bruslení. Princip 
závodů je takový, že v sobotu přesně ve dvanáct 
hodin po výstřelu z pistole vyjedou všichni zá-
vodníci na trať. Ve dvanáct hodin v neděli závod 
končí,“ vysvětlil organizátor Jiří Havel.  Organi-
zátoři, kteří toho po čas závodů také moc nenaspí, 
počítají odvážlivcům, již vstoupili na trať, počet 
absolvovaných kol, které nakonec přepočítávají 
na ujeté kilometry. Kromě jednotlivců a jednot-

livkyň se na start postavila jedna mužská a jedna 
smíšená dvojice. „Ve smíšené dvojici se závodů 
zúčastnil horolezec Radek Jaroš, ředitel závodů, 
se svou přítelkyní Olgou Růžičkovou. Jeli ale jen 
dvanáctihodinovku, oba jeli velmi dobře a najeli 
192 km, což je velmi dobrý lyžařský výkon,“ řekl  
Havel. Z  celkového průběhu byli organizátoři 
nadšeni. „Skončili jsme úspěšně. Nikdo nebyl 
zraněný a nikdo neumrzl,“ zhodnotil Havel. Mezi 
muži podal nejlepší výkon Lukáš Hrdlička. Za 24 
hodin najel 288 km. Mezi ženami byla nejlepší 
Tereza Čámská, která najela 138 km. Pochvalou 
nešetřil ani ředitel závodů Radek Jaroš. „Kloním 
se před odvahou všech, kteří závod absolvovali. 
Letos vím, o čem mluvím,“ uvedl Jaroš. Letoš-
ní Horolezeckou čtyřiadvacetihodinovku čeká 

v létě pokračování, tentokrát na kolech. „6. červ-
na se sejdeme v  kempu Sykovec na Třech Stud-
ních a dáme si závody na kolech,“ uzavřel Havel. 

-hzk-, -mah-

Od 21. do 22. února se v pražské hale Otakara 
Jandery na Stromovce konalo atletické halové 
MČR mužů a žen. Svoji sbírku ocenění rozšířila 
Jitka Kubelová. V hodu koulí předvedla slušných 
14,63 m a vybojovala bronzovou medaili. Skvělý 
výkon předvedla také běžkyně Lucie Maršanová. 
Na trati dlouhé 3000 m finišovala v čase 9:47,03, 
čímž si vylepšila své maximum.  Osobní rekord 
10:30,41 si ve stejném závodě zaběhla i Hana 
Homolková. Na trati se představil také Lukáš 

Kourek. Na jeho výkonu byla znát prodělaná 
nemoc a výsledný čas 8:41,82 stačil na 5. místo. 
V druhém závodním dnu se představili novo-
městští běžci na 1500 m. V ženské kategorii bo-
jovala Lucie Maršanová. Čas 4:38,24 jí přinesl 
6. příčku. Vrcholem dne a celého MČR pak byla 
patnáctistovka mužů, kde novoměstské barvy 
hájili Jiří Šacl a současný atletický klenot Petr 
Vitner. Závod výborně rozběhl Jiří Šacl, který se 
ujal role vodiče. Po 800 m se do čela probojoval 

Petr Vitner a nikoho již před sebe nepustil. Od 
té chvíle bojoval pouze s časem a možnou vstu-
penkou na halové ME. Splnění limitu bylo tak 
blízko!  Svůj loňský titul Vitner obhájil s násko-
kem 5 vteřin. Zaběhl výborný čas 3:45,75, po-
stup na halové ME mu však unikl o 0,75 vteřin. 

„Chybělo opravdu velice málo. Petr však dokázal, 
že v současné době patří mezi českou absolut-
ní špičku,” zhodnotil trenér Petr Hubáček st. 

-mah-

Zimní triatlon: 
Jiří Žák na bedně

Kája Špinarová mistryní ČR 
O víkendu 21. – 22. února se v Jablonci nad 
Nisou konalo MČR mladšího a staršího žactva 
v biatlonu. Celkem na MČR závodilo 156 žáků ve 
4 kategoriích.  ZŠ Leandra Čecha, Nové Město 
a Sportovní klub reprezentovala z mladších žáků 
Kája Špinarová a Michal Zaoral. Vladimír Žvá-
ček pak bojoval o nejlepší umístění mezi staršími 
žáky. Na jablonecké vystoupení bude v  dobrém 
vzpomínat především Kája Špinarová. Mladá 
závodnice se díky bezchybné střelbě a krásnému 
běžeckému projevu stala poprvé ve své kariéře 
mistryní ČR. Blahopřejeme a děkujeme všem za 
reprezentaci našeho města! ZŠ Leandra Čecha

Jiří Hamza prezidentem SK NMnM

V neděli 15. února se ve Vimperku na Šumavě 
uskutečnilo MČR v zimním triatlonu. Závodi-
lo se na distancích 6 km běhu, 10 km jízdy na 
horském kole a 8 km běhu na lyžích. Všechny 
disciplíny probíhaly na zasněžených tratích. 
V konečném pořadí zvítězil Pavel Jindra z týmu 
Eleven Rubena před novoměstským univerzá-
lem Jiří Žákem z týmu Axiom Orbitt a třetím 
Petrem Minaříkem z týmu His Sport. V ženské 
kategorii vyhrála Šárka Grabmüllerová z týmu 
B&H triatlon ČB. Novoměstský zástupce Jiří 
Žák vyhrál v kategorii Masters.   -zak-, mah-

Po rezignaci Josefa Kršky se novým preziden-
tem Sportovního klubu NMnM stal Jiří Ham-
za. Do funkce byl Hamza jednohlasně zvolen 
na mimořádném zasedání výboru Sportovní-
ho klubu. Do pozice první  místopředsedkyně 
byla zvolena Dagmar Hromádková, která bude 
zodpovědná za sportovní oblast. Druhým mís-

topředsedou se stal Karel Klapač, ten bude mít 
na starost provoz a technickou oblast. Sou-
časně výbor rozhodl o přijetí Jana Skřičky do 
pozice sekretáře. Soustředit se bude na koor-
dinaci mezinárodních soutěží, výstavbu, pro-
voz, údržbu a další rozvoj SK a Vysočina Areny. 

-mah-

Rej masek
Od prosince do března. Tak dlouhá byla lyžař-
ská sezona na Harusově kopci. V letošním roce 
se lyžovalo jak na umělém, tak přírodním sněhu. 
Sezona byla ukončena 15. března, a to tradič-
ním rejem masek. Více informací na webových 
stránkách areálu www.skiharusak.cz a na face-
bookové stránce novoměstské sjezdovky. -mah-

Trénink nejmladších stolních tenistů
V  září 2014 byl zahájen trénink nejmladších 
žáků ve stolním tenisu. Na základě naší vý-
zvy se do něj zapojilo 8 žáků. Trénink pro-
bíhá každý pátek v herně TJ Nové Město na 
Moravě. Pod vedením trenérů, zkušených 
hráčů „A“ i „B“ týmu, se žáci učí základním 

pravidlům, úderům a taktice hry. Součás-
tí tréninku je i hra s „robotem“ pro výuku 
úderů a vzájemné zápasy hráčů. Je pro nás 
velkým potěšením a odměnou, že úroveň 
a kvalita hry jednotlivých žáků postupně ros-
te. Věříme, že z nich vyrostou noví hráči a brzy 

doplní základní členskou základnu stolních 
tenistů v Novém Městě, jako tomu bylo v pří-
padě Filipa Pohanky, který byl v tomto roce 
zaregistrován za hráče ČAST (České asociace 
stolního tenisu). Vzápětí se stal posilou se-
stavy „B“ týmu.    Pavel Vinkler, TJ NMnM 

Juniorský titul patří Lence Novotné 
Mladé naděje novoměstského atletického od-
dílu se blýskly dalšími výkony. Svědčí o tom 
výsledky MČR v halové atletice juniorské a 
dorostenecké kategorie, které proběhlo v  polo-
vině února v  Praze na Stromovce. Šesté místo 
a osobní rekord v  běhu na 3  000 m si připsala 

Hana Homolková. Své maximum posunula na 
10:30,41. Další hvězdou MČR byla Lenka No-
votná. Ve skoku do dálky si připsala výkon 482 
cm. Vrchol všeho pak přineslo nedělní dění, kdy 
se Lenka postavila do trojskokanského sektoru. 
Nejenže měla všech šest pokusů platných, ale 

výkonem 11,77 m zaskočila všechny favoritky 
a svým osobním rekordem vybojovala zlatou me-
daili. „Šlo o neskutečné překvapení pro všechny 
a zároveň je to povzbuzení a motivace do dalších 
závodů,“ poznamenal trenér Petr Hubáček st. 

-mah-

Vendula Šírová 
bodovala na MČR
Na konci února se v  Jablonci nad Nisou ko-
nalo MČR starších žáků v atletice. Skvostnou 
premiéru si tu odbyla Vendula Šírová. Mla-
dá atletka, jež je žákyní ZŠ L. Čecha a členka 
klubu Batt, se věnuje skoku o tyči. Na trénin-
ky přitom dojíždí do Pardubic. Byť Vendula 
nepatřila mezi hlavní favoritky závodu, v  ta-
bulkách jí patřilo 8. místo, všechny soupeřky 
překvapila. V  závodě si totiž vytvořila osobní 
rekord. Výkonem 295 cm si doskočila pro 
stříbrnou medaili. Tím se vyhoupla mezi nej-
lepší skokanky České republiky.  K první velké 
medaili jí moc gratulujeme a děkujeme MěÚ 
za podporu naší závodnice.   Vlasta Holubová

Jarní část fotbalové sezony
Do divizního jara nastupují fotbalisté Vrchovi-
ny po dlouhé zimní přípravě. Pilovat síly začali 
již 12. ledna. „Přípravné období je vždy náročné 
a pro některé hráče velmi nepříjemné,“ přizná-
vá místopředseda klubu Roman Wolker. Vedle 
pravidelných tréninků odehrála Vrchovina 7 
přípravných zápasů. Bilance nevyznívá vůbec 
špatně. Novoměstští si přispali 3 výhry, stejný 
počet remíz a pouze jednou prohráli. Bylo to 
v  posledním přípravném zápase s  třetiligovým 
týmem z Uničova. Šlo o vyrovnané utkání, které 
rozhodla jedna chyba. „Rádi bychom naváza-
li na solidní výsledky z  podzimní části soutěže, 
kdy jsme nahráli 25 bodů,“ přibližuje Wolker. 
Výkony z  přípravy slibují mnohé. Navíc se do 

hry vrací hráči, kteří byli v  podzimní části zra-
nění. „Na podzim jsme měli se sestavou určité 
problémy, opory byly vyřazeny díky zraněním ze 
hry. Na druhou stranu byl kádr dostatečně široký 
a sestava se s  tím dokázala vyrovnat,“ popisuje 
místopředseda. Klubu bude nadále sázet na mla-
dou krev. „Stále trvá, že chceme dávat příležitost 
mladým hráčům, našim odchovancům,“ dodává 
Wolker. První soutěžní utkání odehrála Vrcho-
vina 21. března na hřišti Otrokovic. O týden 
později cestuje tým do Polné. Domácím fanouš-
kům se poprvé představí 5. dubna v boji proti 
Napajedlům. O týden později se odehraje první 
ostře sledované derby v Bystřici nad Pernštejnem. 

-mah- 

Jarní soupiska hráčů:
Brankáři: Jan Vítek (1986), David Kubica 
(1994), Filip Michálek (1991)
Obránci: Martin Drdla (1993), Petr Foll-
precht (1990), Lukáš Smetana (1988), To-
máš Dvořáček (1990), Ondřej Košík (1995), 
Jakub Skryja (1988), Lukáš Komínek (1993)
Záložníci:  Jan Kolařík (1992), Pavel So-
domka (1992), Kamil Skalník (1989), Ondřej 
Šandera (1992), Rostislav Sodomka (1995), 
Lukáš Michal (1983), Martin Horáček (1991)
Útočníci: Michal Skalník (1989), Pavel Sme-
tana (1988), Michal Šmída (1995), Lubor 
Trojánek (1995)
Trenér: Marek Štukhejl, asistent trenéra: Lu-

káš Michal, trenér brankářů: Petr Skryja, ve-
doucí mužstva: Pavel Bajer, kustod: František 
Smetana 
Příchody: Jakub Skryja (příchod z  B-týmu), 
Martin Horáček (hostování FC Skuteč), Ond-
řej Šandera (konec hostování Žďár n/S.)
Odchody: Michal Buchta (přerušení činnos-
ti), Lukáš Wolker (přeřazen do B-týmu)
Vedení fotbalového klubu – předseda: Ing. 
Jaroslav Michal, místopředseda: Roman 
Wolker, sekretář: Luboš Smetana

Další podrobnější informace najdete na ofici-
álním webu: http://sfk-vrchovina.webnode.cz/.

Nové zázemí na stadionu  
Novoměstský fotbalový stadion prokoukl. Nové 
jsou kabiny, které prošly kompletní rekonstruk-
cí. Před začátkem jarní části soutěží se tak hráči 
Vrchoviny dočkali nového zázemí. Kabiny nejen 
voní novotou, ale jsou také větší. Zrekonstruo-
váno bylo rovněž sociální zázemí, a to jak pro 

hráče, tak pro veřejnost. Na stadionu nově při-
byla klubovna. Na stavební úpravy kabin získal 
klub dotaci z  Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Celkové náklady se vyšplhaly na 5 
milionů Kč. Částku 400 tisíc Kč, za kterou bylo 
pořízeno vybavení vnitřních prostor, přispělo 

Nové Město. Jde o nábytek, pračky a sušičky. 
„Čtvrt milionu jsme dodali ze svého rozpočtu,“ 
říká místopředseda klubu Roman Wolker. Klub 
už plánuje další úpravy fotbalového stánku 
v  centru města. „Chceme vylepšit hlavní tri-
bunu a okolí hřiště,“ má jasno Wolker.    -mah-

Korunou 
za korunu 
Novoměstský atletický oddíl a VZP pořádá 
16. ročník jarního přespolního běhu. Poběží 
se v  několika kategoriích od nejmladších (roč-
ník 2008 a mladší) až po dorky a ženy a dorce 
a muže. Délky tratí jsou od 800 m po 3,2 km. 
Startovné za každého závodníka činí 1 Kč. Bliž-
ší informace na telefonu 776/046260.   -mah-
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Z matriky

narozené děti
 1. 2. Jan Sáblík
 16. 2. Dominik Machek
 21. 2. Denisa Zárevová
 22. 2. Barbora Sklenářová
 23. 2. Ondřej Fousek
 28. 2. Robin Šimůnek
 3. 3. Ljuba Huďová
 10. 3. Lucie Opletalová

 jubilanti
 6. 4. Anna Slámová 87 
 11. 4. Helena Baláková 94
 12. 4. Miloslav Veselský  80     
 15. 4. František Šajner  87 
 16. 4.  JUDr. Jaroslav Líbal 75 
 16. 4. Josef Mrázek 75 
 19. 4. Jiřina Stehlíková 87 
 20. 4. Leopold Orel 80
 20. 4. František Srnský 85 
 27. 4. Jaroslav Filipi 80
 27 .4. Jaroslav Teplý  92
 30. 4. Richard Hlaváč 80
úmrtí
 16. 2. Jarmila Jinková (Zubří, 1923)
 22. 2. Božena Polnická (Nová Ves, 1940)
 22. 2. Josef Jinek (Pohledec, 1931)
 10. 3. Anna Mošnerová (Nová Ves, 1945)
 13. 3. Bohumil Novotný (Nová Ves, 1939) 

manželství
 7. 3. Zuzana Jurčíčková, Antonín Libra

Významná dubnová výročí

3. 4. 2004 zemřel v Brně Prof. MUDr. Dr.Sc. Jaro-
slav Michek, přední český chirurg, vedoucí Centra  
výzkumu speciální chirurgie a tramatologie v Brně. 
Narodil se 11. 2. 1933 v Nové Vsi u NMnM.
13. 4. 1945  padl u NMnM Hynek Hájek, velitel 
místní četnické stanice, odbojář, 70. výročí úmrtí
(narodil se 1. 2. 1889 v Přerově)
24. 4. 1890 narodil se v Zámku Žďáře Alois Podlo-
ucký, akademický malíř, 125. výročí narození
(zemřel 1. 1. 1965 v NMnM)
25. 4. 1960 zemřel v Brně PhDr. Inocenc Arnošt 
Bláha, profesor filologie a sociologie, v letech 1904-
1919 působil na reálce v NMnM,  55. výročí úmrtí 
(narodil se 28. 7.1879 v Krasoňově u Humpolce)

Stomatologická pohotovost

Klub seniorů

Kino

Akce DDM

7. 4.  / 20:00
Hany - art/komedie
19. 4. / 16:00
Škatuláci - animovaný
21. 4. / 20:00
Chlapectví - drama, tři Zlaté glóby

Upřímně děkujeme spolupracovníkům firmy 
Schwartz Technické plasty s.r.o. za pohotové jed-
nání a poskytnutí první pomoci při těžkém úrazu 
našeho syna Radka Novotného. Velký dík patří 
záchranářům RZS Nové Město na Moravě, pře-
devším MUDr. Šustáčkovi za prvotní ošetření a 
především rychlé zajištění transportu vrtulníkem 
do Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.  Děkuje-
me též neurologii, traumatologii a oddělení ORIM 
II pod vedením MUDr. Staška a všem ošetřujícím 
lékařům a sestřičkám za obětavou a laskavou péči 
ve Fakultní nemocnici Brno. Poděkování patří 
také pracovníkům oddělení JIP, CH II, neurologie 
a rehabilitačním pracovníkům Nemocnice v No-
vém Městě na Moravě, kde byl Radek následně 
hospitalizován. Zvláštní poděkování patří paní 
logopedce Pavlíkové, v jejíž laskavé péči je Radek 
v současné době.   Rodina Novotných, Nová Ves

13. 4. Kavárnička
Povídání o tom, jaké akce ještě letos připravuje-
me.  Jídelna DPS   15 – 17 hod.
20. 4. Hudební odpoledne Skotsko .. dudy.. 
s panem Ing. Salaguardou
Jídelna DPS   17 – 19 hod.
27. 4. Výlet vlakem do „Centra zelených vědo-
mostí“ v parku Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Prohlídka nově vybudovaného areálu včetně 
skansenu s průvodcem.   Snížené vstupné  90 Kč. 
Odjezd vlakem ve 13:02 z nádraží ČSD
(ze zastávky ve 12:56).  Návrat asi v 17 hod.

Poděkování

Minibazar

Městská policie informuje

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.

Jak tiše žil, 
tak tiše odešel. 
Skromný ve svém životě, 
velký ve své lásce a 
dobrotě. 

Dne 2. dubna 2015 si 
připomínáme 13 let od 
úmrtí našeho milého 
manžela, táty a dědečka, 
pana Josefa Stejskala
z Nového Města. S láskou rodina

Odešel jsi cestou, 
kterou jde každý sám. 
Jen dveře vzpomínek jsi 
nechal dokořán. 

Kdo tě znal, vzpomene, 
kdo tě měl rád, 
nezapomene. 

Dne 16. března 2015 
uplynuly dva roky, co 
navždy odešel tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan Jiří Kotovic. Dne 18. dubna 2015 by se dožil 
80 let. Děti s rodinami

Vzpomínka

Změna otvírací doby
Otevřeno každý všední den kromě pondělí a 

státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17. 

Probíhající výstavy:
Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)
Kornelie Němečková – Kouzelné nůžky 
(do 26. dubna 2015)
Bohumil Puchýř /1914 –1985/ - výběr z malíř-
ského díla (do 17. května 2015)
Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
(do 31. května 2015)

Nové výstavy, akce a vernisáže:
Vilém Reichmann – Retrospektiva 
(9. duben – červen 2015)
Výběr z díla brněnského fotografa. Bez vernisáže.
čtvrtek 9. dubna 2015 v 17 hodin
Večer s varhanami 
Varhanní koncert třídy Lukáše Bartoše ze ZUŠ 
Jana Štursy
sobota 11. dubna 2015 v 15 hodin
Černobílé odpoledne
Koncert žáků Hanky Rejpalové ze ZUŠ Jana 
Štursy
úterý 14. dubna 2015 v 15 hodin
Beseda s Kornelií Němečkovou
čtvrtek 16. dubna 2015 v 18 hodin
Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy
Oblíbený koncert novoměstských učitelů a jejich 
hostů
sobota 18. dubna 2015 v 15 hodin 
Mirka Špačková – Commedia dell´Arte 
Výstava nabídne současnou sochařskou tvorbu 
sochařky Miroslavy Špačkové, inspirovanou 
postavami italského divadla. Během vernisáže 
vystoupí KDS Effrenata ze Žďáru nad Sázavou 
s představením Panoptikum. 
čtvrtek 23. dubna 2015 v 17 hodin
Absolventský koncert 
Slavnostní koncert 1. a 2. stupně hudebního obo-
ru ZUŠ J. Štursy
středa 29. dubna 2015 v 17 hodin
Kontinuita – kovaná plastika 
Výstava tvorby uměleckých kovářů Pavla Tasov-
ského a jeho syna Pavla ml.

Horácká galerie

4. 4. MDDr. Marie Kopečná,  Osová Bítýška 
303, 566 536 712
5. 4.MUDr. Milada Trojáková, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 231.
6. 4. MUDr. Miloslav Michal, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 127
11. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
12. 4. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
18. 4. MUDr. Zdeňka Janoušková, Závíškova 1, 
Velké Meziříčí, 603 206 336
19. 4. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332
25. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
26. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

Srdečně děkujeme všem přátelům, spolupra-
covníkům a známým, kteří se přišli dne 24.1. 
2015 naposledy rozloučit s naším drahým man-
želem, tatínkem a dědečkem, panem Ing. Jiřím 
Gregorem.                                 Rodina Gregorova

Velikonoční příměstský tábor v DDM  
2. a 3. dubna 2015 od 9.00 do 15.00 hod., cena 
150 Kč za den.

Pozvánka

MO Svazu tělesně postižených zve členy i 
nečleny na zájezd do Prahy, který se usku-
teční 29. dubna. Program: líhnutí motýlů – 
Troja, Mořský svět – Holešovice, Vyšehrad). 
Bližší informace jsou k dispozici ve vývěsní 
skříňce MO STP u Teta drogerie.   -red-

Mateřské centrum Lístek
pondělky  13., 20., 27. dubna - Otevřená herna 
od 9.00 hod. do 11.30 hod. Vstupné: 20 Kč
úterky 7., 14., 21., 28. dubna- „Mraveniště“ od 
9.00 hod. herna, od 10.00 program
7. 4. „Slepičko, kde máš vajíčko?“(za pěkného 
počasí venku, sraz 9.45 hod. před KD)
14. 4. „Sluníčko, popojdi maličko“
21. 4. „Travička zelená“
28. 4. „ Zpíváme u ohýnku“(za pěkného počasí 
venku, sraz 9.45 hod. před KD), vstupné 50 Kč.
čtvrtky 9., 16., 23., 30. dubna - „ Trdlohrátky“ 
1. skupina: pro děti od 4 do 18 měsíců, začátek 
8.30 hod., 2. skupina: pro děti od 18 měsíců do 3 
let, začátek 10.00 hod. 

Dne 11. 2. bylo oznámeno strážníkům MP, že 
v  jedné z  garáží v NMnM je uvězněn muž, kte-
rý se nemůže dostat ven. Na místě bylo zjištěno, 
že došlo k  přetržení vodícího lanka u stahova-
cích vrat. Na místo tak musela být přivolána 
jednotka HZS ZR, která vrata za pomoci spe-
ciálního náčiní otevřela. Dne 12. 2. přistihli 
strážníci na katolickém hřbitovu muže, který 
odcizil z několika hrobů nedohořelé svíčky. Věc 
byla vyřešena na místě. Dne 20. 2. oznámil 
muž z  NMnM odcizení finanční hotovosti, kte-
rého se měla dopustil žena, která s  ním sdílí 
společnou domácnost. Věc byla ihned předána 
PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Dne 22. 2. bylo na služebnu MP oznámeno, že 
v blízkosti dětského hřiště na ul. Drobného leží 
na zemi žena. Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili, že se jedná o silně podnapilou osobu, 
která jim je dobře známa. Vzhledem k tomu, že 
nebyla žena schopna chůze a ohrožovala svůj 
život a zdraví,  byla převezena do PZS Jihlava. 
Dne 24. 2. asistovala městská policie HZS ZR  
a SDH NMnM při otevírání bytu na ul. Tyršova, 
ve kterém  se nacházela žena, která vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu nebyla schopna 
uzamčené dveře otevřít. Městská policie dále 
upozorňuje občany Nového Města, zejména 
mládež navštěvující atletický stadion, aby do-
držovali provozní řád sportoviště a bezdůvodně 
nepoškozovali a neničili  zařízení stadionu. Jeho 
rekonstrukce stála nemalé finanční prostřed-
ky a stadion není určen pro cyklisty, parkurové 
skoky a podobné aktivity.  Jiří Hradil, velitel MP

Koupím obrázek zvěře od Jiřího Židlického. Tel.: 
724 346 912.
Koupím stavební pozemek, ornou půdu,  zahra-
du - možno  i s chatkou, les, rybník v okolí NMnM. 
RK prosím nevolat. Tel.:  777 757 500.
Prodám pěknou rohovou rozkládací sedací sou-
pravu 230x320 cm, levně. Tel.: 608 426 325.
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.
Prodám levně RD k rekonstrukci s pěkným po-
zemkem v obci Jimramov. Cena 240 000 Kč. Tel.: 
608 577 583.
Koupím byt 2+1, popř. 3+1 v NMnM. Možno i 
před rekonstrukcí, dohoda. RK nevolat. Tel.: 608 
613 598.
Koupím zemědělské pozemky od přímých maji-
telů. Platba hotově. Tel.: 737 451 878.
Prodám rozkládací rohovou sedací soupravu a 
dětský pokoj vhodný pro děvče. Cena dohodou. 
Tel.: 603 185 943.
Prodám RD k rekonstrukci v obci Slavkovice s 
malou zahrádkou, cena 550 000 Kč. Tel.: 776 525 
339.
Koupím byt 2+1, 3+1 v NMnM nebo Žďáru nad 
Sázavou. Tel.: 721 376 353.

Prodám pultový mrazák zn. Philco, obsah 140 l. 
Zakoupen v únoru 2013, PC 6 000 Kč, nyní 2 800 
Kč. Tel.: 737 418 096, volat po 15. hodině.
Prodám nepoužitý plynový zahradní gril Manua 
2, včetně plné 10kg PB láhve a plynového  regulá-
toru. Cena 5 000 Kč. Tel.: 603 868 924.
Prodám levně nově přečalouněnou sedací sou-
pravu (nerozkládací, španělský potah, 3,2,1 se-
dák). Tel.: 566 615 292 (i záznamník).
Pronajmu nebytový prostor cca 60 m² v centru 
NMnM. Tel.: 737 451 878.
Prodám levně automatickou pračku Lg F1091ld 
na 5 kg prádla. Zakoupena 5/2012. Tel.: 566 615 
316, 728 473 138.
Dlouhodobě pronajmu byt 1+1 s lodžií v 
NMnM, ul. Budovatelů. Kauce nutná 7 000 Kč, 
nájemné 6 300 Kč + elektřina. Tel.: 723 267 418, 
večer 566 615 295. 
Prodám válendu – zčásti rozkládací, se třemi 
opěrnými polštáři (jako nová, nepoužívaná), 
cena 3 000 Kč. Tel.: 606 841 701.
Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel.: 721 
469 234.
Prodám byt 1+1 se sklepem v NMnM v osobním 
vlastnictví. Tel.: 604 208 370.
Prodám RD k rekonstrukci s pěknou zahrádkou 
v Radešínské Svratce. Tel.: 739 031 847.

Prodám na Š-FAB 2 ks pneu 165/70 R14 letní 
včetně disků a krytů. Vše nové, levně. Tel.: 731 
016 673 po 15. hod.
Pronajmu garáž U Jatek. Tel.: 732 666 318.
Hledám šikovného zahrádkáře, který by ostříhal 
vinnou révu. Předem děkuji. Tel.: 736 144 122.
Prodám nové nepoužité křeslo zakoupené v led-
nu 2015. Smetanový potah – světlé dřevo. Původ-
ní cena 4 050 Kč, nyní cena dle dohody. Tel.: 725 
613 994.
Pronajmu 2 místnosti se sociálním zařízením v 
přízemí domu č.p. 161 na Malé ulici v NMnM a 
volné prostory cca 120 m² v 1. patře vhodné na 
podnikání. Tel.: 608 763 113, 776 345 117, 566 
616 496.
Pronajmu garsonku. Tel.: 605 088 899.
Prodám travní sekačku - traktůrek tovární výro-
by zn. Partner, cena dle dohody. Nevyužitý. Tel.: 
602 462 267.
Pronajmu   byt 1+1 s balkónem 42 m² v osob-
ním vlastnictví v NMnM. Jedná se o dlouhodobý 
pronájem, 6 000 Kč/měsíc, volný od dubna 2015 
nebo dle dohody. Tel.: 724 512 8280. 
Pronajmu prostory vhodné k podnikání nebo 
jako kancelář, tel.: 734 409 552.
Daruji válendu s úložným prostorem bez matra-
ce. Tel.: 605 712 111.

V rámci seriálu o prodejcích, kteří se zúčast-
ňují farmářských trhů v našem městě, jsme se 
tentokrát vydali do pekárny ve Sněžném. Pan 
Blaha jezdí na trh pravidelně s bezlepkovým pe-
čivem. Ačkoli je mu teprve 24 let, stihl v životě 
už spoustu věcí. Vyučil se kuchařem, studoval 
na Mendelově univerzitě, prodával auta, a když 
mu byla před 4 lety diagnostikována celiakie, 
začal péct bezlepkové cukroví a z vlastního 
kvásku pohankovo–rýžový chleba. Pak vyvinul 
vlastní recepturu na müsli a od té doby se živí 
už jen výrobou bezlepkových specialit. Součas-
nou nabídku tvoří müsli v několika variantách 

– čokoládové, skořicové, brusinkové, ořechové 

(základem müsli jsou extrudované jáhly, po-
hanka a rýže), dále kokosovo-jahodové piškoty, 
linecké pečivo, marokánky, drobenkové buch-
ty... a nyní chystá výrobu bezlaktózových vanil-
kových sušenek slazených třtinovým cukrem a 
slané krekry. Objednat si můžete také vánoční 
cukroví bez lepku. Pan Blaha nás provedl svo-
jí provozovnou v areálu ZD Sněžné, která září 
čistotou a voní vanilkou, a ukázal nám také 
unikátní 1,5t barel na bio rýžový sirup. Jako na-
dšenec pro zdravou výživu své suroviny pečlivě 
vybírá. A my se budeme těšit na další dobroty. 
Fotografie najdete na webu Horáckého muzea. 

-ah- 

Farmářský trh - bezlepkové potraviny

Vzpomínky, poděkování a blahopřání můžete podávat osobně v IC na Vratislavově 
náměstí 114 nebo prostřednictvím e-mailu zpravodaj@nmnm.cz
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Tančírna slaví dva roky Amen, pravím ti ...

Monika Mašterová, baletka a ilustrátorka z Nového Města

V březnovém čísle Novoměstska jsme se vás ptali, 
zda máte zájem o tzv. bibliobox. Tedy o schránku 
o velikosti  117,5x75x75 cm, která by byla umís-
těna venku před kulturním domem a bylo by 
možné do ní vracet knížky vypůjčené v novoměst-
ské knihovně i mimo otevírací dobu. Uskutečnilo 
se „papírové“ hlasování přímo v knihovně a elek-
tronické na stránkách Novoměstska. A zájem byl 

opravdu velký. Celkem se hlasování zúčastnilo 
464 čtenářů. Výsledky jsou následující.  269 čte-
nářů by zavedení služby přivítalo a využívalo by 
ji. Zájem o bibliobox naopak nemá 195 čtenářů. 
Výsledky také potvrdili, že o bibliobox je zájem 

především mezi lidmi, kteří jsou pracovně vytí-
ženi a nemají mnohdy čas knížky vrátit osobně. 
Naopak starší návštěvníci knihovny této služby 
až tak často využívat nechtějí. Data z hlasování 
si můžete prohlédnout v následující tabulce.  -svj-

Na Zelený čtvrtek vás sdružení Maneor a sbor 
ČCE zvou do evangelického kostela na veliko-
noční pásmo hudby a slova s názvem Amen, pra-
vím ti... Během večera zazní Ježíšovo kázání na 
hoře, Poslední večeře, Ukřižování, Smrt na kříži 
a Zmrtvýchvstání v podání Alfréda Strejčka. Jeho 
partnerem nebude Štěpán Rak, jak jsme zvyklí, 
ale pašijová zastavení doprovodí známý kutno-
horský smíšený komorní sbor Cantica. Nejde o je-
jich ojedinělou spolupráci, protože tito interpreti 
středověké duchovní hudby vydali před čtyřmi 
lety s Alfrédem Strejčkem společné CD. Pašijový 
příběh přináší nejen věčnou inspiraci, ale i naději 
pro nás všechny. Srdečně vás zveme dne 2. dubna 
2015 v 19 hodin.                                 -kuku-, Maneor

Bibliobox – výsledky ankety 
V pátek 13. března sfoukl Vojta Žák, iniciátor 
novoměstské tančírny, dvě svíčky na  dortu. 
Přihlíželo mu asi 30 párů, které zde jistě ne-
byly poprvé. Od úplně první tančírny se toho 
hodně změnilo. Zůstala intenzivní hodina výu-
ky dvou tanců. Ve dvou následujících hodinách 
taneční mistr přidal i animace backchaty a sal-
sy. Na všech zúčastněných bylo vidět, že jim 

tento způsob výuky vyhovuje a dobře se baví. 
Možná proto, že při pátečních lekcích jde o tzv. 
party tančírnu, kde je možné zakoupit si dobré 
víno či nechat si namíchat koktejl. Mladý, svě-
ží přístup k výuce, příjemné osvětlení a hlav-
ně skvělá párová zábava, to stojí alespoň za 
zkoušku. A jaké jsou plány organizátorů do tře-
tí sezony? Budeme vás včas informovat. -kuku-

Muzeum zve

Rozhovor s Monikou Mašterovou, novoměstskou 
rodačkou a baletkou Divadla J. K. Tyla v Plzni. I 
přes náročné pracovní tempo se ve volných chvílích 
věnuje ilustraci. V loňském roce její obrázky vizuál-
ně dotvořily vydanou publikaci Enzo – medové dny. 
Jak náročná byla cesta k úspěchu, se dočtete níže.

Stát se baletkou je snem každé holčičky. Byl 
to i Váš sen?
Být baletkou mým snem nikdy nebylo, když 
nepočítám chvíle, kdy jsem tančila doma 
po  obýváku a vytvářela nejrůznější „choreo-
grafie“. Společně s  bráchou nás maminka 
hodně brávala na baletní i jiná představení do 
Národního a Stavovského divadla. Když nad 
tím přemýšlím, vlastně jsem nikdy neměla 
jedno vysněné povolání. Tak nějak se to prů-
běžně měnilo, jak to někdy u dětí bývá. Rodiče 
se vždycky snažili, abychom s  bráchou měli 
spoustu různých koníčků a mohli si časem 
třeba vybrat. Chodila jsem kromě gymnastiky 

a baletu ještě do výtvarky a taky hrála na klavír. 
Jeden čas jsme s bráchou i docela hodně lyžovali. 
Na pražskou Taneční konzervatoř jste na-
stoupila již v 11 letech. Bylo tato změna pro 
Vás hodně náročná?
Hodně. Už proto, že jsem do té doby bydlela 
doma, a teď se najednou odstěhovala na inter-
nát do obrovského města. Na intru jsme naštěstí 
bydlely pohromadě s holkami z našeho ročníku, 
takže jsme do školy mohly jezdit spolu a byla 
tam i dost legrace. Ale stejně jsem hodně dlou-
ho odjížděla po víkendu z domova s brekem. Ve 
škole jsem byla opravdu od rána do večera, takže 
si člověk musel zvyknout na to, že na žádné další 
zájmy už prostě nebude mít čas. Klasický balet je 
velmi náročný a musí se začít od úplných zákla-
dů, aby se na ně postupně mohly nabalovat mno-
hem náročnější prvky. No, a to je pro dítě, které 
bylo zvyklé z gymnastiky spíš posilovat a dělat 
kondiční cviky, dost zdlouhavé a nudné … Ale 
postupem času to začalo být mnohem záživnější.
Nyní působíte v baletním souboru Divadla J. 
K. Tyla v Plzni, ztvárňujete hlavní role - nyní 
například Popelku - a Vaše precizní prove-
dení v souvislosti s Vaší křehkostí je velmi 
kladně hodnoceno. Je šance Vás někdy vidět 
tančit i v Novém Městě či jeho blízkém okolí? 
To spíš ne. Nejdál jsme s  baletem (Snem noci 
svatojánské) byli ve Skutči, kde mají ale malé 
divadlo, což tady v  Novém Městě bohužel ne-
máme. Takže by to z provozních důvodů nešlo. 
Navíc na zájezdy s baletem moc nejezdíme. 
Kromě své profese se věnujete i ilustraci, Vaše 
obrázky dotváří programy baletního souboru 
a vloni vyšla publikace o psu Enzovi, která je 
kromě fotografií z psího života doplněna Vaší 
ilustrací. Je  pro vás kreslení odreagováním 

a odpočinkem po náročných zkouškách?
Ilustraci bych se teprve chtěla jednou dooprav-
dy věnovat. A knížka o pejsku Enzovi mi dala 
úžasnou možnost vyzkoušet si, že by to třeba 
mohlo jít! Vlastně díky mamce máme doma 
dvě retrívří slečny a díky nim jsme se spřátelili 
se spoustou báječných lidí a jejich pejsky. Ne 
jinak tomu bylo i s  rodinou Hellerových, do 
níž patří pes Enzo, hlavní hrdina knihy. Iva 
Hellerová opravdu neuvěřitelně vtipně popsa-
la téměř celý rok z  pohledu štěněte v  těch nej-
běžnějších i méně obvyklých situacích, které 
myslím všem, kdo psa doma mají, budou při-
padat velice povědomé. Jinak ano, kreslení je 
pro mě v  podstatě odreagováním. Kolegům 
někdy namaluji pro pobavení a pro štěstí ma-
linký obrázek na premiéru – balet je v  tomhle 
ohledu velmi vděčné téma. A ještě vždycky 
ráda zkusím namalovat nějaký veselý program 
na závěrečné vystoupení Baletní školy, která je 
v  Plzni při divadle. Kreslím hlavně pro radost. 
Děkuji, ať se Vám daří.                              -kuku-

Knížku Enzo - medové dny zakoupíte 
v Informačním centru na Vratislavově náměstí.

Maloval krásu Vysočiny

Nová kniha okrašlovacího spolku
V loňském roce jsme si připomněli 25. výročí 
příchodu svobody do naší vlasti. Při této příle-
žitosti vydal Novoměstský okrašlovací spolek 
publikaci s názvem Letem novoměstským svě-
tem. Publikace je „kratochvilným i poučným 
čtením o dění v  letech dávných i nedávných“. 
Počteme si tu o poklescích starých Novoměšťa-
nů. Tvrdí se, že ač se doba mění, lidské slabosti 
přetrvávají. Se společenským kvasem v našem 
městě po pádu rakouské monarchie nás sezná-

mí novoměstská strašidla a na závěr si spolu 
s  tehdejšími dětmi zavzpomínáme na dobu 
po únoru roku 1948, jak jsme smutnili, i jak 
jsme se radovali, a dokonce i jak k nám přijel 
Děda mráz. Publikaci zakoupíte v IC a v Knih-
kupectví Trojan. V prodeji i nadále zůstávají  
předchozí publikace Novoměstského okraš-
lovacího spolku Počátky Pernštejnů na Novo-
městsku a O železárenství na Novoměstsku.  

-jč-

Horácká galerie připravila ke 100. výročí naroze-
ní novoměstského rodáka, akademického malíře 
Bohumila Puchýře (9. 12. 1914 - 6. 10. 1985 Ro-
kytno) výběr z malířského díla, inspirovanou rod-
nou krajinou Novoměstska, Rokytna, Křižánek, 
Studnic, Samotína a dalších míst, kam malíř rád 
chodil a později jezdil autem za náměty ze svého 
ateliéru na Rokytně. Výtvarná studia absolvo-
val u prof. O. Blažíčka, V. Makovského, Hlavici, 
Doubravy a Sejpka poté, co jej na vysokoškolská 
studia pečlivě na reálce připravil malíř Alois Pod-

loucký. Vyučovat začínal na gymnáziu v Uherském 
Brodě (1946-1953), tři roky působil na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Pardubicích, dva-
cet let na VUT v Brně a externě na Vysoké škole 
zemědělské tamtéž. Bohumil Puchýř byl hlavně 
krajinářem, maloval přímo v terénu, což tehdy 
nebývalo samozřejmé. Patřil mezi realisticky ma-
lující tvůrce s osobitým malířským, energickým 
rukopisem, optimisticky rozjasněnou paletou, 
podmanivou barevnou harmonií, zajímavou „pro-
storovou skladebností“, jimiž lze charakterizovat 

jeho obrazy. Maloval svěží zátiší, zvláště květiny 
z luk a strání, či květiny vesnických zahrádek. 
V jeho tvorbě nacházíme obrazy inspirované 
moravským Slováckem, kde jako mladý kantor 
začínal. Celé Puchýřovo dílo k nám promlouvá 
laskavou řečí. Přesně to vyjádřil dr. J. Loukotka: 

„Puchýř každým obrazem dokázal říci něco, co se 
dotklo člověka jako dobrá výzva, přátelsky, laska-
vě.“ Výstavu doprovází  barevný katalog a nástěnný 
kalendář s pečlivě vybranými reprodukcemi z díla.

-kuku-

Novoměstské Slunohraní odtajnilo svůj program  

V  Novém Městě sice prozatím panuje chladné 
počasí, ale pořadatelé letního hudebního setkání, 
které znáte pod názvem Novoměstské Slunohra-
ní, již překvapili barevným a vytříbeným progra-
mem plným zvučných jmen. Na začátku července 
proběhne tento hudební svátek již pošesté a při-
náší opět nabitý program. Trojici koncertů otevře 

8. 7. ve 20.30  hod. jazzová zpěvačka Melanie 
Scholtz. Sluncem prosycenou energii přiveze až 
z Jihoafrické republiky a vystoupí za doprovodu 
tria českých jazzmenů. Skvělou zprávou jak pro 
hudebníky, tak pro návštěvníky koncertů je letoš-
ní účast výjimečné české houslistky a zpěvačky 
Ivy Bittové. Do Nového Města přijede ve čtvrtek 
9. 7. už v ranních hodinách. S muzikanty stráví 
celý den a v  průběhu kreativního workshopu 
s  nimi připraví také společnou skladbu pro ve-
černí koncert. Iva Bittová se rozhodla přizvat ke 
spolupráci také Janáčkovo kvarteto. Publikum 
tak bude svědkem zcela unikátního koncertu. 
Janáčkovu kvartetu bude patřit i první část závě-
rečného koncert, který se uskuteční o den později. 
Druhá polovina pátečního koncertu, pod tak-
tovkou Richarda Kružíka, bude patřit Letnímu 

orchestru, který vytvoří všichni účastníci hu-
debních kurzů. Letos spolu s talentovanou cim-
balistkou Barborou Jagošovou připraví skuteč-
nou hudební   lahůdku - koncertní symfonii pro 
cimbál a orchestr „Malované na cimbál“ z dílny 
Dalibora Štrunce. Pořadatelé si i pro letošní roč-
ník objednali krásné počasí a pohodovou letní 
atmosféru plnou hudby.  Těšte se tedy nejen na 
koncerty na nádvoří Horácké galerie, ale i na 
kavárničku před její branou, na krátká hudební 
vystoupení v  parku i na tradiční závěr s  plovou-
cími lampiony v kašně.   Díky podpoře partnerů, 
kterými jsou Horácká galerie, ZUŠ Jana Štursy, 
NKZ a především novoměstská radnice, se tak 
může Nové Město stát opět hostitelem vzácné-
ho kulturního setkání, které dokáže lidská srdce 
naplnit nekonečnou radostí z hudby. -NS-, -kuku-

Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě pořádá příměstské i pobytové tábory. 
Přihlásit se můžete on-line na našich internetových stránkách nebo si vyzvednout tištěnou přihlášku přímo v DDM. 

Tel.:777 822 611, 566 598 781, email: ddm@nmnm.cz, www.ddm.nmnm.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2015

VELIKONOČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

2. -3. dubna 2015, 150 Kč/den

FLORBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

13.-17. července 2015, 120 Kč/den

VŠEOBECNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

20.-24. července 2015, 120 Kč/den

VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
24.-28. srpna 2015, 150 Kč/den

LETNÍ TÁBORY 2015

TÁBOR NA ZKOUŠKU

1.-3. července 2015
 Cena: 800 Kč

MAŽORETKOVÝ TÁBOR
 
18.-27. července 2015

Cena: 2 800 Kč

SPORTOVNÍ TÁBOR

2.-7. srpna 2015
Cena: 2 500 Kč

STREET DANCE

15.-22. srpna 2015
Cena: 2 800 Kč

Těšíme se na vás!

Ve výstavním sále Horáckého muzea probíhá 
až do 17. května výstava k 70. výročí ukončení 2. 
světové války. Texty a různorodý plošný materiál 
z archivu doplňují i zajímavé sbírkové předměty. 

-ah-



Co asi může sdělit malé dítě o životě v době tak těž-
ké, jako byla II. světová válka? A přece moje vzpo-
mínky zůstaly naprosto živé a konkrétní, jako by 
se vše stalo teprve včera. Komenského náměstí v 
Novém Městě na Moravě, to bylo pro nás děti mís-
tem, kde jsme vyrůstaly, kde žili a pracovali rodi-
če, kde se doslova prali o základní existenci svých 
rodin. V těchto končinách Nového Města se toho 
strašně moc změnilo a musím dodat, že pro mě 
a mé vrstevníky k nepoznání. Podoba původního 
náměstí a budov však zůstala v mé mysli dodnes. 
Dětství je nejkrásnější údobí lidského života. Stále 
si kladu otázku, jak vůbec mohla naše pětičlenná 
rodina přežívat v bytě o dvou malých místnos-
tech (3x3 m kuchyň a 3x4 m pokoj). Příslušenství 
v bytě nebylo žádné, dnes si nepamatuji, že by zde 

byl vůbec vodovod. Na dvoře byly zastřešené dře-
věné záchody, které  sloužily i Štůlovým z řeznictví. 
Koupali jsme se jednou týdně v dřevěném škopku 
o průměru asi 90 cm. Vodu jsme si ohřívali. Všech-
ny takové věci nám dětem připadaly jako normální. 
Žili jsme jako ostatní lidé. Rodiče byli zaměstnáni 
v  drogerii. My děti jsme bývaly dost často samy 
v našem malém bytě, přece však pod kontrolou 
maminky, která vždy na chvilku odskočila z ob-
chodu a zkontrolovala domácnost. Tatínek pra-
coval od rána do večera včetně sobot a nedělního 
dopoledne. V  létě jsme se těšívaly na nedělní od-

poledne, kdy se chodívalo k rybníku Křivka. Jinak 
jsme prožívaly veškerý čas s  ostatními dětmi na-
šem malém dvoře. Náš tatínek prodával v drogerii 
velice široký repertoár zboží. Bylo to drogistické 
zboží, barvy, laky, byliny, vyvolával filmy, dělal 
fotky v malé komůrce 1x1m a prodával chemiká-
lie. Těsně před válkou pořídil benzinovou pumpu, 
která stála uprostřed náměstí. Vzpomínám si, jak 
vždy vyběhl z obchodu za zákazníkem – zásadně 
v černém plášti – načerpal požadovaný benzin 
a rychle zase zpět do obchodu, kde už čekali další 
zákazníci. Rodičům dalo velkou práci, aby uživili 
celou rodinu. Potraviny byly na lístkový příděl na 
jeden měsíc. Muselo se úsporně hospodařit, aby 
příděl stačil. V létě si rodiče vypomáhali kupová-
ním a také sbíráním lesních a zahrádkářských plo-

dů. Táta měl dohodu s jedním houbařem z Pohled-
ce, který pravidelně přinášel velké množství hub. 
Ty od něj kupoval, a tak zase finančně pomáhal 
jemu. Vzpomínám si, jak jsem udělal rodičům sta-
rost, když jsem se seznámil s jedním stejně starým 
hochem z našeho sousedství. Byl synem německé-
ho správce, který řídil dění v Novém Městě. Jeho 
rodina bydlela v budově pošty. Jako kluci jsme 
navázali kontakty bez problému, dorozumívali 
se rukama - nohama. Byl jsem několikrát pozván 
na návštěvu do jeho rodiny. Tento chlapec měl 
spoustu hraček a mechanických záležitostí, kte-

ré jsem já neznal a nikdy neviděl. Ale rodičům se 
naše přátelství z  pochopitelných důvodů nelíbilo. 
Moji rodiče si přede mnou museli dávat „pozor na 
pusu“, protože nesměli nic hanlivého a kritického 
říci proti Německu a Němcům. Vždy hrozilo velké 
nebezpečí. Nakonec zasáhl i pan správce a zakázal 
svému synovi se mnou kamarádit. Jako děti jsme 
se bavily i tak, že jsme si postavily na spáditém 
dvoře dráhu z dřevěných kulánů, které se narovna-
ly po 20 až 40 cm po spádu dvora. Na horní konec 
se dala prázdná dřevěná bedýnka, na ni se nasedlo 
a následovala krátká jízda dolů. Další vzpomínka 
se váže k  velikonoční pomlázce. Jako kluci jsme 
chodili po známých děvčatech, spolužačkách 
a soutěžili o co největší počet vajec. Vrbové metly 
nám pletl pan Mlíko – správce lihovaru. Posadil 

si nás uprostřed výrobní haly do kroužku vedle 
sebe a učil nás plést metlu z osmi proutků, kterých 
bylo kolem potoka dostatek. Některým děvčatům 
se podařilo klukům metlu vytrhnout a zničit. To 
jsme pak byli moc rádi, když nám upletl i duplikáty. 

Pavel Krabec

Těsně po revoluci, zřejmě na setkání Občan-
ského fóra, se hovořilo o přejmenování novo-
městské ul. Gotttwaldova na ul. Masarykovu. 
Ozval se návrh, zda by nebylo vhodné ulici 
Masarykovu protáhnout až k bývalé poště a 

Halině, protože Komenského náměstí zbou-
ráním domů vlastně zaniklo. U novoměst-
ských starousedlíků to vzbudilo okamžitý od-
por. Všichni dříve narození na Komenského 
náměstí rádi vzpomínali. Byla zde řada ob-

chodů, kde se pěkně nakupovalo. V parném 
létě domy stínily chodník a odpoledne se o 
částečné zastínění postarala řada javorů s ku-
lovitou korunou. Byly při okraji chodníku a 
dva z nich zůstaly na náměstí zachovány. Ro-
dina Krabcova, stejně jako ostatní obchodníci, 
provozovala v domě, v němž bydlela, drogerii. 
Nejstarší syn Ing. Pavel Krabec se s námi 
podělil o vzpomínky na dětství, které zde se 
svými sourozenci a kamarády prožil. Čes-
ká televize vysílala pořad Tajemství praž-
ských dvorků. Pojďme tedy i my spolu Pav-
lem Krabcem objevovat tajemství dvorků 
na Komenského náměstí v našem městě. 

Jana Černá
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Drogerie u Krabců
Počtvrté na stopě 
Míjíme Halinu a přecházíme z Vratislavova na 
Komenského náměstí. Stojíme před obchodním 
domem a nemusíme být velkými znalci historie, 
abychom poznali, že tato budova není ozdobou 
náměstí dlouho. Líbit se nám nemusí, ale číslo 
má pěkné – 999. K němu se ani nepřiblížíme, 
sečteme-li čísla domů stávajících na jejím mís-
tě. Lehko bychom ho však překonali při součtu 
let od jejich postavení po zboření. Neb vězte, že 
tři domy s  čp. 127, 128 a 129 tu stály po stale-
tí, než byly v roce 1969 zbořeny. Dva z nich – čp. 
128 a 129 – téměř o století dříve, přesněji roku 
1877, přežily zkázonosný požár. Jako třetí tehdy 
vyhořel domek čp. 130, stojící v jejich těsném 
sousedství. Ten však po požáru obnoven nebyl, 

a uvolněné číslo proto mohlo být přiděleno znovu. 
Stalo se tak ještě před vypuknutím první světové 
války. Dům s čp. 130 dnes najdeme na rohu ulic 
Tyršova a Leandra Čecha (Mikulcovo). Jeho vý-
stavbou zahájil stavitel Josef Sadílek zástavbu 
lokality pod reálkou (dnešním gymnáziem). Ješ-
tě než se v roce 1907 přejmenoval Husí rynk na 
Komenského náměstí, zmizely z něj i domy čp. 
131 a 132. V roce 1896 byly zbořeny, aby uděla-
ly místo evangelickému kostelu. Na svém místě 
a po zdařilé rekonstrukci v plné kráse stojí dům 
čp. 133, někdejší sídlo stavitelů z rodu Šírů. Těs-
ně k němu se přimyká rohový dům čp. 135, ně-
kdejší evangelická fara. Jaksi nám tu ale nezby-
lo místo pro číslo 134! Vždy tomu tak nebývalo. 

Mezi domy čp. 133 a 135 se nacházela proluka, 
jíž se chodilo k domu čp. 134, který byl ovšem 
přístupný i z dnešní Masarykovy ulice. Přestav-
bami domů čp. 133 a 135 proluka časem zanikla. 
Dům čp. 134 také prošel řadou změn a rekon-
strukcí. Z oblíbené medlešické hospody se stal 
skladištěm hospodářského družstva a od roku 
1927 družstevní mlékárnou. Na ní už nám také 
zůstala jen vzpomínka. Čp. 134 nezaniklo, pře-
vzal ho dnešní objekt Penny Marketu, vybudova-
ný na místě zbořené mlékárny. Proto nám nadále 
zůstala i anomálie v číslování domů 133 – 135 

– 134. My ale teď víme, jak k ní došlo, a nemusí-
me podezřívat naše předky, že neuměli počítat. 

Vít Křesadlo

Drogerie u Krabců a jiné milé krámky

Rodinu Makovských si většina z nás spojuje se 
dvěma starobylými měšťanskými domy, které 
stojí na Vratislavově náměstí v Novém Městě na 
Moravě. Do domu čp. 11 si Vincenc Makovský 
přivedl v roce 1899 manželku   Jindřišku Makov-
skou, rozenou   Zvolánkovou. Pocházela ze staré-
ho selského rodu z Krucemburku. Ve zmíněném 
domě se jim 3. června 1900 narodil syn Vincenc, 
budoucí sochař. V roce 1926 si Vincenc Makovský 
starší koupil dům čp. 9, kde měl řeznictví. Petr 
Šír ve své Kronice novoměstských domů uvedl, že 
tuto budovu koupil Makovský za 130 000 korun. 
O kupci připojil poznámku: „Byl majitelem již 
více domů.“ Živnost zřejmě Vincenci Makovské-
mu vynášela. Stal se také v Novém Městě velmi 
váženým občanem. Svědčí o tom skutečnost, že 
byl dvakrát zvolen místostarostou. V roce 1926 

si Makovský koupil od  Dominika Häuslera další 
dům,  a to čp. 245 na Komenského náměstí. V pří-
zemí bylo Štůlovo řeznictví a uzenářství. Manželé 
Makovských užívali byt v zadním traktu domu. 
Byl v prvním patře a chodilo se do něj po přík-
rých dřevěných schodech, což asi nebylo pro lidi 
staršího věku zrovna snadné. Dům těsně přiléhal 
k Zezulákovu pekařství. Na toto sousedství měla 
akademická malířka Věra Frömlová-Zezuláková 
ze svého dětství pěkné vzpomínky: „Starý pan 
Makovský a jeho manželka vlastně vedle našeho 
domu dožívali. Tam za nimi jezdili jejich synové a 
mezi nimi také Vincenc. Přijížděl hlavně o prázd-
ninách a potom na dvoře tvořil svoje sochy. A já 
jsem často skulinou mezi prkny pozorovala, co 
tam Vincek dělá, a nesmírně mě to zajímalo. On 
měl Nové Město velice rád a velice rád měl svou 

maminku. Vždycky, když byl třeba v cizině, se prv-
ně vracel za svou matkou. A nikdy jí nezapomněl 
přinést kytici růží, aby ji potěšil.“ Na sochařův 
vztah k matce vzpomínal před lety i umělecký 
vazač knih Bohumil Puchýř: „Vincenc Makovský 
byl takový samorostlý člověk. Někteří lidé si my-
sleli, že je hrubšího zrna, ale to bylo jen na oko. 
Byl to velký člověk a měl srdce své maminky. Tu 
velice miloval. Tatínek jeho byl prudší povahy, to 
si dobře pamatuji.“ Paní Jindřiška Makovská 
přežila svého manžela o patnáct let. Zemřela 
22. března roku 1953 v novoměstské nemocnici. 
Bylo jí 81 let. Nic není bohužel věčné. Odcházejí 
lidé, mizí domy. Dům čp. 245 už na Komenské-
ho náměstí nestojí. Ze svého místa zmizel v roce 
1982. Sochař Vincenc Makovský se toho naštěstí 
nedožil. Určitě by mu to bylo líto.  Věra Rudolfová   

Růže pro maminku

Domy čp. 244 a 245 v 70. letech minulého století, kdy již rohový dům čp. 99 (Zezulákovo) patřil mezi zmizelé

Náš život a práce v drogerii

Příště: 
U Žáků

3 – pošta
126 – Halina
127 – v přízemí: kominík Zelený 
a zámečník Ambrož Polnický 
(zvaný koloběžka), v patře: notář 
Artuš Müller a Padrtkovi
128 – Tomanovi
129 – Petrovi
133 – stavitel Karel Šír
135 – evangelická fara
240 – Chalupův obchod s textilem

241 – Štiplovo železářství (Agra)
242 – Hotel Německý
243 – MUDr. Šimon Škrla
244 – Jelínkovi, Jinkova trafika, 
Šírovo hodinářství
245 – Jindřiška Makovská, droge-
rie Richarda Krabce, řeznictví 
Jaroslava Štůly, holičství Karla 
Čejky
99 – pekařství Adolfa Zezuláka
B – benzinová pumpa

Schematický plánek Komenského náměstí 
ve 40. letech 20. století 

Domy a jejich obyvatelé: 



Nejste spokojení se svým 
příjmem? Změňte to!
Do našeho týmu hledáme 
schopného fi nančního
poradce a realitního makléře.

V případě zájmu zašlete svůj 
životopis do 30. 4. 2015 
na e-mailovou adresu:
jiri.houska@fi ncentrum.com.

Mateřská škola Radňovice
škola rodinného typu pod Harusovým kopcem, nabízí volná místa 
pro školní rok 2015/2016. Více se o nás dozvíte na www.zsradnovice.cz
Rádi poskytneme informace na tel. čísle 566 615 057
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Prodejní sklad • E-shop na:
Sklené nad Oslavou 96, Žïár nad Sázavou
Pondìlí - Pátek 7-16 hod 
doprava nad 8.000,- Kè bez DPH zdarma

  ploty-brany.cz 

   

 
 info@holoubektrade.cz

   

 
775 555 830, 566 535 037        

www.ploty-brany.cz

P odej let v  sl pkù  bran  a r n

r p i a, ou , ek b a

táže  rodej loc í
Mon a p op en

Zimní sleva se vztahuje na cenové nabídky zhotovené 
v období 1.3. – 30.4. 2015 a platí pouze při uzavření smlouvy 
na plastové a dřevěné výrobky do konce dubna 2015.

www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38 
591 01 Žďár nad Sázavou 
 
800 23 00 23 

e-mail: zdar@pks.cz

Zimní sl
v obdo
na pla

PLATÍ DO 

30.4.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO VYDÁNÍ NOVOMĚSTSKA JE 14.4. 
e-mail: novomestskoinzerce@seznam.cz • tel.: 602 740 881

www.zookramek.cz

komplexní nabídka pøípravkù k ochranì psù a koèek proti klíš�atùm a blechám

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

pipety od 49 Kè

obojky od 69 Kè

spreje od 89 Kè 

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.czTo

m
usíte

vid
t

Velikono ní
koutekNové M sto na Morav

Jen do Velikonoc

2

Mitsubishi ASX
 369 tisíc!
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

duben výstava Bohumil Puchýř, Vstoupit do obrazu, Sklo Jaroslava Svobody Horácká galerie
duben výstava Fotografie J. Svobodové; Konec 2. sv. války na Novoměstsku Horácké muzeum
duben výstava městská knihovna
do 5.4. výstava Photographia Natura 2014 Horácká galerie

do 26.4. výstava Kornelie Němečková - Kouzelné nůžky Horácká galerie
1.4. 18:00 pro děti Podol Febio kulturní dům

2.-6.4. gastro Velikonoční speciality U Loubů, Tři Studně
2.4. 16:00 gastro Zelený čtvrtek, soutěž v pojídání jídel a pití piva hotel Horní Dvůr
2.4. 19:00 koncert Amen, pravím ti evangelický kostel

2.-3.4. pro děti Velikonoční příměstský tábor kulturní dům
3.-7.4. gastro Velikonoční speciality, ZOO koutek pro malé návštěvníky hotel Horní Dvůr

3.4.    9:00 trh Velikonoční jarmark Horácké muzeum
4.-6.4. gastro Velikonoce na Studnicích Turist. chata Studnice

5.4.  15:30 sport MSD mistrovské utkání SFK Vrchovina - FS Napajedla fotbalový stadion
5.4.  16:00 pro děti Zajíček a velká mrkvová záhada kulturní dům
5.4.  19:00 divadlo Bouřliváci naší vesnice KD Křídla
7.4.   9 :00 pro děti MC: Mraveniště                                                            /každé úterý kulturní dům
7.4.  20:00 film Hany, drama / komedie, Česko, 2014, 90 min. kulturní dům
8.4.  19:00 tanec Tančírna /waltz, salsa/ kulturní dům
9.4.    8:30 pro děti MC: Trdlohrátky kulturní dům

od 9.4. výstava Vilém Reichman - Retrospektiva Horácká galerie
9.4. 17:00 koncert Večer s varhanami - koncert třídy L. Bartoše ze ZUŠ Horácká galerie
9.4. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Kolem Tenerife Caffé Stone

11.4.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí
11.4. 15:00 koncert Černobílé odpoledne - koncert třídy H. Rejpalové ze ZUŠ Horácká galerie
11.4. 18:00 divadlo Ochotníci z Novoměstka: Bylo nás pět kulturní dům
12.4.   9:30 sport Korunou za korunu hráz, Cihelský rybník
12.4. 14:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska: Bylo nás pět               /také v 18:00/ kulturní dům
13.4.   9:00 pro děti MC: Otevřená herna                                    /každé další pondělí/ kulturní dům
13.4. 13:00 sport Školní liga: Přeskok přes švihadlo tělocvična I. ZŠ
13.4. 15:00 ostatní Klub seniorů: Kavárnička jídelna DPS
14.4. 15:00 vzdělání Beseda s Kornelií Němečkovou Horácká galerie
15.4. 20:00 koncert Katapult kulturní dům
16.4. 18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ Jana Štursy a jejich hostů Horácká galerie
18.4. 15:00 vernisáž Mirka Špačková - Commedia dell´Arte Horácká galerie
19.4. 15:30 sport MSD mistrovské utkání SFK Vrchovina - Sokol Tasovice fotbalový stadion
19.4. 16:00 film Škatuláci, anim. dobrodružný fantasy, USA, 2014, 97 min. kulturní dům
20.4. 17:00 koncert Hudební odpoledne: Skotsko…dudy... jídelna DPS
21.4. 20:00 film Chlapectví, drama, USA, 2014, 165 min. kulturní dům
23.4. 17:00 koncert Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ Jana Štursy Horácká galerie
23.4. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Cesta na kometu Caffé Stone

24.-25.4. sport Den Země - turistický pochod Horácké muzeum
24.4. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Horácké muzeum
24.4. 18:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska: Bylo nás pět                  kulturní dům
25.4. 14:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska: Bylo nás pět               /také v 18:00/ kulturní dům
28.4. 19:00 divadlo Mafie a city kulturní dům
29.4. 17:00 vernisáž Kontinuita  - Kovaná plastika Pavla Tasovského a jeho syna Horácká galerie
30.4. 18:00 ostatní Pálení čarodejnic                            /sraz Vratislavovo náměstí/ Tři kříže
30.4. 19:00 film Festival dokumentárních filmů Jeden svět kulturní dům

Den Země - turistický pochod

KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM


