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Rozpočet města na rok 2016 je schválen. Celko-
vé příjmy jsou plánovány ve výši 188,1 milionů 
a výdaje pak 203,4 milionů korun. Podle vedou-
cího finančního odboru Tomáše Vlčka jsou tato 
čísla plánována záměrně tak, aby nehrozila ne-
příjemná překvapení a finální výsledek lze oče-
kávat výrazně lepší. Zatímco uplynulý rok byl, 
co se investic týče, rekordní, letos půjde umír-
něnější cestou. Neznamená to však, že by se 
šetřilo na každém kroku. Největší investicí bude 
výstavba spojovacího krčku mezi základní ško-
lou, gymnáziem a jídelnou. Právě oblast školství 

bude investicím dominovat. Vybudována bude 
také lávka přes Bezděčku, na Vlachovické se 
opraví vodovod, kanalizace se bude rekonstru-
ovat pod Klečkovským rybníkem. Balík peněz 
půjde také do místních částí. V Pohledci se bude 
pokračovat v  opravě komunikace vedoucí od 
mateřské školy k hasičárně, po opravené silnici 
se bude jezdit v Rokytně. V Petrovicích proběh-
ne 1. etapa rekonstrukce kanalizace spojená 
s  úpravou cesty, v  Olešné se dokončí výstav-
ba chodníku. Nemalé částky si vyžádá úklid a 
údržba komunikací, investovat se bude rovněž 

do bytového hospodářství. Na Křenkově ulici 
budou opraveny fasády dvou  bytových domů a 
na Drobného dojde k výměně výtahu. Část pro-
středků spolkne také příspěvek na provoz NKZ.
I v letošním roce pokračuje snaha radnice o 
úspory v provozních výdajích. Svědčí o tom pro-
vozní saldo ve výši přes dvacet milionů korun, 
které patří k nejdůležitějším ukazatelům zdravé-
ho hospodaření. Díky dobrému vývoji hospoda-
ření si město již v roce 2015 mohlo vzít o deset 
milionů nižší úvěr na výstavbu Městských lázní.

-mah-

Město bude hospodařit s příznivým výhledem  

V právě končícím roce 2015 se nám v Novém 
Městě na Moravě podařilo dokončit historic-
ky největší a dlouhá léta očekávanou investici 

- Městské lázně. Radnici se podařilo pro tento 
projekt nashromáždit dostatečné množství 
financí a upravit hospodaření tak, abychom 
zároveň mohli pokračovat v dalších důležitých 
aktivitách města. Pro další léta jsou připrave-
ny nové strategicky významné projekty, které 
mají za cíl pomoci zajistit kvalitní život všem 
generacím Novoměšťanů. Ať již je to Sportov-
ní hala, Komunitní dům seniorů, kanalizace 
v místních částech, nová parkovací místa a 
obnova komunikací, nové prostory ZUŠ, re-
konstrukce muzea nebo řada drobnějších 
projektů. Je to řada úkolů, které je možné 
zvládnout. Jen je potřeba nezačít se hádat, ne-
politikařit, nerozhazovat a chovat se rozumně.
Pro kvalitní život našich lidí je rozumný 
rozvoj města důležitý, ale žádná radnice 

Nový rok 2016

na světě lidem dobrý život nezajistí. To nejtěžší pro dobrý život našich rodin musí udělat každý 
z nás sám. Boj o rodinné štěstí je každodenní úkol, který nikdy nekončí, a je tím nejdůležitějším 
posláním, které nám život přichystal. Rád bych vám všem popřál, abyste vše dobře zvládli a v 
nejtěžších zkouškách obstáli. A k tomu vám přeji i plné zdraví, hodně lásky a trochu toho štěstí. 

Michal Šmarda, starosta
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Zastupitelstvo města schválilo zřízení Fondu 
obnovy majetku. Cílem je uložení dostateč-
ných finančních prostředků na údržbu a úpra-
vy nemovitostí v majetku města. Do fondu se 
budou ukládat 3/4 odpisů z nemovitostí měs-
ta. „Jde o to, aby se tyto peníze „neprojedly“, 

ale skutečně byly utraceny za obnovu majetku 
města, aby neztrácel svoji hodnotu. Myslím, 
že je to odpovědné řešení. Peníze z tohoto fon-
du totiž nelze použít jiným způsobem,“ uvedl 
starosta Michal Šmarda. Ročně by mělo být do 
Fondu obnovy majetku převedeno až 20 mili-

onů korun. Fond navazuje na již dříve zřízený 
FRB, díky kterému jsou postupně opravová-
ny domy nejen v centru města. FRB je z 30 % 
financován příjmy z nájemného a jsou sem 
převáděny také příjmy z privatizace majetku.  

-svj-

Vznikl Fond obnovy majetku 
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Ve čtvrtek 31. 12. bude Městský úřad Nové 
Město z provozních důvodů uzavřen. Dále 
upozorňujeme na změny v agendách občan-
ských průkazů, cestovních dokladů a změ-
ny v doručování osobám s trvalým pobytem 
na tzv. ohlašovnách. Změny jsou účinné od 
roku 2016 a podrobné informace jsou zve-
řejněny na webových stránkách města. -svj-

Úřad informuje

Horolezecká 
stěna

Zeptali jsme se zastupitelů: „Jak 
hodnotíte rozpočet na rok 2016?“

Tomáš Krejčí (ČSSD)
Městský rozpočet je sestaven na základě možností, které v následujícím roce Nové 
Město bude mít. Schodkový rozpočet nedává mnoho prostoru k dalším velkým ak-
cím. Ale i přesto se v následujícím roce bude v Novém Městě na Moravě a obcích 
investovat do velkých oprav a několika investičních akcí. Věřme, že Novoměšťáci a 
turisté budou pravidelně navštěvovat městská zařízení, abychom jejich provoz mu-
seli dotovat v co nejnižší míře.

Helena Šustrová (KDU-ČSL) 
Rozpočet pro příští rok hodnotím jako rozumný. Je třeba si uvědomit, že Nové Město 
bude splácet úvěr 40 milionů Kč na výstavbu lázní. Netřeba dodávat, že každá utra-
cená koruna musí být velmi důkladně promyšlena. V roce 2016 dojde k vyplacení po-
zastávky 5,3 milionů za Městské lázně a rovněž částky v řádech miliónů korun budou 
investovány do škol. I nadále budeme pokračovat v  opravách místních komunikací 
či budování chodníků tak, aby se naše město stalo bezpečným místem pro chodce.

Ilona Komínková (ODS)
Rozpočet 2016 je schodkový, zahrnuje první splátku úvěru na bazén a některé větší 
výdaje na opravy a investice. Nově se promítá do rozpočtu dokrytí ztráty provozu 
bazénu. Schodek pro rok 2016 je dokryt z přebytků z  minulých let, které nejsou 
bezedné. Uvítala bych větší úspory v oblasti výdajů, aby nedocházelo k tak velkým 
schodkům hospodaření. Splátka úvěru nás bude dohánět až do roku 2019, je tedy 
potřeba se značně uskromnit, aby Město tuto finanční zátěž zvládlo.

Dotace čerpat umíme 
Krajské, státní i evropské dotace jsou důleži-
tým faktorem v rozvoji našeho města. Podle 
Andrey Kramárové z Odboru investic a správy 
majetku by nebylo město bez dotací schopné 
postavit celou řadu projektů, protože by na ně 
prostě nemělo. „Ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury jsme dostali peníze na bezba-
riérové chodníky a cyklostezky. Z evropských 
peněz jsme financovali například odbahnění a 
úpravu vodních toků, zateplování veřejných 
budov a proběhla také akce revitalizace zele-
ně ve městě. Bez dotací bychom neměli Cent-
rum Zdislava či bezbariérový lůžkový výtah v 
Domě s pečovatelskou službou, “ vypočítává 
úspěchy Andrea Kramárová. Ne každý totiž 
na peníze z dotací dosáhne. „Každá dotace má 
určitý webový formulář, který se musí při po-
dání žádosti vyplnit. Je velmi podrobný a před 
každou žádostí je potřeba perfektně připravit 
podklady. “O tom, jestli žadatel dotaci dostane, 

rozhoduje vždy ten, kdo dotaci vypsal, kritéria 
jsou náročná a nikdy nelze předem odhadnout, 
jak žádost dopadne. „Nejtěžší je fáze, kdy pe-
níze přijdou. Musí se správně profinancovat a 
předkládání závěrečných podkladů pro dotaci 
je mnohem náročnější, než vypsání žádosti. 
Nám se zatím daří mít administrativně vše v 
pořádku a nehrozí tak vrácení dotace,“ po-
chvaluje si Kramárová. Nové Město na Mora-
vě bude v následujících měsících splácet úvěr 
za Městské lázně, a bez dotací se proto neobe-
jde většina velkých stavebních projektů, které 
jsou naplánovány na příští roky. Jako první 
se bude žádat v polovině ledna o prostředky 
na stavbu Komunitního centra pro seniory a 
z evropských fondů bude město usilovat také 
o peníze na stavbu kanalizace v místních čás-
tech. Andrea Kramárová ale věří, že dotace 
získáme. „Žádost mohu podat na základě 
toho, že mi kolegové předložili kvalitně vypra-

cované podklady. Je to zásluha celého týmu.“ I 
když na prostředky z dotací si budeme muset 
ještě chvíli počkat, rozvoj města nestojí. Daří 
se čerpat peníze i z nadačních fondů. Díky 
dobré práci úředníků, se tak nedávno podaři-
lo získat prostředky od nadace ČEZ na opravu 
dětského hřiště na Holubce či zřízení nového 
osvětlení na přechodu pod nemocnicí. -kb-

Po dobu 6 měsíců uloží město 15 mil. Kč na ter-
mínovaný účet u společnosti Sberbank při úroku 
0,45 %. Nebude to poprvé, již v minulosti radnice 
takto zhodnotila volné finanční prostředky. -svj-

Uložení peněz

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí 
neinvestičních dotací. Město na tyto projek-
ty pro rok 2016 vyčlenilo částku 3  570 000 
Kč. Dotace byly poskytnuty v oblasti sportu, 
kultury, v sociální oblasti a na podporu mi-
mořádných počinů. Nejvyšší dotace byly při-
znány sportovním organizacím se 150 a více 
členy (SFK Vrchovina, TJ NMnM, Orel), v 
sociální oblasti Portimu o.p.s., v oblasti kul-
tury akcím Slunohraní a Sbírka motýlů. -svj-

Dotační programy

Městská policie pokračuje v  náboru bez-
pečnostních asistentů. Stát se jím může 
každý, kdo dovršil 18 let, vlastní řidičský 
průkaz, nemá záznam v trestním rejstříku, 
těší se dobrému zdraví a je způsobilý k práv-
ním úkonům. Pomozte udělat Nové Město 
na Moravě bezpečnějším místem. Více in-
formací na http://policie.nmnm.cz/. -mah-

Bezpečnostní 
asistenti 

Nadační fond pomůže dobrým věcem
Novoměstští zastupitelé dali zelenou zřízení 
Nadačního fondu města. „Posláním a účelem 
fondu je podpora aktivit, které budou určeny ze-
jména ve prospěch občanů města Nového Měs-
ta na Moravě a jeho okolí,“ říká novoměstský 
místostarosta Stanislav Marek. Půjde přitom 
o širokou škálu aktivit z různých oblastí. Půjde 
o sociální, kulturní, společenské, vzdělávací, 
sportovní či zdraví prospěšné činnosti. Fond 
tu tedy bude od toho, aby pomáhal dotahovat 
dobré věci do konce. Pod jeho hlavičkou se 
budou sdružovat jak peněžní, tak nepeněžní 
prostředky. „Jeho cílem bude mnohé usnadnit,“ 
doplňuje Marek. Se zřízením fondu byl spojen 

také příspěvek města ve výši 100  000 Kč. Jde 
o základní kapitál, který bude město pravidel-
ně rozšiřovat. Dalšími zdroji budou příspěv-
ky dárců, výnosy z veřejných sbírek, dotace a 
granty veřejnoprávních subjektů. Nadační pří-
spěvky budou fondem poskytovány fyzickým i 
právnickým osobám. Získat prostředky bude 
možné buď na základě písemné žádosti, nebo 
s  ohledem na aktuální potřebnost. O jednot-
livých podporách bude rozhodováno indivi-
duálně. Aby fond fungoval, jak má, a sloužil, 
k čemu má, na to bude dohlížet dozorčí rada a 
správní rada. Fond bude sídlit na adrese MěÚ.
 -mah-

Nově nasvětlený a upravený přechod 
 pod nemocnicí z Nadace ČEZ,  

grantového programu Bezpečný přechod
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Velké investiční projekty Nového Města 
Rok 2015 se určitě zapíše do dějin Novoměst-
ska jako rok, kdy se slavnostně otevřely Měst-
ské lázně, a skončila tak jedna z největších in-
vestic v dějinách města. Nebude to ale zdaleka 
jediný letopočet spojený se stavebnictvím. Do 
příštích let chystá město celou řadu projektů, 
z nichž několik je podobně velkorysých. Na 
rozdíl od Městských lázní, které město platilo 
zcela ze svého, budou další plánované stavební 
akce z části hrazeny z různých dotací a fondů. 
Kromě často skloňované Sportovní haly je to 
například budova Komunitního centra pro 
seniory. To by mělo v budoucnu vyrůst pod 
nemocnicí. Kdy se začne stavět, zatím není 
jasné. O dotaci bude město žádat v polovině 
ledna. „Je tady docela velká šance dotaci získat, 
protože máme vše velmi dobře připravené,“ 
věří starosta Michal Šmarda. Podobně optimi-
stický je i v případě opravy Horáckého muzea. 

Zde se bude vyměňovat šindelová krytina a 
rekonstrukce se dočkají také půdní prostory. 
Tím ale seznam staveb zdaleka nekončí. Velké 
stavební úpravy čekají ZUŠ Jan Štursy. Chys-
tá se zbudování kanalizace v místních částech. 
Portfolio sociálních služeb v Novém Městě by 
měl doplnit také projekt chráněného bydlení 

pro lidi s mentálním postižením, který by mohl 
být realizován do čtyř let, stejně jako středisko 
pro seniory, kteří se o sebe již nemohou sami 
postarat a potřebují permanentní intenzivní 
péči. Nová pracovní místa by měl  přinést prů-
myslový areál, který by mohl být hotov už do 
dvou let. „Představa je taková, že vezmeme 
plochu, která má dvacet tisíc metrů, a poku-
síme se tam zavést inženýrské sítě a připravit 
deset center tak, aby tam mohlo podnikat 
deset firem,“ vysvětluje záměr města Michal 
Šmarda. Areál by měl sloužit místním firmám, 
které se potřebují rozvíjet. „Vím o čtyřech až 
pěti firmách, které jsou v pozici, že se budou 
buď rozvíjet u nás, nebo půjdou jinam. Je to 
základní cíl města, aby zde lidé žili, měli tu prá-
ci a nepotřebovali se stěhovat jinam,“ uzavírá 
starosta. O jednotlivých projektech se podrob-
ně dočtete v dalších číslech Novoměstska.-kb- 

Provizorní, úzká, navazující na vyšlapanou ces-
tičku v trávě. Taková je současná lávka přes říčku 
Bezděčku v bezprostřední blízkosti Městských 
lázní. Město už dříve avizovalo, že zde bude vy-
budována nová lávka včetně chodníku, který by 
spojil parkoviště u Billy s lázněmi. Příprava stav-
by proběhla v loňském roce, k realizaci by mělo 
dojít v prvním pololetí tohoto roku. A jak bude 
nová lávka vypadat? „Celkové rozpětí bude cca 
19,5 m, rozděleno bude pomocí čtyř podpor do 
tří stejně dlouhých částí. Délka lávky bude 20,2 
m, průchozí šířka 2,0 m,“ upřesnil Ing. Lubo-

mír Kubík z Odboru investic a správy majetku. 
Nosnou konstrukci budou tvořit podélné dřevě-
né trámy na čtyřech betonových základech, na 
nichž bude uložena mostovka z dřevěných pr-
ken. Nosná konstrukce zábradlí bude dřevěná, 
výplň z kovových prvků. Důležité je i to, že lávka 
bude bezbariérová a její návrh respektuje poža-
davky na začlenění do krajiny. Zároveň s lávkou 
bude vybudován navazující chodník na pravém 
břehu říčky od lázní k lávce a na levém břehu od 
lávky ke stávající pěšině k Bille. Předpokládá se 
doplnění této trasy veřejným osvětlením. -svj- 

Stavba lávky přes Bezděčku bude zahájena letos. Usnadní 
přístup k Městským lázním

Návrh možné podoby Komunitního domu 
pro seniory na Žďárské ulici

Záměr prodeje nemovitostí 
Město Nové Město na Moravě vyhlašu-
je v  souladu s usnesením Zastupitelstva 
města ze dne 30. 11. 2015 záměr prodeje.

Nemovitosti nabízené k prodeji
pozemek p. č. 369 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 775 m2, jehož součástí je 
stavba č. p. 204 (stavba občanského vyba-
vení - kino), pozemek p. č. 368/1 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 268 m2, jehož 
součástí je stavba č.p. 200 (objekt k byd-
lení), část pozemku p. č. 368/3 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 587 m2, část po-
zemku p. č. 368/2 (ostatní plocha) o výmě-
ře 26 m2 a část pozemku p. č. 370 (ostatní 
plocha) o výměře 252 m2, včetně všech sou-

částí a příslušenství v k. ú. Nové Město na 
Moravě.  Soubor nemovitostí je nabízen za 
minimální kupní cenu ve výši 3 500 000 Kč.

Možnosti seznámení s prodávanými 
nemovitostmi
Zájemci o koupi se mohou s nabízenými 
nemovitostmi seznámit po předchozí tele-
fonické dohodě na místě samém (kontaktní 
osoba: Ing. Radek Fila, tel. 723 190 997).

Forma a termín prodeje
Prodej nabízených nemovitostí jako celku 
bude proveden veřejným výběrovým řízením 

„na určení pořadí“ z  řad zájemců o koupi.
-red-

Zastupitelstvo města projednalo petici, kte-
rou zorganizovali novoměstští horolezci. Ti 
chtějí stávající projekt Sportovní haly dopl-
nit lezeckou stěnou. Petici podepsalo 1 200 
lidí z celé ČR. Radnice nyní vypracuje stu-
dii, která doloží, o kolik by se zapracováním 
stěny do projektu haly zvýšily náklady a jaká 
by byla časová náročnost této změny. Znovu 
bude zastupitelstvo o tomto tématu jednat 
v únoru 2016, následovat bude anketa mezi 
občany města a jeho místními částmi. -svj-
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Vážený pane starosto,
dne 20. 2. 2002 jsem poprvé oslovil tehdejšího 
starostu pana Sokolíčka ve věci možnosti zbu-
dování parkovacích míst na Luční ulici. Od té 
doby uplynulo již 13 let, během kterých jsem 
se snažil v této věci více či méně, dle možnosti 
angažovat. Letos se stala parkovací místa na 

Luční ulici skutečností. Po vyhodnocení úsilí, 
které jsme společně s paní Štěpánkovou, panem 
Kučerou a již zesnulým panem Ing. Palečkem 
v této věci věnovali, musím s obdivem konsta-
tovat, že nám bylo velkou ctí blíže poznat Vaše 
vždy ochotné, věcné a vstřícné jednání, která 
se parkování na Luční ulici týkala. Velice dobře 

víme, že to nebylo vždy vůbec jednoduché. Zá-
věrem mi tedy dovolte, abych Vám za sebe i za 
své spolupracovníky upřímně za Váš přístup po-
děkoval a popřál Vám i Radě města do nadchá-
zejícího roku 2016 hodně úspěchů ve vaší ne-
lehké práci, hodně zdraví a hlavně pevné nervy. 

S pozdravem M. Teml

Přišlo do redakce ...

Jaký byl pro město 
rok 2015?

Byla dokončena 
největší investice v 
novodobé historii 
města - Městské láz-
ně. Proběhla rekon-
strukce ulice Luční 

a komunikace Bělisko - Koupaliště. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem obyvate-
lům, kteří bydlí v blízkosti výše uvedených 
lokalit, stavební práce jim znepříjemňovaly 
život. Děkuji za shovívavost a trpělivost. Je 
předpoklad, že skončíme s menším schod-
kem hospodaření než se předpokládalo. Z 
tohoto pohledu vidím rok 2015 jako úspěšný

.
Podařilo se Vám dosáhnout toho, co jste 
chtěl na radnici v průběhu roku 2015 
udělat?

Ne tak docela. Měl jsem představu, že se podaří 
v roce 2015 např. podat žádost na odkanalizo-
vání některé z místních částí. O mnoho dál jsme 
se nedostali se záměrem zbudování cyklotrasy 
ZR-NMnM. Žádný viditelný posun k lepšímu 
nenastal ani ve věci Tří křížů. Velkou roli v tom 
hrálo nevypsání vhodných dotačních programů

.
Co Vás nejvíce potěšilo v roce 2015?

Mám radost, že se naše dvě obyvatelky doži-
ly sta let. V lidském životě je to velká událost, 
když i v tomto věku se těší relativně dobrému 
zdraví. Stejně tak jsem vděčen za to, že se v 

mé rodině neobjevily větší zdravotní problémy. 

Jaké máte plány na rok 2016?

V tomto roce nebude žádná investiční akce, 
která by přesahovala 10 mil Kč. Ze seznamu 
schválených investic uvedu např. I.ZŠ - re-
konstrukce elektroinstalace, II.ZŠ spojovací 
krček, oprava místní komunikace Jiříkovice. 
Předpokládáme podání žádosti o dotaci na 
Komunitní dům seniorů a na odkanalizování 
Rokytna. V současné době spolupracujeme s 
ČCE a podporujeme jejich záměr vybudování 
domova se zvláštním režimem. V oblasti kul-
tury je rok 2016 Rokem literátů. S tím bude 
spojena řada doprovodných akcí. V oblasti 
sportu se město stane dějištěm MS v horských 
kolech, SP v biatlonu a v klasickém lyžování.
Kde vidíte největší slabiny v provozu úřadu? 
Co je potřeba změnit?

Byl bych rád, kdyby jednotlivé odbory spo-
lu lépe komunikovaly, aby lépe vnímaly po-
třeby kolegů a více si vycházely vstříc. Na 
řadě projektů je tato spolupráce nezbytná.

Na radnici jste několik let. Jaké jste učinil 
poznání?

Zjistil jsem, že tahle práce je především o na-
slouchání lidem a o tom snažit se jim pomoci. 
Tím se řídím, ne vždy se to ale daří. Nelze vyho-
vět všem. Zásadní podle mě je udělat si čas na 
toho, kdo za mnou přichází a vyslechnout ho. 

Jak osobně chcete a můžete přispět k tomu, 

aby bylo město lepší, co je vaším tématem?

Myslím si, že by bylo dobré a vhodné, aby-
chom se více soustředili na rozvoj cestov-
ního ruchu. Máme k tomu dobré přírodní 
podmínky. Obyvatelé měst podobného typu 
ve světě, kde se konají závody evropského a 
světového významu, toho dokáží daleko více 
využít ve svůj prospěch. Ale i při akcích míst-
ního významu nabízí firmy, které sídlí na ná-
městí, svoje služby. Toto ve městě postrádám.

Radnice samozřejmě nemůže říkat lidem, 
 v čem mají podnikat. Co ale pro rozvoj  
turismu můžete udělat vy - na radnici?

Jsme zapojeni v projektu Koruna Vysočiny. 
Máme představu, že města, která jsou součás-
tí tohoto společenství, podpoří více turismus. 
Cílem projektu je vytvořit společnou strate-
gii a značku, pod níž každý region bude mít 
možnost vypíchnout to své nejlepší. Služby 
budou cíleny na skupiny rodin s dětmi, seniory, 
sportovce, aby si každý návštěvník našel to své 
a měl důvod zdržet se v destinaci delší dobu

.
Je zima Vaše  oblíbené roční období? Sportujete?

Ano, zimu mám rád. Do 55-ti let jsem 
hrál aktivně lední hokej. Ta doba už skon-
čila. V současné době veškerý svůj vol-
ný čas věnuji jiným soukromým aktivitám.

Na závěr bych chtěl popřát všem spoluob-
čanům do nového roku hodně zdraví, štěstí 
 a spokojenosti.                                                        -kb-

Snažím se především naslouchat lidem

Připomínky návštěvníků, jejich příčiny a řešení

Málo laviček v šatnách – lavičky již byly doplněny.

Málo odpadkových košů – koše byly doplněny.

Průhlednost do Saunového světa od bufetu – připravuje se úplné zasklení včetně polepů.

Na začátku provozu v některých sprchách špatné vyladění teplé a studené vody – příčinou byly 
ventily zanesené lepidlem. Bylo to reklamováno a závada odstraněna dodavatelem stavby.

Společné sprchy v Saunovém světě – sprchy byly rozděleny na mužskou a ženskou část.

Kluzká podlaha u mokrého baru – dlažba je atestována jako protiskluzová, přesto zde bylo 
umístěno upozornění a je častěji prováděn úklid.

Žlutá kolečka u přítokových kanálků – jsou způsobena obsahem manganu ve vodě. Zdravotně 
zcela nezávadné, pouze pohledově nevhodné. V relaxačním bazénu již odstraněno, 4. 1. 2016 je 
naplánováno vypuštění a vyčištění plaveckého bazénu.

Infoterminály občas neukazují přesné údaje – řeší se jako reklamace s firmou, která dodávala 
čipové systémy.

Zbytečně velké prodlevy při průchodu turniketem – bylo upraveno, intervaly byly zkráceny.

Chybějící karty stálého klienta – karty byly dodány 11. 12. a nyní jsou již v prodeji.

Ceny vodného a 
stočného rostou

Městské lázně mají za sebou první měsíc os-
trého provozu. Je to měsíc více než úspěšný. 
Zaplavat si, využít sauny či zacvičit si při-
šlo za první čtyři týdny 13 377 návštěvníků  
(9 617 v bazénu, 2 688 ve wellness a 1 072 ve 
fitness), ke kterým je potřeba připočítat ještě 
3000 Novoměšťáků, kteří se přišli na lázně 
podívat při Dni otevřených dveří. Po prvních 
týdnech provozu se objevují pochvaly a samo-
zřejmě i první připomínky. Povídali jsme si 
 o nich s ředitelem organizace Ing. J. Brychtou.

První změny jste provedli v Saunovém 
světě – rozdělili jste ochlazovací sprchy 
 na mužskou a ženskou část a tichou odpo-
čívárnu nechali nasvícenou pouze diodami 
v nikách. Jak budete řešit průhlednost 
 z bufetu do Saunového světa?

Připravujeme jeho úplné zasklení včetně dal-
ších polepů. Tím zcela zamezíme průhledu 
z bufetu i terasy před ním. Hlavní proskle-
ná stěna směrem k bazénu ale zůstane ve 
stávající podobě, protože Saunový svět ne-
chceme zcela uzavřít. Díky velkému nasvět-

lení bazénové haly a naopak minimálnímu v 
Saunovém světě totiž není dovnitř vidět, ale 
kontakt s celým areálem zůstává zachován.  

Nabídka bufetu zatím není příliš pestrá, 
připravujete její rozšíření?

Rádi bychom zavedli sendviče, včetně vegeta-
riánských. Vše ale záleží na jednání s hygienou. 
Zatím máme výjimku pouze na párek v rohlí-
ku. Bohužel jiná teplá jídla nemůžeme nabí-
zet, protože nemáme přípravnu jídel. Byl by 
to už opravdu nadstandard a nevešli bychom 
se bývali do plánovaného rozpočtu stavby. 

Provozní doba Saunového světa rozdělila 
návštěvníky na dva tábory. Na příznivce 
smíšené sauny a její odpůrce. Jak to vypa-
dá v praxi? 

Bylo velkým otazníkem, zda bude Sauno-
vý svět dopoledne využíván. A zájem je, v 
průměru se jedná o 35 návštěvníků, takže 
dopolední saunování rušit nebudeme. Co se 
týče smíšené sauny, tak na ni máme velmi 

pozitivní ohlasy, pochvalují si ji hlavně páry, 
které mohou jít společně. Vyslyšeli jsme ale i 
připomínky druhé strany a pro ženy vyčlenili 
kromě úterního odpoledne také celý čtvrtek.

V úvodu jsme zmínili vysokou návštěvnost. 
Určitě hodně lidí napadne otázka, jakým 
způsobem je voda čištěna, jak často se 
kontroluje a také čím jsou způsobena 
kolečka u přítokových kanálků.

U bazénu do 30°C se mění za každého ná-
vštěvníka 35 l vody, u ostatních bazénů nad 
30°C 45 l na osobu. Voda se navíc vždy v noci 
pere přes soustavu filtrů a ty se čistí každý 
den. Velký bazén je ošetřen chlorem, ostatní 
slanou technologií a částečně také chlorem. 
Navíc máme pravidelné kontroly z hygieny. 
S kolečky u kanálků trochu bojujeme, je to 
reklamace stavby. Příčinou je obsah manga-
nu ve vodě. Zdravotně je to zcela nezávadné, 
jen pohledově to trošku kazí vzhled bazé-
nu. Za provozu jsme odstranili tuto vadu v 
relaxačním bazénu a 4. 1. 2016 plánujeme 
vypuštění a vyčištění plaveckého bazénu.-svj-

Připomínky návštěvníků v koši nekončí. Lázně řeší 
drobné nedostatky hned

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko schválil 
nové ceny vodného a stočného pro rok 2016. 
Ty budou o něco vyšší než v roce 2015, zdra-
žení však nebude skokové. Vodné a stočné 
bude od ledna dražší o 2,70 Kč za m³, tzn. 
nárůst o 3%. Celková cena bude činit 92,60 
Kč. Zdražení má na svědomí nutnost plnit 
podmínky vyplývající z  projektů, které byly 
dotovány Evropskou unií a díky kterým se 
modernizovala vodárenská infrastruktura. Do 
nové vyšší ceny promluvila také inflace. -mah- 

Umíme třídit 
odpad 
Jen o fous uniklo Novému Městu prvenství 
v soutěži My třídíme nejlépe 2015. V kategorii 
měst nad 10  000 obyvatel skončilo na 2. mís-
tě, a nezopakovalo tak loňský triumf. První 
místo letos putuje do Velkého Meziříčí, které 
v  hodnocení získalo 58,66 bodů. Naše město 
si připsalo 56,43 bodů. Na 3. místě skončil 
Havlíčkův Brod. Podkladem pro  hodnoce-
ní byla data o množství vytříděného odpadu 
za čtvrté čtvrtletí roku 2014 a první tři čtvrt-
letí roku 2015. Přitom platí, že na Vysočině 
množství vytříděného odpadu stoupá a počet 
obyvatel na jedno sběrné místo klesá. -mah-

Chráněné bydlení
Radnice podporuje snahu Kraje Vysočina 
vybudovat v Novém Městě chráněné bydlení, 
kde by v rodinné atmosféře byla poskytová-
na péče lidem s mentálním nebo kombino-
vaným postižením. Dům by vznikl na ulici 
Malá. Podobná zařízení již nyní fungují v Bys-
třici nad Pernštejnem a ve Velké Bíteši. -svj-

Větší komfort na dialýze novoměstské 
nemocnice 
Novoměstská nemocnice zlepšuje své služby. 
Větší komfort pocítí pacienti, kteří pobýva-
jí na lůžkách dialýzy. Na hemodialyzačním 
středisku byly namontovány zásuvky na slu-
chátka. Pacienti, kteří tráví na lůžkách dialýzy 
několikrát týdně mnoho hodin, je tak budou 

moci nově využívat při sledování televizních 
programů. Tím pádem se již nebudou pře-
krývat znění jednotlivých programů, které v 
televizních přijímačích  běží, zároveň nebu-
dou rušeni ti pacienti, kteří televizi nesledují.
 -mah-

Příští zpravodaj
Únorové číslo Novoměstska má uzávěrku 15.1. 
2016. Ve schránkách ho najdete od 28. do 30. 
ledna. Pokud si chcete podat soukromou inzerci, 
upozorňujeme na zpoplatnění - soukromý inzerát  
20 Kč, vzpomínky, blahopřání, poděkování 150 Kč.

rozhovor s místostarostou Nového Města Stanislavem Markem

Výbor MO STP oznamuje členům 
 

• Plavání se cvičením je od ledna 2016 
smluvně zajištěno v novoměstských lázních 
každý pátek od 11.30 do 13.00 hod.

• 13.ledna 2016 se koná pro členy v KD (klu-
bovna č.2) členský klub od 15 do17.00 hod.  



„Dům je ve špatném technickém stavu, ve 
sklepních prostorech je značná 
vlhkost, je zde nefunkční ústřed-
ní vytápění. Rozvody vody a 
elektroinstalace také dosluhují. 
Náklady, které by rekonstrukce 
domu vyžadovala, by se podle 
mého názoru pohybovaly mi-
nimálně kolem 20 mil. Kč,“ vy-
světluje místostarosta Stanislav 
Marek. Na otázku „Proč město 
budovu v minulosti koupilo?“ 
pokrčil rameny. „Tehdy město 
doplácelo na provoz kina okolo 
200 tis. Kč ročně. Když se ob-
jevila možnost získat dotační 
prostředky na jeho digitalizaci, 
tak se jevil záměr budovu kou-
pit jako smysluplný. Dotační 
program byl zrušen. V prioritách města a ob-
čanů se objevily jiné potřebné investice, takže 
z plánované rekonstrukce sešlo. S odstupem 

času vidím, že snaha o zachování budovy kina 

pro potřeby občanů a určité dávky patriotismu, 
převážila tehdy při rozhodování ekonomickou 
výhodnost nákupu,“ říká Stanislav Marek. 

Dnes však ve městě funguje velmi dobře kino 
v KD, chátrající budova 
na Masarykově ulici se 
pro město pomalu stává 
přítěží. Součásti kina je 
i Sadílkova vila. „Vynalo-
žili jsme hodně úsilí, aby 
tato budova byla zařa-
zena jako nemovitá kul-
turní památka. Bohužel, 
památkový ústav tento 
názor s námi nesdílel,“ 
dodává Marek. Pro řadu 
Novoměšťáků má tato 
vila velkou hodnotu. Stej-
ně jako kino je spjata s je-
jich dětstvím a mládím. V 
současné době je zveřej-
něn záměr prodeje s tím, 

že vyvolávací cena je 3,5 mil Kč. Konečné slovo 
budou mít zastupitelé v průběhu roku 2016.

-kb-
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Sadílkova vila…
Vedení města a někteří zastupitelé se rozhod-
li prodat historickou Sadílkovu vilu a de facto 
svým rozhodnutím potvrdili, že jim nezáleží 
na tom, zda bude zbourána. Mně osud této 
dominanty leží na srdci mnohem víc. Kdo byl 
Josef Sadílek? Významný občan, věhlasný 
stavitel, činorodý starosta a velká osobnost. 
Pan Josef Sadílek se zasloužil o značný rozvoj 
našeho města. Na konci 19. a na počátku 20. 
století stál například u stavby budovy gymná-
zia, evangelického kostela, realizace vlakového 

spojení a výstavby vlakového nádraží. Byl to 
velmi pracovitý člověk, úspěšný stavitel a pro 
město velmi přínosný starosta. Tento úspěšný 
muž si pro sebe postavil reprezentativní vilu, 
která stojí na dnešní Masarykově ulici hned 
vedle kina. Ačkoliv je město vlastníkem této, 
pro nás významné architektonické památky, 
tak o ni roky nepečuje a dnes je na tuto kdysi 
výstavní vilu velmi smutný pohled. Dlouhole-
té přehlížení vedením města má být dovršeno 
prodejem. Na zastupitelstvu jsem navrhnul 

řešení, které předpokládá revitalizaci Sadíl-
kovy vily, která může být znovu na dalších 
mnoho let ozdobou města. Součástí řešení je 
navrátit do domu život nejenom novými ná-
jemníky. Na místě již nevyhovujícího a chát-
rajícího kina navrhuji vybudovat kolem vily 
menší park. Bohužel můj návrh nebyl vedením 
města vyslyšen. Až půjdete kolem této vily, na 
chvíli se nad budoucností domu zamyslete. 
Možná nám po 125 letech zmizí z  očí navždy. 

Dan Sokolíček (ODS), zastupitel

Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje budovy kina 

Letní semestr  
Univerzity  
třetího věku
Virtuální Univerzita třetího věku zahajuje 
po novém roce letní semestr 2016. Zájemci 
o studium se mohou bezplatně a nezávazně 
zúčastnit první a druhé přednášky z  každé-
ho nabízeného kurzu. Poté se teprve mo-
hou rozhodnout a do příslušného kurzu se 
nechat zapsat. Proto není nutné se předem 
před zahájením výuky ke studiu přihlašo-
vat. Přednášky budou probíhat vždy ve spo-
lečenské místnosti DPS v  Novém Městě na 
Moravě. Začátek přednášek je v  9 hodin.

Leden 2016
Kurz Astronomie: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1. 
Kurz Genealogie - Hledáme své před-
ky: 2. 2., 16. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4.
Kurz Život a dílo Michelangela Buonarro-
tiho: 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4.

Ráda bych popřála nejen našim členům, jejich 
rodinám, ale všem, kdo se pozastaví a přečtou 
si těchto pár řádků, šťastný a klidný rok 2016. 
Stále se setkávám s  dotazy na naši činnost, a 
proto bych chtěla napsat několik slov o našem 
působení v  roce 2015 na Základní škole L. Če-
cha. Naše aktivity jsme zaměřili na kulturní a 
společenské činnosti. Pro první stupeň již tra-
dičně pořádáme velikonoční a adventní dílničky, 
na kterých si děti vyrábějí tematické dekorace 
pro sebe nebo své blízké. Pro druhý stupeň jsme 
opět připravili diskotéku a deváťákům přispěli 
na absolventská trička. Každé třídě přispíváme 
částkou na různé aktivity. Na konci roku jsme 
všechny děti pozvali do kina. Budeme dále roz-
víjet spolupráci s  Portimo o.p.s., které ve škole 
zajišťuje preventivní programy. Začali jsme 
programem pro 1. ročník - Jako ty - zaměřený 
na přátelství a spolupráci. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali Školnímu sportovnímu klubu 
za jeho činnost. Již od prvních tříd jsou děti ve-
deny k všestranným sportovním aktivitám. Dále 
mají možnost si vypůjčit brusle i běžky a tréno-

vat u Hotelu Ski na okruhu. Pro některé děti to 
je jediná možnost naučit se lyžovat na běžkách. 
Od 4. třídy si děti přebírá paní Vlasta Holubová, 
která svým nasazením děti přitáhne ke sportům, 
z nichž některé jsme si my, rodiče, ani nevyzkou-
šeli - jen namátkou bowling, squash, ping-pong, 
badminton, lezectví, míčové hry, snowboard 
a nesmím zapomenout na horská kola na sin-
gletracích. Už 20. listopadu byl ŠSK v Městských 
lázních a od prosince běží výuka plavání. Chtěla 
bych za rodiče vyjádřit vděčnost všem trenérům 
za tuto snahu, protože ŠSK není jen pro nadané 
děti, kterých je jen pár, ale pro všechny děti z No-
vého Města, které mají chuť k pohybu a nechtějí 
sedět doma. V  neposlední řadě bychom chtěli 
poděkovat panu Zdeňku Novotnému a všem vy-
učujícím, kteří se podíleli na přípravě vánoční be-
sídky Živý betlém, která se uskutečnila 21. pro-
since v kulturním domě. Při tom všem vánočním 
shonu nás děti přiměly zastavit se a popřemýšlet 
o poslání Vánoc. Začíná nový rok, ať je dobrý. 

Vlasta Zálešáková, předsedkyně SR při ZŠ 
NMnM, L. Čecha 860 

Další rok se Spolkem rodičů při II. ZŠ

Nové Město = Otevřené město 
Naše město se stalo členem spolku Otevřená 
města. Jeho smyslem je spolupráce mezi městy 
i dalšími stranami, která povede k  otevřenosti. 

„Výsledkem je zavádění otevřených technologií 
a přístupná data, dále pak průhledné zadávání 
veřejných zakázek a posilování účasti veřej-
nosti na rozhodovacích procesech,“ popisuje 
novoměstský starosta Michal Šmarda. Ten byl 
zvolen do celostátního výboru spolku. Vstupen-
kou mu bylo několik rozhodnutí, díky kterým 
je Nové Město dáváno ve věci otevřenosti za 

vzor. Jsou jimi klikací rozpočet, zveřejňování 
smluv, které naše město uzavírá, zřízení trans-
parentních účtů města, přístupné materiály 
k  zasedání zastupitelstva, a to včetně jejich 
příloh a další. „O otevřená a strojově čitelná 
data se dlouhodobě snažíme. Našim cílem jsou 
participativní rozpočty, tj. spoluúčast občanů a 
občanských sdružení na tvorbě rozpočtu,“ do-
plňuje starosta. Spolek Otevřená města založi-
ly městské části Praha 6 a 7, městská část Brno 

- Střed a města Brno a Ústí nad Labem. -mah-

Město poděkovalo komisím a výborům
Představitelé Nového Města na Moravě ne-
chali připravit pro členy výborů a komisí 
večeři, na které jim předali drobný dárek. 

„Touto formou se jim snažíme poděkovat za 
práci, kterou po celý rok dělají bezplatně a 
ve svém volném čase. Mnohdy je to velmi 
náročné, ne vždy je jejich spoluobčané chválí, 
občas je to spíš naopak,“ podotkl novoměst-
ský místostarosta Stanislav Marek. Členové 
osadních výborů pomáhají městu s  chodem 

jeho místních částí. „Pracuje v  nich okolo 
šedesáti lidí,“ upřesnil počet těch, kteří dob-
rovolně a nezištně pro město pracují, Stani-
slav Marek. Poděkování přijali také členové 
komisí, finančního a kontrolního výboru, 
které jsou poradním orgánem Rady měs-
ta. „Těch je přibližně osmdesát. Všichni kro-
mě večeře dostali i publikaci Novoměstsko 
nejen na starých pohlednicích,“ prozradil 
novoměstský místostarosta.               -hzk-

Knihovník 
z Olešné získal 
ocenění Kraje

Mezi nejlépe pracující neprofesionální knihov-
ny v Kraji Vysočina se letos zařadila i knihovna 
v  Olešné. „Za okres Žďár nad Sázavou byla 
oceněna Místní knihovna v Olešné.  O knižní 
fond se tam pečlivě stará od roku 1999 pan 
Josef Dvořák,“ uvedla ředitelka novoměstské 
knihovny, pod niž olešenské zařízení spadá, 
Marie Janečková. Josef Dvořák je nejen kni-
hovníkem, ale i místním patriotem, kroniká-
řem a také varhaníkem. „Je velice aktivní a o 
knihovnu se opravdu stará s  láskou,“ uvedl 
místostarosta Nového Města na Moravě Sta-
nislav Marek. Ocenění si spolu s  dalšími kni-
hovníky přijel Josef Dvořák převzít do Kraj-
ské knihovny Vysočiny do Havlíčkova Brodu.
 -hzk-

Islám a evropská kultura
cyklus besed ve Farním sboru ČCE v Novém Městě na Moravě

Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická
Alena Fendrychová, 13.1.2016, 18:00 hod.

Přednášející je koordinátorka pro uprchlíky ČCE. Tématem besedy bude integrace uprchlíků 
ze současné migrační vlny a příslušná integrační strategie ČCE a ČR.

Česká společnost pohledem muslima 
Emir Omič, 31.1.2016, 10:30 hod.

Přednášející je bosenský muslim žijící dlouho v ČR, bývalý pražský imám, stále aktivní 
v mezináboženském dialogu, respektovaný českými muslimy. Tématem besedy budou 
možnosti dialogu mezi křesťanstvím a islámem.

Přicházejí, aneb může Evropa obstát?
Pavel Ruml, 28.2.2016, 10:30 hod.

Přednášející je evangelický farář.

Co je džihád?
Petr Pelikán, 16.3.2016, 18:00 hod.

Přednášející  je arabista, honorární  konzul  v Súdánu. Pobýval  v řadě muslimských zemí.  Podílel  se
na překladu Koránu.  Dlouhodobě  se  zabývá  kořeny  islámského práva,  je  velmi  dobře  obeznámen
s muslimskými realitami i mentalitou.

Všechny besedy se konají v presbyterně evangelického kostela v Novém Městě na Moravě a jsou 
určeny veřejnosti.

V roce 2016 si Nové Město připomene osobnos-
ti, které spojily své životy s literaturou, Novým 
Městem a okolím. V rámci Roku literátů 2016 
se můžete těšit na promítání filmů, triboardy v 
centru města, soutěž a další zajímavé projekty. 
Připomeneme si tak spisovatele Josefa Kaldu 
(145. výročí narození, 95. výročí úmrtí), spi-
sovatele a učitele Aloise Mrštíka (155. výročí 
narození), básníka a humoristu Ing. Volfganga 
Fleka (135. výročí narození), básníka Viktora 
Červinku (125. výročí narození), spisovatelku 
Pavlu Křičkovou – Homolkovou (130. výročí 
narození) a v neposlední řadě také spisovatele 
a teologa Jana Karafiáta, autora legendárních 
Broučků (170. výročí narození). O všech ak-
cích souvisejících s Rokem literátů vás bude-
me průběžně v Novoměstsku informovat. -svj-

Rok literátů 2016

První aukce obrazů

1889 postavena Sadílkova vila
1936 dům zakoupila Jednota československého Orla
1938 postavena budova kina
1948 sloučena kina Sokol a Charita, budovy přechází do správy státu
1992 zrušena Okresní správa kin
1993 vlastníkem se stává město, správu kina má na starosti NKZ
1994 kino je pronajato M. Dudové, město daruje budovu TJ Orel
2008 uzavírá Orel smlouvu na provozování kina s M. Fialovou 
2009 město kupuje kino se Sadílkovou vilou od TJ Orel, která nemohla  
          budovu dále provozovat. Provozovatelem kina zůstává M. Fialová
30.4. 2014 ukončen provoz kina, dům zůstává ve vlastnictví města
30. 11. 2015 ZM odsouhlasilo možnost nabídnout nemovitosti k prodeji

Nové Město má za sebou aukci nepotřebných 
uměleckých děl. Nového majitele našla dvě díla. 
Město tím vydělalo 40 tisíc Kč. Finance popu-
tují do Nadačního fondu na podporu sociálních 
služeb a pomohou dobré věci. Pořídit si bylo 

možné díla, o která se dříve starala ZŠ L. Čecha. 
Město dále zvažuje, že nabídne také obrazy, 
které jsou uloženy v suterénu kulturního domu. 
Jde o zhruba padesátku děl autorů Jindřicha 
Zezuly, Josefa Jambora, Františka Bukáčka 

 a dalších regionálních malířů. „Přemýšlíme o 
tom, že zvolíme jinou formu prodeje, víc spole-
čenskou, třeba to spojíme s nějakou beneficí,“ 
plánuje novoměstský starosta Michal Šmarda.

-mah-
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V gotickém sále jihlavské radnice se uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení prestižní ankety o nejlepší 
atlety Kraje Vysočina za rok 2015. Silnější za-
stoupení než obvykle měl atletický oddíl Nové 
Město na Moravě. Hned šest jeho reprezentantů 
se objevilo v nominované desítce. Životní sezo-
na vynesla nejvýše běžce Petra Vitnera, který 
se stal atletem Vysočiny pro uplynulý rok. Ne-
mohlo být lepšího kandidáta, než je čtyřnásob-
ný mistr republiky. Vitner slaví mistrovský titul 
v  hale, na dráze i v  přespolním běhu. Druhá 
v  anketě skončila Vitnerova oddílová kolegyně 
Jitka Kubelová, která je finalistkou Letní světo-

vé univerziády v hodu diskem. Těsně pod stupni 
vítězů se postavili i další atleti z našeho města. 
Čtvrtý skončil přespolní běžec Lukáš Kourek, 
pátý medailista z  MČR v  běhu na 1 500 m Ka-
rel Kulíšek, sedmá mistryně ČR v trojskoku 
juniorek v hale Lenka Novotná a elitní desítku 
uzavřela dvojnásobná medailistka z  MČR ve 
steeplu Hana Homolková. Výčet však není ko-
nečný. V  kategorii žactva totiž společně se vše-
strannou atletkou Denisou Chlumeckou vyhrála 
novoměstská tyčkařka Vendula Šírová. K  vítěz-
ství ji katapultovala stříbrná medaile z  MČR.
 -mah-

Atletem Vysočiny se stal Petr Vitner Kros v Chocni 
První prosincovou neděli se v  Chocni konal 
tradiční krosový běh na 4,3 km. Na startu zá-
vodu nechyběli reprezentanti novoměstského 
atletického oddílu. Jak už se stalo milým zvy-
kem, opět opanovali nejvyšší příčky. V žácích 
zvítězil Jiří Kabrda, v dorostencích nedal niko-
mu šanci Karel Kulíšek a v dorostenkách domi-
novala Kateřina Pulgretová.  V  první desítce 
dále doběhli Václav Holcman, Hana Homolko-
vá a Martin Koutník. Za zmínku stojí vítězství 
Lucie Maršánové mezi ženami, která již repre-
zentovala Pardubice. Do města perníku pře-
stoupila v listopadu společně s Jiřím Šaclem. -mah- 

Na přelomu listopadu a prosince proběh-
lo v  pražské hale na Stromovce mezikrajové 
utkání staršího žactva v halových disciplínách. 
Novoměstský atletický oddíl měl v klání tro-
jí zastoupení. Ve skoku o tyči se představila 
Vendula Šírová. S  výkonem 280 cm obsadi-
la 7. místo. Martin Koutník si v  běhu na 800 
m vytvořil nový osobní rekord 2:06,91, který 
mu stačil na celkové 5. místo. V závodě na 
1  500 m si odbyl svoji halovou premiéru Jiří 
Kabrda. Také on si zaběhl nové osobní maxi-
mum. Jeho hodnota činí 4:41,07 a zajišťuje mu 
účast na MČR v  hale. Výkony mladých atletů 
jsou příslibem pro budoucnost oddílu. -mah- 

Halová atletika

V sobotu 5. prosince se ve  sportovním středis-
ku Sporten konal squashový turnaj pro děti 

a mládež. Tradiční klání se uskutečnilo pod 
záštitou novoměstského DDM. Soutěžilo se 
ve 4 skupinách. V  kategorii nejmladších dívek 
se představilo celkem 5 děvčat. Nejúspěšnější 
z  nich se stala domácí Nikola Havlíková, na 2. 
místě se umístila žďárská hráčka Lucie Potocká 
a bronzová skončila rovněž domácí reprezen-
tantka Daniela Vodičková. V kategorii starších 
dívek poměřilo své síly 9 hráček. Zlatou medai-
li si do Žďáru odvezla Markéta Lišková. Za ní 
se seřadily novoměstské hráčky. Po napínavé 
finálové bitvě připadlo 2. místo Tereze Ševčí-
kové a 3. místo brala Nikola Havlíková. Ka-
tegorie chlapců do 13 let byla novoměstskou 
záležitostí. Zvítězil Lukáš Krejčí, na 2. místě 

skončil Tomáš Havlík a 3. místo vybojoval  
David Hlaváč. Poslední kategorie patřila 
chlapcům starším 13 let. Nejlepšími výkony se 
prezentoval Filip Sváček, kterému po zásluze 
připadlo zlato. O stříbro se strhla bitva mezi 
žďárským reprezentantem Jakubem Háčkou 
a domácím Lukášem Krejčím. V  koncovce byl 
šťastnější Jakub Háčka. Organizátoři turnaje 
děkují všem sponzorům, kteří podpořili jeho 
konání. Byli jimi Drogerie Řezáčová, Autocent-
rum Hudec a Sporten a. s. Poděkování si zaslou-
ží také rodiče za dodané občerstvení, trenéři  
a samotní hráči jak z Nového Města, tak ze Žďá-
ru, kde se uskuteční příští velikonoční turnaj. 

-red-,-mah-

Vánoční squashový turnaj

Ve sportovní hale v  Novém Veselí proběhl 
již 13. ročník turnaje O pohár starosty. Tra-
dičního fotbalového klání se zúčastnilo 6 
týmů. Vedle žáků SFK Vrchovina proti sobě 
nastoupili hráči z  Hlinska, Jihlavy, Nedvě-
dice, Velkého Meziříčí a Žďáru. Novoměst-
ští fotbalisté sice vyhráli základní část, ve 
finále však podlehli Žďáru poměrem 1:3. 
Pohár nejlepším předal místostarosta No-
vého Města na Moravě Stanislav Marek. -mah-

O pohár starosty 
města

Sodomka v  
sestavě podzimu 
Výkony záložníka a velkého talentu novo-
městského fotbalu katapultovaly Rostislava 
Sodomku do podzimní sestavy divize D. Je 
jediným hráčem SFK Vrchovina, který fi-
guruje ve výběru podzimu. Jméno mladého 
hráče se objevuje po boku exligových hráčů. 
Jsou jimi blanenský sniper Petr Švancara, 
hodonínský Tomáš Polách a zkušený střed-
ní obránce Staré Říše Michal Kadlec. -mah-

Fotbalový klub SFK Vrchovina připravil 
pro rok 2016 novinku. Fanoušci si mohou 
zakoupit permanentku na domácí zápasy 
prvního a B týmu, které se odehrají v  prů-
běhu celého roku. Cena permanentky je 
600 Kč. Zájemci si ji mohou objednat buď  
e-mailem na adrese sfkvrchovina@nmnm.cz, 
nebo volat na číslo 604 826  111. Kontaktní 
osobou je pan Luboš Smetana.           -mah-

Permanentka 
 na rok 2016

Nový ročník Světového poháru běžců na lyžích 
odstartoval 27. listopadu úvodními sprinty ve 
finském středisku Ruka. A sedmou zastávkou 
seriálu se 23. a 24. ledna stane Nové Město 
na Moravě, kde budou na programu závody 
volnou technikou. Muži poběží v úvodní den 
15 km a ženy 10 km. V neděli přijdou ke slovu 
štafetové běhy. V  poli světové lyžařské špičky 
se představí také čeští reprezentanti.  Před za-
čátkem sezony prošel tým generační obměnou 
a změnili se také trenéři obou reprezentačních 

výběrů. A právě lednový závod SP před do-
mácími fanoušky představuje jeden z  vrcholů 
sezony. Nekoná se totiž MS ani olympiáda.  

„V Novém Městě bychom chtěli uspět hlavně ve 
štafetě,“ představil plány trenér lyžařů Lukáš 
Krejčí.  Štafetovými běhy vyvrcholí dvoudenní 
klání a české reprezentanty by k co nejlepším 
výsledkům měli táhnout také fanoušci.  Že by 
mohla být atmosféra bouřlivá, tomu nahrávají 
organizátoři závodů. Diváci totiž budou mít po 
oba dny vstup do Vysočina Areny na tribuny i 

kolem tratí zdarma. Před Novým Městem zaví-
tal Světový pohár do norského Lillehammeru, 
do Davosu a Toblachu. Na Nový rok odstartuje 
Tour de Ski ve švýcarském Lenzerheide a skon-
čí 10. ledna ve Val di Fiemme náročnou eta-
pou s cílem na sjezdovce Alpe Cermis. Týden 
před Novým Městem se ještě běžci představí 
v Planici. V Novém Městě se naposledy v rám-
ci SP běžely distanční závody v únoru 2012.

 Jiří Pošvár, -mah- 

Město přivítá závody Světového poháru v běhu 
na lyžích

Pětadvacetiletá závodnice SK Nové Město na 
Moravě Karolína Grohová si připsala životní 
úspěch. V úvodním závodu Světového pohá-
ru, který se uskutečnil ve finském středisku 
Ruka, vybojovala ve sprintu celkové 24. místo 
a jako jediná z českého týmu dokázala bodovat. 
Postoupila totiž až do čtvrtfinále, kde dojela 

na 5. místě. „Jsem nadšená, že se mi podařilo 
vměstnat do první třicítky. Potěšilo mě i to, že 
jsem s holkami ve čtvrtfinále dokázala držet 
krok,“ poznamenala ke svému výkonu Karolína 
Grohová. Nejenže si vyjela první letošní body, 
ale jde také o nejlepší individuální výsledek v 
závodech Světového poháru v její kariéře. -mah-

Světový pohár. První body  
pro Karolínu Grohovou 

Před Světovým pohárem v  bězích na lyžích 
přivítá Vysočina Arena závody biatlonového 
poháru IBU Cup. Uskuteční se v termínu 8.-10.
ledna. V  sobotu budou na programu vytrva-
lostní závody mužů na 20 km a žen na 15 km. 
V neděli se pojedou sprinty na 10 km a 7,5 km.  
V IBU Cupu soutěží především sportovci, kteří 
usilují o nominaci do národních „A“ týmů, re-
spektive závodníci, kteří zde sbírají zkušenosti 
a kvalifikační body pro účast ve Světovém po-

háru. Byť se na startu neobjeví zvučná jména, 
bude obsazení kvalitní. Na IBU Cupu v ital-
ském Ridnaun startovalo přes 140 mužů a 105 
žen z pěti kontinentů a 41 federací. Vstupné je 
po oba dny do Vysočina Areny zdarma - jak na 
tratě, tak i tribuny. Světový pohár v biatlonu s 
nejlepšími současnými světovými a českými 
závodníky se do Vysočina Areny vrátí na kon-
ci roku 2016 v termínu od 15.-18. prosince. 

Jan Skřička, -mah-

IBU Cup ve Vysočina Areně

Sjezdovka na Harusově kopci doplácí na ne-
švary počasí. Již dvakrát se tu zasněžovalo, 
pokrývka však vlivem vysokých teplot brzy 
slezla. Poslední plány počítaly se spuštěním 
provozu v  polovině prosince. Ochlazení před-
povídají meteorologové až v lednu. -mah-

Zahájení sezony 
kazí počasí 

Starší žáci ZŠ L. Čecha zaskočili všechny fa-
vority a skončili na 3. místě krajského kola ve 
florbalu. Stalo se tak po několika zápasech, kdy 
postoupili nejen z  okrskového kola školních 
družstev, ale z okresního kola. V něm k překva-
pení všech dominovali a obzvláště cenné jsou 
výhry nad silnými mužstvy z Velkého Meziříčí 
a Žďáru nad Sázavou. Krajské kolo se odehrá-
lo 10. prosince v Havlíčkově Brodě. V prvním 
zápase porazil výběr ZŠ L. Čecha tým z  Pel-
hřimova o jeden gól 3:2. Ve  druhém utkání 
prohráli s  domácím celkem 2:1. Doma zůsta-
lo i celkové vítězství, které Havlíčkův Brod po 

zásluze vybojoval. Chuť si žáci spravili proti 
Okříškám, které přestříleli 6:4. V  posledním 
utkání podlehli silné Jihlavě 2:0. V konečném 
součtu obsadili celkové 3. místo v kraji a skvěle 
reprezentovali školu i naše město. Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen Filip Chalupa, 
který střelecky táhl výběr ZŠ. Vstřelil 8 bra-
nek. Školu dále reprezentovali Petr Svoboda, 
Vladimír Žváček, Martin Žák, Vojtěch Dobro-
volný, Aleš Mrázek, Petr Smitek, Vít Chalupa, 
Matouš Horváth a Jakub Graňák. Vedoucím 
družstva byl pan učitel Zdeněk Harvánek.

-mah-

Třetí místo v krajském kole 

Novoměstský ragbyový klub zavítal na přá-
telské utkání do Přelouče. Na hřišti mistra 
republiky se postavil proti smíšenému týmu. 
V  zápase nešlo o body, ale především o her-
ní nácvik. Hráči měli možnost prohlédnout 
si zázemí špičkového klubu a zahrát si na 
hřišti, odkud pocházejí bývalí i současní re-
prezentanti. „Každý měl možnost zahrát si 
a pro každého z nás to byla veliká zkušenost. 
Mohli jsme vidět, kde máme slabiny a co je 
třeba zdokonalovat,“ okomentoval vystoupení 
trenér novoměstského klubu Jiří Mít. -mah-

Titáni v Přelouči 

Jako každý rok, tak i tento se první sobotu v 
prosinci konala v lezecké oblasti Pernštejn akce 
zaměřená na Vysočině na méně známou lezec-
kou disciplínu drytooling. A tak jako každý rok, 
se této akce zúčastnili i členové novoměstského 
horolezeckého oddílu Trip Team z.s.„Drytoo-
ling je lezecká disciplína, při níž lezec pro vý-
stup využívá zavěšování a klínění hrotů cepínů 
a maček do skalních nerovností,“ popisuje 
způsob výstupu předseda HO Trip Team Jaro-
mír Čejka. Pro tuto lezeckou disciplínu jsou 
ovšem určeny pouze některé lezecké oblas-

ti. Na skalách v CHKO Žďárské vrchy je tento 
způsob lezení zakázán. Horolezecký oddíl Trip 
Team je i nadále otevřen novým členům a zá-
jemci o lezení můžou kontaktovat jeho zástup-
ce na e-mailové adrese tripteam@seznam.cz. 

Drytoolingová sobota na Pernštejně

Stolní tenisté TJ Nové Město na Moravě za-
končili devátým kolem podzimní část soutěží. 
Oba týmy se shodně umístily na 3. místě svých 
tabulek. „A“ týmu, který nastupuje v okresním 
přeboru I. třídy, se dařilo v  úvodní části soutě-
že. Hráči zaznamenali šňůru sedmi vítězných 
zápasů po sobě. Výkony „B“ týmu, který hraje 

okresní přebor IV. třídy, se lepšily zápas od zápa-
su a ne náhodou se oba výběry nacházejí v hor-
ních patrech tabulky. Mají tak výbornou výchozí 
pozici pro jarní část soutěže a mohou vyhlížet 
možný postup do vyšší skupiny. Jarní část sou-
těže stolních tenistů odstartuje 10. ledna. Pavel 
Vinkler, předseda oddílu stolních tenistů TJ

Stolní tenisté v poločase

Aktuální zprávy 
 ze sportu se dozvíte na: 
www.noviny.nmnm.cz
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Z matriky
narozené děti
 18.11. Adéla Pohanková
 22.11.  Veronika Musilová
 1.12.  Antonie Laštovičková
 5.12.  Kateřina Sáblíková
 10.12.  Oskar Skryja
manželství
 14. 11. Božena Maťášová, Milan Ondráček
jubilanti
 5.1. Ludmila Kozáková 86
 11.1. Ing. Jan Škařupa 75
 13.1. Antonín Sláma 80
 14.1. Anežka Veinlichová 87
 15.1. Karel Peňáz, Dr. 80
 17.1. Jiří Janíček 75
 18.1. Marie Handschuhová 89
 23.1. Vladimír Žák  86
 27.1. Emilie Růžičková 89
 28.1. Pavla Stará 88
úmrtí
 16.11. Michal Zajíček (Radňovice, 1973)
 22.11. Růžena Mrázková (Nové Město,1920)
 27.11. Ing. Jaromír Brett (Nové Město, 1942)
 6.12.  Milada Šaclová (R. Svratka, 1928) 

Významná lednová výročí

2.1.1921 zemřel v Praze Josef Kalda, spisovatel, 
95. výročí úmrtí (narozen 4.8.1871 v NMnM)
4.1.1846 narodil se v Jimramově Jan Karafiát, 
spisovatel a evangelický teolog, 170. výročí naroze-
ní (zemřel 31.1.1929 v Praze)
24.1.1871 narodil se ve Slavkovicích Karel 
Sáblík, senátor, odborník na zemědělství,  
145. výročí narození (zemřel 16.12.1932 v 
Praze)
24.1.1921 narodil se v NMnM Ing. Mirko 
Tulis, významný lyžařský činovník, 95. výročí 
narození (zemřel 26.5.1979 v Daňkovicích)
29.1.1891 narodil se v Hodíškově prof. Ing. 
Aleš Linsbauer, odborník na cukrovarnickou 
technologii, 125. výročí narození (zemřel 
1.8.1928 ve Švýcarsku)
7.1.1891 narodil se v NMnM prof. Josef Fiala, 
středoškolský profesor, autor prací o historii 
regionu, 125. výročí narození (zemřel 24.6.1968 
v NMnM)

Stomatologická pohotovost

Otevřeno každý všední den kromě pondělí a 
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin 
v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do 
18 hodin. 

Stálé a sezónní expozice: 

Z díla Jana Štursy
Z tvorby Vincence Makovského
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, 
A. Podloucký aj.) 
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
Zámecký kabinet
Probíhající výstavy:
Jindřich Boška (do 31. ledna 2016)
Grafické práce jihlavského malíře a grafika Jin-
dřicha Bošky. Výstava je věnována jeho 85. na-
rozeninám. 
Pavel Čech - Tajná přání (do 31. ledna 2016)
Brněnský ilustrátor a malíř Pavel Čech odhaluje 
ve výběru ilustrací z patnácti autorských knih svá 
tajná přání. Výstava je doplněna i o malířskou 
tvorbu a ukázku knih. 
Jaroslav Provazník (do 28. února 2016)
Fotografie krajin z Vysočiny.

Akce: 
úterý 12. ledna 2016 v 17 hodin
Romana Rotterová - vernisáž
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy gra-
fické tvorby a děl tvořena textilní technikou art 
protis pražské výtvarnice Romany Rotterové. 
Výstava volně navazuje na výstavu autorčina otce 
Leonarda Rottera, která proběhla v HG v  roce 
2014. Úvodní slovo pronese Mgr. Petr Beneš.

neděle 31. ledna 2016 v 16 hodin
Doteky renesance - koncert
Zveme na ojedinělý koncert v zámecké komnatě. 
Program koncertu je zaměřen na nejkrásnější vy-
brané sólové skladby od dob renesance pro lout-
nu a akordeon. Účinkují: Jitka Baštová - akor-
deon a Jindřich Macek – loutna. Vstupné 100 Kč, 
75 Kč pro studenty a seniory.

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

Horácká galerie

1.1. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 566 
664 342
2.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
3.1. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
10.1. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
16.1. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí,
17.1. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 130
23.1. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
24.1. MUDr. Beáta Bílková,  Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
30.1. MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, 
Velká Bíteš, 566 533 129
31.1. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad 
Oslavou 71, 799 505 925
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Minibazar

Kino v KD
Klub seniorů

4.1. Do nového roku s písničkou
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

11.1. Beseda o lyžování s novoměstskými
lyžařkami – seniorkami.   
Jídelna DPS 15 – 17 hod.

18.1. Cestopisné video
Jídelna DPS   15 – 17 hod.

25.1. Cvičení na židlích
Jídelna DPS  15 – 17 hod.  

Dne 5. 11. 2015 bylo strážníkům oznámeno 
poškození vozidla na Komenského náměstí. 
Díky městskému kamerovému systému bylo 
zjištěno, že k poškození došlo při dopravní ne-
hodě. Zaparkované auto poškodil vůz zásobo-
vání. Téhož dne v odpoledních hodinách předal 
hlídce občan NMnM mobilní telefon, který na-
lezl na ulici Tyršova. Prostřednictvím telefonu 
se podařilo majitele nalézt a nepoškozený tele-
fon v pořádku předat. 14. 11. bylo strážníkům 
oznámeno, že se na střeše autobusového ná-
draží nachází mládež. Po příjezdu na místo zde 
byla skupinka nezletilých osob, někteří z nich 
lezli na střechu budovy. K nápravě postačilo 
upozornění policistů. Dne 21. 11. bylo pracov-
níky OD Billa oznámeno, že zde byla přistižena 
osoba při krádeži zboží. Vzhledem k tomu, že 
při ověřování trestné minulosti této osoby vyšlo 
najevo, že byla již v minulosti za krádeže trestá-

na, byla věc předána PČR pro podezření z přeči-
nu krádeže. 28. 11. bylo oznámeno z Penzionu  
U Martina, že se zde volně potuluje pes bez ma-
jitele. Šetřením na místě bylo zjištěno, že se pes 
přidal k běžící osobě již na Samotíně a doběhl s 
běžcem až na Rokytno. S majitelem penzionu 
bylo následně dohodnuto, že si psa prozatím 
ponechá v kotci a bude ho kontaktovat přímo 
majitel. V průběhu měsíce listopadu bylo na 
služebnu MP ve čtyřech případech oznámeno 
neoprávněné stání na vyhrazeném parkovišti. V 
jednom případě bylo vozidlo odtaženo. Městská 
policie upozorňuje řidiče, aby si více všímali do-
pravních značek a míst, kde parkují svá vozidla.  

Městská policie Nové Město na Moravě přeje 
všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, poho-
dy a spokojenosti v osobním i pracovním životě. 

Jiří Hradil, velitel MP

5. 1. / 20:00
Frank 
Originální komedie. Vstupné 80 Kč
17. 1. / 16:00
Ovečka Shaun ve filmu
Co udělá oblíbená ovce, když se jí ztratí farmář? 
Vstupné 40 Kč
19. 1. / 20:00
Ant-Man
Akční sci-fi na motivy komiksu. Vstupné 50 Kč

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem přátelům, 
příbuzným a známým, že si udělali čas a přišli dne 
4. prosince 2015 do smuteční síně v Novém Městě 
na Moravě naposledy se rozloučit s naším tatínkem 
Ing. Jaromírem Brettem. Zároveň děkujeme za 
projevení upřímné soustrasti a květinové dary.

Manželka a dcery Hanka, Andrea a Mirka 
s rodinami..

Městská policie informuje

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, 
život i nás. Loučení žádné, nezbyl Ti čas. Jen 
velkou bolest zanechal jsi v nás.
 Dne 19. prosince 2015 

uplynul jeden smutný 
rok od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka 
a dědečka Františka 
Janů. Kdo jste ho znali, 
věnujte mu spolu s 
námi tichou vzpomínku.

 Manželka a synové s 
rodinami

Vzpomínka

Prodám vysavač Eta Aquil – suché i mokré 
vysávání, ve 100% stavu, pouze 3x použitý. 
Tel.: 604 645 851.
Prodám kombo, akustickou kytaru, dva stoja-
ny na mikrofon, dva mikrofony. Perfektní stav, 
málo používané. Tel.: 604 645 851.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospě-
lé. Připravím k maturitní zkoušce. Levně. Tel.: 
720 243 863.
Prodám kvalitní český česnek – modrý 
paličák, odrůda Bjetin. Cena 140 Kč/kg. Dále 
prodám kvalitní českou cibuli na uskladnění, 
cena 17 Kč/kg. Tel.: 720 102 472.
Prodám celoročně obyvatelnou chalupu 
4+1+2 koupelny v obci u NMnM. Po celkové 
rekonstrukci, kromě zahrady rovněž zrekon-
struovaná stodola (cca 50 m²) s garáží a oddě-
leným užitným prostorem. Jen vážní zájemci. 
Tel.: 725 004 854.
Kdo levně prodá nebo daruje za odvoz 

použitý drátěný plot nebo pletivo výšky 160 
cm a vyšší na ohrazení nového lesa. Tel.: 732 
120 160.
Koupím byt 2+1, 3+1 (nebo i pronájem). Tel.: 
739 901 135.
Koupím Škodu Fabia v zachovalém stavu, 
nejlépe čtyřválec o výkonu 55 kW. Tel.: 739 
031 847.
Prodám obraceč sena s převodovkou na 
systém Vari. Původní cena 20 000 Kč, nyní 11 
000 Kč. Málo používaný. Tel.: 605 849 488.
Koupím byt 3+1 v Novém Městě, nejlépe po 
rekonstrukci, cena do 2 mil. Kč. Tel.: 739 031 
847.
Pronajmu garáž v Novém Městě na Moravě 
pod nemocnicí. Tel.: 605 489 141.
Prodám automatickou pračku zn. Gorenje na 
7 kg prádla. Cena 1 000 Kč. Tel.: 733 164 149.
Hledám dlouhodobý podnájem pro 1 osobu v 
okolí Nového Města na Moravě. Jsem domácí 

kutil, rád vypomůžu s údržbou bytu, domu, 
zahrady a jinými chlapskými pracemi. Nabíd-
něte – spěchá. Tel.: 604 977 612.
Nabízím pravidelný i jednorázový úklid RD, 
bytů, kancelářských a komerčních prostor. 
Jsem pečlivá, spolehlivá, loajální. Nové Město 
na Moravě, Žďár a okolí. Tel.: 724 199 966.
Daruji šplhadlo – škrabadlo pro kočky, v. 140 
cm, podstavec 45 x 45 cm, dále přenosku pro 
kočku nebo i menší zvířátka. Tel.: 725 893 
238.
Dlouhodobě pronajmu zařízený byt v osob-
ním 3+0 na ul. Mírová v NMnM (I. NP). Byt 
je volný od 1. 1. 2016, informace na tel.: 737 
710 314.
Trenér ragbistů RC Titáni NMnM shání 
nutně podnájem bytu 2+1, 3+1 nebo v domku, 
možná výpomoc z naší strany, zn. za slušný 
nájem. Je to naléhavé. Děkuji. Mít Jiří, tel. 731 
680 524, e-mail: mitjiri@seznam.cz.

Dne 25. prosince 2015 
by se dožil 39 let pan 
Radek Klíma a 5. ledna 
uplyne 5 let, co nás 
bez rozloučení opustil. 

S láskou a úctou 
vzpomínají rodiče, sestry 

s rodinami a rodina.

Poděkování

Děkuji zaměstnancům Novoměstských 
sociálních služeb za vzornou péči o moji 

maminku Emilii Mifkovou.
 Na počátku loňského roku ji postihla mozková 
příhoda, po které zůstala trvale odkázána na 
lůžko. Po téměř půlroční péči jsem s vděčností 
přijala nabídku pečovatelské služby, kde moje 
maminka mohla přechodně pobývat. Péče, 
kterou jí pracovníci NSS poskytovali, byla po 
všech stránkách výborná. Važme si toho, že 
takovou službu u nás v Novém Městě máme! 

Dagmar Černá, rozená Mifková

Poděkování

Děkuji všem zaměstnancům DPS za 
péči o moji maminku, paní Boženu 
Trdlovou. Do jejich nelehké práce jim přeji 
pevné nervy, zdraví a spokojené klienty.

Ladislava Kachlíková

Poděkování, blahopřání a vzpomínky můžete 
zadat osobně v IC, nebo prostřednictvím e-mailu 

 zpravodaj@nmnm.cz

Mateřské centrum
každé pondělí: otevřená herna od 9.00 do 11.30 
hod., každé úterý program od 9.30 hod.: 
5.1. Keramika s Leou  
12.1. Tvoření s Monikou 
19.1. Hrajeme si s Lenkou 
26.1. Hudební hrátky s Míšou
Trdlohrátky v Mateřském centru 
každý čtvrtek 7.1., 14.1., 21.1., 28.1. 
1. skupina od 8.30 hod. 
2. skupina od 10.00 hod.
Připravujeme Oldies disco karneval 27. 2. 
2016  v KD v NMnM  

Program MC

Dne 29. prosince 2015 
by se dožil 50 let pan 
Ivo Mokrý, který nás 
opustil před 20 lety. 

Vzpomínají rodiče, 
manželka s dcerou 

 a sourozenci.

Vzpomínka

Dne 6. ledna 2016 si 
připomeneme 10. smutné 
výročí, kdy nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, pan Ladislav 
Mrázek. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka a 

synové s rodinami.

Dne 11. ledna 2016 
uplyne již 1 rok, co 
 s námi nejsi. Přihodilo se 
mnoho věcí. Některé by 
tě potěšily, jiné překvapily 
a některým by ses podivil. 

Vzpomeňte prosím 
 s námi na Bojdu Ptáčka. 

Děkuje manželka s rodinou. 

Vzpomínka

Roky plynou jako 
tiché řeky proud, jen 
vzpomínky zůstanou a 
nedají zapomenout.
 Dne 14. ledna 2016 
vzpomínáme 5. smutné 
výročí, kdy nás navždy 
opustil náš tatínek a 

dědeček, pan Václav Zelený z  Nového Města na 
Moravě. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají syn s rodinou a dcera 
s manželem.
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NOVOMĚSTSKO
JÍZDNÍ ŘÁD NOVOMĚSTSKÉ DOPRAVY

Nové Město na Moravě PRACOVNÍ DNY

Dopravní terminál 6yEB By1E
Katolický hřbitov Ey11 Eyd~ ~ydu By1~ 9dy1~ 96y1u 9Ey1~

Ey1u EydL ~yd6 By1L
Dukelská Ey1E Ey6u ~yd~ By9u 9dy9u 96y1~ 9Ey9u
Pod nemocnicí Ey1~ Ey66 ~ydL By96
Nemocnice Ey1L Ey6I ~y69 By9I 9dy9I 96y99 9Ey9I
MEDIN Ey99 ~ ~ ~ ~

Nemocnice Ey9u ~y69 By9I 9dy9I 96y9I 9Ey9I

BILLA
Centrum
Masarykova
Dopravní terminál

9
Dopravní terminálu
Kulturní důmd
Pod nemocnicí6
NemocniceE

Tyršova ulice
I

Centrum
Masarykova
Dopravní terminál

Tč

Bělisko

9 6yEB Začátekéjízdy
u Ey6B Konecéjízdy
d

možnostépokračovatélinkouéč.é1ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é2ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é3ébezépřestupu

NM
NM JEDENemocnice Zastávka,énaékterééstojíte

6 možnostépokračovatélinkouéč.é4ébezépřestupu

L1

L9

L1L9

Dopravní terminál
Holubka
Maršovská
Dopravní terminál

5 možnostépokračovatélinkouéč.é5ébezépřestupu

Iyd1
Iydu
Iyd6
Iyd~
IydL
Iy69

Iy69

LdLd

Ld

Palackého náměstí

Linka č7 9 3 B6E919
9
u
d
6
E
I
~
B
L

91
99
9u
9d
96

V nemocnici

V nemocnici

možnost pokračovat linkou č.

možnost pokračovat linkou č.

možnost pokračovat linkou č.

Linka č7 u 3 B6E91u
9
u
d
6
E
I
~
B
L

Linka č7 d 3 B6E91d
9
u
d
6

IyuE
IyuI
IyuB

Iy6u
Iy6E
Iy6B
IyE1
IyEu
IyE6

~

~y6u
~y6E
~y6B
~yE1
~yEu
~yE6

By9~
Byu1
Byud
ByuE
Byu~
ByuL

9dyu1 96yu1 9Eyu1

9dyuE 96yuE 9EyuE

9dyuL 96yuL 9EyuL
u u u u

Ey9d

Ey9I
Ey9B
Eyu1
Eyuu

~

~y91
~y9d
~y9I
~y9B
~y9L
~yuu
~yu6
~yuI
~yuB

Byd1
Bydd
BydI
BydB
BydL
By6u
By66
By6I
By6B

Lyd1 91yd1 99yd1

99y1E
99y1~
99y1L
99y9u
99y96
99y9I

99y9I
99y9~
99yu1
99yud
99yuE
99yu~
99yuL

91y1E
91y1~
91y1L
91y9u
91y96
91y9I

91y9I
91y9~
91yu1
91yud
91yuE
91yu~
91yuL

u

~
Lydd 91ydd 99ydd

9uyd1 9dyd1 96yd1 9Eyd1 9Iy6E
9uydd 9dydd 96ydd 9Eydd

LydI 91ydI 99ydI 9uydI 9dydI 96ydI 9EydI
LydB 91ydB 99ydB 9uydB 9dydB 96ydB 9EydB
LydL 91ydL 99ydL 9uydL 9dydL 96ydL 9EydL
Ly6u 91y6u 99y6u 9uy6u 9dy6u 96y6u 9Ey6u
Ly66 91y66 99y66 9uy66 9dy66 96y66 9Ey66
Ly6I 91y6I 99y6I 9uy6I 9dy6I 96y6I 9Ey6I
Ly6B 91y6B 99y6B 9uy6B 9dy6B 96y6B 9Ey6B

9Iy6B
9IyE9
9IyEd

9IyE~
9IyEL
9~y19
9~y1u

9IyE6

L9 L1 L1

L1

d d d d d Ea E

L1
9dy1E 96y11 9Ey1E

9dy1L 96y16 9Ey1L

9dy96 96y1L

~ ~96y9d

96y9~

96yud

96yu~

9Ey96

9Ey9~

9Eyud

9Eyu~

9dy9~

9dyud

9dyu~

u

Eyu~
EyuB
Eyd1
Eyd6

~y11
~y1u
~y16
~y1B

~yEE
~yE~
~yEL
By1d

91yE1
91yEu
91yE6
91yEB

9uyE1
9uyEu
9uyE6
9uyEB

9dyE1 9EyE1
9dyEu
9dyE6
9dyEB

9EyEu
9EyE6
9EyEB

L9 L1

9 9 9u

9

~yd1

1

1

Iy1E
Iy1B
Iy91

EydE

Ey6B

u

nejedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16
nejedeéodé18.7.16édoé29.7.16,ééodé27.12.16édoé31.12.16

jedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,é
odé26.10.16édoé27.10.16,éodé23.12.16édoé31.12.16Ld

Platí od 97 ledna u19I
 do d97 prosince u19I

JÍZDNÍ ŘÁD NOVOMĚSTSKÉ DOPRAVY

Nové Město na Moravě PRACOVNÍ DNY

Masarykova

Katolický hřbitov

Dukelská

Nemocnice

Petrovice

Centrum

Tč

- 7š9B Začátekéjízdy
0 9š7B Konecéjízdy
6

možnostépokračovatélinkouéč.é1ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é2ébezépřestupu
možnostépokračovatélinkouéč.é3ébezépřestupu

NM
NM JEDENemocnice Zastávka,énaékterééstojíte

7 možnostépokračovatélinkouéč.é4ébezépřestupu

Linka č3 7 2 B79-.7
-
0
6
7
9
p
í
B
d

-.
--
-0
-6
-7 Dopravní terminál

pš09
pš0p

pš0B
pš6.

pš60
pš69

pš6í
pš6d

pš7p
pš7B

pš9.
pš96

pš99
pš9í

6

-pš7B

-pš90

-pš9í

-íš.p

-íš-.

-íš-9

možnost pokračovat linkou č.

Centrum

Dopravní terminál

Bělisko

Pod nemocnicí

Masarykova

Petrovice les3 učiliště

Budovaczem3cdružstva

pš09

pš0B

pš60

pš6í

pš7p

pš9.

pš99

Linka č3 9 2 B79-.9
-
0
6
7
9
p
í

Dopravní terminál
Sporten
Pohledec8 Jednota
Pohledec
Pohledec8 Jednota
Sporten
Dopravní terminál

-6š7B
-6š9.
-6š90
-6š96
-6š99
-6š9í
-6š9d

-íš.9
-íš.í
-íš.d
-íš-.
-íš-0
-íš-7
-íš-p

6

možnost pokračovat linkou č3

d.
d-

nejedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16
nejedeéodé18.7.16édoé29.7.16,ééodé27.12.16édoé31.12.16

90

90

9 možnostépokračovatélinkouéč.é5ébezépřestupu

d6 jedeé29.1.16,ééodé8.2.16édoé12.2.16,éodé24.3.16édoé25.3.16,éodé1.7.16édoé31.8.16,éodé26.10.16édoé27.10.16,é
odé23.12.16édoé31.12.16

Platí od -3 ledna 0.-p
 do 6-3 prosince 0.-p



NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

14 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016 15 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016

Na přelomu roku jsme se ohlédli za naší rozvíjejí-
cí se spoluprací se SOŠ Bělisko. Stejně jako v mi-
nulých letech se s námi skvělá skupina mladých 
lidí dělila o svůj elán a energii, pomáhali nám, po-
řádali pro naše klienty zábavné akce a rozdávali 
radost. V  roce 2015 tak měli klienti Centra Zdi-
slava možnost zúčastnit se tanečního dopoledne 

v prostorách SOŠ Bělisko, kde prostřednictvím 
tance procestovali celý svět. Studenti se podíleli 
i na programu 18. Zdišibálu, kde si připravili ta-
neční vystoupení a po celé odpoledne neúnavně 
tančili, bavili hosty a pomáhali s organizací. Ne-
zapomněli na nás ani v předvánočním čase, kdy 
nás jako tradičně navštívili v přestrojení za Mi-

kuláše, anděly a čerty a přinesli klientům nadíl-
ku. Všechny tyto akce a přítomnost mladých lidí 
byly vítaným zpestřením pro naše klienty, a proto 
bychom za Centrum Zdislava chtěli poděkovat 
studentům a vyučujícím SOŠ Bělisko za jejich 
ochotu, nadšení a vynaložený čas. Těšíme se na 
další spolupráci v roce 2016. Centrum Zdislava

Spolupráce Centra Zdislava a SOŠ Bělisko

Nemá tak dlouhou historii jako dívčí skauting 
český, kterému je 100 let. Tomu novoměstské-
mu bylo teprve 70 let a je spojen se jmény MUDr. 
Jarmily Havlíkové - Svobodové, učitelky Marie 
Kružíkové - Buchtelové, Milady Řádkové - Zezu-
lákové a MUDr. Marty Látalové - Hejnové. Hned 
po válce, v červenci 1945, se zúčastnili skautky a 
skauti pracovního žňového tábora na Moravci a 

další rok již tábořili samostatně u Matějovského 
rybníka. Tehdy vznikaly družiny Vlčí máky, Lek-
níny, Kopretiny a Vřes - celkem 58 skautek. Ses-
tra Jarmila Havlíková se stala velitelkou dívčího 
kmene pro oblast Horácka. Zákaz skautingu po 
roce 1948 znamenal pro vedoucí perzekuci, v 

případě sestry Havlíkové i věznění. Po jeho obno-
vení v letech 1968-1970 vznikly tři oddíly o počtu 
77 členek. Vedoucí dívčího kmene byla MUDr. 
Marta Látalová a oddílů učitelky Jarmila Puchý-
řová, Blažena Špinarová a Jarmila Puchýřová ml. 
Vyvrcholením jejich celoročních činností byly 
opět letní tábory v Podolí u Bobrové. V dalších 
letech až do roku 1989 byl skauting opět zaká-
zán. Přesto měla po delší dobu družina Kopretin 
pod vedením sestry Milady Řádkové schůzky v 

duchu skautské výchovy, což bylo důležité pro 
navázání kontinuity v budoucnu. Koncem roku 
1989 se zúčastnila sestra MUDr. Marta Láta-
lová v Praze opětného obnovení Junáka. Jejím 
přičiněním získává skautské středisko v Novém 
Městě na Moravě klubovnu na ulici Malá. Vzni-
kají dívčí oddíly nejen ve Městě, ale i v Pohledci, 
Radňovicích a Řečici. V následujících letech si 
vedly novoměstské skautky v celoroční činnos-
ti úspěšně. Některé z nich splnily vůdcovské 
zkoušky a mohly působit jako vedoucí družin a 
oddílů. Jejich vliv se pozitivně projevil i v rámci 
okresu, kraje i v Ústřední radě Junáka. Některé 
z nich se zúčastnily celosvětových setkání - jam-
boree v Nizozemí, Švédsku a Velké Británii. 
Současnou podobu skautingu ovlivnil i vývoj 
společnosti ve 20. i 21. století. Skautky a skauti 
od 11 let mohou vytvářet oddíly smíšené. Skau-
ting ale stále nabízí mladším chlapcům a děvča-
tům v oddělených družinách takový výchovný 
program, který jim v jejich věku vyhovuje nejvíce. 
V novoměstském středisku Bílý štít v současné 
době pracuje oddíl mladších skautek – světlušek 

s názvem Berušky pod vedením MUDr. Kristý-
ny Koutenské a smíšený oddíl starších skautů 
a skautek Naděje, který vede sestra Anna Hu-
báčková. Dívčí skauting může být prostorem 

k objevování žití prostřednictvím skautské vý-
chovy. Je třeba mu dávat dostatečný prostor a 
podporu. Věřím, že si naše skautky ve středisku 
Bílý štít i nadále povedou tak úspěšně jako dosud.
Více informací o skautském středisku Bílý 
štít najdete na adrese: http://okenko.org. 

Jiří Janíček 

Výročí dívčího skautingu v Novém Městě na Moravě

MUDr. Marta Látalová - Hejnová

Marie Kružíková - Buchtelová

MUDr. Jarmila Havlíková - Svobodobá

Milada Řádková - Zezuláková

Letní tábor v Podolí u Bobrové

Básníka a textaře Michala Horáčka není třeba 
představovat. Na podzim vystupoval před vyproda-
ným sálem v Novém Městě a velmi si vážil zájmu 
Novoměšťáků o jeho hudbu. Možná i proto sou-
hlasil s exkluzivním rozhovorem pro Novoměstsko.  
 
Už několik let objíždíte republiku s koncert-
ním turné Na cestě. Jak a podle čeho obměňu-
jete repertoár?

 Náš recitál Na cestě je taková trochu dílna. Jsou 
tam tři interpreti klíčoví, Lenka Nová, František 
Segrado a Ondřej Ruml. Jsme hrdí na to, že po-
každé je to trochu jiné. Záleží totiž na tom, jaké 
zařadíme písničky, a to se hodně mění. Zkoušíme 
nové písně, nová alba. Teď takhle testujeme al-
bum, které připravuji pro Lenku Novou. Bude se  
jmenovat „40“. Když zpívá nějakou píseň z toho-
to alba, tak vždycky s nadšením očekávám reakci 
publika. Jsem zvědavý, jestli se to lidem bude líbit.
 
Na pódiu se ale objevujete i vy?

Ano. Já to uvádím svými aktuálními postře-
hy, nebo něčím na ten způsob. Je to pro mě 
dobrodružné, protože si to nijak nepřipravuji 
dopředu. Nechám se unášet atmosférou, která 
nastane, nebo nenastane. Líbí se mi zejména, 
když navštěvujeme menší města, odkud je pro 
lidi obtížnější dostat se třeba do Státní opery, 
nebo do O2 areny, nebo do Janáčkovy opery 
v Brně. A zvlášť nás těší, když se takové místo 
vyprodá, jako se to stalo u vás. To je pro mě za-
jímavější, než vyprodat celou O2 arenu v Praze. 
To přeci není jen tak. Tady se méně vydělává, 
víc se musí přemýšlet nad tím, za co se ty pení-
ze vynaloží. Tak i proto si toho opravdu vážíme.  

Není úplně obvyklé, že by textař jezdil na 
koncerty se svými zpěváky. Proč to děláte? Co 
vám to přináší?
 
Obvyklé to není, ale já nedělám obvyklé věci. Je 
to trochu inspirované divadlem Semafor. Jiří 
Suchý a Šlitr provozovali Tingl-tangl a Jiří Su-
chý tam byl protagonista a zároveň textař toho 
všeho. Mně se osobně líbí nabízet lidem příběhy, 
které jsou zhudebněné. Tím že k tomu něco po-
vím, umožním divákům, aby si to konfrontovali 
se svojí životní zkušeností, protože jedině tak to 
potom žije. Často je potřeba k tomu říct, jak třeba 
ta písnička vznikla. Někdy jsou okolnosti zábav-
né, to jsou ty slavné historky z natáčení, a někdy 
je to inspirace, která mě napadla až poté, co píseň 
byla hotova. Je to takový pěkný rozhovor s lidmi.  

Jste jedním z nemnoha českých básníků, kte-
rý si troufl na villonské balady. Ty jsou v albu 
Český kalendář. V jakém rozpoložení takovou 

poezii skládáte a kde berete inspiraci?
 
Já jsem se k tomu dostal po dlouhých úvahách. 
Obával jsem se toho, protože to je formálně 
nejobtížnější žánr. Má to mnoho omezení, kte-
ré nebudu vypočítávat. Nicméně ono se na tom 
ukáže, nejen něco o tom básníkovi, ale také o té 
řeči. Čeho je schopná ta řeč. Jaké nabízí tvůrci ná-
stroje. Vítězslav Nezval vydal velmi známou sbír-
ku 52 hořkých balad věčného studenta Roberta 
Davida. Ta mě okouzlila, a tak v roce 2011 vznikl 
Český kalendář. Kde beru inspiraci, to je těžké. 
To je spíš otázka, kde ta inspirace nachází mě?  

Taková balada, to není jako v továrně, kdy sedne-
te za soustruh a máte výkres a víte, co máte dělat. 
Tady nevíte. To je to zvláštní dobrodružství tvor-
by, kdy před sebou máte pouze prázdný papír a z 
toho nic musíte udělat něco. Popisovat se to nedá, 
ale ten, kdo má tenhle dar, tak má nějaké zvláštní 
požehnání. A těší mě, že občas se to dotkne i mě.  

Když slyšíte zahraniční píseň, podle čeho ji 
hodnotíte? Podle textu?
 
U některých písní je ten text upozaděný. U ně-
jakého techna je to úplně jedno. U některých 
populárních písní to nějaký význam má, ale jistě 
menší než hudba. Moje přesvědčení je opačné. 
Domnívám se, že příběh v písni má být literárně 
kvalitní. Má oslovovat. Má snést i to, že by byl na-
psaný na papír a vyšel by třeba v novinách nebo v 
básnické sbírce. Netvrdím, že je to jediný přístup 
k písničkám. Není. Je to jen takový můj sklon. No 
a logicky si všímám těch, kteří sdílejí podobné 
přesvědčení. Leonard Cohen, Bob Dylan, Tom 
Waits. Jsou to vynikající básníci moderní doby.  

Podle čeho si vybíráte interprety svých textů?
 
Výhradně podle toho, jestli mají, nebo nemají 
talent. A ještě podle toho, kdo je pro mě zvláštní. 
Hledám osobitost. František Segrado je šedesá-

tiletý chlap z Valašska, který muziku dělá čtyři-
cet let. Mně se zdálo, že bude dobré nabídnout 
mu repertoár, který by mu dovolil, aby se více 
prosadil. Více osobitě. A to se povedlo, protože 
album Segrado bylo svého času nejprodávanější 
deskou, a on je jednou z klíčových osobností na-
šeho koncertu. Ondra Ruml je zase úplně jiný typ. 
Je to vynikající muzikant a má i takové komické 
vlohy. No a potom Lenka Nová. Ta je původem 
rockerka, ale ji jsem postupně během několika let 
předělal na chansoniérku. Našla v sobě herecké 
vlohy, které jsou potřeba do chansonu. Mám také 
pocit, že je dosud nedoceněná. A vyjde-li jí deska, 

naše společné dílo, tak věřím, že si mnohem více 
lidí povšimne, jak je zajímavá. Ale to je všechno 
ještě ve hvězdách, to se vůbec nemusí podařit.  

Vy jste vystudoval antropologii. Co vás na tom 
oboru zaujalo?
 
Antropologie je věda pro 21. století. Je to věda o 
tzv. jiných. Studujeme jiné kultury a studujeme 
je s takovým respektem, který potřebuje tato 
společenskovědní disciplína. Protože antropolo-
gie je věda. Je to důležitá věda proto, že planeta 
se zmenšila a k etnikům, ke kterým jsme dříve 
neměli přístup, tak už ho máme. Je to dobře vi-
dět na příkladu Spojených států, které udělaly 
taková dramatická tažení do světa jiných kultur, 
myslím tím Střední východ, v domnění, že všich-
ni touží po tom žít tak, jako se žije ve Spojených 
státech. Že touží po svobodné tržní společnosti, 
parlamentní demokracii a podobně. Mysleli si, že 
když jim to umožní, tak je osvobodí. Ale těch lidí 
se zapomněli zeptat a dopadlo to, jak to dopadlo. 
Ty dvě kultury na sebe narazily a západ vedený 
USA nerespektoval názor těch druhých. A z toho 
vznikly ty obrovské problémy, které se přelévají 
dál a dál. A proto říkám, antropologie je věda pro 
21. století, a upřímně doufám, že i mocní toho-
to světa budou antropologům více naslouchat.
 -kb-

Michal Horáček: básník s duší rockera
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Nic lidského mi 
není cizí
Začátkem prosince uspořádalo novoměstské 
gymnázium setkání s výjimečnou osobností, a to 
prostřednictvím výstavy fotografií ČTK, zachycu-
jících V. Havla jako aktivního účastníka sametové 
revoluce, prezidenta, jako občana i člověka v sou-
kromí. Výstava s názvem „Nic lidského mi není 
cizí“ obsahuje působivé momentky, které zpro-
středkovávají jak malé radosti i bolesti jeho privát-
ního života, tak přátelství a úspěchy, ale i stinné 
stránky ve světě vysoké politiky. Havla vnímáme 
jako člověka filozofujícího, usilujícího i pochy-
bujícího, s velkým smyslem pro humor i moud-
rým pochopením pro vše, co je člověku vlastní. 
Vidíme ho ve chvílích slávy, uvolnění i utrpení, 
v období jeho veřejného působení od r. 1989 až 
po okamžiky odcházení ze života. Jeho myšlenky 
zůstávají podnětnou inspirací, proto jeho slova i 
slova o něm zazněla v pondělí 7. 12. jak na dopo-
lední vernisáži pro studenty a pedagogy, tak i na 
té podvečerní pro veřejnost. Atmosféru umocnila 
i oblíbená hudba Václava Havla. Pokud vás toto 
setkání minulo, můžete si ho připomenout pro-
střednictvím www.gynome.cz, kde najdete od-
kazy na fotografie a videa. Za zapůjčení výstavy 
děkujeme Petru Mlchovi z ČTK. Díky patří i panu 
prezidentovi. Potěšilo nás, že tu s námi chvíli byl. 
Byl to opravdu Perfect Day. Mgr. Eva Řádková

Chtěla bych jménem celého kolektivu zaměst-
nanců a klientů Centra Zdislava poděkovat 
horolezci Radku Jarošovi za jeho dlouholetou 
podporu Centra. Konkrétně mám na mysli 
benefiční promítání, tentokrát s názvem Moje 
cesta za korunou Himaláje, které se usku-
tečnilo v pondělí   7. 12. 2015 v KD v Novém 
Městě na Moravě a jehož výtěžek byl stejně 
jako předchozí roky darován Centru Zdislava. 
Zároveň jsme všichni Radkovi vděčni, že si ve 
svém nabitém programu vždy najde čas i na 
návštěvu v Centru a popovídání s klienty, za 
jeho lidskost a osobní přístup. Promítání, jež 

mimo jiné pro naše klienty připravil ve zkrá-
cené verzi, jim pomohlo podívat se na místa, 
kam se většina z nás nikdy nedostane. Ukázal 
tím klientům krásu i zrádnost horských ve-
likánů,  ale i  odhodlání překonávat překážky, 
které se staví do cesty každému. Horolezci ve 
výstupu na vrchol a nám mnohdy v každoden-
ních maličkostech. Ukázal nám všem  a stále 
ukazuje, že překonávat sebe sama stojí za to, 
že to má smysl. Děkujeme a zároveň přejeme 
hodně zdaru v dalším životě a při zdolávání 
dalších vrcholů světa. Za Centrum Zdislava 

Jana Novotná

Poděkování Centra Zdislava

První dáma českého country přijede na začát-
ku nového roku do Nového Města na Moravě. 
Posluchačům zde zahraje nové aranže starých 
známých hitů, jako jsou třeba písně Až na vr-

cholky hor, Nebe, peklo, ráj, Ó, pane náš, nebo 
Mý blues, ale také písně ze svého zatím posled-
ního alba Věřím svým snům. Věra Martinová 
na něm spolupracovala s britským kytaristou 
a zpěvákem Jamiem Marshallem. V něm našla 
ideálního partnera a společně s ním také nahrá-
la 13 písní a nazpívala duet. Na albu jsou kla-
sické country písně, ale nechybí tam ani blues 
a folkové balady. Na koncert do Nového Města 
na Moravě přijede s novou kapelou, složenou 
z mladých talentovaných hudebníků. Společně 
s  Jakubem Juránkem (kytara a zpěv), Bárou 
Šůstkovou (housle a zpěv), Milanem Janečkem 
(baskytara) a Adrianem Ševečkem (bicí) při-
pravili vystoupení plné radosti a energie. Vstup-
né je 230 Kč na místě a 200 Kč v předprodeji v 
informačním centru. Koncert začíná 6. ledna 
v 19:00 hod. ve velkém sále kulturního domu. 

-kb-

Koncert Věry Martinové

Divadelní hra anglického autora Arnolda 
Weskera má jednoduchou zápletku. Vypráví o 
třech ženách, které spolu vyrazily na večeři a 
chtějí si popovídat o životě. Decentní intelek-
tuálku Mischu v podání Jany Krausové nedáv-
no opustil manžel, ona si ale myslí, že to zvlá-
dá. Přitažlivou politoložku Claire, kterou hraje 
Jitka Schneiderová v alternaci s Gabrielou Mí-
čovou, kvůli politické kariéře nedávno opustil 
přítel a je jasné, že to nezvládá. A do třetice sedí 
u stolu energická podnikatelka Minerva v po-
dání Anny Šiškové. Tu manžel opustil už před 
lety a ona si myslí, že to zvládá více než dobře.  
Wesker je ale dramatik, který dokáže i banální 
zápletku rozvinout ve skvělou divadelní podí-
vanou. Velmi neobvyklé je už to, že partnery 
všech tří žen hraje mladý herec Vojta Kotek.  

I když se jedná o klasickou konverzační ko-
medii, není to, jak se říká, „podívaná na prv-
ní dobrou“. Text je prosáklý inteligentním 
britským humorem a autor obdařil hlavní 
postavy kvalitním vzděláním, takže i jejich 
rozhovory mají určitou úroveň, která se vy-
myká běžným estrádám. A není divu. Arnold 
Wesker je velmi oblíbený britský dramatik a 
začínal v padesátých letech jako jeden z „roz-
hněvaných mladých mužů“. Hru, která se v 
originále jmenuje Men die, Women survive, 
ale napsal mnohem později, v devadesátých 
letech. Podle režisérky Dariny Abrahámové ve 
hře dominují ženy, ale ve skutečnosti je daleko 
více o mužích a o jejich křehkosti. Představe-
ní začíná 1. 2. v 19:00 hod. v kulturním domě. 

-kb-

Divadelní představení: Ženy přežijí

Na dětskou onkologii v Brně poputuje výtě-
žek z lednové prodejní výstavy, kterou pořádá 
Horácké muzeum. Výstava se jmenuje Tato 
planeta a představí soubor fotografií ze všech 
koutů zeměkoule. Pořádá ji sdružení Sv. Alžbě-
ta Uherská v čele s Pavlem Kohoutem. Výstava 
se původně konala v opuštěném a nevyužitém 
kostele v Prosečné v Podkrkonoší, odkud Pa-
vel Kohout pochází. K vidění zde byly většinou 
fotografie pracovníků organizace Člověk v 
tísni, kde P. Kohout dříve pracoval. Expozice 
časem získala velkou oblibu jak mezi místní-
mi, tak mezi turisty. Své fotografie začalo ze 
světa posílat stále více lidí, a proto se P. Ko-
hout rozhodl, že s těmi nejhezčími vyrazí na 
turné. V  Horáckém muzeu můžete zhlédnout 
výstavu díky paní Janě Mašterové. „Výstava 
v Horáckém muzeu začíná 14. ledna  v 16:00 

a bude to takový průřez všech sedmi ročníků, 
které má projekt za sebou. Expozice bude 
jak v prvním patře, tak v  přízemí,“ říká Alice 
Hradilová z Horáckého muzea. Cena jedné 
fotografie se pohybuje okolo 300 Kč. Pro rok 
2016 si ale Horácké muzeum připravilo celou 
řadu dalších zajímavých projektů. „Kromě 
tradičních výstav a akcí, jakými jsou Včelařská 
výstava, Muzejní noc, Houbová výstava nebo 
Otevírání mlýnku, se těším zejména na prázd-
ninovou letní výstavu Antonína Maloně. To je 
řezbář z Brna, který spolupracuje s divadlem 
Continuo a vyrábí takové velké pohyblivé lout-
ky, které jsou opravdu moc krásné. Současně 
s tím bude v přízemí velká herna od Jakuba 
Zicha z divadla Minor. Takže si to tu v létě 
užijí především děti,“ dodává Alice Hradilová. 

-kb-

Tato planeta v Horáckém muzeu

Co jste v  nejbližší době připravili pro Novo-
měšťáky, na co se mohou v kulturním domě 
těšit? 

6. ledna bude velký koncert Věry Martinové a 
v plném proudu je také plesová sezona. Takže 
příležitostí je dost.  

Co nového plánujete v roce 2016?
 
Máme spoustu novinek. Chceme nějak ustálit 
program pro děti. Už teď promítáme pravidel-
ně dětské filmy, ale rádi bychom k tomu přida-
li ještě dětská divadelní představení. Jednou 
za čtrnáct dní aby byla pohádka a jednou za 
čtrnáct dní kino pro děti.  

Na co se tedy mohou děti těšit v lednu?

V lednu mohou vyrazit do našeho kina na 
pohádku a navíc chystáme ještě dětský karne-
val. Ten bude 31. 1. Bude jím provázet klaun 
Čiko a pro děti si připravil spoustu soutěží a 
legrace. Takže masky s sebou.  

A co jste si připravili pro dospělé?

 Rádi bychom v novém roce obnovili tradici 
malých klubových koncertů. Budou se konat 

v naší nové restauraci jednou měsíčně a 
oslovili jsme řadu bluesových, jazzových, ale 
i rockových kapel. Pozvali jsme profíky i ty 

méně známé skupiny. Chceme, aby program 
byl hudebně pestrý. Myslím si, že poslouchat 
hudbu přímo v klubu bude příjemná změna. V 
kině chceme promítat více artových filmů. 
 
Co si pod tím představit? 
 
Bude to takový filmový klub, kde budeme 
promítat kvalitní snímky, které se u nás třeba 
ani nedostanou do kin. Před každým filmem 
bude krátký lektorský úvod, kde se diváci do-
zví něco o filmu, jak vznikal, na co si dát pozor. 
Plánujeme, že bychom filmy mohli promítat 
také v K clubu.  
 
Takže to vypadá, že v nové restauraci vznikl 
další kulturní prostor?
 
Určitě, to byl od začátku náš cíl. Kromě kon-
certů a filmového klubu tu chceme pořádat 
i pravidelný vědomostní kvíz. Přihlásit se 
bude moci každý. Hlavní cena budou lístky 
na koncert, nebo kino. Je také tradice, že ti co 
prohrají, platí pití vítězům. Ještě to musíme 
doladit, ale bude to myslím velká legrace. 

-kb-

Pro rok 2016 jsme připravili spoustu novinek

Dne 9. 12. 2015 
zemřel akademic-
ký malíř Jindřich 
Hegr. Celým jeho 
dílem prostupuje 
vztah ke krajině 
milované Vysoči-
ny. S našim měs-
tem ho spojovaly 
přátelské vazby 
a restaurování 
sgrafit na katolic-
kém kostele v 80. 

letech 20. století. Pražský umělec žil největší 
část roku v rodném Svratouchu. Malování vní-

mal jako krásné trápení a talent jako Boží dar, 
který rozvíjel s velkou poctivostí a pracovitos-
tí. Jeho lyrické obrazy s měkkým světlem mají 
dar prosvětlovat život. Zastoupeny jsou v Ná-
rodní galerii, Německu a Francii. Umělec se 
věnoval i ilustrování dětských knih. Součástí 
jeho odkazu je betlém, do dřeva přetvořená 
vzpomínka na koloběh roku v rodné obci. Roz-
sáhlé dílo, vystavované i v Novém Městě a vy-
dané na pohlednicích, daroval Jindřich Hegr 
Hlinsku. Skromný, citlivý umělec s bohatou 
tvůrčí i slovní imaginací byl výborným společ-
níkem, kuchařem a hostitelem. Dožil se 82 let. 

Zdenka Chocholáčová

Za Jindřichem Hegrem

Přelom roku je tradičně obdobím různých plesů 
a bálů. Nastává čas vyndat ze šatníků ty nejkrás-
nější kusy oblečení, oprášit lakýrky a vyrazit se 
svojí partnerkou v závěsu vstříc jiskřivému šam-
paňskému a zářícím tanečním sálům. I v Novém 
Městě najdete k tanečním radovánkám hned 
několik příležitostí. Lednový rej zahájí studenti 
z Gymnázia Vincence Makovského. Reprezen-
tační ples gymnázia začne 15. 1. v 19:00 hodin v 
kulturním domě. Zahájí ho slavnostní předtanče-
ní studentů druhého ročníku. Návštěvníky čeká 
také například slosování o ceny a několik taneč-
ních překvapení. Večerem budou provázet sami 
studenti a o hudbu se postará skupina 4Sýkorky. 
Již tradiční ples Medinu, Nového Města na Mo-
ravě a novoměstské nemocnice se koná 22. led-
na od 19:30 v kulturním domě. Hlavní hvězdou 
plesu bude bezesporu kouzelník Richard Nedvěd, 
známý svým vystupováním v televizní talentové 
soutěži. K tanci zahrají Party leaders. Kromě 
toho se ale můžete těšit také na vystoupení aero-
biku a o legraci se jistě postarají pánové z taneč-
ní skupiny Artrosa, kteří se proslavili jako velmi 
úspěšní „mužoreti“. Pořadatelé navíc připravili 
pro každého drobné občerstvení. Něco na zub, 
pití a míchané koktejly bude také možné zakoupit 
přímo v restauraci K club, nebo v přísálí kulturní-
ho domu. Vstupné pro zaměstnance pořádajících 
institucí je 100 Kč, pro veřejnost 200 Kč. V pátek 
29. 1. pořádají ples fotbalisté z SFK Vrchovina. 
Tančit se začne ve 20:00 v kulturním domě.  -kb-

Je plesová sezona

Rozhovor s ředitelem NKZ Danielem Šimkem

Slza zahraje  
v Novém Městě
Populární současná kapela 
vystoupí v Novém Městě na 

Moravě 23. 1. od 20:00.  Zahrají 
ve velkém sále kulturního domu. 
Vstupné je 150 Kč v předprodeji 

a 200 Kč na místě.
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Zmizelé Nové Město: Malá ulice

Příště: 
Malá ulice - horní konec 

 Lidská sídla jsou tvořena obydlími či příbytky, u 
nás to jsou domy. Dnes bydlíme v pevných zdě-
ných domech, ale dříve tomu tak nebývalo. Na 
počátku tvořily naše město dřevěné polozemnice. 
Už z názvu našeho města vyplývá, že zde již dříve 
nějaké starší sídlo stálo, a to celé zmizelo. Mohla 
to být trhová osada založená zakladatelem žďár-
ského kláštera Bočkem z Jaroslavic a ze Zbraslavi 
a pojmenovaná po něm Bočkonov. Ten ale byl ve 
víru zmatků po smrti krále Přemysla Otakara II. 
někdy koncem 80. let 13. století vypleněn a vypá-
len. Po uklidnění poměrů povstalo na jeho mís-
tě městečko nové – Nova Civitas, dnešní Nové 
Město na Moravě. Díky přízni Pernštejnů se 
městečku dařilo a začalo se rozšiřovat. Vyrostla 
ulice Nové Domy, dnes ulice Masarykova, a Jan 
IV. z Pernštejna prodal Novoměstským sousední 
ves Mnichov. Ta poté zašla a zmizela, zbyl po ní 
jen název Michovy. Jako všechna lidská sídla je 
i naše město jakýmsi živým organismem, kde 
staré odumírá a mizí a na uvolněných místech 
vyrůstá nové. To že se náš seriál věnuje zmizelým 
domům, neznamená, že centrem našeho zájmu 
je mrtvá hmota. Bývaly to domovy lidí, kteří v 
nich prožívali své radosti i starosti, proto se sna-
žíme shromažďovat osobní vzpomínky jejich ně-
kdejších obyvatel, aby naše práce odrážela život. 
V dobách zlých domy pustly a zanikaly, a když 
tomu doba přála, tak se do staré zástavby zakous-

ly bagry, aby uvolnily místo pro zástavbu novou. 
Etapa velkého bourání skončila v roce 1989 a my 
můžeme s odstupem času a s trochou nostalgie 
hodnotit její dopady. Z jihovýchodní strany Ko-
menského náměstí a Masarykovy ulice zmizelo 
28 domů. Nahradila je bytová výstavba a výrazně 
se zlepšily podmínky pro dopravu a parkování, 
což je v dnešní době přínosem. Bylo štěstí, že se 
nedostávalo peněz, jinak by rozšířená silnice pro-
šla i Vratislavovým náměstím. Na severozápadní 
straně Komenského náměstí ustoupily tři domy 
obchodnímu středisku. Také na horním konci 
Masarykovy ulice zmizely na severozápadní stra-
ně tři domy a nahradila je bytová výstavba a ob-
chod. Palackého náměstí, Vratislavovo náměstí, 
torzo Komenského náměstí a Masarykova ulice 
tvoří centrální osu našeho města, která je umístě-
na excentricky. Zbytek centrální osy města obdo-
bí demolicí přestál, až na dům čp. 16 na náměstí 
Palackého, který nahradila novostavba budovy 
VZP. Naše procházka centrem končí a na řadu 
přichází vedlejší části města. I když tu už nestály 
tak nákladné domy jako v centrální části, najde-
me i zde řadu zajímavých osobností a životů. Z 
Masarykovy ulice se vydáme do ulice Malá. Zde 
zmizelo 34 domů ve prospěch zlepšení dopravní 
situace a bytové výstavby. Tak zmizel Hušmorek, 
to náměstíčko před vchodem na hřbitov. Zůstal 
tu jeden domek, studna s pumpou a vzrostlá vrba. 

Jak si náměstíčko vysloužilo tak neobvyklé jméno, 
už těžko zjistíme, můžeme jen hádat. V ulici žili 
většinou nemajetní chalupníci, kteří provozovali 
drobné živnosti a chudé živobytí si přilepšovali 
zemědělskou činností a chovem zvířectva. Kaž-
doročně se „vo kostelickým poutu“ Hušmorek 
a Malá ulice proměnily v tržiště a bylo nutné je 
vyčistit od pobíhajícího zvířectva. Je tedy docela 
dobře možné, že z ryze českého huš a německé-
ho Markt vzešel onen Hušmorek. Naši předkové 
uměli být pořádně jízliví! Svědčí o tom i název 
konce ulice Malá, Kozí ocas. Chalupníci tu kozy 
opravdu hojně chovali a jednostranná řadová 
zástavba ulice název ocasu evokovala. Na Malé 
ulici se narodila řada osobností, které v seriálu 
připomeneme. Vedla ke hřbitovu a po dlouhý 
čas tu pobývali hrobníci. V  čp. 316 bydlel pan 
Cvrček, na kterého babička vzpomínala, jak na 
Boží tělo a na pouť střílel z moždíře. V čp. 189 
bydlel Jakub Zahradník, který v roce 1842 věno-
val na hřbitov hlavní kamenný kříž a za to si pro 
sebe a své potomky vymínil výsadu být pocho-
ván u jeho paty. Donační nápis na kříži je stále 
čitelný. Dům čp. 165 vlastnil na konci 18. století 
Johan Sláma a na jeho zahradě se po vydání to-
lerančního patentu konalo první svobodné shro-
máždění novoměstských evangelíků. I zmizelé 
domy z ulice Malá naše čtenáře určitě zaujmou. 

Jaromír Černý 

18 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016 19 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016

Výřez plánu města z roku 1939 s dolním 
koncem Malé ulice, části Masarykovy ulice 
a dnes již nestojícími domky č.p. 144 - 147 

v místech, kde dnes stojí bytové domy  čp. 
900 - 902

Novoroční rozjímání o zmizelých domech

Monseova ulice a její blízké okolí jsou místem 
mého dětství a mládí. Patří sem i Malá ulice. 
Odtud za námi přicházeli kamarádi. Hráli jsme 
si na schovávanou a při hře na stopovanou jsme 
využívali uličku mezi zahradami domů Monseo-
vy a Malé ulice. Malá ulička se mírně svažuje od 

hřbitova až k ulici Masarykově, rozlišujeme tedy 
horní a dolní konec. Zatímco u hřbitova bylo vy-
bouráno mnoho domů a tato část ulice dostala 
zcela jinou podobu, dolní konec postihlo bourání 

jen velmi málo. Postupně zde zmizely čtyři domy, 
ulice je dnes pečlivě upravena a domky s novou 
fasádou působí velmi přívětivě. Na dolním konci 
Malé ulice jsme procházeli mezi domky Kaštán-
kovým (čp. 147) a Hulákovým (čp. 144). Nedláž-
děný, často blátivý kopeček nás v zimě lákal k dět-
ským radovánkám. Rádi jsme zde sáňkovali, a 
dokonce jsem zde „trénovali“ první sjezd na ma-
lých dětských lyžích. Když se pod kopečkem za-
bočilo kolem Hulákova stavení doleva, došlo se 
širokou uličkou, lemovanou vpravo vysokou zdí 
zahrady domu dr. Svítila (čp. 153) a vlevo des-
kovým plotem zahrady Kopáčkova domku (čp. 
154), na Malou ulici. Dnes je tato bývalá cesta 
zastavěna garáží. Pokud jsme hodně spěchali na 
nákup, mohli jsme těsně před Svítilovou zdí za-
bočit do těsné Staňkovy uličky doprava. Staňkův 
malý domeček (čp. 145) měl vchod za vysokou 
zdí. Ulička pak pokračovala a kolem zdi zahrady 
zabočila do pravého úhlu doleva. Dostali jsme 
se do parčíku před Svítilovým domem. Cesta na-
příč parkem kolem rybníčku, chráněným nízkým 
tyčkovým plůtkem, ústila na ulici Masarykovu. 
Všechny zmíněné domky včetně Kaštánkova na 
konci Monseovy ulice ustoupily postupně nové 
výstavbě. V samotné Malé ulici vyhořel za mého 
časného dětství domek čp. 155 vlevo směrem ke 

hřbitovu mezi domky Kopáčkovým a Kubíkovým. 
Stavení bylo už značně zchátralé a snad i neoby-
dlené, nebyla tedy snaha je obnovit. Po uklízení 
spáleniště vznikl široký průchod na Malou ulici 

– dnes je to konec ulice Křenkovy. Cesta začala být 
brzy využívána a vedla kolem překrásné zahrady 

u Kopáčkova domu. Samotný domek, rodný dům 
otce akademického malíře Pavla Kopáčka, byl 
velmi malebný a péčí obyvatelky a majitelky paní 
Elišky Kopáčkové udržovaný jako „klícka“. Okna 
směřující do ulice zdobily truhlíky s  pelargonie-
mi. Zahrádka za domem byla pýchou paní Elišky 
a lahodila oku kolemjdoucích. Od časného jara 

První zmínka o Malé ulici pochází z  konce 16. 
století. Název dostala zřejmě kvůli malým, spíše 
venkovským domkům, které ji lemovaly po obou 
stranách. Také dům čp. 153 býval původně pří-
zemní. Koncem 19. století ho pro obvodního léka-
ře MUDr. Otakara Jurena přestavěl novoměstský 
stavitel Josef Sadílek. V roce 1907 dům koupil 
MUDr. Josef Svítil. Pod pseudonymem Jan Kar-
ník psal básně i prózu, ale byl především výbor-

ným překladatelem ze slovanských jazyků. S do-
mem čp. 153 je spojeno také jméno akademického 
malíře  Pavla Kopáčka.  Donedávna jsem si mys-
lela, že se právě tady narodil. Ale opak je pravdou. 
V knize narozených, vedené za první republiky 
na městském úřadě, je u Pavla Kopáčka uvede-
no jako místo narození čp. 154. To byl venkovský 
domek v těsném sousedství domu doktora Svítila.   
Zmíněný domek koupil na konci 19. století od 
faktora Vincence Smejkala malíř pokojů a štuka-
tér Josef Kopáček. Pocházel ze Slavkovic. Když v 
zimě neměl práci, maloval zátiší i krajiny. S man-
želkou Antonií měl devět dětí. Mezi nimi byl i syn 
Vítězslav. Studoval na novoměstské reálce a měl 
výtvarný talent. Jenže když mu bylo sedmnáct, ze-
mřel mu otec a zůstalo osm sourozenců, z nichž 
tomu nejmladšímu bylo sedm týdnů. Mladík, kte-
rý měl o své budoucnosti určitě docela jiné před-
stavy, musel z reálky odejít a starat se o rodinu. 
Stal se z něj malíř pokojů. A také on v zimě, když 
nebyla práce, maloval obrazy. Vítězslav Kopáček 
se s doktorem Svítilem dobře znal, a to nejen z 
Nového Města. V době první světové války oba na-
rukovali do rakousko-uherské armády a dostali 
se do Haliče. MUDr. Josef Svítil věděl, v jak  stís-
něných poměrech jeho přítel žije. (V malém dom-
ku totiž vedle malířovy rodiny bydlela ještě jeho 
maminka Antonie, bratr a sestra.) A tak nabídl 
v roce 1924 Vítězslavu Kopáčkovi, aby se přestě-
hoval do jeho domu. V té době se totiž uvolnil byt v 
prvním poschodí, který novoměstský lékař prona-
jímal. Sám bydlel a ordinoval v přízemí.  Dětství 
a mládí Pavla Kopáčka bylo tedy spojeno se zmí-

něným domem. Studoval na reálce a měl výtvarný 
talent. Ten určitě zdědil po svém otci. Navíc vyrůs-
tal v prostředí, které ho výrazně ovlivnilo. Vítěz-
slav Kopáček měl spoustu přátel, např. básníka 
Petra Křičku, malíře Josefa Jambora a Karla 
Němce. Z Prahy často přijížděl na návštěvu jeho 
bratranec, akademický malíř Oldřich Blažíček. 
Když se Pavel Kopáček rozhodl, že půjde studo-
vat na Akademii výtvarných umění, jeho otec tuto 
volbu schválil. Chtěl, aby se synovi podařilo to, co 
jemu osud nedopřál. Jeho velké přání se splnilo. Z 
Pavla Kopáčka se stal uznávaný krajinář. Proti 
všemu očekávání však v Praze nezůstal a vrátil 
se domů. Při jedné návštěvě v jeho novoměstském 
ateliéru jsem se zeptala, proč tak udělal. „Když 
jsem viděl ty malíře, jak čekají na letní měsíce a 
pak jedou k nám na Vysočinu malovat, tak jsem 
si říkal, co budu dělat v Praze, když to, co jiní 
hledají, mám všude doma. A tak jsem se v padesá-
tém roce rozhodl, že se vrátím domů.“ Až do roku 
1958 bydlel malíř se svou rodinou v prvním patře 
domu čp. 153. Po úmrtí doktora Svítila umístil 
městský národní výbor do přízemí budovy mateř-
skou školu. Když se  prostory uvolnily, přestěhoval 
Pavel Kopáček do přízemí svůj ateliér. V domě 
bydlel a tvořil až do roku 1996, kdy zemřel. Dům 
čp. 153 naštěstí odolal budovatelskému úsilí se-
dmdesátých let. Přece jen šlo o velkou a památnou 
budovu, v níž byla několik let i mateřská škola. 
Sousední domek, kam chodíval malý Pavel za 
svou babičkou Antonií, však takové štěstí neměl. 
V letech 1972–73 po něm zůstalo prázdné místo. 

 Věra Rudolfová   

Synovi se podařilo to,  co otci nebylo dopřáno

Proměny Malé ulice

Kopáčkův dům čp. 154 před zbořením.  
V pozadí dodnes stojící dům čp.153

do pozdního podzimu zde stále něco kvetlo a vše 
tvořilo koberec plný barev a vůní. Dobře si vzpo-
mínám na paní Elišku. Často chodívala do naší 
ulice, kde bydlely její sestry, další tety malíře pana 
Kopáčka, paní Slámová, Karásková a Romanová. 
Ráda se zastavila u plotu a s  maminkou nebo 

tetou prohodila pár slov, často o zahrádce. Ještě 
mnoho let po smrti paní Elišky zdobily naši před-
zahrádku zahradní sasanky, které maminka před 
lety dostala právě od paní Elišky. Na Kopáčkovu 
zahradu mám ještě jednu milou vzpomínku. Těs-
ně u plotu v rohu rostla vysoká hrušeň, na které 
v druhé polovině srpna dozrávaly malé hruštičky 

– ovesničky. Vydatně padaly jak na cestu, tak do 
Kopáčkovy zahrady. Ty na cestě dlouho nevydrže-
ly. Stačili jsme je vysbírat a zkonzumovat. Nebylo 
divu, že nás pak bolela bříška. S částí těch, které 
napadaly do zahrady, přišla paní učitelka Kopáč-
ková, dlouholetá kolegyně mé maminky, a přines-
la jich plnou kabelu. Babička z nich dělala vynika-
jící knedlíky sypané strouhaným perníkem. Byla 
to ohromná dobrota a sladká náplast na smutek 
z konce prázdnin. Velmi smutné bylo rušení Ko-
páčkovy zahrady a bourání milého domku, stejně 
jako bourání udržovaného a úhledného domku 
manželů Ondráčkových na konci uličky za zahra-

dou domu čp. 156. Dnes je na jeho místě malé 
parkoviště za zdí za popelnicemi. Poslední dům 
(čp. 307) dolního konce Malé ulice vyhořel v roce 
1974. Stál na samém konci vedle domu Danielo-
va (čp. 196) a také nebyl obnoven. Vzpomínky na 
domky a jejich obyvatele jsou stále živé. Dnes nás 
hlavně těší pěkný a moderní vzhled Malé ulice. 

Jana Černá 

Pohled na Kopáčkův dům čp. 154 
 ze zahrady

Dolní konec Malé ulice ústící do Masaryko-
vy. Zprava patrový dům čp. 153 a dále domy 

čp.154, 155 a 156 

Vítězslav Kopáček
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KVALITNÍ ROZNOS vašich letáků kdekoliv v regionu 
i po celé ČR. NAVRHNEME, VYTISKNEME • www.letakyzdar.cz

Sv te se do rukou
realitního maklé e roku

2014  kancelá e REMAX Pro
 733 679 932 lenka.madericova@re-max.cz

www.lenkamadericova.cz
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22 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016  23 / NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2016

Prodám 
střešní nosič 

na Mitsubishi 
Outlander 2. 

Úplně nový, 
nikdy nevyužitý.
 Cena dohodou. 

Tel.: 607 175 673

 Nová služba: TV2GO a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, co opravdu sledujete 
– nová programová nabídka kabelové 
a interaktivní televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již 
v základní nabídce

 cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme pokrytí 
optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé a rychlé 
připojení bez limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem zařízení

  Po čertech rychlý internet
až 200 Mb/s

info@satt.cz
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou

.cz
po čertech rychlý internet
kabelová a interaktivní televize
TV2GO

Více o našich službách na www.satt.cz

internet

televize

+420 566 654 844
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

leden výstava Jindřich Boška Horácká galerie

leden výstava Pavel Čech – Tajná přání Horácká galerie

leden výstava Jaroslav Provazník Horácká galerie

leden výstava Moje nejoblíbenější pohádka; Vánoce s knihou; Kouzlo Vánoc městská knihovna

3.1. 17:00 koncert Novocantus – mužský pěvecký sbor evangelický kostel

4.1.           výstava Esoterika a astrologie- Štěstí přeje připraveným městská knihovna

5.1. 20:00 film Frank – komedie kulturní dům

6.1. 19:00 koncert Věra Martinová – country, folk kulturní dům

7.1. 18:30 vzdělání Jak jsem přežil Asii a Afriku – cestopisné povídání Caffé Stone

8.1. - 10.1. sport IBU Cup, biatlon Vysočina Arena

9.1.   9:00 ostatní Bleší trh kulturní dům

12.1. 17:00 vernisáž Romana Rotterová – výstava grafické tvorby Horácká galerie

14.1. 16:00 vernisáž Tato planeta – výstava fotografií Horácké muzeum

15.1. 19:00 tanec Reprezentační ples Gymnázia Vincence Makovského kulturní dům

16.1. 20:00 tanec Ples Auto Kelly kulturní dům

17.1. 16:00 film Ovečka Shaun ve filmu – pro děti kulturní dům

19.1.  9:30 ostatní Kavárnička pro seniory – Činnost Portimo o.p.s. evangelický kostel

19.1. 20:00 film Ant man – sci-fi, akční kulturní dům

20.1. 18:00 vzdělání Beseda s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem kulturní dům

21.1. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny: Naši dravci Caffé Stone

22.1. 19:30 tanec Ples Medin – hostem mág Richard Nedvěd kulturní dům

23.1.   8:00 trh Zimní farmářský trh Vratislavovo náměstí
23.1. 20:00 koncert Slza  - populární kapela kulturní dům

23.1.- 24.1. sport FIS Světový pohár – Zlatá lyže, klasické lyžování Vysočina Arena

24.1. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

29.1. 20:00 tanec Ples fotbalistů SFK Vrchovina kulturní dům

31.1. 16:00 koncert Doteky renesance – klasická hudba Horácká galerie


