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V  minulém čísle jsme slíbili, že se budeme 
podrobněji věnovat velkým investicím, kte-
ré chce město v budoucnu realizovat po-
mocí dotací. Jedním takovým projektem 
je takzvaný KODUS, což je zkratka pro 
Komunitní dům pro seniory. Jedná se 
v podstatě o nájemní dům s terénní sociál-
ní péčí. Projekt je určen lidem starším 60 
let, kteří sice potřebují minimální péči, ale 
v zásadě jsou soběstační. Zároveň nechtějí 
žít sami a dávají přednost aktivnímu živo-
tu v komunitě. Dům musí splňovat přísná 
kritéria. Měl by být naprosto bezbariéro-

vý, maximální podlahová plocha bytu je 
45 m2, musí zde být společné prostory ur-
čité velikosti apod. Nájemníci budou mít k 
dispozici pouze takzvanou terénní sociální 
službu.Např. Pracovník terénní služby přine-
se obyvatelům jídlo nebo jim pomůže s hygi-
enou, případně poskytne jiný potřebný úkon.

„Bude to primárně pro lidi z Novoměstska, 
kteří mají vztah ke zdejšímu kraji. Potřebu 
takového zařízení sledujeme dlouhodobě ze-
jména z informací, které mají zaměstnanci 
Novoměstských sociálních služeb,“ říká mís-
tostarosta Stanislav Marek. Podle demogra-

fické studie z roku 2014 bude obyvatelstvo 
ČR stárnout. V průběhu 15 let se očekává 
až zdvojnásobení počtu seniorů. Ředitelka 
NSS Hana Janů proto plánovanou stavbu 
vítá. Zájem o bydlení se sociálními službami 
v Novém Městě totiž roste. „V současné době 
evidujeme cca 240 žádostí seniorů z Nového 
Města. Velká většina z nich si žádost podá-
vá z důvodu řešení své sociální situace v bu-
doucnosti. Dávají tak městu signál, že budou 
mít zájem o tento typ bydlení a budou prav-
děpodobně potřebovat i sociální terénní služ-
bu,“ říká Hana Janů. Pokračování na straně 2

Komunitní dům seniorů

V zimních měsících můžete na vodních tocích v Novém Městě zahlédnout vzácného hosta, který 
k nám přilétá z hnízdišť na dolním toku Bobrůvky a Loučky. Jestli se kolem vás  

u řeky mihne nebo přímo nad řekou svižně proletí svítivě tyrkysově-oranžový ptáček  
velikosti vrabce, tak jste měli štěstí vidět ledňáčka říčního. Foto: Miloš Neuman

Důstojné bydlení spojené s 24hodinovou péčí 
pro seniory poskytuje v Novém Městě Dům 
s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. 
O postižené spoluobčany, kteří žijí ve svých 
rodinách, se naopak stará denní stacionář 
Zdislava. Jeho pracovníci se snaží podpořit sa-
mostatnost svých klientů, nabízejí jim aktivní 
 a zajímavé naplnění jejich času a pomáhají se 
začleněním do společnosti. Do budoucna by 
se ale portfolio nabízených služeb mělo výraz-
ně rozšířit. Během několika let budou sociální 
služby v Novém Městě doplněny o Dům se 
zvláštním režimem, Komunitní dům seniorů 
a chráněné bydlení. Chráněné bydlení chce 
 v Novém Městě vybudovat Kraj Vysočina. „Měs-
to snahu kraje o vybudování tohoto domu podpo-

ruje. Podobná zařízení již nyní fungují v Bystřici 
nad Pernštejnem a Velké Bíteši,“ potvrdil sta-
rosta Michal Šmarda. Cílem chráněného bydle-
ní je poskytovat v rodinné atmosféře péči lidem 
 s mentálním nebo kombinovaných postižením. 
Dům by vznikl na Malé ulici. Iniciátorem dal-
šího projektu je Diakonie Českobratrské církve 
evanglické v Ratibořicích. Ta oslovila radnici se 
záměrem zřídit Dům se zvláštním režimem pro 
lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Za-
stupitelstvo města záměr schválilo včetně spo-
lufinancování, které je zapotřebí pro registraci 
služby u Kraje Vysočina. Dům Diakonie, stejně 
jako chráněné bydlení, bude vybudován na po-
zemcích města, v bezprostřední blízkosti DPS. 
Kapacita bude 30 lůžek, a pokud se Diakonii po-

daří získat dotaci z Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, mohla by být stavba zahájena už příští 
rok. Posledním, pátým pilířem sociálních služeb 
v Novém Městě, se stane Komunitní dům pro 
seniory. Radnice před měsícem podávala žádost 
 o dotaci. Pokud bude schválena, začne se s rea-
lizací co nejdříve. V Komunitním domě vznikne 
22 bytů pro seniory 60+. V domě nebude posky-
tována stálá sociální služba, ale bude možné vy-
užít terénní pečovatelské služby. Jako nejvhod-
nější místo pro výstavbu Komunitního domu 
byl vybrán pozemek na rozhraní ulic Pavlovova 
a Žďárská, tedy poblíž DPS a novoměstské ne-
mocnice. Více se dočtete v následujícím textu. 
O jednotlivých projektech budeme podrobněji 
psát také v dalších číslech Novoměstska. -svj- 

Rozšíření nabídky sociálních služeb
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Výtahy v bytových domech vlastněných měs-
tem jsou vybaveny kamerami. S jejich zavá-
děním se začalo už v roce 2011. Od té doby 
výrazně poklesla trestná činnost v domech, pře-
devším ničení vybavení. Pokud správce domu 
nebo obyvatelé zjistí poškození výtahu, je nut-
né tuto skutečnost ihned nahlásit, aby mohl 
být pachatel pomocí záznamu dopaden. -svj- 

Kamery  
ve výtazích

Dům by měl stát na Žďárské ulici naproti are-
álu nemocnice. Rada města toto místo vybrala 
z několika důvodů. „Toto místo bylo určeno 
pro bytovou výstavbu a myslíme si, že pro 
tento druh stavby je vhodné i z toho důvodu, 
že blízko je nemocnice a obchod. Zároveň je 
tu zeleň, příležitost pro vycházky a je blízko 
centra,“ vysvětluje místostarosta Stanislav 
Marek. Výběrové řízení na návrh budovy vy-
hrál ateliér Maviom architekti. Autoři projektu 
Vít a Martina Sladkých zmiňovanou lokalitu 
dobře znají, a jejich návrh proto velmi dobře 
zapadá do okolní zástavby. „Z urbanistického 
hlediska jsou tady velmi důležité bytovky, kte-
ré vznikaly současně s nemocnicí. Jedná se 

o pavilónový způsob zástavby v  parkově upra-
veném okolí. Chtěli jsme proto takový dům, 
který by navazoval na stávající a nepůsobil 
tady cize. Bude mít podobné rozměry, podob-
nou orientaci a bude dodržovat stejný odstup 
od vozovky,“ vysvětluje architekt. Vnější podo-
ba domu ale bude moderní. Komunitní cent-
rum bude mít sokl, který bude evokovat dřevě-
ný obklad. Podle návrhu by měla být v přízemí 
společenská místnost a samozřejmostí jsou 
zde také velká okna. Před domem by měla být 
předzahrádka s posezením. „Celý projekt se 
ale stále vyvíjí a kvůli různým bezpečnostním 
požadavkům se mnoho věcí mění. Vypracova-
né vizualizace (viz obrázek), které máme zatím 
k  dispozici, jsou proto jenom orientační,“ do-
dává Sladký. Původně měly na Žďárské ulici 
stát nové domy dva. Město ale nakonec souhla-
silo pouze s výstavbou jednoho domu, umístě-
ného výše po svahu, v blízkosti bytovek. Nákla-
dy na realizaci se odhadují na 29 milionů korun, 
přičemž město v polovině ledna zažádalo o do-
taci ve výši 12,6 milionů. To jestli peníze získá, 
bude známé pravděpodobně v průběhu květ-
na. Stavět by se potom mělo začít co nejdříve. 

-kb- 

Komunitní dům seniorů
Pokračování ze strany 1

Horolezeckou stěnu ano, nebo ne? To je otáz-
ka, která poslední dobou vzbudila mnoho 
vášní. Stěnu, která by měla být součástí nově 
plánované Sportovní haly, podpořilo v petici 
1 200 příznivců horolezectví z celé republiky. 
Její postavení propaguje i v současnosti jeden 
z nejznámějších horolezců světa Radek Jaroš. 
Pro stavbu stěny mluví ta skutečnost, že horo-
lezectví je v Novém Městě a okolí tradičně vel-
mi populární a věnuje se mu stále více mladých 
lidí. Stavba stěny s sebou ale zároveň nese ce-
lou řadu problémů. Tím hlavním je skutečnost, 
 že pokud by měla stát uvnitř plánované Spor-
tovní haly, jak požaduje petice horolezců, bude 
třeba přepracovat už hotový stavební projekt. 
Stavba haly by byla dražší a začala by pozdě-
ji, než je plánováno. „Petice nám ukázala, že 
je to pro řadu lidí důležité téma,“ říká staros-

ta Michal Šmarda. „Je ale potřeba, aby měli 
konkrétní informace. Proto zastupitelstvo ulo-
žilo vedení města, aby u projektanta zajistilo 
vypracování podkladů, o kolik by se projekt 
zdražil, jak velké by bylo časové zpoždění,“ do-
dává Šmarda. Podklady by měly být k dispozici 
 na únorové schůzi zastupitelstva. Tam se bude 
rozhodovat, zda město vyhlásí ke stavbě le-
zecké stěny anketu. „Rozhodně se zajímáme 
 o názor občanů. Anketa by měla být jednoznač-
ná. Souhlasím se stavbou horolezecké stěny za 
těchto podmínek? Ano, ne? V minulosti se nám 
tato forma osvědčila už při stavbě Městských 
lázní a myslím, že lidé jsou rádi, že se mohou 
takto vyjádřit. Pokud se ankety zúčastní dost 
lidí, bude to dobrý podklad pro zastupitelstvo, 
které tak bude moci lépe rozhodnout, zda 
stěnu stavět, či nikoliv,“ dodává starosta. -kb-

Zastupitelstvo v únoru rozhodne 
o anketě k horolezecké stěně

Město nechalo opravit zábradlí na břehu Bob-
růvky mezi školkou a Dukelskou ulicí. To bylo 
poničené pravděpodobně vandaly na pod-
zim loňského roku. Pracovníci TS kompletně 
vyměnili dřevěné části a instalovali železné 
sloupky. Zábradlí je tak celkově bytelnější.  

„V této lokalitě chodí hodně dětí a bylo to tu ne-

bezpečné,“ vysvětluje starosta Michal Šmarda. 
Právě bezpečnost dětí je důvodem, proč tuto lo-
kalitu čekají další stavební práce. „Do budouc-
na plánujeme také rekonstrukci blízkého mostu 
na Dukelské ulici, protože tam je dnes kvůli 
zúžení a absenci pořádného chodníku velmi 
nebezpečné přecházení,“ dodává starosta. -kb-

Opravené zábradlí

Pro letošní rok rozdělí radnice na neinves-
tičních dotacích více než 3,5 mil. Kč. Po-
putují na podporu sportu, kultury, služeb 
v sociální oblasti a podpořeny budou také 
mimořádné počiny. V  první vlně půjdou 
peníze těm, jejichž žádosti neobsahovaly 
formální chyby. Šanci však mají i ti, kteří 
chybně vyplnili žádosti. Do konce února si 
mohou požádat o mimořádnou dotaci. -mah-

Druhá šance 

V Novém Městě na Moravě a okolí v rámci 
Tříkrálové sbírky chodilo 27 skupinek koled-
níků. Celkem se jim podařilo vybrat 193 507 
Kč. „Přímo v Novém Městě bylo vykoledováno 
112 078 Kč, v okolních obcích 81 429 Kč,“ 
upřesnila Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sázavou. Výtěžek sbírky po-
může lidem v nouzi na území našeho okresu. -svj- 

Tříkrálová 
sbírka úspěšná

Novoměstští hasiči se pyšní novým znakem. 
Vznikl spojením symbolu našeho města a zna-
kem dobrovolných hasičů. Návrh je již schvá-
len a nic nebrání jeho  používání. Nový znak 
bude často vidět. Jen v loňském roce zasahoval 
sbor u 146 událostí. Z toho bylo 14 požárů, 26 
dopravních nehod, 3 úniky nebezpečných látek 
a 98 technických pomocí. K tomu je třeba při-
počítat soutěže a další společenské akce. -mah-

Nový znak hasičů

V roce 2015 se v novoměstské porodnici naro-
dilo 786 miminek. Nejvíce dětí přišlo na svět 
v srpnu (85), nejméně pak v  dubnu a červnu 
(shodně 55). V porovnání s rokem 2014 došlo 
k poklesu narozených dětí. Nebyl však rapidní. 
Narodilo se o 24 dětí méně. Prvním miminkem 
letošního roku narozeným v novoměstské po-
rodnici je Adriana Šikulová z Rousměrova. Na 
svět přišla půl hodiny po půlnoci na Nový rok. 
Vážila 3,74 kg a měřila 50 cm.  -mah-

786 miminek 
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Linky Novoměstské dopravy (NMD) jezdí už dva roky 
Poprvé vyjely autobusy na své trasy 6.  led-
na 2014. V průběhu zkušebního provozu došlo 
k řadě změn. Několikrát se změnily jízdní řády, 
byly zrušeny, ale také doplněny spoje. „Postup-
ně si na městskou dopravu zvykáme. Už teď 
je jasné, že přibudou další zastávky v  lokali-
tě Betlém a  v  budoucnu i  na Holubce,“ uvedl 
starosta Michal Šmarda. A  nebudou první. 
V roce 2015 byla na základě připomínek obča-
nů uvedena do provozu zastávka přímo v  are-
álu novoměstské nemocnice. Podle informací 
ze společnosti Zdar, která má Novoměstskou 
dopravu na starosti, od zprovoznění zastávky 
výrazně vzrostl počet cestujících v dopoledních 
hodinách. Ze statistik dále vyplývá, že nejvíce 
jsou linky využívány v  ranních hodinách na 
cestu do práce, především zaměstnanci ne-
mocnice, firmy MEDIN a  samozřejmě také 
školáky a studenty novoměstských škol. Jízdné 
zůstává i  po dvou letech provozu symbolické: 
10 Kč za dospělého, 5 Kč za dítě. Držitelé No-

voměstské karty mají dopravu zdarma. Za dva 
roky provozu autobusy Novoměstské dopravy 
najezdily téměř 40 tisíc kilometrů a přepravily 
více jak 63  tisíc osob. Že si Novoměstská do-
prava nestojí špatně, potvrzují také údaje z  ji-
ných, srovnatelně velkých měst. Novoměstská 
doprava byla zavedena s tím, že pokud ji bude 
využívat méně než dvacet tisíc lidí ročně, bude 
zrušena. A naopak, jestliže převeze třicet tisíc 
osob, tak to bude město považovat za úspěch. 
Roční náklady na Novoměstskou dopravu činí 
1,1 mil. Kč. Třetinu z toho uhradí peníze za vy-
brané jízdné a město doplatí zbytek. S hromad-
nou dopravou mají zkušenosti i  v  sousedním 
Žďáře nad Sázavou. Dá se tato služba v obou 
městech porovnat? „To je nelehký úkol. Porov-
náváme novinku s více jak padesátiletou tradicí, 
každé město má také svá specifika. Kdyby se 
hromadná doprava ve Žďáru budovala dnes, 
mnoho zastávek by nebylo tam, kde dnes stojí. 
Svoji tradici a využití můžeme u sousedů spat-

řit v pravidelnosti provozu – najdeme zde tak-
tové intervaly na páteřních linkách, víkendový 
provoz. Negativem může být horší přehlednost, 
nepravidelnost některých linek, stav zastávek. 
U  Novoměstské dopravy (NMD) jako velké 
pozitivum vidím bezbariérovost zastávek, pře-
hlednost linek či možnost cestování v  návaz-
ném spoji,“ řekl Lukáš Německý ze společnosti 
Zdar. Na otázku, zda on sám NMD v  Novém 
Městě využívá, odpověděl: „Měl bych se asi tro-
chu začervenat, ale soukromě jsem ještě NMD 
nevyužil. Snad mi omluvou může být skuteč-
nost, že po návratu z práce už moc spojů k vy-
užití není. Pracovně spoje využívám, ať už se 
jedná o provedení kontroly či sbírání podnětů 
z  obsazenosti linek. V  paměti mi utkvěla sta-
rá paní, která se opírala o hůlku a při výstupu 
z autobusu si pochvalovala svoji nezávislost na 
okolí při cestě za doktorem či nákupem. V tom-
to ohledu i  méně vytížené linky mají smysl.“

-svj-, -mah-

Ptali jsme se zastupitelů: 
Jak hodnotíte NMD? 

Věra Buchtová (KSČM)
Novoměstská autobusová doprava je další dobrou 
službou pro Nové Město, pokládám ji za stále ještě 
neukončenou a variabilně proměnlivou. Časté ově-
řování časových možností, které více vyhovují obča-
nům, vypovídá o vstřícném přístupu radnice.

Petr Hubáček (TOP 09)
Novoměstská doprava je z mého pohledu dobrým 
počinem a lidé si postupně na ni zvykají. Určitě 
zlepšila možnosti pro seniory a snazší dopravu do 
nemocnice. Jistě je také na zvážení další rozšíření do 
okolních obcí.

Ilona Komínková (ODS)
V ranních hodinách je doprava využita dobře. Podle 
mého názoru by stálo za to zvážit nasazení počtu 
spojů v časech, kdy jsou méně využívány. Jde ze-
jména o odpolední hodiny. Často totiž vidím, že v tu 
dobu jsou autobusy téměř prázdné. Velmi pozitivně 
hodnotím to, že autobusy jezdí do nemocnice.

Ladislav Konečný, dělník MEDIN, 52 let

Jsem spokojený. Využívám ji ale málo, hlavně na ná-
kupy. Když jedu třeba do Lidlu, je to přes celé město. 
Do práce to tak daleko nemám, ale kdybych tam jez-
dil, pořídím si Novoměstskou kartu.

Nejezdím, ale myslím si, že pro starší lidi, kteří se 
potřebují dostat třeba z Holubky k nemocnici, je to 
výhodné. V budoucnu je možné, že městskou dopra-
vu budu využívat.

Naděžda Staňková, důchodkyně, 73 let

Pro nás už je to dost daleko, abychom šli do nemoc-
nice pěšky. Jsme starší, takže dopravu využíváme 
a jsme s ní spokojeni. Jezdí načas. 

Ptali jsme se občanů: 
Jak se vám jezdí NMD?

Sabina Šebková, obsluha wellness Městských láz-
ní, 23 let

Městský úřad vyhlašuje 1. kolo výběrového říze-
ní na poskytnutí půjček občanům z  prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na opravy a moderniza-
ce rodinných a bytových domů a bytů, které se 
nachází na území Nového Města na Moravě 
a jeho místních částí. Podmínky výběrového 
řízení najdete na webových stránkách města 
a úřední desce. Úroková sazba zůstává pro letoš-

ní rok ve výši 1,95 %. Způsob a podmínky ručení 
se také nezměnily – půjčka do 350 tis. Kč jeden 
ručitel, nad 350 tis. Kč dva ručitelé. Pokud chce-
te prostředky z FRB využít, můžete si žádost 
podat od 1. února do 1. března 2016. Tiskopisy 
pro podání žádosti jsou k dispozici na webových 
stránkách městského úřadu, podatelně nebo 
 na Finančním odboru města, Vratislavovo ná-

městí 103. Žádosti, které budou splňovat sta-
novená kritéria, budou předloženy ke schválení 
zastupitelům 11. dubna na pravidelném jednání 
zastupitelstva. Vyrozumění o schválení obdrží 
žadatelé do 7 dnů. V případě jakýchkoliv dota-
zů je možné kontaktovat vedoucího finančního 
odboru Ing. Tomáše Vlčka, tel. 566 598 330.
 -svj-

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016

karta.nmnm.cz
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Komise pro sport, mládež a  volný čas připra-
vuje i  v  letošním roce slavnostní ocenění vý-
znamných osobností v  oblasti sportu za rok 
2015. V  souvislosti s  tím se proto obracíme 
na všechny občany a  sportovní i  tělovýchov-
né organizace a žádáme je o dodání nominací 
a  návrhů na toto ocenění. Oceněným může 
být jednotlivec či kolektiv v kategorii žáků, ju-
niorů a  dospělých, který za rok 2015 dosáhl 
významného úspěchu a  reprezentuje v  oblasti 
sportu Nové Město na Moravě. Oceněna bude 
zejména účast na mistrovstvích, v evropských 
a  světových pohárech a  v  dalších vrcholových 
soutěžích. Komise uvítá i nominace na úspěšné 
trenéry a  význačné osobnosti, které zasvětily 
svoji práci podpoře, rozvoji a propagaci sportu 
a  tělovýchovy. Jednotlivé návrhy mohou podá-
vat občané i  sportovní a  tělovýchovné organi-
zace na stanoveném tiskopise, který je možné 
si vyzvednout na podatelně radnice, nebo si jej 
stáhnout z webových stránek města. Zároveň je 
zde uveřejněna Metodika RM pro ocenění vý-
znamných počinů a osobností v oblasti sportu 
atělovýchovy, která stanoví bližší podmínky pro 
tyto nominace. Vyplněné tiskopisy budou přijí-
mány na podatelně radnice v Novém Městě na 
Moravě do 29. února 2016 do 17 hodin. -MěU-

Nominujte 
sportovce roku

V rámci projektu Otevřený úřad, který je za-
měřen na transparentní zveřejňování dat měst-
ského úřadu, se město rozhodlo zpřístupnit 
občanům informace o pohybu a provozu všech 
služebních automobilů. Pomocí speciální ap-
likace, kterou dnes běžně používají soukromé 
firmy, bude možné v jakýkoliv okamžik zjistit, 
kde se městská auta pohybují a kdo je zrovna 
řídí. Jak je to možné? Každé služební auto je 
sledováno pomocí GPS signálu a každý za-
městnanec je před začátkem jízdy povinen se 
identifikovat osobním čipem. Speciální pro-
gram pak takto získaná data shromažďuje a v 
aktuálním čase zobrazuje na mapě. „Veřejnost 
bude mít stejnou  možnost, jako manažeři fi-

rem, kontrolovat, co dělají jejich zaměstnan-
ci, tedy pracovníci úřadu, protože jsou to lidé, 
kdo je platí ze svých daní,“ vysvětluje starosta 
Michal Šmarda důvod, proč se vedení města 
rozhodlo data zveřejnit. „Lidé nám třeba často 
volají kvůli údržbě silnic, kterou provádí měst-
ské Technické služby. Teď se jednoduše budou 
moci podívat a uvidí, kde přesně se jejich údrž-
bové vozy pohybují. Je to další krok k tomu, aby 
bylo Nové Město transparentním a otevřeným 
městem. Snažíme se o to zejména z toho důvo-
du, že nám to pomáhá v práci. Lidé nás mohou 
upozornit na různé nedostatky a my je potom 
díky nim můžeme rychle odstranit. Naším cílem 
je dělat svoji práci dobře, “ dodává starosta. -kb- 

Lidé budou mít větší dohled  
nad tím, jak pracují úředníci

Město Nové Město na Moravě vyhlašuje v  sou-
ladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne  
30. 11. 2015 záměr prodeje.

Nemovitosti nabízené k prodeji

Pozemek p. č. 369 (zastavěná plocha a nádvo-
ří) o výměře 775 m2, jehož součástí je stavba 
č. p. 204 (stavba občanského vybavení - kino), 
pozemek p. č. 368/1 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 268 m2, jehož součástí je stavba 
č.p. 200 (objekt k bydlení), část pozemku p. č. 
368/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
587 m2, část pozemku p. č. 368/2 (ostatní plo-
cha) o výměře 26 m2 a část pozemku p. č. 370 
(ostatní plocha) o výměře 252 m2, včetně všech 
součástí 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 ne-
movitostmi seznámit po předchozí telefonické 
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 říze-
ním „na určení pořadí“ z řad zájemců o koupi.

-MěU-

Záměr prodeje nemovitostí

Od 4. ledna do 31. prosince 2016 mají občané 
Nového Města a jeho místních částí možnost 
uhradit poplatek za komunální odpad. Ten činí 
480 Kč za osobu a rok. Při neuhrazení poplat-
ku bude dlužníkům nejprve zaslána upomínka, 
pokud nezareagují, bude jim vyměřen plateb-
ním výměrem dvojnásobek částky. Poplatek za 
komunální odpad můžete uhradit v hotovosti 
nebo kartou na pokladně MěÚ, Vratislavovo 
nám. 103, a to v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin. V pří-
padě, že si budete pořizovat Novoměstskou 
kartu, je poplatek zahrnut v  její ceně. -svj-

Výběr poplatku za 
komunální odpad

Na letošní rok je v rozpočtu města vyčleněno 
250 000 Kč na obnovu herních prvků na dět-
ských hřištích. Ty musí splňovat platné normy. 
Nová šplhací lanová pyramida za téměř 70 000 
Kč bude umístěna například v Pohledci. O vý-
měně dalších prvků bude rozhodnuto na jaře, 
až bude zřejmé, jak atrakce přečkaly zimu. -svj- 

Herní prvky na 
hřištích

Představit se návštěvníkům jako jeden ce-
lek a nabídnout jim širší škálu atraktivit – to 
je cíl destinace Koruna Vysočiny, která byla 
založena v loňském roce a letos ji čeká první 
prezentace na veletrzích. Svoje síly na poli 
turistického ruchu spojilo Nové Město, Žďár 
nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Tiš-
nov, Velké Meziříčí, Nedvědice a Velká Bíteš. 

„Pokud turisté přijedou například do Nového 
Města, je škoda, aby zde zůstali jen jeden nebo 
dva dny. Chtěli bychom jim nabídnout také 
zajímavá místa v okolí, vytvořit balíčky s vý-
hodným ubytováním a vstupy na nejrůznější 
atrakce,“ přibližuje činnost destinace její ma-
nažer Vladimír Vecheta. Ten je také jejím je-
diným zaměstnancem. S činností mu potom v 
rámci svého úvazku pomáhá vždy jeden člověk 
za každý region, nejčastěji pracovníci IC nebo 
odborů cestovního ruchu městských úřadů. Od 

18. do 21. února se bude destinace prezentovat 
spolu s Vysočina Tourismem na veletrhu Holi-
day World v Praze, v březnu poté hned na dvou 
akcích - veletrhu Dovolená a region v Ostravě 
a Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. 
Chybět nebudou zástupci destinace ani na 
jedné z nejvýznamnějších akcí pro vyznavače 
cyklistiky, která přináší nové trendy pro jízdu 
na kole v přírodě i ve městě – veletrhu For Bi-
kes v Praze. Samozřejmostí je představení čin-
nosti na významných sportovních událostech 
v Novém Městě a regionálních akcích, jako 
jsou například Žďárská pouť, novoměstské 
slavnosti Nova Civitas, Pernštejnské slavnosti, 
Bystřická pouť, Svatováclavské hody v Tišnově, 
Bítešské hody a Setkání na Podhorácku a další 
akce. Destinace je otevřena také zájemcům ze 
stran podnikatelů, hoteliérů či mikroregionů. 

-svj-

Koruna Vysočiny na veletrzích
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Firma Slonek slaví v roce 2016 už 120. výročí svého 
založení

„Naším cílem je spokojenost lyžaře již od roku 
1896.“ Takové je heslo firmy Slonek, která v  le-
tošním roce slaví 120. výročí svého založení. 
Rodinnou firmu začal budovat Adolf Slonek ve 
zmíněném roce 1896. V roce 1991 jeho pravnuk 
Milan Slonek obnovil truhlářskou výrobu a  za-
ložil obchod s lyžařským vybavením a oblečením. 
Zeptali jsme se ho nejen na to, jaký je to pocit 
pokračovat v  podnikání, které jeho pradědeček 
založil před 120 lety.

Když si uvědomíte, že máte 120. výročí, 
co vás napadne?
Co všechno předci dokázali. V  jakých podmín-
kách, s jakým vybavením. Jak z ničeho vybudo-
vali firmu, kam až se dostali. Nad tím člověk 
přemýšlí hodně často.

V  bezprostřední blízkosti obchodu a  dílny 
máte soukromé muzeum lyží. Který exponát 
jste přidával naposledy?
Ohýbák  – model, na kterém se ohýbaly lyže. 
Našel jsem k  němu i  zbytky profilu, tak jsem 
to celé nachystal. Také máme nový vývěsní štít 
u  muzea. Exponáty jinak doplňuji postupně, 
podle toho, co se mi podaří najít, sehnat nebo 
zprovoznit, a samozřejmě je třeba všechno po-
psat a označit.

Co z toho měl v rukou váš pradědeček, zakla-
datel firmy Slonek?
Začínal na Rokytně v  čp. 9, potom v  roce 
1913 koupil jeho syn Adolf domek v  Novém 

Městě. Kolik sem toho přestěhoval, to nevím. 
Chvíli bydleli na obou místech.

Která věc ze sbírky je vaším favoritem?
Lyže, co jsou ještě z  Rokytna, z  těch začátků. 
Mám dvoje a mají velkou hodnotu.

Jste autorem největší lyže v  ČR zapsané 
v  knize rekordů, která je vystavena ve Vyso-
čina Areně. Lyže opravujete, vyrábíte, kdyby 
někdo přišel a chtěl vyrobit původní dřevěné 
lyže, jaká je dodací lhůta?
To umí přece každý (smích). Je to truhlářská vý-
roba, to není problém. Dřevěné lyže jsem scho-
pen vyrobit dejme tomu do 10 dnů. Poskytuji 
také kompletní lyžařský servis, a to nejen běžek, 
ale i  sjezdovek. Dělám montáže, opravy zlome-
ných běžek nebo výměny skluznic, pokud je to 
potřeba, a samozřejmě i jejich servis.

To všechno děláte sám, stíháte to?
V obchodě mi pomáhá manželka. Ale v dílně to 

musím stihnout. Co se nestihne ve dne, dohání 
se večer.

Máte tři děti, bude v  rodinné tradici někdo 
z nich pokračovat?
Děti se věnují lyžování jako sportu. Doufám, že 
někdo z  nich potom zůstane doma a  firma po-
kračovat bude.

Sportování máte v  rodině. I  váš tatínek 
se účastnil závodů, a to už nebyl nejmladší…
Říká se, že každý Novoměšťák lyžoval. 
V dnešní době to už asi úplně neplatí, ale z po-
hledu naší rodiny děda jel první novoměstské 
závody v  roce 1910. Otec také závodil, ještě 
v  60 letech jel lyžařský maraton Engadin ve 
Švýcarsku. Já jsem také v  mládí lyžoval i  moje 
děti se pohybují na lyžích. Matouš je biatloni-
sta junior, Marta půjde na Gymnázium Vin-
cence Makovského se sportovními třídami 
a Matylda, i když je malá, také chodí trénovat.

Pomáhají ve firmě?
Nemají kdy, jsou na tréninku, přijdou domů, na-
večeří se, udělají úkoly do školy a jdou spát.

Jak si představujete firmu Slonek třeba za 30 
let, až bude slavit 150. výročí?
Když vidím počasí, tak za třicet let nevím, ne-
vím, jestli vůbec bude ještě zmínka o nějakých 
lyžích. Sníh chybí čím dál víc. S rozvojem firmy 
se asi moc počítat nedá, ale budeme se snažit 
firmu udržet alespoň na této úrovni. -svj-

V Novém Městě existuje šest míst, která nám 
lyže a lyžařský sport připomínají bez ohledu 
na roční období. Pojďme si je připomenout. 
Začneme na rohu ulic Soškova a Masaryko-
va, kde jsou hned tři „lyžařská“ zastavení.

Soukromé muzeum lyží rodiny Slonkovy, 
Soškova ulice čp. 230. Na této adrese se dozví-
te   informace o historii firmy, historii vývoje 
běžeckého vázání a lyžování na Vysočině. Pan 
Slonek vás osobně provede s patřičným výkla-
dem. K dispozici jsou i historické fotografie 
a řada dalších zajímavých exponátů. Celkem 
jich je k vidění více jak 300. Prohlídku je vhod-
né si předem domluvit na tel. 608 249 081.

Sgrafito Lyžaři, Masarykova ulice čp. 211. 
Budovu zdobí sgrafito Karla Němce od roku 
1929. Najdete ho v bezprostřední blízkosti výše 
zmíněného soukromého muzea lyží. Právě zde 

se před 120 lety začaly vyrábět lyže, ale také 
nábytek. Firmu, jak ostatně připomíná nápis 
na fasádě, založil Adolf Slonek v roce 1896. 

Znak Sportovního klubu, Masarykova uli-
ce čp. 213.  Toto sgrafito pochází z roku 
1925, autorem je Vincenc Makovský a vy-
tvořil ho prasynovec kpt. Eduarda Sošky.

Největší lyže v České republice. Najdete ji 
ve Vysočina Areně a autorem je Milan Slonek. 
Lyže byla vyrobena za účelem rekordu, při kte-
rém na ní stál největší počet starostů či  zástup-
ců Nových Měst v rámci Setkání Nových Měst 
Evropy 2010. Toto setkání bylo zahájeno v ly-
žařském areálu 18. 6. 2010. Lyže váží 98,5 kg, 
měří 744 cm a je vyrobena ze smrkového dřeva.

Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 
čp. 114. V prvním patře muzea najdete stá-

lou expozici věnovanou lyžování a výrobě lyží 
 v Novém Městě na Moravě. Nejstarší exponáty 
jsou z 90. let 19. století. Podívat se můžete také 
 na část dílny pana Slonka, kde lyže vznikaly, 
 a nechybí ani poháry a medaile z dob nedávných.

Pamětní deska bratrům Německým, Palac-
kého náměstí čp. 34. Autorem desky věnova-
né bratrům Josefu a Otakaru Německým je 
Marta Mužátková. Pamětní deska byla odha-
lena 30. října 2010 ke 110. výročí narození 
Josefa Německého - významného novoměst-
ského rodáka, lyžaře a atleta. O 16 měsíců 
mladší Otakar po absolvování vysoké školy 
veterinární působil jako důstojník veterinární 
služby čs. armády a stal se v roce 1925 mis-
trem světa v běhu na lyžích a závodu sdruže-
ném. Oba bratři se i dvakrát zúčastnili ZOH 
v Chamonix (1924) a ve Sv. Mořici (1928)

-svj-

Lyže a Nové Město na Moravě

lyzovani.nmnm.cz
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Zápis do 1. tříd
Ředitelství I. a II. ZŠ v Novém Městě na Mo-
ravě upozorňuje rodiče dětí, že podle vyhláš-
ky MŠMT se bude zápis dětí pro školní rok 
2016/2017 konat 4. února 2016 od 15.00 hod. 
S sebou je nutné vzít rodný list žáka a průkaz 
totožnosti zákonného zástupce. Pokud rodi-
če uvažují o odkladu školní docházky dítěte, 
předloží u zápisu písemnou žádost. Pokud už 
dítě odklad mělo, je nutné přinést také rozhod-
nutí o odkladu školní docházky z předchozího 
roku. Zápis do I. ZŠ bude probíhat v budově 
přístavby školy na Tyršově ulici 321, do II. ZŠ 
v budově školy na ulici Leandra Čecha 860.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním 
roce 2016/2017 vydaná v souladu se zámě-
rem města o rovnoměrném naplnění 1. tříd 

 v Novém Městě na Moravě

Ve školním roce 2016/2017 I. ZŠ na Vratisla-
vově náměstí otevře dvě první třídy s celkovým 

maximálním počtem 48 žáků, stejně bude po-
stupovat i II. ZŠ Leandra Čecha. Přednostně 
budou do prvního ročníku přijaty děti s trva-
lým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ, který je 
stanoven obecně závaznou vyhláškou Nového 
Města na Moravě č. 4/2015. V případě volné 
kapacity se bude přihlížet k těmto kritériím:

1. trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě
2. sourozenci ve vyšších ročnících této školy 
3. vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ.
 
Důležité informace k zápisu do prvních tříd

Do školy musí být podle zákona zapsáno kaž-
dé dítě, které dovrší k 31. 8. 2016 šesti let. Po-
kud byl dítěti udělen odklad školní docházky 
 v roce 2015, přijdou zákonní zástupci s dítě-
tem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým 
odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí 
o odkladu školní docházky). Do 1. třídy mo-

hou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od září do konce 
prosince k plnění povinné školní docházky 
 je také doporučující vyjádření školského po-
radenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června jsou do-
poručující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. Každé dítě dostane 
u zápisu identifikační číslo. Seznam identifi-
kačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude 
zveřejněn na webu školy po ukončení správní-
ho řízení. Pro rodiče budoucích prvňáčků při-
pravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR dokument s názvem Desatero pro 
rodiče dětí předškolního věku, ve kterém jsou 
zachyceny informace o tom, co by dítě mělo 
zvládnout před vstupem do základní školy.
Další informace získáte na interentových 

stránkách I. a II. ZŠ. 
-svj-, -red-

V  průběhu ledna proběhly na novoměstském 
gymnáziu Dny otevřených dveří a uchazeči se 
seznámili s  možnostmi studia i novinkami ve 
vzdělávání. Řada žáků se opět ptala na model 
přijímacího řízení, někteří věděli, jiní byli pře-
kvapeni. Nejlepší je však vyzkoušet si vše přímo. 
Využijte tedy možnosti ověřit si své znalosti 
 a přijďte na Přijímací zkoušky nanečisto, kte-
ré se budou konat ve čtvrtek 4. února 2016 od 
15.00 hodin a budou mít novou podobu. S  se-
bou vám pak stačí rýsovací potřeby a modře či 
černě píšící propisovací tužka. Pro uchazeče 
 o studium připravujeme následně konzultační 
semináře, na kterých naši vyučující českého 

jazyka a matematiky rozeberou ilustrační testy 
k jednotným přijímacím zkouškám. Semináře 
proběhnou v druhé půli února, případně v prů-
běhu měsíce března 2016 v budově  gymnázia. 
Účastnit se mohou jak žáci devátých tříd, tak 
žáci pátých tříd. Nezávazně se mohou přihlašo-
vat prostřednictvím online webového formulá-
ře do 18. února 2016, nebo přijít přímo na daný 
termín. Uchazečům o studium doporučujeme 
sledovat naše webové stránky (www.gynome.
cz), kde se dozví potřebné informace. Podstat-
né informace také naleznete na www.cermat.cz 
(odkaz Přijímací řízení SŠ 2016). Kdo si nebude 
vědět rady, může zavolat či se přijít zeptat. -jm-

Přijímací zkoušky nanečisto 
a konzultační semináře gymnázia

Nové Město bylo úspěšné ve výzvě grantového 
programu na podporu rodinné a seniorské po-
litiky. S krajskými prostředky v zádech tak bude 
pokračovat v  aktivitách směřovaných zejména 
na seniory. Jde o pořádání virtuálních kurzů 
Univerzity třetího věku, kterou si veřejnost ob-
líbila. Dále se uskuteční besedy, jejichž cílem 
je zlepšit informovanost seniorů. Probírány 
budou především otázky bezpečnosti. Konat 
se budou také kulaté stoly, v  rámci kterých se 
budou řešit aktuální potřeby generace 55+. 
Projekt je plánován na celý letošní rok a Kraj 
Vysočina jej podpoří částkou 100 tisíc Kč. -mah-

Univerzita  
třetího věku bude 
pokračovat 

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě 
na Moravě vás srdečně zve na VII. 
ples školy s názvem Srdeční zále-
žitost. Jako vždy se o veškerý pro-
gram postarají naši žáci, učitelé a 
kamarádi. Sejdeme se v pátek 5. 2. 
již v  19.00 hod. v  novoměstském 
KD. Vstupenky si můžete zakou-
pit v kanceláři ZUŠ na Vratislavo-

vě náměstí.  Těšíme se na vás.  

Přijďte na ples!
V předvánočním čase (21. 12. 2015) překvapili 
žáci naší školy své rodiče krásným dárkem. Na 
jevišti v kulturním domě se rozzářilo Betlémské 
světlo a diváky zaplněný sál pohltil příběh o na-
rození Ježíška. Velké množství malých i starších 
dětí se za společného zpěvu koled postupně ob-
jevovalo u kolébky v roli andělů, svaté rodiny se 
zvířátky, pastýřů a pastýřek, sedláků a selek, tří 
králů a poutníků z daleké ciziny.  Své role děti 
pod vedením pana učitele Novotného prožívaly, 
na tvářích diváků pohrával úsměv, chvílemi do-
jetí. Živý betlém sklidil bouřlivý potlesk. Domů 
všichni odcházeli v radostné náladě a obdarováni 
symbolickým světýlkem. ZŠ Leandra Čecha 860

Živý betlém. Školní vánoční  
slavnost II. ZŠ
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Petrovice chystají masopust
Tradiční masopustní průvod obejde Petrovice, 
místní část Nového Města na Moravě, v sobotu 
30. ledna. „Začneme ve 13 hodin, průvod vy-
chází od kulturního domu. Tempo udávají bu-
beníci a maškary obchází celou vesnici od domu 
k domu. V průvodu jsou i dva hasiči v uniformě, 
ti prodávají vstupenky na dětský karneval. Hasi-
či jsou v průvodu pokaždé, ostatní masky se stří-
dají, nedomlouváme se předem, každý si vymyslí 
tu svoji,“ popsal předseda petrovického osadní-

ho výboru Vlastimil Lukeš. Už v  loňském roce 
se k místním přidali také novoměstští ochotníci. 

„Chodili spolu s maškarami, doufáme, že se při-
dají také letos,“ řekl Vlastimil Lukeš. Týden po 
masopustu se uskuteční další tradiční společen-
ská akce. „Nebude v sobotu, ale v pátek 5. února. 
Od 16 hodin začne v kulturním domě karneval 
pro děti se soutěžemi a sladkými odměnami. 
 A následně od 20 hodin vypukne maškarní zábava 
pro dospělé,“ informoval Vlastimil Lukeš. -hzk-

Oslovit mobilní operátory, kteří neposkytují 
pokrytí ve všech lokalitách města a místních 
částech, by chtěla novoměstská radnice. „Před-
sedové osadních výborů mají nyní za úkol 
zjistit, kteří operátoři nemají v jednotlivých 
obcích pokrytí. My pak vzneseme požadavek 
na jednotlivé operátory a pokusíme se s nimi 
domluvit na nějaké nápravě,“ uvedl novo-
městský místostarosta Stanislav Marek. -hzk-

Pokrytí signálem

Výstavbu komunikace v horní částí obce a kana-
lizace dešťové vody hodlají v  letošním roce zre-
alizovat v Jiříkovicích. „Připravuje se výběrové 
řízení na tento projekt, silnice včetně dešťové 
kanalizace vznikne v místě nové zástavby,“ po-
tvrdil místostarosta Nového Města na Moravě 
Stanislav Marek. Stavba byla plánována už 
vloni, po dohodě se členy místního osadního vý-
boru ji ale město přesunulo na letošní rok. -hzk-

Nová silnice  
v Jiříkovicích

Novoměstské sociální služby budou i v letošním 
roce pokračovat v  projektu Podpora a zapojo-
vání seniorů do aktivního života – Nové Město 
bez bariér 2016. Projekt je podporován Krajem 
Vysočina z veřejné finanční podpory Fondu Vyso-
činy. V rámci projektu si vás dovolujeme pozvat 
 na letošní první setkání se zdravotnickým pra-
covníkem, které se bude konat dne 9. 2. 2016 v 15 
hodin v klubovně  Domu s pečovatelskou službou 
v Novém Městě na Moravě. Tématem setkání bu-

dou zásady ošetřovatelské péče v  domácím pro-
středí, ošetřování chronických ran, kompenzační 
a rehabilitační pomůcky, inkontinence a pomůc-
ky, domácí hospicová péče, léčiva a jejich podá-
vání, demence apod. Součástí setkání bude také 
beseda na témata, která budou účastníky nejví-
ce zajímat. Další setkání je naplánováno na 14. 
dubna 2016 
od 15 hodin. 

-NSS-

Město bez bariér. Doma je doma

Původně to začalo jednoduchým nápadem. 
Žáci 9. tříd II. ZŠ v Novém Městě se rozhod-
li zpříjemnit svým spolužákům čas strávený 
 ve škole a před Vánocemi prodávali v budově 
školy zdravé a chutné svačinky. V improvizova-
ném obchůdku si jejich kamarádi mohli před vy-
učováním nebo během velké přestávky nakou-
pit čerstvý chléb s pomazánkou, domácí ovoce 
 a šťávy, nechybělo ani něco sladkého. Když ale 
viděli, že o svačiny je zájem, rozhodli se, že celý 
výtěžek prodeje věnují dennímu stacionáři Zdi-
slava. „Žáci si celou akci zorganizovali sami,“ 
pochvaluje si Mgr. Lucie Novotná průběh sva-
činového týdne. „Něco děvčata upekla ve škole, 
něco doma. Bylo skutečně z čeho vybírat a sto-
lečky byly v permanentním obležení nejen dětí, 
ale i učitelů. Těší mě, že se celá akce vydařila, 
 a jsem na své žáky moc pyšná. Myslím si, že by 
se podobné aktivity měly v dětech podporovat, 
aby mohly zažít, jaké to je sám něco vytvořit 

 a zároveň udělat radost druhým.“ 8. ledna 
přinesli školáci v doprovodu své učitelky výtě-
žek prodeje do Centra Zdislava, kde už na ně 

čekalo celé tamější osazenstvo. Hrálo se na ky-
tary, zpívalo a bylo vidět, že děti udělaly všem 
ve Zdislavě velkou radost. „Je to 4 300 korun. 

Jsme za to moc rádi a moc děkujeme. Za ty 
peníze vylepšíme rehabilitační místnost, kam 
bychom si chtěli pořídit velikou houpací síť,“ 
říká vedoucí Zdislavy Mirka Horváthová. Cent-
rum Zdislava bojuje, stejně jako většina podob-
ných zařízení u nás, s tím, aby mělo dostatek 
finančních prostředků. Jako příspěvková or-
ganizace má sice záštitu ve městě, a nemusí se 
proto bát o holou existenci, na jakýkoliv nad-
standard ale peníze nezbývají. „Na všechny 
drobnosti, které zpříjemní život našich klientů, 
sháníme peníze ze sponzorských darů. A za 
každý takový jsme vděčni. Dříve to bylo velmi 
ojedinělé, ale nyní si na nás vzpomene hod-
ně lidí. Hlavně školní děti,“ usmívá se Mirka 
Horváthová. A úsměv na tváři zůstává i zdej-
ším klientům. Jak vysvětluje paní Horváthová, 
jim udělá radost každý, kdo je přijde navštívit, 
bez ohledu na to, kolik s sebou přinese peněz. 

-kb-

Svačina pro Zdislavu

Rok 2015 v Domácím hospici Vysočina lze určitě 
hodnotit jako úspěšný. Zájem o domácí hospico-
vou péči roste a znovu jsme zvýšili celkový počet 
poskytnutých péčí, tentokrát již na 63. Z tohoto 
počtu bylo střediskem v Novém Městě poskytnu-
to 26 péčí. I z finančního hlediska dopadl loňský 
rok dobře. Necelou polovinu nákladů tradičně 
pokryly dotace KrÚ Vysočina a  o  druhou polo-
vinu se postaraly nadace, města, obce a  dárci 
jak z  řad právnických, tak fyzických osob. Díky 
Nadačnímu fondu Avast jsme mohli zahájit ak-
tivity a projekty, které dříve z finančních důvodů 

nebylo možné realizovat, např. fundraising, stra-
tegický plán, grafický manuál. V současné době 
vrcholí naše příprava na stěhování do nových 
prostor. Vyhověli jsme přání novoměstské ne-
mocnice a uvolníme námi doposud užívané pro-
story. Od března proto bude naše sídlo v Novém 
Městě na Vratislavově náměstí čp. 115. O  přes-
ném datu změny vás budeme informovat. Věříme, 
že v  novém prostředí budeme pokračovat v  dal-
ším úspěšném rozvoji a naše práce a poskytované 
služby budou veřejností přijímány stejně kladně 
jako doposud. Petr Havlíček, ředitel společnosti

Rok 2015 v Domácím hospici Příští číslo 
Novoměstska 
Uzávěrka březnového čísla bude v pondělí 
15. 2. Do schránek bude distribuováno 25. – 29. 
února. K dispozici je také v IC na Vratislavově 
náměstí. V Novém Městě a místních částech je 
měsíčník roznášen zdarma. Pokud se stane, že 
vám ve schránce chybí, kontaktuje nás prosím 
co nejdříve na tel. čísle 601 592 013 nebo 566 
598 751. Osobní inzerce je zpoplatněna částkou 
20 Kč/měsíc.  -red- 
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www.noviny.nmnm.cz

Nové Město nezklamalo. Lyžařské závody bavily

Vstupenky na MS horských kol jsou v prodeji 
v IC na Vratislavově náměstí (budova muzea). 
Na programu jsou závody v cross country, ve 
sprintu, štafetách a  trialu. MS se uskuteč-
ní 1.–3.  července  2016. Vysočina Arena ale 
ožije už 28.  června, kdy bude otevřeno akre-
ditační centrum a  inspektoři UCI zkontrolují 
tratě. Následovat bude registrace závodníků 
a  tréninky. Jednodenní vstupenky si můžete 
zakoupit za 200 Kč (29. 6., 30. 6., 1. 7.) nebo 
za 500 Kč (2.  7., 3.  7.). Je možné si zároveň 
za 50 Kč přikoupit ke vstupence parkovací 
místo  – jejich počet je ovšem velmi omezen. 
Upozorňujeme, že nákup vstupenky a  parko-
vacího místa musí proběhnout zároveň. Po-
kud se rozhodnete pro permanentku, zaplatí-
te dle délky 800 Kč (2.–3.  7.) nebo 1 000  Kč 
(29.  6.  – 3.  7.). V  prodeji jsou také VIP vstu-
penky s parkováním za 2 000 Kč (29. 6., 30. 6., 

1. 7.),  3 000 Kč (2. 7., 3. 7.), 5 000 Kč (2.–3. 7.), 
10 000 Kč (29. 6. – 3. 7.). VIP vstupenky zahr-
nují kromě parkování také vstup do VIP prostor, 
kde bude po celý den zabezpečeno občerstvení 
včetně nápojů, rezervaci místa na tribuně v pro-
storu startu a  cíle, dárek od pořadatelů a  pří-
padně i  startovné na doprovodných závodech. 
Nejdražší vstupenkou je super VIP na celý 
šampionát za 50 000 Kč. Ta svým majitelům 
kromě výhod klasické VIP vstupenky zajistí 
také ubytování v min. 3* hotelu na 4 noci s po-
lopenzí, odvoz z hotelu a na hotel, 10 minut letu 
vrtulníkem každý den v  předem dohodnutém 
čase, předávání cen vítězům a  prohlídku HD 
přenosového vozu České televize. MS horských 
kol v Novém Městě na Moravě je pro závodníky 
poslední možností nominovat se na OH v Riu 
de Janeiro, a  fanoušky tohoto sportu tak čeká 
skvělá podívaná. -svj-

Vstupenky na MS horských kol v IC

V první polovině ledna zahájili fotbalisté SFK 
Vrchovina přípravu na jarní boje v  divizi D. 
Trénují třikrát až čtyřikrát týdně. Běhají, pilují 
techniku, pravidelně navštěvují Městské lázně. 
K  prvnímu přípravnému utkání nastoupí 31. 
ledna, kdy se postaví proti týmu HFK Třebíč. 
V  únoru je čekají 4 přípravné zápasy. Postup-
ně se utkají s Chrudimí, spřátelenou Poličkou, 
Ždírcem a Ústím nad Orlicí. Domácí zápasy 
odehrají na umělé trávě ve Žďáře. Před od-
jezdem na čtyřdenní soustředění do Mutěnic 
ještě poměří síly s dřívějším sokem z Velkého 
Meziříčí. Utkání je naplánováno na 5. března. 
První jarní utkání čeká novoměstské fotbalisty 
20. března. Před domácími fanoušky zabojují 
o potřebné body s mužstvem Kozlovic. -mah-

Jarní příprava 
fotbalistů

Novoměstský horolezec Radek Jaroš se zú-
častnil slavného závodu Jizerská 50. Nastoupil 
v  doplňkovém závodě a společně s  dalšími zá-
vodníky urazil 12 km. Kvůli nepřízni byl letos 
připraven 4km okruh. Vystoupení na zvuč-
ném podniku bere slavný rodák jako přípravu 
a svou účastí skládal také hold expedici Peru 
1970, jejímž memoriálem je právě Jizerská 50. 
Společně s  ním se na startu letošního ročníku 
objevila další slavná jména. Šlo o bývalé re-
prezentanty v lyžování Květu Jeriovou a Mar-
tina Koukala, olympijského vítěze Martina 
Doktora a kardiochirurga Jana Pirka. -mah-

Radek Jaroš  
na Jizerské 50 

V  neděli 3. ledna byla zahájena lyžařská se-
zona na Harusově kopci. Kopec byl pokryt 
umělým sněhem, ke kterému se přidal i ten 
přírodní. Vrstva sněhu dosahovala přes 30 
centimetrů. Spuštěna tak mohla být nejen la-
novka, ale také Lyžařská škola. Ta letos vítá ly-
žařské nováčky v čele s novým maskotem. Dal-
ší novinkou je hurasácký YouTube kanál, kde 
jsou zveřejňovány záběry ze sjezdovky a řada 
soutěží pro návštěvníky. Jednou z výher letoš-
ní zimy bude i projížďka ve sněžné rolbě. -mah-

Sjezdovka 
 v provozu 

Ve Vysočina Areně byl odstartován zimní se-
riál závodů v běhu na lyžích Stopa pro život. 
V našem městě se konal prolog letošního již 
6. ročníku akce, do které se může zapojit kaž-
dý, kdo má rád klasické lyžování.  Následovat 
budou další 4 zastavení. Půjde o tradiční a 
léty prověřené stálice českého běžeckého lyžo-
vání – Jilemnická 50 ZP MV ČR (30.–31. 1.), 
Karlův běh České spořitelny (20.–21. 2.), ČT 
Šumavský skimaraton (27.–28. 2.) a Krko-
nošská 70 LAWI (5. 3.). Seriál je dlouhodobě 
zaměřen nejen na aktivní běžkaře, ale i na děti 
a celé rodiny. Letošní ročník zaštítila Česká 
unie sportu, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a Asociace krajů ČR. -mah-

Stopa pro život 

První z  velkých lednových závodů, biatlonový 
Pohár IBU, nabídl úžasnou podívanou, byť ještě 
dva týdny před jeho konáním organizátoři nevě-
děli, zda se vůbec poběží. Nakonec se jim však 
podařilo upravit okruhy o délce 2,5 a 3,3  km. 
Tím pádem se nejely vytrvalostní závody, ale 
po oba dny se běžely sprinty. V nich si nejlépe 
vedli ruští a francouzští reprezentanti. Z  čes-

kých závodníků si nejlepší výsledky připsali Je-
ssica Jislová, která v nedělním sprintu obsadila 
11. místo, a Matěj Krupčík, jenž ve stejný den 
dojel na 16. místě. Závody po oba dny zdobila 
výborná atmosféra. Cestu si do Vysočina Areny 
našlo celkem 7,5 tis. příznivců biatlonu. „Tolik 

diváků, co je v Novém Městě, nepřijde na IBU 
Cup v celém roce dohromady," poznamenal 

český reprezentant Matěj Krupčík. Nejenže 
přijeli fanoušci ze všech koutů České republiky, 
ale také početné skupiny ze Slovenska, Němec-
ka, Španělska, USA, a dokonce i z Jižní Koreje. 
Podrobné ohlasy ze Světového poháru v bězích 
na lyžích, jehož sedmý díl se v  Novém Městě 
uskutečnil v  termínu 23. a 24. ledna, přinese-
me v  březnovém vydání Novoměstska. -mah-



NOVOMĚSTSKO

9 / NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2016

V neděli 14. února od 12 hod. bude Nové Město na 
Moravě hostit MČR v thajském boxu. Turnaj pořá-
dají NKZ spolu s Fight clubem Žďár. Jeho hlavní 
trenér Josef Peňáz redakci Novoměstska přiblížil, 
na co se můžeme těšit.

Co nám o  chystaném turnaji můžete prozra-
dit? Co nás v kulturním domě čeká?
Bude to už podruhé, co zde utkání pořádáme, 
a  je to jedno z  kol MČR v  thajském boxu. To je 
koncipováno tak, že během roku se uskuteční de-
set turnajů, z toho vycházejí finálové zápasy o titul 
amatérského mistra republiky v thajském boxu.

Já si vůbec neumím představit, jak se sál kul-
turního domu může změnit v  zápasnickou 
arénu!
Uprostřed sálu bude stát ring. Po stranách bu-
dou vybudována pódia, na kterých budou místa 
pro diváky. Zápasníci přicházejí z jeviště po ram-
pě přímo do ringu. Je to udělané na způsob malé-
ho boxerského galavečera.

Kolik zápasníků se v kulturním domě předsta-
ví a budou mezi nimi i vyhlášení sportovci?

Na těchto turnajích se představí spíše ti, kteří za-
čínají a mají méně než deset zápasů. Smyslem je 
podpořit tyto zápasníky v jejich úsilí a v tom, že 
se chtějí realizovat ve sportu. Zajímaví jsou jejich 
trenéři, kteří je doprovází. Jsou mezi nimi oprav-
du úspěšní zápasníci. Loni tady byl například Pa-
vel Hakim Majer, což je jeden z českých účastníků 
mezinárodního turnaje K1 v Las Vegas.

Chystáte nějaký doprovodný program?
Uvažujeme o  tom. Máme v  plánu udělat thaj-
boxerskou exhibici, ale ještě jsme se definitivně 
nerozhodli. Čeká nás totiž přibližně 13 zápasů 
a  nevím, jestli by na doprovodný program bylo 
dost času.

Proč by se lidé měli přijít na thajský box podí-
vat? V čem je zajímavý?
Thajský box je komplexní bojový sport. Vy-
chází z  Muai Thai, původního bojového umě-
ní z  Thajska. Jsou tam určité úpravy, aby se 
dal provozovat jako sport. Původně bylo totiž 
Muai Thai primárně určené pro boj. Tato ama-
térská verze je ale ještě více omezená, bojuje se 
v chráničích a některé nebezpečné útoky a chvaty 

jsou zakázány. Je to ale pořád nejcelistvější vari-
anta bojového sportu. Jsou povoleny nejen údery, 
ale také kopy a údery kolenem a loktem. Soupeře 
je také možné strhnout na zem.

Na turnajích thajského boxu hraje také thaj-
ská hudba. Proč?
Mistrovské turnaje jsou pod záštitou Thajského 
království. Každý rok na zahájení přijede velvy-
slanec. Zástupci Thajska jsou vždy také u  finá-
lového zápasu. Thajsko tento svůj národní sport 
hodně propaguje a velice sleduje, jestli je provo-
zován správně. Jednou z podmínek je právě i to, 
že při turnajích a  při zápase musí hrát tradiční 
thajská hudba. Nebudou zde ale živí hudebníci, 
hudbu budeme pouštět z reproduktorů. I tak mají 
ale zápasy skvělou atmosféru. -kb-

Thajský box v Novém Městě

Po roce se do Studnic vrací oblíbená 24hodi-
novka. Tvrdý závod pro tvrdé jedince. Usku-
teční se ve dnech 20.–21. února a v programu 
je zařazena také 12hodinovka. Nadšenci se 
mohou hlásit do 12. února. Formulář přihlášky 
je ke stažení na www.montanaklub.cz. Prezen-
tace se uskuteční od pátku 19. února od 15.00 
hod. do soboty 20. února do 11.00 hod. Star-
tuje se ve  12.00 hod. Ukončení závodu bude 
v neděli 21. února ve 12.00 hod. Pokud sněho-
vé podmínky dovolí, poběží se na neosvětleném 
okruhu o délce 5 km v okolí Studnic. Trať bude 
postavena a připravena na bruslení a klasiku. 
Závodí se v kategoriích jednotlivci (muži, ženy), 
dvojice (muži, ženy) a smíšené dvojice. -mah-  

24hodinovka  
klepe na dveře 

V  prosinci 2015 se ve Finsku uskutečnilo MS 
světa žen ve florbale. České reprezentantky tu 
nakonec vybojovaly čtvrté místo. Medaile při-
tom visela hodně nízko. V  rámci závěrečného 
soustředění v  Bystřici sehrály reprezentantky 
několik přípravných zápasů s  našimi hráči.  
Ve třech zápasech se proti ženám postavili starší 
žáci, hráči dorostu i mužský tým. Pro naše hrá-
če to byla obrovská čest a zkušenost a věříme, že 
zápasy přispěly k  úspěšnému tažení turnajem. 
Úspěšná vystoupení mají za sebou také novo-
městští florbalisté. První mužstvo mužů odehrá-
lo poslední západy na konci listopadu. Nejdříve 
sice těsně prohráli s  Jindřichovým Hradcem 
(6:7), chuť si však spravili v utkání proti Lišovu, 
který přestříleli 11:7. Po dlouhé pauze je čeká 
velká porce zápasů. Své turnaje odehráli 17. a 
30. ledna a další se uskuteční 7. února v Bystřici. 
Muži tu v 10.00 hod. nastoupí proti Sokolu Telč 

a ve 14.30 hod. vyzvou Sokol Písek. V ČFbU se 
daří našim dorostencům, kteří s 28 body vévodí 
v polovině soutěže. Světlá, která se nachází na 2. 
místě tabulky, ztrácí 4 body. Starší žáci se turnaj 
od turnaje zlepšují, což se projevuje také ve vý-
sledcích. V tabulce jim zaslouženě patří 3. místo. 
Vede suverénní Žďár, v  pořadí druhou Světlou 
dokázali starší žáci porazit. Připsali si také skalp 
Havlíčkova Brodu. Pokud zapracujeme na stan-
dardních situacích a organizaci hry, můžeme po-
mýšlet na nejvyšší příčky. Naše nejmladší týmy - 
mladší žáci a elévové – nastupují v OFL. Oběma 
týmům patří v  jejich soutěžích 3. místo. Na fi-
nálový turnaj postupují pouze první dva týmy a 
hráči se musí ještě snažit. Na druhou stranu oba 
týmy se zápas od zápasu zlepšují. Ať už v přípa-
dě individuální techniky, tak v kombinační hře, 
přičemž obojí budou potřebovat v dalších letech. 

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Florbalisté prověřili síly českých 
reprezentantek 

Ženy SFK Vrchovina přezimují na 1. místě ta-
bulky Moravskoslezské divize. Po 10 kolech 
mají na svém kontě 23 bodů. Připsaly si je za 
7 výher, 2 remízy a 1 prohru. Nad jejich síly byl 
pouze tým z Heršpic, který je na 2. místě. Na no-
voměstské fotbalistky ztrácí 4 body. V podzim-
ních výkonech se naše hráčky mohly opřít o dob-
rou ofenzivní hru. Nastřílely suverénně nejvíce 
branek. Jejich průměr činí 4 branky na zápas. 
Jaro zahájí 3. dubna na hřišti Tasovic. -mah-

Fotbalistky vévodí 
tabulce

Vysočina Arena je v současnosti jedním z mála 
míst na Vysočině, kde se dá běžkovat. Pro veřej-
nost jsou vymezeny návštěvnické hodiny. Ote-
vřeno je tu každý den v  týdnu vyjma plánova-
ných sportovních akcí. Lyžovat se tu dá ve dne 
i v noci pod umělým osvětlením. Správci dopo-
ručují před každou návštěvou přečíst novinky 
na webu www.vysocina-arena.cz. Při vstupu je 
zároveň třeba dodržovat pravidla. To znamená 
parkovat na k tomu určených místech a vstupo-

vat na stadion výhradně přístupovým tunelem 
od buňkoviště. Dále je zakázáno používat lyže 
namazané klistrem a vstupovat na tratě mimo 
hodiny vyhrazené pro veřejnost. Organizo-
vané tréninky větších skupin je třeba předem 
nahlásit na e-mail trenink@zlatalyze.cz. Od 
letošní zimy funguje ve Vysočina Areně lyžař-
ské test centrum. Zájemci tu mohou otestovat 
lyže, vázání a další vybavení. V test centru je 
možné si zakoupit i drobné občerstvení. -mah-

Lyžování ve Vysočina Areně 



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. 

Akce: 
čtvrtek 4. února 2016 v 17 hodin
Photographia Natura 2015
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy 
snímků z fotografické soutěže vyhlašované 
Muzeem Vysočiny v Jihlavě. Tématem 12. roč-
níku soutěže byla voda a návštěvníci v zá-
mecké arkádě uvidí výběr 50 fotografií včetně 
vítězných snímků z této soutěže, které se le-
tos zúčastnilo 90 autorů se 400 fotografiemi. 

čtvrtek 11. února 2016 v 17 hodin
Pavel Matuška – Usmívání
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy kres-
leného humoru posledních let výtvarníka Pavla 
Matušky. Výstava je výběrem děl z  jeho nedáv-
no publikovaných knih Usmívání, jeho práce 
však můžete znát z domácích periodik, jako jsou 
Květy nebo již zaniklý Dikobraz a Mladý svět. 
Výstava bude v zámeckém podkroví probíhat do 
7. května 2016.

neděle 14. února 2016 v 16 hodin
Radoslav Kvapil romanticky
Maneor ve spolupráci s Horáckou galerií vás 
zvou na koncert českého pianisty a výborného 
interpreta české klavírní tvorby vůbec. V zámec-
kém podkroví pod rukama Radoslava Kvapila 
a ve svátek zamilovaných ožijí skladby Ludwiga 
van Beethovena, Fryderyka Chopina, Antonína 
Dvořáka či Bohuslava Martinů. Vstupenky bu-
dou od začátku února v předprodeji na poklad-
ně HG, cena je 100 Kč, 90 Kč pro seniory, ZTP 
a studenty. 
Více informací na www.horackagalerie.cz nebo 
na FB: horackagalerie.nmnm

Z matriky
narozené děti
30. 12. Josef Kostelenec 

manželství
 19. 12. Monika Švaříčková, Michal Dobeš

jubilanti
 3. 2. Jaroslav Kozák 88
 5. 2. Alois Ročárek 90
 6. 2. Jiřina Srnská 90
 7. 2. Milada Kaštánková 86
 9. 2. Jiřina Ondráková 75
 13. 2. Miluška Bukáčková 94
 14. 2. Miloslav Žák 90
 15. 2. Jindřich Tatíček 88
 16. 2. Ita Pokorná 75
 21. 2. Jindřich Böhm 80
 23. 2. František Procházka 87

úmrtí
 19. 12.  Jan Cícha (Nové Město, 1922)
 19. 12. Milan Jambor (Nové Město, 1952)
 20. 12. Metoděj Krčil (Nové Město, 1942)
 23. 12. Marie Kaštánková (Nové Město, 1943)
 22. 12. František Vašek (Nové Město, 1960)
 24. 12. Marie Křepinská (Nové Město, 1931)
 25. 12. Aleš Neuman (Nové Město, 1943)
 1. 1. Marie Olišarová (Nové Město, 1928)
 4. 1. Josef Polnický (Nová Ves, 1938)
 4. 1. Božena Svobodová (N. Město, 1923)
 12. 1. František Vyplašil (Nové Město, 1928)
 12. 1. Pavel Hubl (Nové Město, 1975)
 13. 1. Božena Štefáčková (Nová Ves, 1927)
 13. 1. Alžběta Chromá (Slavkovice, 1921)
 13. 1. Josef Boháček (Fryšava, 1941)
 14. 1. Jaroslav Humlíček (Fryšava, 1939)

Významná únorová výročí
8. 2. 1941 zemřel v Kutné Hoře Emil Musil Daň-
kovský, učitel, spisovatel literatury pro mládež, 75. 
výročí úmrtí (narozen 7. 11. 1857 v Daňkovicích)

14. 2. 1886 se narodila v Kelči Pavla Křičková-
-Homolková, profesorka na sociální škole Vesna 
v Brně, spisovatelka, sestra básníka Petra Křičky a 
hudebního skladatele  Jaroslava Křičky, 130. výročí 
narození (zemřela 10. 7. 1972 v Maršovicích)

22. 2. 1886 se narodil v Rovečném Ing. Josef 
Jílek, zakladatel Zlaté lyže, 130. výročí narození 
(zemřel 12. 11. 1966 v Praze)

26. 2. 1906 se narodil v NMnM Josef Makovský,
architekt, bratr Vincence Makovského, navrhoval 
scénické výpravy k představením spolku Horák, 
navrhl umístění Pomníku padlým vojínům, 110. 
výročí narození (zemřel 25. 10. 1932 v NMnM)

Stomatologická pohotovost

Horácká galerie

6.2. MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 
566 567 332
7.2. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo náměstí 
12, Nové Město na Moravě, 566 616 901
13.2.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 232
14.2. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo náměstí 
12, Nové Město na Moravě, 566 616 901
20.2. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, 
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235
21.2. MUDr. Olga Šejnohová, Studentská 7, 
Žďár nad Sázavou, 566 690 125
27.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
28.2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
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Kino v KD
2. 2. / 20:00
Koza
Boxer přezdívaný Koza se snaží zápasením vy-
dělat peníze, aby mohl uživit dítě, které se ženou 
očekávají. 
21. 2. / 16:00
V hlavě
Animovaný rodinný film.
23. 2. / 20:00
Pixely
Sci-fi komedie. 

Scházíte nám, ale v srdcích a vzpomínkách 
zůstáváte. Dne 22. února uplyne pět let od 
chvíle, kdy nás navždy opustila paní Ludmila 
Svobodová z Nového Města na Moravě. Zároveň 
30. ledna uplynulo 4. výročí úmrtí pana Josefa 
Svobody z Nového Města na Moravě. Kdo 
jste je znali, věnujte jim krátkou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcery s rodinami a bratr Jan.

Vzpomínka

Dne 19.února 2016 
uplynou tři roky od 
náhlého úmrtí naší 

drahé maminky, paní 
Elišky Messenské. 

Vzpomínají děcka 
Květa a Miloš. Prosíme, 

vzpomeňte si s námi.

Vzpomínka

Na vaše časté dotazy sdělujeme, že v  rub-
rice Z matriky jsou zveřejněni pouze ju-
bilanti a manželé, kteří se zveřejněním 
souhlasili. Písemný souhlas musí mít ma-
trika a pohřební služba také při zveřejnění 
jmen narozených dětí a zemřelých občanů.  

Příměstský jarní tábor  
8.–12. 2. v DDM od 9.00 do 

15.00 hod.

DDM zve na Oldies disco 
ples. Uskuteční se 27. února  

od 20.00 hod. v novoměst-
ském KD.

Od února 2016 můžete na facebooku Horácké 
galerie soutěžit o volné lístky na výstavy, kon-
certy, divadelní představení a další akce. Sta-
čí, když se stanete facebookovými fanoušky 
Horácké galerie a správně odpovíte na soutěž-
ní otázku. Soutěž bude probíhat nepravidel-
ně, vždy při příležitosti některé z  akcí galerie. 
Soutěžit se začne o lístky na klavírní koncert 
Radoslava Kvapila 14. února od 16:00. -kb-

Soutěž v HG
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Minibazar

Klub seniorů
1. 2. Černá hodinka 
Trocha poezie nikoho nezabije. Jídelna DPS,  
15–17 hod.
8. 2. Bowling 
Penzion Vrchovina, 14–16 hod.
15. 2. Za vínem do Tokaje
Beseda s novinářkou V. Staňkovou. Jídelna DPS, 
15–17 hod.
22. 2. Masopustní merenda
Jídelna DPS, 15–17 hod.
29. 2. Výroční členská schůze.
Jídelna DPS, 15–17 hod.

Ve čtyřech případech bylo strážníkům oznámeno, 
že se v Novém Městě volně pohybují psi. Dva byli 
odchyceni 6. 12., jeden 7. 12. a poslední 9. 12. 
Ve všech případech se podařilo majitele zjistit a 
zvířata jim předat. 14. 12. bylo oznámeno pra-
covníky OD Penny Market, že zde přistihli oso-
bu při krádeži drobného zboží. Po zjištění všech 
nezbytných okolností byla věc vyřešena uložením 
blokové pokuty. Ve večerních hodinách 18. 12. 
obdrželi strážníci oznámení, že v jednom z no-
voměstských barů rozbil host skleněnou výplň 
dveří. Při příjezdu na místo zjistili, že pachatel 
se nachází stále na místě. K poškození dveří se 
přiznal. Vzhledem k tomu, že si svým jednáním 
způsobil drobné zranění, byl převezen k ošetře-
ní do nemocnice. Dne 24. 12. prováděli strážní-

ci na žádost PČR asistenci v nemocnici, kde se 
nacházela agresivní pacientka, která odmítala 
ošetření. Ženu se podařilo nakonec uklidnit a 
mohla být převezena RZS do Jihlavy k vyšetření.  
29. 12. bylo oznámeno, že se na ul. Tyršova nachá-
zí mládež, která  používá zábavnou pyrotechniku 
 a je vulgární. Strážníci se ihned vydali na určenou 
adresu, ale na daném místě ani nikde v okolí se 
nepodařilo nikoho zastihnout. V průběhu měsíce 
prosince bylo strážníkům v osmi případech ozná-
meno neoprávněné stání na vyhrazeném parko-
višti. Městská policie opakovaně upozorňuje řidi-
če, aby si více všímali dopravních značek a míst, 
kde parkují svá vozidla. Hrozí jim nejen uložení 
blokové pokuty, ale i odtažení vozidla a s tím sou-
visející poplatek za odtah. Jiří Hradil, velitel MP

Městská policie informuje

Koupím byt 2+1, 3+1 (nebo i pronájem). Tel.: 
739 901 135.
Pronajmu garáž U Jatek. Tel.: 732 666 318.
Prodám kvalitní český česnek – modrý paličák, 
cena 140 Kč/kg a cibuli na uskladnění, cena 17 
Kč/kg. Tel.: 720 102 472.
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Připravím studenty k maturitní zkoušce. Levně. 
Tel.: 720 243 863.
Prodám černou koženou sedačku 3+2+1, 
pěkná, zachovalá, pohodlná. Dále prodám 
hnědou látkovou rohovou rozkládací sedačku s 
2x úložným prostorem. Tel.: 704 483 400.
Koupím byt. Hledám byt 3+1 nebo 2+1 pro 

vlastní bydlení, jsem z NMnM a nejsem RK. 
Prosím nabídněte. Tel.: 702 335 794. Děkuji za 
seriózní nabídky.
Prodám nářadí do dílny a na zahradu (mecha-
nické, elektrické). Velký stan, plátěná křesílka, 
kovový párty stan, stohovatelná hliníková 
křesla a další. Tel.: 704 483 400.
Prosím nabídněte zbraně, předměty II. svět. 
války, nálezy z půdy. Půdu, pozemek, zahra-
du. Obrazy od p. Jambora, Blažíčka, Kalvody, 
plastiky p. Štursy. Sběratel z Nového Města. 
Tel.: 777 757 500. 
Prodám mrazničku značky Zanussi, pořízena v 
roce 2012. Rozměry: v.144 cm, š. 55 cm, hl. 57 

cm. Cena 5 500 Kč. Dále prodám prošívanou 
deku z vyčištěného peří v nové sypkovině. Cena 
1 200 Kč. Tel.: 739 728 124.
Prodám tablet 8“. Info na tel.: 603 939 932.
Nabízím domácí pomoc: občasnou výpomoc 
seniorům, úklid, žehlení. Kontakt: 728 551 821, 
mail: domaci-pomoc@seznam.cz.
Koupím dětskou postýlku do 3 let věku, zacho-
valou, možno i bez matrace. Nabídky cestou 
SMS na mobil: 604 390 056.
Pronajmu jednopokojový byt v NMnM na ul. 
Budovatelů. Tel.: 721 517 372. 
Prodám látkový stan na postel pro holčičku 
(růžovo-modrý). Tel.: 608 456 752.

MC každé pondělí: otevřená herna od 9.00 do 
11.30 hod., a to 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 29.2.

každé úterý: program od 9.30 hod.
2. 2.  Keramika s Leou
9. 2.  Tvoření s Monikou
16. 2. Hrajeme si s Lenkou
23. 2. Hudební hrátky s Míšou

Trdlohrátky v MC
každý čtvrtek 4.2., 11.2., 18.2., 25.2.
1. skupina od 8.30 hod.
2. skupina od 10.00 hod.

Poděkování

Vážení občané Nového Města na Moravě a míst-
ních částí, dovolte mi, abych vám všem, kteří 
jste se  podíleli na zkrášlování, obnově a údrž-
bě veřejné zeleně a také na zajištění některých 
prací v obecních lesích (úklid klestu - příprava 
ploch pro následné zalesňování – likvidace na-
hodilých těžeb formou samovýroby – úklid po-
dél singletrackových tratí), poděkoval a doda-
tečně vám všem popřál do nového roku pevné 
zdraví a vše nejlepší. Bývalý správce městských 
lesů, zeleně a hřbitovů Ing. Bohumil Dostál

Program Mateřského centra

V srdcích svých, drahý 
náš, navždy Tě máme, s 
láskou a vroucností stále 

vzpomínáme. Dne 20. 
ledna 2016 uplynulo 12 

let, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Jan Ťok ze 

Slavkovic.
 Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují 

manželka, syn Jan a děti s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdcích žije, 
neumírá. Dne 22. února 
2016 by se dožila 70 let 

naše maminka a babička, 
paní Růžena Foumová z 

Nového Města na Moravě.
S láskou vzpomínají 

syn, dcera s rodinou a 
sourozenci.

Vzpomínka

Čas neúprosně letí, odešel 
jsi rychle, odešel jsi sám, 
neřekl jsi sbohem, neřekl 
jsi nám. Dne 30. 1. 2016 je 
tomu již 5 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný 
pan František Svoboda. 
Stále vzpomínají Tvoje 
holky Jana, Monika a Alice. 

Vzpomínka

Dne 23. 1. 2016 uplynul 
první smutný rok, kdy 
nás náhle opustil pan 

Josef Gabriel. Vzpomínají 
manželka a synové.

Vzpomínka

MO STP zve členy i veřejnost na před-
nášku s besedou Bezpečně na silnicích 

- dopravní předpisy pro cyklisty a inva-
lidní vozíky. Přednáška se uskuteční ve 
spolupráci s městskou policií 11. 2. v 15 

hodin v KD (klubovna č. 1).
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Kapely Zrní a Poletíme? patří rozhodně mezi 
ty, jejichž hvězda pomalu, ale jistě stoupá. 
V  Novém Městě koncertovaly společně, jak je 
jejich zvykem. Jak jim to šlape dohromady? 

Koncert v Novém Městě měl skvělou atmosfé-
ru, přišlo si vás poslechnout několik stovek 
lidí. Jak se na taková vystoupení připravujete?
 
Jan Unger, zpěvák kapely Zrní: My většinou ne-
máme napsaný playlist, připravujeme ho tak 
čtvrt hodiny před koncertem, k velké radosti 
našeho manažera. Vždy ale vybereme nějakou 
starší písničku a na to se pak vždycky těšíme.  
Je to takový čerstvý vítr. 
Rudolf Brančovský, zpěvák kapely Poletíme?: 
My hodně dáme na reakce lidí, takže skladby 
vybíráme na koncertu podle toho, co cítíme, 
 že lidi zrovna baví.
 
Kapelám vašeho formátu sluší spíše hudební 
kluby nebo festivalová pódia. Často ale také 
hrajete v kulturních domech, jaký je v tom 
pro vás rozdíl?

Jan Unger, Zrní: No, to je vždy těžká otázka. Ten 
váš je na tom dobře, zvukově byl výborný, oblo-
žený ve dřevě. Někdy jsou ale kulturáky hrozná 
zabijárna na zvuk. A také záleží, kolik přijde lidí. 
Ten prostor bývá na rozdíl od klubů dost velký 
a může to působit vyprázdněně, i když přijde 
dost lidí. To má také negativní vliv na zvuk. 

Vaše kapely často hrají spolu. Jak jste se 

dali dohromady, hrajete přeci úplně jinou 
muziku?
 
Jan Unger, Zrní : Ruda z Poletíme? hledal ma-
nažera, a tak jsme mu doporučili toho našeho. 
Takže teď jsme ve stejné „stáji“. 

A jak vám to funguje dohromady na pódiu, 
když každý hrajete něco jiného? Jak kompo-
nujete ten večer?

Jan Unger, Zrní: Já myslím, že je to výhoda, 
když jsou  kapely v něčem jiné. Posluchači se 
prostě nemají čas nudit. 
Rudolf Brančovský, Poletíme?: Řekl bych, že  
symbióza se Zrním spíš probíhá v té neoficiální 
formě. V osobních vztazích, v šatně, v hospodě 
a tak dále. Hudebně děláme přitom úplně jiné 
žánry. Oni (Zrní) jsou takoví jemní, intelektuál-
ní, citliví, míří víc na uměleckou stránku, kdežto 

my jsme spíše takoví agresoři. I když paradoxně 
zpíváme často o stejných věcech. Zrní jsou pro 
nás takoví Mirkové Dušínové a my jsme ti lum-
pové, co přijdou nakonec lidi v publiku dorazit.  

Jak se vám u nás hrálo?

Jan Unger, Zrní: Tady jsou koncerty vždycky 
dobré a rádi do zdejšího kraje jezdíme. 
Rudolf Brančovský, Poletíme?: Souhlasím. My 
mnoho let jezdíme na festival do Křídel kousek 
od Nového Města. Doporučuji v této souvislosti 
zhlédnout videoklip „Chlastáme na festivalu“. 
Tam jsme hodně mladí a je poznat, jak dlouho 
už tam jezdíme vystupovat. Vysočina je vždycky 
dobrá. Žďár, Litomyšl, Polička, to jsou vždycky 
skvělé koncerty. V Novém Městě už jsme hráli 
na Nova Civitas a to byl vynikající koncert. Při-
jeli na nás lidi z okolí a udělali výbornou atmo-
sféru. To potom tancuje i ten děda, který stojí 
opodál a pije pivo. 

Pane Brančovský, kromě toho, že jste líd-
rem svižné kapely, jste zároveň i výtvar-
ník. Jak jdou tyto dvě profese dohromady? 

V obou oblastech čerpám z jiné studny mého ži-
vota. Pro kapelu musím být divoký, hlasitý a dů-
razný. V té výtvarné stránce si mohu dovolit být 
introvertní a schovaný. Teď zrovna například 
pracuji na obrazech brouků. Takže vlastně díky 
tomu  mohu využít všechny talenty, co mám. 
Jsem vděčný, že mohu žít tak umělecky plný život.

-kb-  

Kapely Zrní a Poletíme? rozpálily kulturní dům do běla 

Zrní v Novém Městě

„Nad beatovým Betlémem září nová hvězda! 
l pohlédli všichni k  hvězdě nad obzorem, spě-
chali k ní a jí se klaněli. Jas její byl jasně mod-
rý, a tak ji pojmenovat se rozhodli Blue Effect,“ 
tak popsal první vystoupení kapely Blue Effect 
tehdejší hudební publicista Jan Křtitel Sýkora. 
V  listopadu 1968 se legendární skupina před-
stavila v Music F Clubu na pražském Smícho-
vě. Hrála v ní tehdy pětice muzikantů, kteří se 
měli později zásadně zapsat do české hudební 
historie. Kytarista Radim Hladík, zpěvák Vla-
dimír Mišík, kytarista a zpěvák Miloš Svoboda, 
baskytarista Jiří Kozel a bubeník Vlado Čech. 
Blue Effect, pojmenovaný podle takzvané 
modré knížky, která svému držiteli zajišťovala 
imunitu před vojenským odvodem, zapůsobil 
v tehdejší hudební scéně jako výbuch granátu. 
Nejlépe to ilustruje úspěch kapely na druhém 
beatovém festivalu v pražské Lucerně v roce 
1968. Blue Effect tehdy získal ocenění v katego-
rii Objev roku a Kapela sezóny, kytarista Radim 
Hladík byl vyhlášen hudebníkem sezóny a pí-
seň Sunny Grave, později známá jako Slunečný 
hrob, se stala skladbou sezóny. Za dobu její exi-
stence zde působila celá řada předních českých 

muzikantů. Lešek Semelka, Jiří Stivín, David 
Koller, Luboš Pospíšil a další. Skupina překra-
čovala žánry, často koketovala z jazzem a její 
skladby překračovaly i desetiminutovou stopáž. 
Známá je především její spolupráce s freejazzo-
vým kvartetem Jazz Q a Jazzovým orchestrem 
Českého rozhlasu. V současné době v kapele 
 z původní sestavy zbyl už jen nestárnoucí Ra-
dim Hladík. Přibral k sobě mladé muzikanty 
 z kapely Walk Choc Ice a ti Blue Effectu vlili do 
žil novou krev. Kombinace muzikantských zku-
šeností a mladistvé energie se rozhodně vyplati-
la a koncerty kapely jsou skutečným hudebním 
zážitkem. Nový Blue Effect se poprvé před-
stavil na silvestra v roce 2004 v pořadu Noc 
 s Andělem a od té doby je opět nedílnou součás-
tí české hudební scény. Spolu s Blue Effectem 
přijede do Nového Města i Skupina 5P Luboše 
Pospíšila. Skvělý zpěvák se svojí kapelou objíž-
dí Česko s mimořádně úspěšnou deskou Sou-
kromá elegie. Dvojkoncert s Blue Effectem si 
proto nesmíte nechat ujít. Obě kapely vystoupí 
20. února od 19 hod. Lístky zakoupíte v před-
prodeji v  IC za 250 Kč a na místě za 300 Kč

-kb-

Bigbeatové legendy zahrají v KD

Charismatický hluboký hlas, krásná francouz-
ština a jazzově laděná kapela pod vedením skvě-
lého Štěpána Markoviče. To všechno vás čeká, 
pokud navštívíte koncert Chantal Poullain, 
který se koná 9. 2. od 19:00 hod. v kulturním 
domě. „Bude to výjimečný zážitek, šansony 
 v podání Chantal Poullain jsou dokonalé. Kon-
cert se bude konat ve velkém sále, kde chystá-
me stolovou úpravu, takže lidé se budou moci 
pohodlně usadit, dát si něco dobrého k pití 
 a skvěle se bavit,“ říká ředitel NKZ Daniel Ši-
mek. Chantal Poullain zpívá svoje vlastní písně, 
ale také tradiční francouzské šansony s šar-
mem jí vlastním. Sama také česky provází divá-
ky koncertem. Jak říká, je pro ni velice důležité 
vysvětlit lidem v publiku, proč ten který šanson 
zpívá, o čem je a jaký k němu má osobní vztah. 
Kouzlo šansonu totiž tkví právě v komunikaci 
 s publikem. Známá herečka původem z Francie 
žije už mnoho let v Česku a s hercem Bolkem Po-
lívkou má syna Vladimíra. Kromě hraní a zpěvu 
se věnuje zejména charitě. Její Nadace Archa 
Chantal pomáhá dětem v nemocnicích. -kb-

Chantal Poullain 
zazpívá šansony
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Při vstupu do Horácké galerie musí být hned 
každému zřejmé, že sochy a Nové Město patří 
k sobě. Mimořádná expozice novoměstských 
sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského 
je toho přesvědčivým důkazem. Krásu jejich 
plastik mohou od začátku roku návštěvníci 
ocenit ještě lépe. „Chtěli bychom pozvat ná-
vštěvníky na prohlídku sochařských expozic, 
které mají nové osvětlení. Plastiky úplně jinak 
vyznívají,“ pochvaluje si novinku ředitel Ho-
rácké galerie Josef Chalupa. Galerie využila 
výhodné nabídky a pořídila nové osvětlení pro 
celou sochařskou expozici Jana Štursy a Vin-
cence Makovského. Sochy jsou nově nasvíceny 
do prostoru bodovým osvětlením. Podle Jose-

fa Chalupy si novoměstské plastiky takovou 
pozornost rozhodně zaslouží. „Sochařina je v 
Novém Městě doma. A správná galerie by ne-
měla žít pouze minulostí. Připravujeme proto 
opět výstavu současné plastiky, která se prolne 
z galerie i ven do ulic Nového Města.“ Galerie 
uspořádala venkovní výstavu už loni a jednání 
o novém ročníku jsou v plném proudu. „Mys-
lím, že ta výstava byla trošičku kontroverzní, 
některým lidem se nelíbila, ale celkově si my-
slím, že to mělo úspěch. Od toho umění je, aby 
trochu provokovalo, a myslím si, že je to moc 
hezký počin, který má moji podporu,“ říká sta-
rosta Michal Šmarda. Horácká galerie zkrátka 
chce jít s dobou a otevřít se veřejnosti. Podle 
ředitele Chalupy plastiky do exteriéru měst 
patří. „Výstava by byla opět časově omezena, 
tedy pravděpodobně od dubna do září. Vše je 
teprve v jednání, ale rádi bychom v budoucnu 
dosáhli toho, že v některých částech města 
by byly sochy trvale,“ uzavírá Chalupa. Ve-
dení galerie zatím ještě nevybralo konkrétní 
díla. Ve hře je několik autorů a konečné roz-
hodnutí padne letos na jaře. Podrobnosti se 
určitě dozvíte v  dalších číslech Novoměstska. 

-kb-

Město sochařů

Svátek všech zamilovaných se rozhodla Horácká 
galerie uctít výjimečným hudebním vystoupením. 
V prostorách zámeckého podkroví zazní 14. 2. 
romantické klavírní melodie v podání klavírní-
ho virtuosa Radoslava Kvapila. Nejvýznamněj-
ší současný český pianista se narodil v Brně v 
roce 1934. Ve světě je považován za nejlepšího 
interpreta klavírních skladeb Janáčka, Smetany 
a Martinů. Vystupoval v nejvýznamnějších kon-
certních sálech v 50 zemích. V USA hrál celkem 
ve 26 státech. Jeho koncerty se konaly v takových 
místech jako Royal Albert Hall a The Barbican 
Centre v Londýně, Carnegie Recital Hall v New 

Yorku, Théâtre des Champs-Élysées v Paříži. Za 
svůj vynikající umělecký přínos obdržel v roce 
2002 řád francouzského ministra kultury Cheva-
lier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Kromě 
kariéry sólisty se věnoval také pedagogické čin-
nosti. Učil studenty nejen na českých umělec-
kých školách, ale pořádá také mistrovské kurzy 
na univerzitách po celém světě. Jako přední kla-
vírista také zasedá v porotách mnoha prestižních 
klavírních soutěží. V Novém Městě na Moravě 
zahraje Beethovenovu Sonátu c-moll op. 13, jež 
je publiku známa pod názvem Patetická. Vznikla 
v letech 1797-98 a patří mezi stěžejní díla klavír-

ní literatury. Po ní zazní Chopinovy Balady op. 
23, op. 38, op. 47, op. 52, inspirované poezií Mic-
kiewicze a Slowackého - skladatelovými přáteli. 
Neméně zajímavým dílem, které rozezní zámec-
ké podkroví, budou Siluety op. 8 od Antonína 
Dvořáka. Vstupenky můžete zakoupit od začátku 
února na pokladně HG, cena je 100 Kč, senioři, 
ZTP a studenti 90 Kč. Pro milovníky výtvarné-
ho umění bude jistě zajímavá výstava Romany 
Rotterové, která v Horácké galerii představuje 
svoji grafickou tvorbu, poezii i tapiserie tvořené 
technikou aradecor. Výstava potrvá do 24. dubna. 

-kb-

Romantický klavír a grafika v Horácké galerii

Jak už jsme vás informovali v minulém čísle, le-
tošní rok je v Novém Městě věnován literátům. 
Připomeneme si významné autory pocházejí-
cí z Nového Města, ale díky různým akcím a 
happeningům i světové autory. Jednou akcí 
bude takzvaná Noc literatury. Jedná se o me-
zinárodní projekt, jehož cílem je připomenout 
významné literáty a oživit méně navštěvovaná 
místa ve městech. Dobrovolníci budou v půlho-
dinových intervalech předčítat vybrané úryvky z 
děl. Místa, kde se bude čtení odehrávat, budou 
dopředu známa a návštěvníci budou mít k dis-
pozici plánky, podle kterých se budou moci řídit. 
V Novém Městě na Moravě se bude číst napří-
klad v podzemních prostorách Domu U Salvá-
tora, v Černé kapli katolického kostela nebo na 

půdě gymnázia. Místa ještě ale nejsou definitiv-
ně známa, stejně jako seznam literatury. O po-
drobnostech vás budeme včas informovat. Jisté 
už ale je, že akce se koná 11. května od 19 hod. 
a vstup bude zdarma. Další zajímavostí, kterou 
byste si neměli nechat ujít, bude literární sou-
těž s názvem Literární klíček. Speciální porota 
vybere nejlepší texty na téma: Kdybych byl/a… 
Soutěžit se bude v několika věkových katego-
riích. Každý může odevzdat dva texty, a to jak 
poezii, tak prózu. Vítězové dostanou poukazy 
na kulturní akce pořádané v Novém Městě. Po-
drobnosti k soutěži najdete na stránkách MěÚ. S 
rokem literatury se také pojí instalace veřejných 
knihovniček, kde má kdokoliv možnost si půjčit  
či vzít knihu, stejně tak jako uložit starou. -kb-

Rok literátů: co je nového?

Až do 6. března máte možnost přijít se podívat 
na výjimečné fotografie ze světa, a pokud bude-
te chtít, můžete zároveň přispět na dobrou věc. 
Fotografie pořídili čeští cestovatelé a lidé z ne-
ziskových organizací a v Horáckém muzeu bude 
vystaven průřez z uplynulých sedmi ročníků  pro-
jektu s názvem Tato planeta. Snímky vás přene-
sou do všech koutů Země – od přírodních úkazů, 
jako jsou Palačinkové skály, mezi pestrobarevné 
masajské válečníky, andské nebo africké pastev-
ce, do výšin Himalájí i do rákosišť jezera Titicaca. 
Výstava je prodejní, koupí fotografie za 300 Kč 
přispějete Nadačnímu fondu dětské onkologie 
Krtek. Více informací získáte na webu www.ta-
toplaneta.eu. Horáckému muzeu fotografie po-
skytlo Občanské sdružení Sv. Alžběta Uherská – 
pojmenované podle chátrajícího novogotického 
kostela v Prosečném v Podkrkonoší. -svj-, -ah-

Výstava fotografií 
Tato planeta 

DDM zve všechny děti a mládež do 17 let na tra-
diční Valentýnskou diskotéku, která se koná 11. 
února od 17 do 20 hod. V novoměstském KD  pro 
vás bude hrát dvojice dýdžejů Bob a Ježek. Mů-
žete se těšit na videoprojekci, vystoupení skupi-
ny BRS - Wa+nnaBeBBoys - Break Dance, sou-
těže, hry a mnoho dalších. Na facebook DDM si 
můžete napsat o písničku, kterou chcete zahrát. 
Vstupné je 30 Kč. Na všechny se těší vaše DDM.

Valentýnská  
diskotéka
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Cíchovo stavení kolem roku 1935

Tak jsme se v lednu znovu pustili do Malé uli-
ce. Cit pro češtinu spíš evokuje říci ulička než 
ulice, ale ona to opravdu ulice je a ve zmizelých 
domech tu bydlelo nemálo osobností, které si 
připomeneme zvlášť, takže se jimi tato stať za-
bývat nebude. I když jsme se už o Malé ulici zmí-
nili několikrát, není to téma zdaleka vyčerpané.  
Od paní Boženy Sáblíkové, rozené Černé, 
jsme získali balíček vzpomínek a rádi se o ně 
s našimi čtenáři podělíme. Na ulici Malá žila 
pestrá škála lidí – od řemeslníků po zeměděl-
ce. Vzpomínky dnešních pamětníků začínají 
válkou, respektive koncem války. Tehdy stála 
na ulici řada německých aut a jedno parko-
valo pod kaštanem, který dodnes roste před 
dnešní hospodou „U Matěje“. Když Němci 
dostali zprávu, že u Zubří a Olešné jsou už 
Rusové, rychle ujížděli pryč. Pak přišel ná-
let a to nás rodiče rychle zahnali do sklepa 
 u Plevů (čp. 190), kde jsme my děti měly 
připraven úkryt z bednění, pokrytý deka-
mi a kabáty. Následkem náletu vyhořely na 
Malé dvě hospodářské usedlosti (čp. 157 a 
158), které jejich majitelé obnovili. Pumpa 
a vrba, bezmála to jediné, co po Hušmorku 
zbylo, bývalo naším oblíbeným místem dět-

ských her. V zimě jsme sáňkovaly, jezdily jsme 
z kopečka od křížku u hřbitova dolů a straš-
ně jsme se zlobily, když sousedé posypali ko-
peček, aby to neklouzalo. Ještě před místem, 
kde se začala ulice otevírat na hušmorácké  
náměstíčko, stál dům čp. 165, kde bývalo An-
derlíkovo zahradnictví. Hned za domem stály 
skleníky, pak následovaly řady pařenišť a dál už 
byly zahrady, které se táhly v pásu daleko dozadu 
 a byly přerušeny uličkou, která dělila zahrádky 
za domy na Monseově a Malé ulici. Také Monse-
ova ulice obstarala další rozdělení pásu zahrad. 
Všechny pozemky na tehdy ještě nezastavěném 
horním konci Monseovy ulice si tenkrát zahrad-
nictví pronajalo a zřídilo na nich své zahrady. 
K zahradnictví se váže tzv. patálie s housenka-
mi, která v plné míře postihla právě Monseovu 
ulici. Na ni si obyvatelé Monseovky velmi dobře 

pamatují, proto předám slovo pamětnici Janě 
Černé. „Moje osobní vzpomínka patří zahrad-
nictví u Anderlíků, tehdy jedinému zahradnic-
tví ve městě. Paní Anderlíková, rozená Puchý-
řová, byla vdova. Její muž zemřel velmi mladý 
 a paní se statečně podnikání ujala. Zahradnic-
tví bylo veliké, musela zaměstnávat víc lidí a 
dařilo se jí. V domě čp. 165, kde měla kancelář, 
s ní bydlela její maminka, paní Puchýřová. Pěk-
nou bělovlasou paní – svou maminku, stejně 
jako svou sestru – paní Andrlíkovou navštěvo-
val malíř a grafik Rudolf Puchýř, který z domu 
pocházel. Tehdy se v zahradnictví pěstovala 
 i zelenina na prodej, obchodní síť a zásobování 
zeleninou tenkrát po válce nefungovalo. V za-
hradách byl udělán rozvod vody na zavlažování, 
což bylo podmínkou úspěchu. Pamatuji si na 
charakteristický sykot zavlažovacích zařízení, 
která každé ráno kropila záhony. V roce 1947 
osázelo zahradnictví zahrady nad Monseovkou 
velkým množstvím květáku, kedluben, kapusty 
a zelí. Jenže tenkrát přišlo katastrofální sucho. 
Nastaly ideální podmínky pro běláska zelného. 
Zahrady se staly rájem bělásků, kteří začali 
klást vajíčka o sto šest. Vylíhlé housenky měly 
bohaté množství potravy pro svůj zdárný vývoj. 
Když beze zbytku zlikvidovaly listy zeleniny, 
daly se do pohybu. Aby našly vhodné místo 
k zakuklení, vrhly se na okolní domy. S naším 
domem čp. 383 sousedila ta největší osázená 
zahrada, takže jsme housenkový útok schytali 
hned z první ruky. Housenky lezly po fasádách 
vzhůru, nejlépe na půdy, kde se zakuklovaly. 
Světlé fasády domů ztmavly tisícovkami lezou-
cích housenek. V té době ještě nebyly k dispozi-
ci chemické prostředky k likvidaci hmyzu nebo 
larev, a tak se postižení obyvatelé snažili zame-
zit invazi housenek lepovými pásy. Jenže hou-
senky byly v evidentní přesile. První housenky 
se sice přilepily, ale další vlna se valila přes ně. 
I přes trvale zavřená okna se housenky dostaly 
všude. V místnostech jsme je sice likvidovali, 
jak se dalo, ale na půdě už to tak dobře nešlo, 
tam se úspěšně zakuklily. Není tedy divu, že i 
v dalších letech na Monseovce poletovalo víc 

bělásků než dříve a pěstování brukvovité zele-
niny bylo ohrožováno.“ Hřbitov s kostelíčkem 
Nanebevzetí Panny Marie vydatně přispívaly 
 k uličnímu ruchu na Malé. Chodívaly tu pohřby 
(tenkrát se pohřby vypravovaly z domu smut-
ku), ale největší událostí roku byl „kostelickej 
pout“, který se slavil v neděli po svátku Nane-
bevzetí Panny Marie (připadá na 15. srpna). 
O „kostelickým poutu“ jsme se zmiňovali už ví-
cekrát, proto už o tom psát nehodlám, ale jednu 
historku si neodpustím ještě uvést, protože se 
po dlouhou dobu s oblibou tradovala. Jedním 
z velkých pouťových lákadel bývaly kva-
šené okurky, „kvašáky“. Ty šly na odbyt 
a ti, kteří měli do kapsy hlouběji, se mohli 
napít láku z plecháčku, který byl u soudku 
přivázán provazem. Jeden mladík si chtěl 
na pouti také užít a za krejcar si nabral – ale 
ouha! V plecháčku plavala mrtvá myš. Tr-
hovec ovšem nezaváhal a procedil mezi 
zuby: „Drž hubu, můžeš si nabrat dvakrát!“ 
Za Hušmorkem pokračovala Malá ulice dál 
z kopečka dolů. Také zde se vybavují vzpomín-
ky na obyvatele zmizelých domů. Na pravé 
straně za Čimčarovou uličkou (vedla tudy ces-
tička k nádraží, Smetanova ulice neexistovala) 
stál dům čp. 187, kde bydlela slečna Madlenka. 
Ta pekla hostie a vnímavější čtenáři si vzpo-
menou, že byla hrdinkou jedné epizody 
z kapitoly „Jak jsme smutnili a radovali se“ 
z publikace Letem novoměstským světem. 
V domku čp. 185 bydlel pan Dřevíkovský. Bý-
val důstojníkem armády a na odpočinku se vě-
noval řezbářství, také Horácké muzeum vlastní 
jeho práce. Nelze zapomenout na povozníka 
Lorence zvaného Šemík a jeho koníka, bydlel 
v čp. 171, obuvnického mistra Synka, bydlel 
v čp. 175, holiče Lorence, známého svou rych-
lou řečí, bydlel v čp. 317 a sbíral obrazy. Posled-
ním domem v Kozím ocasu byl dům čp. 181, 
 za kterým byla sytě zelená louka, táhnoucí se 
až k Cihelskému rybníku. Protékal jí čistý po-
tůček spěchající do Cihelského rybníka. Tím 
ale ulice Malá nekončila, po necelých 200 nebo 
metrech stávalo vlevo u cesty Cíchovo stave-
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Příště: Malá ulice pokračování 

Kdy se Josef a Antonie Plevovi přistěhovali na 
Malou ulici, víme docela přesně. Víme to díky 
kreslíři a karikaturistovi Rudolfu Puchýřovi, 
který se narodil v  domě čp. 165 na stejné ulici. 

„Dobře si pamatuji na sousedské vzrušení v roce 
1922, když se rozkřiklo, že u Prokšů prodávají 
domek proti pumpě a že kupci jsou nějací Plevo-
vi z  Radňovic, co ten Pleva je partafírou u drá-
hy. Tak přijali malouličníci – to bylo zrovna na 
svatého Josefa, když se Plevovi přistěhovali – do 
svého společenství nové sousedy na čísle 190.“ 
Plevovi se tedy přistěhovali 19. března 1922. 
Josef Pleva pocházel ze Skrýšova u Polné. Jeho 
manželka Antonie, rozená Zástěrová, se naro-
dila v Moravské Svratce. A co znamená výraz 

„partafíra“? Když se začala stavět dráha Ha-
vlíčkův Brod-Brno, pracoval Josef Pleva na stav-
bě nejprve jako dělník, potom se stal vedoucím 
party – tedy „partafírou“ a konečně úpravářem 

tratě.  Právě kvůli otcovu zaměstnání se rodina 
s osmi dětmi neustále stěhovala. Nejstarší Josef 
Věromír Pleva se narodil 12. srpna 1899 v  Mo-
ravské Svratce, Bohumil Pleva 3. března 1903 
v Sázavě u Žďáru. Zajímavé je, že se oba bratři 
vyučili knihaři. Josef Věromír přijal po první svě-
tové válce místo knihařského dělníka v tiskárně 
vydavatelského družstva v Novém Městě na Mo-

ravě. V roce 1924 vyměnil knihařské řemeslo za 
učitelské povolání. Bohuslav u této profese zů-
stal. V roce 1930 si v domku svých rodičů zařídil 
knihařskou dílnu. Takto na ni vzpomínal jeho 
přítel Rudolf Puchýř: „Světnička za kuchyní 
byla tajemnou místností. Omamovala specific-
kou vůní, o kterou se postaraly kbelíky s rozehřá-
tým klihem a škrobem, umně vyrovnané štůsky 
rozebraných knih, čekajících na vazbu. Po kou-
tech místnosti byl rozestavěn strojový park, byť 
na ruční pohon. Úctu vzbuzovalo veliké kolo 
řezačky, hřmotný lis a stožáry šičky, za kterou 
pracoval mladý Pleva, už tehdy velmi poučený 
a dovedný knihař. Nestačil jsem se divit fortelu, 
s  jakým oblékal knihy do plátna i do kůže, jak 
vymakával solidní vazy na hřbetách tlustospi-
sů, jak kladl plátky zlata a kouzlil zářivé oříz-
ky.“ Řada knih, které vyšly z Plevovy dílny, patří 
dodnes ke skvostům knihařského umění (např. 
vazba ke sbírce   básní Jiřího Wolkra nebo k  Ne-
zvalově sbírce Básně noci). Už v roce 1927 získal 
za soubor uměleckých vazeb stříbrnou medaili na 
Podhorácké výstavě v  Tišnově. Svou tvorbu před-

stavil i na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 
1928 a poté na několika výstavách v Novém Městě 
na Moravě. Když byl domek čp. 190 na Malé ulici 
v roce 1968 zbořen, přestěhoval se Bohuslav Ple-
va ke svému synovi na Smetanovu ulici. V  jedné 
z místností měl knihařskou dílnu. Josef Věromír 
Pleva se po učitelských štacích na Vysočině dostal 
(na základě přímluvy spisovatele Bedřicha Vác-
lavka) do Brna. Učil na několika školách, půso-
bil také jako rozhlasový redaktor. S  manželkou 
Veronikou bydlel v  domku na Červeném kopci. 
 Do literatury vstoupil v roce 1929 knihou Eskorta, 
po níž následovaly další knížky určené především 
dětem. Malého Bobše snad ani nemusím připo-
mínat – vždyť to jsou spisovatelovy vzpomínky 
na vlastní dětství. Měla jsem možnost oba brat-
ry Plevovy poznat a jejich přátelství jsem si velmi 
vážila. Oběma byla vlastní skromnost, laskavost 
 a vlídnost. A také láska k rodnému kraji a Novému 
Městu na Moravě. Do tohoto města se Josef Věro-

mír Pleva po mnoha letech prožitých v Brně nako-
nec vrátil. Dvanáctého září 1985 byl k poslední-
mu odpočinku uložen na evangelickém hřbitově.

Věra Rudolfová                                

Bratři z čp. 190
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Plevovi s pumpou

Plevův dům, druhý zprava, dům od něj 
vlevo čp.192, dnes Hospoda u Matěje 

Josef Věromír Pleva

ní. Za ním byl záliv Cihelského rybníka, který 
dosahoval až k cestě, dnes je zasypán. Cestu 
oddělovala od rybníka řada vzrostlých smr-
ků. Mezi Cíchovým stavením a rybníkem byla 
louka, která bývala místem konfliktů. Cihelský 
rybník býval oblíbeným místem ke koupání, 
také tam bývala u hráze postavena dřevěná 
plovárna. Po válce byla už zchátralá a oblí-
beným místem přístupu do vody se stala ona 

louka před Cíchovým stavením. Poskytovala 
krásné místo ke slunění, dno rybníka zde bylo 
písčité a klesalo jen pozvolna. Mnoho z nás 
 se tu naučilo plavat. Zádrhel byl v tom, že se 
na louce hospodařilo, Kalábovi si louku s na-
sazením bránili proti nájezdům nechtěných re-
kreantů. Pan Kaláb byl vzrůstem sušinka, také 
se mu říkalo Kalábíček, zato paní Kalábová 
byla hřmotná, rázná žena. Jejich pravidelnou 

činností bylo vyhánění nechtěných rekreantů 
z louky, ale byla to sysifovská práce. Vyvinuli 
také účinnou zbraň, lehký poprašek sazí byl 
dobrým repelentem a na slunící se platil. Čas 
ale nakonec vše vyřešil. Nově vystavěné sídliště 
pod nádražím vyprodukovalo dostatek splašků, 
které se ukázaly být lepším repelentem než saze. 
Tak skončilo koupání v Cihelském rybníku. 

Jaromír Černý
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AUTOCENTR HUDEC, spol.s r.o.

Masarykova 1494, Nové Mìsto na Moravì

tel.: 566 618 049

po-pá: 8:00-17:00 so: 9:00- 11:30

www.autocentrhudec.hyundai.cz
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Hledáme 
spolupracovnici/spolupracovníka 

na pravidelnou výpomoc
v provozu rodinného penzionu 

a víkendové restaurace 
poblíž Nového Města.

Po zapracování možnost 
trvalého pracovního poměru. 

Bližší informace na tel. 602 730 793

Uzávěrka dalšího vydání Novoměstska je 14. 2. 2016 
novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

KARNEVAL

Nové M sto na Morav

Kostýmy

Klobo
uky

Masky

Dopl ky

Paruky

Výzd
oba
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RODINNÝ DŮM NA VYSOČINĚ, RADEŠÍN

800 800 099

-

3 880 000 Kč

G
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AKCE platí při uzavření smlouvy na plastová okna 
do konce února 2016 a vztahuje se na cenové nabídky 
zhotovené v období 4.1. - 29.2. 2016.

www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz

AKCE
do k

PLATÍ DO 

29.2.

*Akční nabídka platí pro nové zákazníky, kteří realizují objednávku v období od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016. 
Podmínkou je dostupnost služby v dané lokalitě.

uvádí

www.satt.cz 566 654 844 

internet a kabelovka
čert a kačka

na 3 měsíce za 1 Kč!*

Využijte tuto po čertech lákavou nabídku a objednejte si 
v období od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 internet a kabelovku

od Satt a. s. a získáte první 3 měsíce za 1 Kč! 

Více informací na 

nebo navštivte naše kontaktní centra.
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA  • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

únor výstava Jaroslav Provazník Horácká galerie

únor výstava Romana Rotterová – Cesta Horácká galerie

únor výstava Časopisy v knihovně – přijďte si půjčit časopisy a denní tisk městská knihovna
únor výstava Zimní sporty – výtvarné práce dětí městská knihovna

1. 2. 19:00 divadlo Ženy přežijí – komedie kulturní dům

2. 2. 20:00 kino Koza – sportovní drama kulturní dům

4. 2. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání o Novém Městě Caffé Stone

4. 2. 17:00 výstava Photographia Natura 2015 – výstava fotografické soutěže Horácká galerie

5. 2. 19:00 tanec Ples ZUŠ Jana Štursy Srdeční záležitost kulturní dům

7. 2. 16:00 divadlo Princezna na hrášku – dětské představení K club
8. 2. - 12. 2. ostatní Příměstský tábor – pořádá DDM Nové Město

9. 2. 19:00 koncert Chantal Poullain – šansony kulturní dům

11. 2. 17:00 tanec Valentýnská diskotéka DDM kulturní dům

11. 2. 17:00 výstava Pavel Matuška Usmívání – výstava kresleného humoru Horácká galerie

12. 2. 20:00 koncert Plástev – jazz K club

14. 2. 12:00 sport Mistrovství ČR v thajském boxu kulturní dům

14. 2. 16:00 koncert Radoslav Kvapil romanticky – klavírní koncert Horácká galerie

18. 2. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Caffé Stone

20. 2. 19:00 koncert Dvojkoncert Blue Effect a 5P Luboše Pospíšila kulturní dům

20. 2.   8:00 trh Zimní farmářský trh Vratislavovo náměstí

20. 2. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

21. 2. 16:00 kino V hlavě – dětský film kulturní dům

23. 2  20:00 kino Pixely – sci-fi, drama kulturní dům
25. 2. 19:00 kino Jeden svět kulturní dům

27. 2. 20:00 tanec Oldies ples DDM kulturní dům

27. 2. 20:00 tanec XX. ples Spolku rodičů při ZŠ Pohledec Pohledec

29. 2. 19:00 divadlo Benefice Portimo o.p.s. Pátá dohoda – představení s J. Duškem kulturní dům

3. 3. 19:00 divadlo Úsměvy Ivo Šmoldase s písničkami Pepy Štrosse kulturní dům


