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Vizualizace Sportovní haly podle ateliéru Santis. Bude uvnitř i horolezecká stěna?

Novoměšťáci budou mít opět možnost hlaso-
vat o investicích města. Zastupitelstvo se stejně 
jako před 4 lety, před stavbou Městských lázní, 
rozhodlo vypsat veřejnou anketu, ve které dá 
obyvatelům možnost vyjádřit jasně svůj názor. 
Tentokrát na otázku, zda stavět nebo nestavět 
horolezeckou stěnu. Ta je poslední dobou čas-
tým tématem na jednáních zastupitelstva města. 
Její stavbu v  Novém Městě na Moravě podpo-
ruje část veřejnosti a horolezci v čele s Radkem 
Jarošem. Ti chtějí, aby stěna byla součástí Spor-
tovní haly, jejíž projekt už je hotov a měla by se 
v dohledné době začít stavět. Na to ale poukazují 
odpůrci lezecké stěny s  tím, že projekt haly by 
bylo kvůli stěně nutné přepracovat a stavba by 
se prodražila a  zpozdila. Zastupitelé proto ne-
chali v lednu 2016 vypracovat studii, která popi-
suje konkrétní dopady, jaké by mohla stavba stě-
ny mít. „Nechali jsme si vypracovat tři varianty, 
jak by se dala realizovat horolezecká stěna,“ říká 
starosta Michal Šmarda. Jedna z variant počítá 
s  umístěním horolezecké stěny pod tribunami 
Vysočina Areny, nad místem, kde je v  součas-
nosti vodní nádrž. Vznikla by zde jakási menší 
hala, uvnitř které by byla stěna zbudována. Ho-
rolezci by zde mohli trénovat až ve výšce 18 me-
trů a odhadovaná cena stavby se pohybuje mezi 
osmi a  devíti miliony korun. Stavbu Sportovní 
haly by tato varianta přirozeně nijak neomezila. 
Další dvě varianty už ano. Devítimetrová stěna 
v hale by stála 7,7 až 8,7 milionů korun a hala by 
se musela prodlužovat. 12metrová stěna by byla 

zhruba o milion dražší, a  to zejména proto, že 
by se nad stěnou musela zvýšit i střecha. V obou 
případech by bylo nutné přepracovat projekt 
haly. „Původně jsme byli připraveni žádat na 
konci tohoto roku o dotace a chtěli začít stavět 
nejpozději v roce 2018. Je třeba si uvědomit, že 

změna projektu nás posouvá zhruba o rok a půl,“ 
vysvětluje starosta Michal Šmarda. To také vždy 
bylo hlavním argumentem odpůrců lezecké stě-
ny. „Nejsem proti horolezcům, ale nelíbí se mi, 
aby byla stěna ve Sportovní hale. Pokračování 
na str. 2

Horolezecká stěna ano, nebo ne? 

Podrobnosti k anketě
Anketa bude probíhat od 14. 3. do 12. 4. 2016

Platné anketní lístky budou ty s uvedením jména, bydliště, data narození,označením 
zvolené varianty a podpisem. Každý občan má jeden platný hlas. 
Výsledky ankety budu zveřejněny 18. 4. na www.nmnm.cz a v květnovém čísle 
Novoměstska. Zastupitelstvo města rozhodne o pokračování přípravy realizace  
horolezecké stěny 9. 5. 2016

Anketní lístky obdržíte do poštovní schránky a zároveň budou 
 k dispozici na  těchto místech:

KD (knihovna, restaurace), Horáckém muzeu 
a Informačním centru, Domu s pečovatelskou 
službou, Městských lázních, podatelně MěÚ

Zde můžete vyplněné lístky také odevzdat. 
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Na webových stránkách města byla zveřej-
něna výroční zpráva za rok 2015 o  činnosti 
v  oblasti poskytování informací podle zákona 
106/1999 Sb. Najdete zde mimo jiné informa-
ce o počtu žádostí, které MěÚ obdržel, formě 
jejich podání a způsobu řešení. Zprávu si mů-
žete přečíst pod odkazem výroční zprávy. -svj-

Výroční zpráva

Nové kontejnery na sběr textilu 
Křižovatka za DPS, chodník od Klečkovského 
rybníka k Veslařské ulici, dům čp. 854 na Tyr-
šově ulici a Enpeka na starém sídlišti – to jsou 
místa, kam byly nově umístěny sběrné nádo-

by na textil (viz mapka - kontejnery označeny 
křížkem). Doplnily tak stání na Hornické ulici, 
Brožkově kopci, Holubce a sídlišti pod nemoc-
nicí. Město tyto kontejnery nekupuje ani za ně 

neplatí nájem, pouze jejich poskytovateli Dia-
konii Broumov zdarma vyčlení místo. „Oby-
vatelé Nového Města patří mezi ty, kteří nám 
věnují nejvíce věcí, jen v loňském roce to bylo 

celkem 25 tun textilu a  za 
to velmi děkujeme,“ uvedla 
ředitelka logistiky Diakonie 
Broumov Mgr. Lenka Wiene-
rová. Z  celkového množství 
věnovaného textilu se využi-
je 98 %. Většina věcí putuje 
k  potřebným lidem v  České 
republice. Oblečení, které 
není možné takto využít, je 
dále zpracováváno na hadry 
pro průmysl. „Nepoužitelné 
oblečení se zbaví zipů, knof-
líků, rozřeže se na díly velké 
30 x 30 cm, slisuje se a  v  pa-
letách odesílá do průmyslo-

vých podniků. Je to pro nás významný zdroj 
příjmů,“ dodává Lenka Wienerová s  tím, že 
lidé se nemusí bát dávat do kontejnerů i staré 
povlečení nebo oblečení z bavlny, o kterém ví, 

že už ho nikdo nosit nebude, ale které je savé. 
Pro výrobu hadrů je totiž ideální. V  systému 
sběru a  třídění textilu Diakonie Broumov za-
městnává 60 osob z  okraje společnosti. Pra-
cují jako závozníci nebo manipulační dělníci. 
Díky tomu nejsou na sociálních dávkách, ale 
dostávají mzdu. Diakonie za ně platí i případ-
né exekuce, k dispozici mají za symbolický ná-
jem také ubytovnu. První kontejnery na textil 
byly v Novém Městě rozmístěny na jaře 2014.
 -svj-

Horolezeckou stěnu ...
Pokračování ze strany 1

V  únorovém čísle Novoměstska jsme vás in-
formovali o  rozšíření nabídky sociálních slu-
žeb v  Novém Městě. Dalším projektem, který 
chceme představit podrobněji, je Dům se 
zvláštním režimem. Vyrůst by měl v  blízkosti 
Domu s  pečovatelskou službou. Iniciátorem 
projektu je Diakonie Českobratrské církve 
evangelické v Myslibořicích. Ta novoměstskou 
radnici oslovila na konci loňského roku, zastu-
pitelstvo města projekt podpořilo. Stavba bude 
financována z  dotace Ministerstva práce a  so-
ciálních věcí (75 %) a  z  prostředků ČCE (25 
%). Pokud se podaří vše včas vyřídit, začne se 
zařízení, jehož kapacita bude 30 lůžek, stavět 
už v příštím roce. A komu je Dům se zvláštním 
režimem určen? „Jsou to lidé, kteří vyžadují 
pravidelnou pomoc v  důsledku Alzheimerova 
onemocnění a dalších typů demence,“ upřesnil 
místostarosta Stanislav Marek. Myslibořická 
Diakonie už podobný dům provozuje. Zeptali 

jsme se jeho ředitelky Bc. Michaely Grmelové, 
jaký je zde režim. „U nás nabízíme nový domov 
lidem s demencí od 50 let věku, kteří vzhledem 
ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve 
svém přirozeném prostředí. Důraz klademe na 
zachování bezpečnosti klientů, udržení jejich 
soběstačnosti a všech zachovaných schopností 
po co nejdelší dobu,“ uvedla Michaela Grmelo-
vá. Součástí nabídky Domu se zvláštním reži-
mem jsou pracovní terapie a kulturní programy. 
Samozřejmostí je pomoc odborně vyškolených 
sociálních pracovníků např. se stravováním 
nebo hygienou. Podobnou strukturu služeb by 
měl i dům, který vznikne v Novém Městě. Počí-
tá se zde přibližně s 20 zaměstnanci. Co se týče 
financování, zastupitelstvo schválilo příspěvek 
na provoz ve výši 5 % ročně, maximálně však 
530 000 Kč. V příštím čísle Novoměstska vám 
podrobněji představíme tzv. chráněné bydlení, 
které by mělo vzniknout na Malé ulici. -svj-

Dům se zvláštním režimem

Město využilo předkupního práva a rozhodlo 
se koupit budovu VZP. Cena byla určena na 
necelých 16 milionů korun. Do nově nabyté 
budovy se přestěhuje Základní umělecká ško-
la. Podle její ředitelky Evy Mošnerové je to pro 
školu doslova záchrana. ZUŠ se totiž dlouho-
době se potýká s nedostatkem místa. „Máme 
nedostatek učeben a chybí nám zkušebna pro 
orchestr. Vše děláme v provizorních prosto-
rách, které jsou mimo prostor školy. Musíme 
spoustu věcí přenášet a je to velmi nároč-
né. Chybí nám i taneční sál. Budova VZP by 
proto vše vyřešila,“ říká Mošnerová.  Peníze 
na nákup už má město připravené. „Začne-
me neprodleně jednat s VZP. Peníze můžeme 
uvolnit okamžitě. Vše teď záleží na tom, jak 
rychle bude pojišťovna jednat,“ říká starosta 
Michal Šmarda. Odhaduje, že příprava smluv 
a administrativa potrvá několik měsíců. -kb- 

Prodej VZP

karta.nmnm.cz

Zpracování odevzdaného textilu

Revitalizace nivy potoka Bezděčka už má svůj 
název  – Relaxační park Bezděčka. Nezisková 
organizace Sdružení Krajina před časem ozná-
mila svůj záměr ukázat louku u  potoka v  bez-
prostřední blízkosti Billy lidem jinýma očima. 
Představit živočichy, kteří zde žijí, rostliny, vy-
tvořit prostředí pro jejich množení i pozorová-
ní, vysadit nové stromy, vyhloubit tůně, umístit 
informační panely. V  současné době dostává 
projekt další rozměr  – rozšíření o  zážitkový 
chodník a  naučnou stezku, která by mohla 
vést z  části nad terénem po visutém chodní-
ku. Dalším zajímavým nápadem, se kterým 
do projektu přišla TJ Nové Město, je běžecká 
stezka od Městských lázní směrem k  Olešné. 

„Jsme rádi, že projekt vzniká ve spolupráci ne-

ziskových organizací. Předpokládáme, že se 
bude realizovat na etapy. Některé části, jako je 
třeba čištění stávajících tůní, můžeme provést 
stejně jako v minulosti formou dobrovolnické 
akce pro veřejnost. Budování nové, větší tůně 
už by byla práce pro bagr. Další nápady jsou 
finančně náročnější. Každopádně se zatím jed-
ná o plány, uvidíme, co z nich a v jaké podobě 
se během času podaří dovést k realizaci,“ kon-
statuje iniciátor projektu Tomáš Blažek. Niva 
Bezděčky tvoří přirozený biokoridor procháze-
jící městem od Pohledce k centru města. V mi-
nulosti tvořila hranici mezi zastavěným úze-
mím města a volnou krajinou. Vyskytuje se zde 
řada druhů bezobratlých (vážky, brouci, mo-
týli), obojživelníků (ropucha obecná, skokan 

hnědý, skokan krátkonohý, čolek obecný, čo-
lek horský), plazů (užovka obojková) a ptáků 
(např. ledňáček říční). Bezděčka je přirozeným 
prostředím pro ryby, mimo jiné zde žije zvláště 
chráněná vranka pruhoploutvá. Projekt Rela-
xačního parku Bezděčka, kterého se účastní 
také Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy, 
novoměstská radnice podporuje. „Okolí Bez-
děčky a Oboru využívají lidé k relaxaci, zaslou-
ží si kultivovanou úpravu, která by navázala na 
nově vybudované Městské lázně,” uvedl mís-
tostarosta Stanislav Marek. V  současné době 
je Obora využívána především maminkami 
s dětmi a seniory z ulic Budovatelů, Hornická, 
Hájkova a Luční. Na park navazuje zahrádkář-
ská kolonie. -svj-

Okolí Bezděčky by mohlo změnit podobu

Kompostéry mohou za výhodný pronájem zís-
kat nejen občané města, ale i chataři a chalupáři 
jak z  města, tak i  z  místních částí. „Nově přijí-
máme žádosti pro letošní rok, zatím jich evidu-
jeme pouze pětadvacet. Je možné je podávat až 
do konce dubna,“ uvedla Marcela Kratochvílová 
z odboru investic a správy majetku MěÚ. Kompo-
stéry mohou získat všichni vlastníci rodinného 
domu nebo rekreačního objektu, jehož součástí 
je zahrada, a mohou žádat také zahrádkáři. Pro-
nájem kompostéru je 295 kč a po jeho skončení 
(třech letech) přechází kompostér z  majetku 
města do vlastnictví uživatele,“vysvětlila Mar-
cela Kratochvílová. Od r. 2008 město pronajalo 
nebo darovalo již 640 kompostérů. -hzk-, -red-

Kompostéry

Velikonoční prodej ryb bude 
probíhat v pátek 25.3. od 9 do 15 
hod. a v sobotu 26. 3. od 9 do 12 
hod. na novoměstských sádkách.

Místní organizace Svazu tělesně posti-
žených v Novém Městě na Moravě  zve 

všechny členy na výroční členskou 
schůzi, která se koná 16. 3. 2016 ve 14. 
hod. v přísálí KD. Od  13.00 do 14.00 
hod. budou při prezentaci vybírány 

členské příspěvky a zálohy 
na zájezdy. 

Vadí mi to zpoždění a  také to, že hala by mu-
sela být delší. Zabere to prostor, kde by mohlo 
být v  zimě například kluziště,“ vysvětluje svůj 
postoj zastupitel Petr Hubáček. „Jsem autorem 
myšlenky stavět stěnu ve Vysočina Areně a my-
slím, že je to skvělé místo a přitáhlo by to více 
lidí,“ dodává Hubáček. Opačný názor ale mají 
horolezci sdružující se kolem oddílu Trip Team. 
Poukazují totiž na to, že na rozdíl od Sportovní 
haly není vůbec jasné, že by stěna ve Vysočina 
Areně v dohledné době vznikla. „Tam není jisto-
ta, že to někdy někdo udělá, je to jen návrh,“ říká 
mluvčí horolezců Jaromír Čejka. „Horolezectví 
má na Vysočině a v Novém Městě dlouhou tradi-
ci a lezecká stěna by podle nás přispěla k atrak-
tivitě města, které se prezentuje jako sportovní 
centrum, a  k  rozvoji horolezectví na Vysočině. 
Za stěnu se zasazujeme nejen kvůli místním 
horolezcům. Stěna by byla skvělá doplňková 
aktivita pro návštěvníky města, pokud by jim 
počasí nepřálo sportovat venku,“ dodává Čejka. 
Problém s umístěním stěny do Vysočina Areny 
má i Sportovní klub. Jeho funkcionáři se obávají 
komplikací při pořádání sportovních šampioná-
tů. Vzhledem k rostoucímu zájmu diváků by pro-
story pod tribunami raději využili pro dobudová-
ní zázemí pro diváky. I díky těmto argumentům 
se na posledním únorovém zasedání zastupitelé 
rozhodli, že pokud se má stěna stavět, bude stát 
uvnitř Sportovní haly. „Já jsem pro to, že když se 
bude do stěny investovat, tak ať je to tam, kde to 
má smysl a kde nejsou zdvojené náklady, jsem 
proto jednoznačně pro variantu v  hale,“ říká 

zastupitel Tomáš Krejčí a upozorňuje na fakt, že 
pokud by stěna stála ve Vysočina Areně, muselo 
by město kromě pořizovací ceny platit ještě za 
energie a údržbu. Stejný názor má i jeho kolega 
Roman Wolker. „O mně je známo, že podporu-
ji sport, jsme pro to, aby byla lezecká stěna ve 
Sportovní hale, protože tam by byly jednotné ná-
klady na provoz“. Ve hře ale stále zůstává ta va-
rianta stěnu vůbec nestavět a ušetřit deset milio-
nů. Před konečným rozhodnutím, které by mělo 
padnout na jednání zastupitelstva 9. 5. chce rad-
nice nechat zaznít hlas veřejnosti. „Lidé budou 
neanonymně hlasovat, jestli souhlasí se stavbou 
stěny za určitých podmínek. Odpověď bude ano, 
ne. Až budeme mít výsledky pohromadě, vyhlá-
síme je na veřejném projednání,“ říká starosta 
Šmarda. Anketa se bude konat od 14. 3. do 12. 4. 
a  anketní lístky dostanou lidé do schránek. 15. 
3. město uspořádá veřejný seminář v kulturním 
domě, kde by občanům představilo všechny 
podrobnosti k  začlenění stěny do stavby Spor-
tovní haly tak, aby při hlasování měli všechny 
informace. Podrobnosti o  průběhu jednání 
a  výsledcích ankety vám samozřejmě přinese-
me v dalším čísle Novoměstska a na  webových 
stránkách noviny.nmnm.cz  -kb-

Veřejný seminář k možné změně 
stavebního projektu 

 Sportovní haly - doplnění lezecké 
stěny se uskuteční: 15. 3. 2016

Na výrobu sněhu, který je ukládán do zásobníku 
u Vysočina Areny, není používána pitná voda. 
Uvedla to Vodárenská akciová společnost, a.s. 
Na tu se v uplynulých dnech obrátila řada ob-
čanů Nového Města a Vlachovic, pod nimiž leží 
zdroj pitné vody. „Vodní zdroj se nachází nad lo-
kalitou zásobníku a nezasahuje sem ani ochran-
né pásmo. Ovlinění zdroje bylo už dříve v rámci 
projektové dokumentace posouzeno hydrogeolo-
gickým průzkumem. Ten byl na naši žádost ještě 
doplněn o geofyzikální průzkum a čtyři hydroge-
ologické monitorovací vrty. Stavba žádný vliv na 
zdroj a vodu dodávanou do sítě nemá,“ vyvrací 
možné obavy Ing. Karel Fuchs, ředitel VAS, a.s. 

Žďár nad Sázavou. V průběhu stavby byl také 
průběžně prováděn monitoring hydrogeologic-
kých vrtů a měřena vydatnost vodního zdroje. 
Na stavbě zásobníku působil hydrogeolog s od-
bornou působností, který prováděl geologickou 
službu a předkládal posudky v průběhu stavby. 

„Po dokončení zásobníku byla vypracována zá-
věrečná zpráva hydrogeologického průzkumu 
a  monitoringu podzemních vod. Konstatuje, že 
zemní práce provedené v souvislosti s hloube-
ním zásobníku sněhu neměly a nemají vliv na 
vydatnost a kvalitu vody na území vodního zdro-
je Nové Město – Vlachovice,“ dodává Ing. Karel 
Fuchs.  Pokračování na straně 4

Sníh není vyráběn z pitné vody

Radnice obdržela doložku k  rozhodnutí o  zru-
šení výherních hracích přístrojů a videoloterij-
ních terminálů povolených Ministerstvem fi-
nancí. V praxi to znamená, že ve městě už není 
povoleno žádné z těchto zařízení. Více informa-
cí přineseme v příštím čísle Novoměstska. -svj-

Konec hazardu
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Sníh není 
vyráběn ...

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 
čp. 204 (stavba občanského vybavení - kino), 
pozemek p. č. 368/1 (zastavěná plocha a  ná-
dvoří) o výměře 268 m2, jehož součástí je stav-
ba čp. 200 (objekt k  bydlení), část pozemku p. 
č. 368/3 (zastavěná plocha a  nádvoří) o  výmě-
ře 587 m2, část pozemku p. č. 368/2 (ostatní 
plocha) 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 Měs-

to 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.

MěÚ

Záměr prodeje nemovitostí

Alternativou hnědých odpadkových košů na 
bioodpad, které si může každá domácnost 
v  Novém Městě a  jeho místních částech vy-
zvednout zdarma, by se v budoucnu mohly stát 
tašky na odpad. Set tří tašek z netkané textilie 
zjednodušuje třídění odpadu v domácnostech. 
Označeny jsou stejně jako kontejnery. Mod-
rá – papír, zelená - sklo, žlutá - plasty. Pomocí 
suchého zipu v  horní části je lze navíc spojit 
k  sobě, aby zabraly co nejméně místa. Tašky 
mají rozměry 40 x 25 x 25 cm. Jejich objem 
je 20 litrů. O  tom, zda tašky doplní hnědé od-
padkové koše v  domácnostech, vás budeme 
informovat v dalších číslech Novoměstska. -svj-

Tašky na odpad

Rada města odsouhlasila záměr prodat ne-
využitá výtvarná díla. Jsou mezi nimi obrazy 
Antonína Smažila, Jiřího Šebka, Evy Činčero-
vé, Pavla Kopáčka, Vilmy Leskové a Mirosla-
va Roštínského a fotografie Jindřicha Grepla. 
Ceny jsou dány znaleckým posudkem, který 
obsahuje také fotografie děl. Najdete ho na 
webové adrese: https://radnice.nmnm.cz/
nepotrebny-majetek/2015/nabidka-prodeje-

-vytvarnych-del-obrazu. Bližší informace po-
skytne odbor ŠKSV MěÚ, tel. 566 598 421. -red-

Prodej obrazů

„Kdo je připraven, není překvapen.“ Toto poře-
kadlo 100% platí pro letošní zimní lyžařskou 
sezonu. Běžkaři dlouho čekali na první sníh 
a dnů, kdy bylo možné upravit tratě, nebylo 
zatím mnoho. O to více ocenili připravené 
stopy a značení. Oranžové směrníky jako ka-
ždoročně prošly kontrolou, v případě potřeby 
byly opraveny či vyměněny. Lyžaři na nich na-
jdou přesné informace o směru a vzdálenosti 
jednotlivých tratí, ať už se rozhodnou vydat z 
Nového Města směr Tři Studně, Sněžné, Skle-

né nebo do dalších oblíbených míst. Projíždění 
stop je financováno z pěti zdrojů – Mikroregi-
onem Novoměstsko, energetickou společností 
E.ON, Novým Městem na Moravě, ubytovateli 
a také samotnými lyžaři. Pokud by nás počasí 
trápilo i nadále, je stále možné využívat upra-
vené okruhy ve Vysočina Areně. Ty jsou večer 
navíc nasvětleny. Pokud máte chuť vyrazit na 
běžky, doporučujeme navštívit web lyzovani.
nmnm.cz, kde najdete informace o aktuální 
výšce sněhové pokrývky, projetí tras rolbou, 

podmínkách pro lyžování ve Vysočina Areně a 
návštěvních hodinách pro veřejnost. Nepodce-
ňujte informovanost – i když je Arena otevře-
na široké veřejnosti, před a při závodech není 
vstup do areálu možný, stejně tak v době, kdy 
zde probíhají tréninky.  PR

Letošní zima je jak na houpačce

Pokračování ze strany 3

Dětský koutek. Čekárnu gynekologicko-porodního oddělení Nemocnice v Novém Městě na Mo-
ravě čeká příjemná změna. Už brzy zde vznikne dětský koutek. Ulehčí tak maminkám, které ne-
mají hlídání a na kontrolu si s sebou musejí vzít i děti. „Každým rokem se počet pacientek, které 
přicházejí do ambulance s dětmi, zvyšuje, proto jsme rádi, že jim budeme moci nabídnout něco 
na zabavení,“ potvrdil primář gynekologicko-porodního oddělení MUDr. Jiří Hrdina. Hračky už 
oddělení má, dostalo je darem od novoměstské radnice. Jejich hodnota je více než 8 000 Kč. O 
instalaci a otevření koutku vás budeme informovat na stránkách noviny.nmnm.cz. - svj- 

Nejpozději do pátku 1. dubna je nutné podat da-
ňové přiznání k dani z příjmů za rok 2015. Pokud 
nemáte čas nebo se vám nechce jezdit na FÚ do 
Žďáru nad Sázavou, můžete přiznání podat na 
MěÚ přímo v Novém Městě. Pracovníci FÚ zde 
budou úřadovat 16. a 30. března, vždy od 8 do 
16 hodin. Daňové přiznání lze podat také elektro-
nicky, podmínky se dozvíte na adrese www.dane-
elektronicky.cz. Daň z příjmu je možné zaplatit 
třemi způsoby:

Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet FÚ 
pro Kraj Vysočina:
Fyzické osoby – číslo účtu 721-67626681/0710, 
variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, kon-
stantní symbol – 1148. Právnické osoby – číslo 
účtu 7704-67626681/0710, VS – IČ PO, kon-

stantní symbol – 1148.

Poštovní složenkou, která je k dispozici na  
každém poštovním úřadě. Použití této složenky 
je zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.

V hotovosti na pokladně Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou. 

Pokud vám daňové přiznání zpracovává a podá-
vá daňový poradce či advokát, lhůta pro podání 
je prodloužena do 1. července. Podmínkou ale je, 
aby příslušná plná moc udělená poradci byla do-
ručena správci daně do 1. dubna 2016. Případné 
další informace k výběru daňových přiznání zís-
káte na telefonním čísle 566 652 311. 
 -red-,-svj-

Daňová přiznání lze podat ve Městě

Změnu svozu komunálního odpadu o  veliko-
nočních svátcích najdete na webových strán-
kách www.tssluzby.cz a na www.nmnm.cz. -red-

Svoz odpadu

Po Praze a Mariánských Lázních se Nové Město 
na Moravě stane třetím městem v České repub-
lice, kde bude umístěn tzv. poesiomat. Jak už 
název napovídá, kolemjdoucím nabídne poezii, 
a to přímo na ulici. „Lidé si jednoduše zvolí jed-
nu z básní uvedených na přístroji a poslechnou 
si ji. Chceme, aby zde byla zastoupena nejen 
klasická díla, ale i  ta méně známá, regionální,“ 
uvedl starosta Michal Šmarda. Chybět by nemě-
la ani poezie pro děti. Přístroj je řešen jako au-
tomat s  jednoduchým ovládacím systémem. Je 
tvořen počítačem a  zesilovačem, hlasitost tedy 
lze v případě potřeby upravit. K napájení posta-
čí napojení na síť veřejného osvětlení. Umístě-
ní poesiomatu je jednou z akcí letošního Roku 

literátů. Poesiomat ale není jen čistě českou 
záležitostí. Najdete ho také v Kyjevě, v Moskvě 
a brzy bude umístěn v Berlíně, Lodzi, Bratislavě, 
Madridu a  Londýně. O  tom, kde bude poesio-
mat v  Novém Městě na Moravě stát, vás bude-
me včas informovat na webových stránkách no-
viny.nmnm.cz. A které básníky si mohou zvolit 
kolemjdoucí např. na pražském náměstí Míru? 
Bohuslava Reyneka, Jáchyma Topola, Egona 
Bondyho, Violu Fisherovou, Ivana Diviše, Jaro-
slava Seiferta, Petra Hrušku a mnohé další. Jde 
o další projekt, díky kterému se kultura a zábava 
dostává přímo na ulici. V loňském roce byly tak-
to na Vratislavově náměstí a na Sportovní ulici 
nainstalovány šachové stoly. -svj-

Nové Město bude mít svůj poesiomat

Částku 52 916 Kč získalo novoměstské in-
formační centrum v  uplynulých dvou letech 
z  dotací Kraje Vysočina. Dotace na podporu 
turistických informačních center Krajský úřad 
vypisuje pravidelně. „Podmínkou žádosti je 
splnění řady kritérií. K  těm hlavním patří ce-
loroční otevírací doba, členství v  Asociaci tu-
ristických informačních center (ATIC), posky-
tování bezplatných informací o  atraktivitách 
v cestovních ruchu, kulturních, společenských 
a  sportovních akcích, webové stránky, jazy-
kové znalosti zaměstnanců a  také vybavení 
centra PC, tiskárnou, kopírkou, scannerem, 
faxem,“ vypočítává základní kritéria vedoucí 
IC Jitka Svojanovská. S  každým dalším krité-
riem se šance na získání a  výši příspěvku zvy-
šuje. Jedná se například o směrovky k sídlu IC 
na příjezdových komunikacích, bezbariérový 
přístup, každoroční prověření službou Myste-
ry shopping, průvodcovské služby, účast na od-
borných seminářích, fotodokumentaci turistic-
kých cílů, aktualizaci databáze akcí konaných 
v Kraji Vysočina, shromažďování statistických 
informací a další podmínky. „Většinu podmínek 

bez problémů splňujeme, bohužel nám chybí 
úschovna zavazadel a certifikace značkou Cyk-
listé vítáni. Na tyto služby nemáme zatím pro-
story, ale plánovaná dostavba zázemí IC by tyto 
problémy měla vyřešit, a mohli bychom si tak 
zažádat o vyšší dotaci,“ dodává Jitka Svojanov-
ská. V roce 2014 byla IC přiznána dotace ve výši 
22 916 Kč, za kterou byly vytištěny letáky Stez-
ky pro pěší v Ochoze a zakoupeny oboustranné 
reklamní stojany A1. V loňském roce IC získalo 
30 000 Kč na tisk letáků Umělci Novoměstska, 
Sgrafita Karla Němce na kostele sv. Kunhuty 
a zakoupení dvou nových židlí za obslužný pult 
IC. O dotace z Kraje Vysočina bude novoměst-
ské IC žádat i  letos. Cílem je pořízení nového 
prezentačního stanu, který IC používá na kul-
turních a především sportovních akcích včetně 
významných sportovních událostí ve Vysočina 
Areně. Prezentační stan by měl mít konstrukci, 
která zaručí odolnost i při nepříznivém počasí. 
Cena stanu včetně grafického potisku s motivy 
biatlonistů a  cyklistů by neměla přesáhnout 
43 000 Kč. S podobou stanu vás seznámíme v 
některém z dalších čísel.  -red-

Novoměstské informační centrum 
využívá dotace

Skupina žen z  Nového Města a  okolí se setká-
vala v rámci celoročního projektu Rovné příle-
žitosti na každý den. Ve skupině dvaceti osob 
se společně vzdělávaly, věnovaly práci v  osob-
nostním rozvoji a rozšiřovaly si povědomí o ce-
lospolečenských tématech. Během minulého 
roku ženy absolvovaly osm setkání a worksho-
pů s  lektorkami z EKS a Fóra 50 %. Společně 
se zaměřily na témata hledání silných stránek, 
rozvoj komunikačních dovedností a  dobře 
zvládnutého životního time managementu. 
Souběžně s projektem vznikl zatím neoficiální 
spolek žen RELLIA, který seznámil nově pří-
chozí hosty se svým programem a  plány pro 
příští období. Organizátorky zároveň nové zá-
jemkyně pozvaly na nadcházející akce spolku. 
Výstupem aktivit je nová, velmi čtivá knížka 
s názvem Průvodce světem (ne)praktické ženy, 
která je k půjčení v DDM. Pokud byste se i vy 
chtěly akcí zúčastnit, podívejte se na faceboo-
kové stránky: facebook.com/Rellia.cz.  
 -Rellia-

Průvodce světem 
(ne)praktické ženy

Od 1. února byly prodlouženy ordinační hodi-
ny oční ambulance v  novoměstské nemocnici. 
Každé úterý je pro objednané pacienty otevře-
na až do 17.00 hod. Ambulance navíc navyšu-
je své kapacity a výrazně zkracuje objednací 
lhůty. V  současnosti jsou přijímáni noví pa-
cienti k  odbornému očnímu vyšetření.  -mah-

Rozšíření
ordinačních hodin

Stavba se uskutečnila koncem loňského roku 
v režii Sportovního klubu, celkové náklady do-
sáhly 27 milionů korun. Z této částky 25 milio-
nů uhradila dotace z MŠMT, 2 miliony zaplatili 
sportovci ze svých zdrojů. V zásobníku může 
být uchováno až 60 tisíc kubíků sněhu.  -svj-
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Stalo se již několikaletou tradicí, že se studen-
ti Gymnázia Vincence Makovského se spor-
tovními třídami snaží pomáhat lidem ve svém 
okolí. Proto se i  letos studenti maturitních 
tříd 8.A, 4.B a  4.C rozhodli věnovat dennímu 
stacionáři Centru Zdislava dárek z  výtěžku 
svého stužkovacího plesu. Za získané peníze 
byl zakoupen tablet, k  němuž byla přidána ho-
tovost ve výši 3 500 Kč. Dar předali zástupci 
studentů pracovníkům Centra Zdislava dne 
29.  ledna. Věříme, že udělá radost lidem, kteří 
svět vnímají s  omezenými možnostmi. -red-

Dárek od maturantů gymnázia 
pro  Centrum Zdislava

MŠ DROBNÉHO vyhlašuje ZÁPIS 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017, kte-
rý se koná 12. dubna od  10.00 do 16.00 
hod. a 13.   dubna od 12.00 do 16.00 hod. 
v hlavní budově MŠ na Drobného 299.  
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:

1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ 
potvrzenou pediatrem
2. cizinci - doklad s  povolením k  trvalé-
mu pobytu na území ČR (podle zákona č. 

326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria 
pro přijímání dětí je možno zhlédnout a 
vytisknout na webových stránkách mater-
skaskola.nmnm.cz nebo vyzvednout přímo 
na jednotlivých místech výkonu vzdělávání 
a školských služeb.

Všechny zájemce zveme na Den otevře-
ných dveří. Dopoledne od 9.30 do 11.00 

hod., odpoledne od 14.30 do 16.00 hod.

29. 3. 2016 - místo výkonu vzdělávání  
Drobného čp. 299
30. 3. 2016 - místo výkonu vzdělávání  Slav-
kovice čp. 98
31. 3. 2016 - místo výkonu vzdělávání   
Žďárská čp. 70
4. 4. 2016 - místo výkonu vzdělávání  Pohle-
dec čp. 143

035 140 530. Že vám tohle číslo něco říká? Ano, 
správně, je to číslo zdravého srdce, které vám 
představilo duo MUDr. a PUDr. na 7. plese ZUŠ 
Jana Štursy. Ples letos připomínal den věnovaný 
červené barvě a orgánu srdce. Kulturní dům se 
tak proměnil ve zdravotnické centrum, které se 
s přívětivou péčí staralo o srdce a duše návštěv-
níků. Originální výzdobu v sále i přísálí zajistily 
kardiogramy s ukrytými vzkazy. Injekčními stří-
kačkami jste se mohli strefovat do léků nebo jste 
mohli v tlakoměrně vypumpovat balónek plas-
tovou trubicí, a získat tak lístek do soutěže o 
ceny.  Ale hlavně se tančilo na hudbu, kterou ob-

staraly všechny kapely ZUŠ – Z-UŠáci, Swing 
band, Asaf a Kantor band. A aby si mohli ná-
vštěvníci trochu oddychnout, představili se jim 
ve svých vystoupeních také tanečnice a studenti 
literárně-dramatického oboru. Ples byl nabitý 
nejen skvěle připravenými vystoupeními, ale 
zejména dobrou náladou a pohodovou atmosfé-
rou. Děkujeme za ni všem návštěvníkům a všem 
těm, kteří se na přípravě plesu podíleli. A že se 
vám po plese ZUŠ už teď stýská? Nebojte se, za 
rok tu bude zase. 

Duo MUDr. a PUDr. Kateřina Šteidlová a 
Kateřina Mrkosová Petrlíková

Ples ZUŠ se vydařil

Programy primární 
prevence – to je ofici-
ální název pracovních 
setkání lektorů Cen-
tra prevence s žáky 
základních a střed-
ních škol. V praxi jde 
o 26 programů, které 
formou hry zpracová-
vají aktuální témata. 
I  ta nejrizikovější. Na 
podrobnosti jsme se 

zeptali lektorky Petry Svobodové, vedoucí CP – 
CéPéčka, které je součástí Portimo, o.p.s.

Jak probíhá program třeba na prvním stup-
ni základních škol?
Program je souhrn aktivit, které na sebe nava-
zují tematicky, nebo na základě příběhu. Každá 
aktivita má svůj cíl, reflexi, zhodnocení. Pracu-
jeme s  celým třídním kolektivem. Sejdeme se, 
pokud možno, jinde než ve třídě, například v 
odpočinkové místnosti, v družině nebo tělo-
cvičně. Sedneme si třeba na koberec, seznámí-

me se a vyjasníme si jednoduchá pravidla. Pro-
gramy probíhají formou zážitkové pedagogiky. 
Povídáme minimálně, protože to, co slyší, děti 
zapomenou, ale to, co zažijí, tomu porozumí a 
zážitek v nich zůstane.

O která témata mají učitelé a žáci největší 
zájem?
Nejčastěji je to šikana, kyberšikana, netolis-
mus (závislost na tzv. virtuálních drogách - po-
čítačových hrách, sociálních sítích, televizi aj.), 
rasismus, rizikové sexuální chování,...

Hrou proti šikaně, anorexii i drogám

...legální a nelegální drogy, vztahy ve třídě, mezi-
lidské vztahy či poruchy příjmu potravy. 

Podle čeho typ programu vybíráte – máte 
třeba signály, že v kolektivu některý ze zmí-
něných problémů už existuje?
Téma vybírá nejčastěji metodik prevence nebo 
třídní učitel. Nevcházíme do kolektivu, kde by-
chom měli řešit nějaký problém, naše programy 
jsou především preventivní, ale tři hodiny s dět-
mi intenzivně pracujeme a často poznáme, zda 
se něco děje. Jsme sice vázány mlčenlivostí, ale 

ze zákona máme ohlašovací povinnost. Vstou-
pily jsme takto například do šetření domácího 
násilí nebo agresivity žáka, který ohrožoval sebe 
i spolužáky.

Kolik lektorek má váš tým a kolik programů 
během školního roku zvládnete?
Jsme tři vysokoškolsky vzdělané lektorky s obo-
ry pedagogika a sociální práce, speciální peda-
gogika, management a také dramatická výcho-
va. Když tyto schopnosti smícháme dohromady, 
tak je to přesně ta odbornost, kterou při práci 

ve školách potřebujeme a troufám si říct i něco 
navíc. Úspěšně jsme absolvovaly certifikační 
proces Ministerstva školství. Za loňský rok jsme 
oslovily 1 800 žáků s 88 programy. 

Co vás na práci těší?
Když děti na programu zjistí, že se vyplatí spo-
jit síly a spolupracovat. Když řeknou: „Aha, 
teď to chápu!“ Když ocení, že něco společ-
ně tvoříme. Když mají radost. Když najdou 
cestu, jak vycházet s  ostatními. Práce je to 
tvůrčí a to mě i mé kolegyně moc baví. -svj-

Hrou proti šikaně ... 

Chodník v Olešné zvýší bezpečnost 
Jako jedno z nejnebezpečnějších míst v Novém 
Městě a jeho místních částech je právem ozna-
čován úsek u silnice č. 19 v Olešné. „Současný 
osadní výbor si při zahájení své činnosti dal 
výstavbu chodníku jako jednu z priorit. Pohyb 
v  této lokalitě je velice nebezpečný. Velká část 
občanů Olešné tudy chodí na autobus, do kos-
tela, na nákup. Jsme toho názoru, že chodník 
tady měl být už dávno. Zmařený lidský život 
nelze vyjádřit finančními prostředky,“ uved-
la předsedkyně OV v  Olešné Mgr. Ladislava 
Kachlíková. Realizační náklady ve smlouvě 
o  dílo jsou cca 570 000 Kč. Na stavbu město 

získalo dotaci ve výši 500 000  Kč ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Za tyto pro-
středky vznikne v  kritickém místě chodník 
v celkové délce 130 m a místo pro přecházení. 
Chodník bude začínat u  příjezdové cesty ke 
kostelu a  končit u  autobusové zastávky. Stav-
ba začne v dubnu, dokončena bude nejpozději 
v červnu. Vítězem výběrového řízení se stala fir-
ma Ing. Josef Pitka ze Žďáru nad Sázavou. Dal-
ším důležitým úsekem, který usnadní a hlavně 
zajistí bezpečný průchod obcí, bude lávka pro 
pěší. Měla by vzniknout v těsné blízkosti mostu, 
jenž je součástí silnice I/19. -svj-

Madona
Téměř nerudovskou otázku „kam s  ní?“ řeší 
nyní Osadní výbor v  Jiříkovicích. Jedná se o 
dřevěnou sošku madony z  18. století. „Soška 
byla kdysi umístěna v  místní kapličce a je nej-
starší památkou obce,“ uvedla předsedkyně 
osadního výboru Ilona Komínková. Vzhledem 
k tomu, že Jiříkovice jsou místní částí Nového 
Města, patří dřevěná skulptura městu. Z  to-
hoto důvodu nemůže být například nabídnuta 
Horácké galerii, která spadá pod správu Kraje 
Vysočina. „Jedná se o majetek města, takže je 
možné tuto historickou památku zařadit pouze 
do sbírek Horáckého muzea,“ potvrdila Žofie 
Řádková z MěÚ.  -hzk-

Masopustní průvody procházely vesnicemi 
od nepaměti. Dnes už je možné je spatřit jen 
málokde. Jednou z  obcí, kde tradice dodnes 
nevymizely, jsou Petrovice. Maškary si tam 
daly dostaveníčko i letos. Harmonikář s  bube-
níkem udávali tón, maškary tancovaly, veselily 
se a také si užívaly pohoštění, které jim štědře 
nabízeli místní obyvatelé. Dnešní masopustní 
průvod se může oproti tomu někdejšímu po-
chlubit větší pestrostí. Není zapotřebí shánět 
tradiční masky. Dříve nesměli v  průvodu chy-
bět žid, medvěd, pantáta, myslivec, babka s ko-
šem, čarodějnice nebo smrtka. Petrovicemi ale 
tentokrát procházeli sněhuláci, mnich, Ferda 

Mravenec či rozverná koza. Dříve byl maso-
pust, nebo také ostatky, jak se na Novoměstsku 
častěji říkalo, slaven několik dní. Masopustní 
průvody probíhaly formou koledy. Maškary 
chodily dům od domu a dávaly jednotlivým 
stavením své požehnání. „Zapívaly a zatanco-
valy, vzaly do kola hospodyni. Za to dostávaly 
výslužku v podobě koblih nebo křehulí, které by 
se daly přirovnat k dnešním donutům. Obdaro-
vaní si je navlékali na hole. Sbíralo se také obilí 
a celá výslužka se nakonec musela zpeněžit. Za 
získané peníze se pak strojila merenda,“ po-
psal historik Miloslav Lopaur. I taneční zábava, 
neboli masopustní merenda, mívala svá jasně 

daná pravidla. „Mimo jiné se ten, který nechtěl 
tancovat, musel vykoupit. Zábava končila po 
půlnoci a poté se uskutečnilo symbolické po-
hřbívání basy. Všechny hudební nástroje se 
musely odmlčet, bujaré veselí skončilo a nasta-
la vážná doba, která trvala padesát dní,“ uvedl 
Miloslav Lopaur. S masopustem skončily mu-
ziky a zábavy. „Pohřbívání basy a masopustní 
merenda se konaly v úterý a s jejich ukončením 
začínalo padesátidenní období půstu. Ten kon-
čil až na Bílou sobotu před Velikonocemi. Kdysi 
se lidé v tomto období vyhýbali také svatbám a 
omezovala se provozní doba hospod,“ doplnil 
Miloslav Lopaur.  -hzk-

 Petrovičtí oživili tradice

noviny.nmnm.cz

Dubnové Novoměstsko má uzávěrku 15. břez-
na. Platí to i  pro soukromou inzerci. Ta je 
zpoplatněna následovně: 20 Kč za inzerát, 
150  Kč za vzpomínku, poděkování nebo bla-
hopřání. Fotografie vám naskenujeme a ihned 
vrátíme. Do schránek se dubnové číslo do-
stane od 29. do 31.  března. Prosíme ty, kteří 
ho dostávají pravidelně do schránky, aby si 
nechodili pro další vydání na IC. Nezbyde tak 
na další zájemce, kterým noviny nejsou do-
ručovány. Informace, připomínky a  náměty 
přijímáme v  IC na Vratislavově náměstí 114.

Příští číslo 
Novoměstska
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S profíky bychom na hřišti nevydrželi ani deset minut
Ragby je sport, jehož popularita stoupá po ce-
lém světě. MS, které se konalo na podzim minu-
lého roku, doslova nadchlo tisíce sportovních fa-
noušků i u nás. Vypadá to, že tento drsný sport 
se pomalu vrací do povědomí Čechů. Důkazem 
toho je i nově založený ragbyový oddíl v Novém 
Městě na Moravě. U jeho zrodu stál zakladatel 
ragby v Přelouči a bývalý reprezentant Jiří Mít. 

Jak se novoměstským Titánům podařila prv-
ní sezona?
Byla to taková přípravní sezona. Oddíl vznikl 
18. července na mé narozeniny. Od té doby 
jsme udělali kus práce a spoustu lidí to chytlo. 
Většina kluků už do toho dává srdce a já jsem 
za to moc rád.  To je taková typická vlastnost, 
kterou ragby má. Kdo se s ním seznámí, rych-
le mu propadne. Je to skvělý sport. V oddíle 
máme i několik starších mužů, kterým je přes 
čtyřicet let. Ti mi říkali, že měli vždycky sen 
si ragby zahrát, ale nedoufali, že se jim splní, 
protože neměli kde. Jsem moc rád, že jsme jim 
to mohli umožnit. Hrají teď s námi a jsou pev-
nou součástí oddílu.

Kolik mají Titáni dnes členů
V oddíle je dnes 56 členů. 31 žáků a zbytek do-
rost a muži. Máme tři trenéry, většinou bývalé 
hráče ragby. Uvítáme ale každého, kdo by měl 
zájem si zahrát, členy přijímáme stále. Oddíl 
potřebuje hlavně mládež, to je jeho budouc-

nost, ale vítáni jsou i muži. Stáří totiž nehraje 
roli, v týmu se při hře uplatní každý. 

Co čeká novoměstské Titány na jaře? 
Přípravné zápasy. Bude jich sedm nebo osm. 
V březnu nás čeká utkání v Českých Budějo-
vicích a v Přelouči. Musíme zjistit, jak jsme na 
tom herně, a musíme makat na fyzičce, proto-
že na podzim vstupujeme do ligy.

V jaké soutěži budou Titáni hájit barvy No-
vého Města? 
No, samozřejmě že zatím v té nejnižší. V druhé 
lize. Ale věřím, že se brzy dostaneme dál.

V jaké kondici je v současnosti české ragby?
Ve špatné. Za světem jsme o čtyřicet let po-
zadu. Když jsem hrál já před čtyřiceti lety, 
tak to vypadalo dobře. Gruzii, která dnes 
hraje na MS, jsme poráželi, s Francií jsme 
prohrávali jen o dvacet bodů. Komunismus 
ale ragby nepřál a sport začal stagnovat. V 
poslední době ale cítím opět čerstvý vítr a zá-
jem o ragby roste. Titáni jsou toho důkazem. 
Moc se mi líbí i solidarita ostatních oddílů, 
které nám darovaly mnoho věcí a vybavení. 

Má u nás ragby budoucnost? 
Rozhodně. Je akorát potřeba čas. Ragby je po 
fotbale a basketbalu třetí nejoblíbenější sport 
na světě a jeho popularita stále roste. Ragby 

bude například na olympiádě v Riu a zápasy 
z větších soutěží vysílají už i naše televize. 

Co se vám na ragby líbí nejvíce? 
Týmovost a z ní vyplývající čestnost. Ta je 
v ragby ohromně silná. Ochota obětovat se pro 
spoluhráče s vědomím, že on to pro vás udě-
lá taky. Ragby je fyzicky velmi náročné a to ty 
kluky tmelí dohromady. Ragby vás pohltí a je 
to běh na dlouhou trať. I když má hráč talent, 
trvá to řadu let, než o něm lze říci, že je dobrý 
ragbista. Možná i proto  na světové úrovni hra-
jí často hráči, kterým je přes čtyřicet. 

Jak moc je ragby nebezpečné? Na první po-
hled to vypadá, že dost! 
Ragbista musí být trénovaný. Pokud je fyzicky 
připraven, nebezpečné to není. Je ale nutná 
perfektní rozcvička a příprava před každým 
zápasem i tréninkem. Výhodou je, že při hře 
každý hráč ví, co ho čeká, a je na ten kontakt 
s protihráčem připraven. Jeho tělo a svaly jsou 
zpevněné, a úrazy proto nejsou paradoxně tak 
časté jako v jiných sportech.  Třeba v kopané, 
když vás někdo fauluje, většinou to nečekáte 
a následky mohou být horší. Ragbyové zápa-
sy, které vidíme v  televizi, jsou ale na špičko-
vé úrovni a s tím, jak hrajeme ragby u nás, se 
nedají srovnávat. Ti hráči jsou fyzicky na zcela 
jiné úrovni a s nimi bychom na hřišti nevy-
drželi ani deset minut. více na rctitani.cz -kb- 

I sportovci ctí jízdní řád přírody a nastal čas, 
kdy budou muset odložit lyže, hůlky, brusle a 
vše, co je potřeba na sněhu a ledu.  Pro ty, kdo 
závody organizují, naopak nastává čas bilan-
cování. Výjimkou nejsou ani pracovníci novo-
městské Vysočina Areny. Letošní zima pro ně 
byla obzvláště hektická, a tak se těší na trochu 
odpočinku, jak potvrzuje člen organizačního 
výboru Jan Skrička. „Sezona byla trochu nety-
pická, protože se nám sešlo více akcí najednou. 
Hostili jsme evropský pohár v biatlonu IBU Cup 
a čtrnáct dní nato Světový pohár v klasickém 
lyžování - Zlatou lyži. Mimo to tu byly menší 
akce každý víkend. Jako lokální pořadatelé, kte-
ří zajišťují veškeré aspekty těch závodů, jsme 
měli opravdu dost práce. Vysočina Arena je ale 
na světové úrovni, ve světě není moc sportovišť, 
které by měly modernější infrastrukturu, a jsme 
na podobný nápor připraveni,“ říká Skrička. 
Díky zásobníku sněhu, který ve svých útrobách 
v současnosti skrývá 40 tisíc kubíků sněhu, se 
do budoucna neobává ani nepřízně počasí. „Na 

Světový pohár v biatlonu, který se tu odehraje 
příští zimu, jsme připraveni,“ dodává Skrička. 
A přípravy ve Vysočina Areně pomalu směřují i 
k hlavní události letní sezony - MS v horských 
kolech, které začne 29. června. „Dokončujeme 
jednání s partnery a je v podstatě jisté, že se nám 
závody podaří ufinancovat. To je myslím velmi 
důležité. Také dokončujeme program, ve kte-
rém chceme klást důraz na to, aby se návštěvní-
ci dobře bavili i mezi jednotlivými závody a aby 
se bavili po celou dobu MS,“ říká šéf organizač-
ního výboru Petr Vaněk. Závody potrvají pět dní 
a organizátoři počítají s tím, že je za tu dobu 
navštíví až 70 tisíc lidí. Není divu, závody v No-
vém Městě byly pětkrát vyhlášeny jako nejlepší 
v celém seriálu Světového poháru. „Mistrovství 
má v sobě velký potenciál. Areál je výborně při-
praven a je velmi dobře přístupný jak pro týmy 
závodníků, tak pro publikum. A tím hlavním 
důvodem, proč bude i letošní mistrovství určitě 
skvělé, je to, že máme hodně favoritů na medai-
le,“ dodává Vaněk.  -kb-

Lyže a kola ve Vysočina Areně

O permanentku na MS
 v horských kolech v hodnotě 

1 000 kč

Ve spolupráci s organizačním týmem MS 
pro vás máme soutěž!

Odpovězte na soutěžní otázku . 
Ze správných odpovědí vylosujeme

 každý měsíc 5 výherců.

Otázka pro tento měsíc zní:

Kolikrát se ve Vysočin Areně 
konal závod Světového 

poháru MTB?

Svoje odpovědi pošlete do 15. 3. na 
ms-soutez@nmnm.cz 
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CROSS-
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Ve dnech 6. - 7. února proběhly ve Skiareálu Ka-
rolinka na Valašsku územní kvalifikační závody 
žactva (tzv. ÚKZ) ve slalomu a obřím slalomu. 
Pojaty byly jako mistrovství Moravy a  Slez-
ska. Na závody vyrazili poměřit síly členové 
novoměstského Sportovního klubu a  studenti 
Gymnázia Vincence Makovského - bratři Ja-
kub a Petr Zítkovi. Naši závodníci se rozhodně 
v  silné konkurenci neztratili. V  sobotu se jely 
závody ve slalomu, kde drobná chyba vyřadila 
Petra Zítka z  dalších bojů už v  1. kole. Jakub 
ale v  kategorii mladších žáků 1. kolo dokončil 
s rozdílem tří desetin na 2. místě. Ve 2. kole si 
víc věřil. Odstartoval s  větší agresivitou a  jeho 
razantní, plynulá jízda ho přivezla s více jak vte-
řinovým náskokem na celkové 1. místo. V neděli 
byl na programu obří slalom. Mladší žáci jeli 
tentokrát pouze jedno kolo, které bylo značně 
vyrovnané. Na téměř kilometrové trati s  převý-
šením přes 200 metrů se první tři závodníci vešli 

do čtyř setin sekundy. Kuba tak dojel na nád-
herném 2. místě. Petr ve velmi silné konkurenci 
starších žáků dokončil 1. kolo na 8. místě. Ve 2. 
kole ho však čekala značně rozbitá trať, která si 
vybrala daň. Petrovi se v  jednom místě podaři-
lo vjet do nahrnutého sněhu a to jej definitivně 
vyřadilo z  boje o  první pětku. Svou bojovností 
a  jinak čistou jízdou si nakonec vyjel 10. mís-
to. Oběma klukům patří velký dík za úspěšnou 
reprezentaci SK. Potvrdili tím vynikající formu, 
kterou předvedli už v  lednu jako nejúspěšnější 
účastníci alpských disciplín za Kraj Vysočina 
na Hrách  VII. zimní olympiády dětí a  mládeže 
na Klínovci. Tam nejlepšího umístění dosáhli ve 
slalomu, když Jakub v mladších žácích skončil 
na 4. místě a Petr v silné konkurenci reprezen-
tantů ČR na 10. místě. Sourozencům Zítkovým 
gratulujeme a velký dík posíláme na Harusák za 
to, že nám bratři Klapačovi umožňují trénování 
na „novoměstském ledovci“. -T. Pojezný, SK-

Mistrovské jízdy Jakuba Zítky 

V  plném proudu je příprava novoměstských 
fotbalistů na jarní část divize D. Za sebou mají 
první přípravné zápasy. V  nich si připsali cen-
nou remízu s třetiligovou Třebíčí (2:2), prohru 
s druhým týmem Chrudimi (1:3) a výhru si vy-
stříleli proti jednomu z  jarních soupeřů Ždírci 
nad Doubravou (3:1). První jarní utkání čeká 
novoměstské fotbalisty 20. března. Před domá-
cími fanoušky zabojují o  potřebné body s  muž-
stvem Kozlovic.  -mah-

Fotbalisté pilují
formu 

Hry  VII. zimní olympiády dětí a  mládeže 2016 
zavítaly ve dnech 17. až 22. ledna do Ústeckého 
kraje. Za Kraj Vysočina bylo nominováno 8 mla-
dých biatlonistů z  SK Nové Město na Moravě. 

Celoroční dřina pod trenérským vedením Mi-
chaely Buchtové, Miloše Buchty, Gábiny Buch-
tové a Petra Holka byla právem zúročena získa-
nými medailemi a dalšími cennými umístěními. 
Nejlépe se vedlo Karolíně Špinarové, která pro 
Vysočinu získala zlatou medaili v  rychlostním 
závodě klasicky. Pro bronz si ve stejném závodě 
doběhl Michal Zaoral.  V  závodě s  hromadným 
startem volně si bronzové medaile odvezli Vero-
nika Černá a Jonáš Mareček. Poslední závodní 
den medailovou sbírku obohatily štafety dívek 
i  chlapců. Tu nejcennější si vybojovala štafeta 
chlapců ve složení Jonáš Mareček, Michal Za-
oral a  Josef Kabrda. Štafeta děvčat ve složení 
Karolína Špinarová, Martina Křížovičová a  Ve-
ronika Černá získala stříbrnou medaili. Ani 

ostatní nezklamali. Čtvrté místo vybojovali Ve-
ronika Černá a Jonáš Mareček, 6. místo patřilo 
Karolíně Špinarové, Martině Křížovičové a Jose-
fu Kabrovi. Tadeáš Otava si doběhl pro pěkné 
7. a 11. místo, Veronika Novotná skončila na 8. 
a 10. místě. V celkovém bodování krajů si za bi-
atlon odvezly dívky první a chlapci druhé místo. 
Celková bilance 15 získaných medailí ze všech 
sportů znamenala pro Kraj Vysočina celkové 
10. místo mezi kraji. Z  toho 6 medailí dovezli 
biatlonisté z našeho klubu. Ocenění patří nejen 
dětem, ale i  jmenovaným trenérům a dobrovol-
ným servismenům Karlu Otavovi a  Martinovi 
Černému. Výborné výsledky na olympiádě dětí 
a mládeže potvrdily, že Kraj Vysočina je krajem 
biatlonu.  -nmnm-

Představení na zimní olympiádě 

Sezona se střeleckému klubu v Novém Městě na 
Moravě vydařila. Brněnského Poháru RSCM se 
účastnil Petr Dufek ml. V kategorii vzduchová 
puška junioři obsadil celkové 19. místo. Do dal-
šího závodu, kterým byl pohár AVZO v Horní 
Cerekvi, nastoupili dva naši závodníci. V  kate-
gorii puška do 14 let vleže zvítězila Leona Libro-
vá a v obdobné kategorii do 12 let se na 12. místě 
umístil Filip Lukeš. Ve Velké ceně Bystřice nad 
Pernštejnem si Leona Librová vystřílela 4. mís-

to a Petr Dufek ml. 7. místo. V závodě se dařilo 
mužům a ženám v kategorii pistole. Pavel Poul 
se umístil na 5. místě a místo za ním obsadil Petr 
Dufek. Marii Dufkové patřilo 2. místo. Těžkým 
závodem s velkou konkurencí je každoročně 
Velká cena SSK Slatina Brno, kde ve svých kate-
goriích Leona Librová i Filip Lukeš brali shodně 
13. místa a Jan Dufek v kategorii puška vleže do 
12 let se umístil na 15. místě. V kategorii vzdu-
chová puška ženy se dařilo Michaele Markové, 

jež si vystřílela bronzovou příčku. Dobře mířil 
i dorostenec Petr Dufek ml., který si přivezl 10. 
místo. V Přeboru Kraje Vysočina se v první pětce 
umístili jak Michaela Marková, tak Petr Dufek 
ml. Nejmenší puškaři do 12 let - Jan Dufek a 
Filip Lukeš - vystříleli 19. a 23. místo a na 11. 
místo dosáhla Leona Librová. Závod se vydařil i 
mužům a ženám střílejícím ze vzduchové pistole. 
Marie Dufková byla bronzová, Pavel Poul a Petr 
Dufek st. obsadili 12. a 13. místo.  -red-

Střelci bodují

Vedení fotbalového klubu FC Vysočina Jihlava 
ocenilo fotbalové naděje. Mezi nimi byl i  od-
chovanec SFK Vrchovina Jakub Novotný. Nejen 
svými výkony se zařadil mezi tři nejlepší hráče 
v  kategorii U13. „Trenéři mládeže a  sportovní 
vedení klubu při svém výběru nezohledňovali 
pouze sportovní výkon hráče, ale též jeho pří-
stup k  tréninku, chování v  kolektivu a  plnění 
studijních povinností. Potřebujeme komplexně 
připravené fotbalisty, kteří budou v  dospělosti 
připraveni pro vstup do sportovního, ale i  spo-
lečenského prostředí,“ objasnil kritéria výběru 
hráčů sportovní manažer mládeže FC Vysočina 
Josef Morkus.  -mah-

Jakub Novotný 
mezi oceněnými

Letošní zima zdá se nám poněkud podivná. Ani 
tato skutečnost nám však nebrání rozvíjet do-
vednosti v zimních sportech. Podmínky ve Vy-
sočina Areně jsou dostačující, a tak využíváme 
každé možnosti k tréninku techniky a získávání 
zkušeností na běžkách. Starší děti krouží i ně-
kolik kratších kol v lese, poté pilují techniku na 
stadionu a nevynechají ani soutěže. Mladší se 
prvními krůčky a pády prokousávají k nejvytou-
ženější odměně - cestě do lesa a zpět. Síly pak 

všichni mohou změřit při závodech, ve kterých 
již tradičně sklízí děti z naší přípravky úspěchy. 
Jedná se jak o závody ČMP s velkou konkurencí, 
tak o závody párkové určené široké veřejnosti.  
Přípravu doplňujeme gymnastikou, míčovými 
sporty a závodivými hrami v tělocvičně. Tyto tré-
ninky navštěvuje díky dostupnosti nejvíce dětí a 
všechny odchází vydováděné a spokojené. I kdy-
by byl úsměv na jejich tváři jediným výsledkem 
našeho úsilí, stojí to za to!  Trenérky ŠSK

Zima nás nezastaví



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. 

Vernisáže a akce: 

sobota 17. března 2016 v 19.30 do 21 hodin
Se smyčcovým kvartetem napříč světem
Koncert smyčcových kvartet. Uslyšíte výběr z 
tvorby Johanna Sebastiana Bacha, Francesca 
Manfrediniho, Edvarda Griega a dalších. 

sobota 19. března 2016 od 9 do 13 hodin
Otevřené velikonoční tvoření. Můžete si vy-
zkoušet uplést pomlázku, nazdobit kraslice vos-
kem, vyvrtat madeirové kraslice nebo vytvořit 
vejce ala sochař. Cena 20 Kč 

sobota 19. března 2016 od 15 do 16 hodin
Pohádka O Budulínkoví – loutkové představení 
hrané tradičními marionetami. Představení je 
vhodné pro diváky od 3 do 99 let. Vstupné je 50 
Kč pro děti i dospělé.

čtvrtek 31. března 2016 v 17 hodin 
Jiří Židlický. Horácká galerie vás zve na vernisáž 
výstavy kreseb Jiřího Židlického. Asi padesátka 
kreseb ze soukromé sbírky bude představena 
v zámecké arkádě, výstava je také prodejní.  
Těšíme se na vás v Horácké galerii. 

Více informací na www.horackagalerie.cz 
nebo na FB: horackagalerie.nmnm
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Z matriky
narozené děti
15. 1. Elena Dvořáková
24. 1. Karolína Řezáčová
27. 1. Jakub Bena
28. 1.  Lucie Kosárová
  7. 2.  Jakub Hudeček

manželství
30. 1. Eva Hrabincová, Miroslav Bětík

jubilanti
  7. 3. Josef Kopáček  87
  8. 3. František Zelený  87
  8. 3. Dagmar Šafrová  75
11. 3. Zdeňka Jindrová   86
12. 3. Božena Švehláková 86
12. 3. Marie Janů 87
25. 3. Ludmila Bartoňová 80
30. 3. Karel Dostál 75
31. 3. Emil Kovář 89
31. 3. Vladislav Palát  87

úmrtí
15. 1. Marie Jenerálová (Nové Město, 1928)
25. 1. Jaroslava Weigelová (N. Město 1925)
26. 1. Dagmar Lemperová (Olešná, 1935)
30. 1. Pavel Krištof (Nové Město, 1945)
31. 1. Miluška Prášilová (Nové Město, 1935)
  1. 2. Antonín Vašík (Olešná, 1920)
  7. 2. Jan Prášil (Nové Město, 1930)
10. 2. Miloslav Zábrš (Nové Město, 1932)
10. 2. Miroslav Svoboda (Nové Město, 1929)

Významná březnová výročí

28.3.1946 zemřel v Praze J. F. Svoboda, národo-
pisný badatel, zasloužil se o vybudování Horáckého 
muzea, 70. výročí úmrtí (narozen 11.2.1874 v 
Moravských Budějovicích)

Stomatologická pohotovost

Horácká galerie

5.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
6.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
12.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
13.3.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545 
19.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
20.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
26.3. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 
4/1699, Žďár nad Sázavou, 566 690 131
27.3. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 172, 
566 575 210
28.3. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 
858
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Minibazar

Kino v KD

Klub seniorů

20. 3. / 16:00
Hotel Transylvánie 2
Pokračování oblíbeného animáku pro děti. 
vstup:40 Kč 

22. 3. / 20:00
Stále spolu + beseda s režisérkou
Úspěšný dokument o svérázné rodině. 
vstup: 50 Kč

7.3. Kavárnička
Slavíme s harmonikou svátek žen. Jídelna DPS,  
15 – 17 hod.
14.3. Cestopisné video
Jídelna DPS,  15 – 17 hod.
21.3. Čtení a povídání o zdraví a zdravé výživě
Jídelna DPS,  15 – 17 hod.   
Nezapomeňte - členské příspěvky se platí do 
konce března.

Poděkování

Koupím dům min. 4+1 se zahradou v NMnM 
nebo okolních obcích, případně stavební poze-
mek. Platba hotově. Tel.: 734 899 611.
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 NMnM. Tel.: 777 
757 500. 
Pronajmu dlouhodobě garáž pod zahradnic-
tvím. Tel.: 732 484 649.
Koupím byt 2+1, 3+1 (nebo i pronájem). Tel.: 

739 901 135.
Koupím garáž v lokalitě Holubka. Tel.: 608 724 
448.
Vyměním byt 2+1, 57 m², ulice Drobného, 1. 
patro – přízemí, po kompletní rekonstrukci, 
nově vybaveno za byt na ulici Budovatelů, 
naproti KD nebo pod nemocnicí. Tel.: 608 613 
598.
Prosím toho, kdo našel v Městských lázních 
zahnutý zub na koženém pásku, o vrácení. Je 
to dárek – srdeční záležitost. Děkuji. Tel.: 602 
888 914.
Prodám benzinový kultivátor MS 07 výkon 
4,8 KW s příslušenstvím - vozík, kombinátor 
07, bubnová sekačka, obracecí pluh, závaží, 
návleky na kola, vyorávač brambor, sestava 
rotavátoru, pluh. Nová jednotka. Cena 25 000 
Kč. Tel.: 732 484 649.
Prodám byt 2+1 ve Žďáru nad Sázavou (2 
sklepy, možnost podkrovní vestavby). Tel.: 737 
636 379.
Prodám jiřiny nízké i vysoké „Holandsko“, 
nejpozději do 15. 4. Levně. Horní 515, NMnM. 
Tel.: 605 141 230.
Pronajmu byt 1+1 v klidné lokalitě NMnM. 
Nekuřák podmínkou. K nastěhování ihned. 
Tel.: 605 935 521.
Prodám 4 ks pneu 15“ - 195/60 R15 (Ford 
Fusion) za 400 Kč/ks. Koloběžku – festovní, 

pro těžší váhy – levně. Pracovní stůl – ponk, 
rovněž festovní, cena dohodou. Psací stůl – 
nutno vidět. Tel.: 720 102 469.
Rodina s dětmi koupí zahradu v okolí NMnM. 
Děkujeme za nabídky. Tel.: 730 618 517.
Nabízím do dlouhodobého pronájmu jedno-
pokojový byt ul. Pavlovova, přízemí, původní 
jádro, linka nová, dům po revitalizaci. Tel:. 739 
356 357.
Prodám levně kvalitní elektrické přímotopy 
Stiebel Eltron – 2 000 W – 2 kusy, 1 000 W – 2 
kusy, i jednotlivě. Tel.: 737 418 096. Volat po 
15.00 hod. 
Prodám staré nástěnné závažové hodiny. Tel.: 
566 616 464 nebo 728 750 602.
Mladá rodina hledá byt 3+1 nebo větší v osob-
ním vlastnictví v NMnM. Prosím nabídněte. 
Tel.: 604 935 776.
Nabízím domácí pomoc: výpomoc seniorům, 
úklid, žehlení, doučování dětí. Kontakt: 728 
551 821, mail:domaci-pomoc@seznam.cz. 
Koupím staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.: 
721 469 234
Prodám dveře borovice masiv ze dvou 
třetin prosklené á 800 Kč. Rozměry 80/193 a 
80/195,5. Tel.: 737 418 096. Volat po 15.00 
hod.

Scházíš nám, ale v srdcích zůstáváš. Dne 4. 3. 
2016 uplyne 5 let od úmrtí pana Bohuslava 

Běhounka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
 

Nikdy nezapomenou manželka, děti s rodinami, 
sourozenci a přátelé.

Vzpomínka

Program Mateřského centra

Dne 9. února by 
oslavil 72. narozeniny 
pan František Žák ze 

Zubří, 5. února jsme si 
zároveň připomněli již 

třetí smutné výročí jeho 
odchodu. Kdo jste ho 

znali a měli rádi,  prosíme, 
vzpomeňte s námi. 

Rodina

Vzpomínka

Rok za rokem ubíhá, čas 
prý rány hojí, vzpomínky 
na Tebe však stále stejně 
bolí. Dne 25. února 2016 

uplynul čtvrtý rok odchodu 
našeho milovaného 

manžela, tatínka a dědečka, 
pana Cyrila Proseckého.

S láskou vzpomínají manželka a synové s 
rodinami.

Vzpomínka
Na tomto místě budeme pro vás každý měsíc 
zveřejňovat novinky z Městských lázní. 

Velikonoční víkend
pátek 25. až pondělí 28. března: velikonoční 
překvapení pro každého + 10% sleva na zá-
žitkovou koupel

MDŽ
10% sleva na masáže, solárium a cvičení s 
trenérem

Až do 13. března (po dobu jarních prázdnin 
v České republice) bude každý den wellness 
otevřeno od 10 do 21 hod. V úterý od 10 do 
18.30 je Saunový svět vyhrazen pro muže, ve 
čtvrtek od 10 do 18.30 pro ženy. V ostatní 
dny a časy je sauna smíšená. 

V březnu si můžete dopřát kromě již dříve 
nabízených zážitkových koupelí také konop-
nou lázeň.

Veškeré informace o Městských lázních 
najdete na lazne.nmnm.cz.

Městské lázně

MC každé pondělí: otevřená herna od 9.00 do 
11.30 hod, a to 7.4., 14.4., 21.4.
každé úterý: program od 9.30 hod. 
1.3.   Keramika s Leou
8.3.   Tvoření s Monikou
15.3. Hrajeme si s Lenkou
22.3. Hudební hrátky s Míšou
29.3. Výroba pomazánek – jarní pochoutky
Trdlohrátky v MC
každý čtvrtek 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.
1. skupina od 8.30 hod.
2. skupina od 10.00 hod.

V době od 6. 1. do 27. 1. 2016 jsem byla 
hospitalizována v novoměstské nemocnici 
na chirurgickém oddělení s velmi závažnou 
diagnózou. Chci touto cestou z celého srdce 
poděkovat kolektivu na ARO, JIP a chirurgii za 
vzornou a obětavou péči v pooperačním období. 
Můj největší dík patří MUDr. Lokvencovi, který 
mi svým rozhodným a odborným přístupem 
zachránil život. Vděčná pacientka Drahoslava 
Pustinová z Pohledce

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, 
že se dne 18. ledna 2016 přišli naposledy 
rozloučit s Mgr. Františkem Vyplašilem. Dík 
patří také řediteli Mgr. Jiřímu Maděrovi a dalším 
přítomným pedagogům novoměstského 
gymnázia, dále členům oddílu kopané, děkanu 
Janu Daňkovi za jeho procítěná slova, p. 
Kopáčkovi a p. Dvořákovi za důstojný průběh 
pohřbu. Manželka s rodinou

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc 
všem zaměstnancům Domácího hospicového 
centra v NMnM,  členům SDH v NMnM, 
vedení společnosti Enpeka Žďár nad Sázavou, 
panu děkanovi Daňkovi a všem přátelům a 
známým, kteří se přišli rozloučit dne 15. 1. 2016 
s manželem Pavlem Hublem. Zároveň děkujeme 
za projevení upřímné soustrasti a květinové dary.   
Manželka a rodina

Vzpomínka

Dne 13. 2. 2016 
uplynuly dva roky od 
úmrtí pana Františka 

Jaitnera. Všichni, kdož 
jste ho znali a měli 

rádi, věnujte prosím s 
námi společnou tichou 

vzpomínku. Rodina

Vzpomínka

Odešel jsi tak náhle a tak 
mlád, že jsi nám nemohl 
ani sbohem dát. Dne 10. 

března 2016 by se dožil 43 
let pan Michal Zajíček z 

Radňovic. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou 

vzpomínají syn David s 
maminkou, bratři s rodinami a maminka.

Vzpomínka

Dne 11. března uplyne 
20 let, co nás navždy 

opustil pan MUDr. 
František Straka. 

Věnujte mu spolu s 
námi tichou vzpomínku.  

Manželka s rodinou

Kdo v srdci žije, neumírá
Dne 27. března 2016 
uplynou čtyři roky, co 
nás navždy bez slůvka 
rozloučení opustil pan 

Miloš Gregor z Nového 
Města na Moravě. 

Vzpomíná manželka a 
dcery s rodinami.

Vzpomínka

Kdo vás znal, jen v dobrém vzpomene, kdo vás 
měl rád, nikdy nezapomene. Dne 11. března 

2016 vzpomeneme nedožitých 85 let naší 
maminky a babičky, paní Marie Svobodové z 
Pohledce. Dne 23. března uplyne již 25 let, co 

nás opustil tatínek a dědeček, pan Josef Svoboda 
z Pohledce. Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
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NOVOMĚSTSKO
Jazzoví mágové v Novém Městě
Po skvělém koncertě kapel Blue Effect a 5P Lu-
boše Pospíšila, kteří nám v  únoru ukázali, jak 
se má hrát bigbít, čeká kulturní dům v březnu 
lehká změna žánru. Vysoko nastavená hudební 
laťka přitom rozhodně zůstane tam, kde je. Ve 
středu 16.  3.  ve velkém sále kulturního domu 
vystoupí od 19:30 jeden z nejlepších světových 
jazzmanů, český kytarista Rudy Linka. Zakla-
datel festivalu Bohemia Jazz si tento žánr za-
miloval už v 60. letech. Hru na kytaru studoval 
na Pražské hudební konzervatoři. V  80. letech 
emigroval do Švédska, ale i  zde se naplno vě-
noval hudbě. Seznámil se tam s  americkým 
baskytaristou Redem Mitchellem a ten ho dopo-
ručil na Berklee College of Music v americkém 

Bostonu. Od roku 1986 žije Rudy Linka v New 
Yorku a stal se z něj jeden z předních jazzových 

kytaristů současnosti. Vystupoval s  řadou vyni-
kajících umělců a  vydal několik úspěšných alb. 
Na koncert vás zve společnost Musicus. Druhý 
březnový koncert je věnován bluesu. V  prosto-
rách K  clubu zahrají 18.  3.  Erich Boboš a  Ma-
rek Wolf. Skvělé hudebně vybavené duo, které 
posouvá hranice žánru. Blues v jejich podání je 
hravé, plné netradičních postupů, ale přitom 
zůstává čistokrevným bluesem. Jejich deska In-
version vyhrála v roce 2014 ocenění v kategorii 
Nejlepší bluesové CD roku. Skvělý, temný zpěv 
a  foukací harmoniku Ericha Boboše výborně 
doplňuje kytara Marka Wolfa, a to je kombinace, 
kterou si nesmíte nechat ujít. Koncert začíná od 
20:00 hod.   -kb-

19. března v kulturním domě vystoupí divadelní 
spolek českých krajanů z Vídně - Vlastenecká 
omladina. V Novém Městě uvedou muzikál My 
Fair Lady, se kterým sklidili velký úspěch nejen v 
Rakousku. To ale není jediný důvod, proč se na je-
jich představení přijít podívat. Spolek loni oslavil 
130 let svého trvání, a je tak živým připomenutím 
společné česko-rakouské historie. Jak skupina 
funguje dnes v 21. století nám prozradili režisér 
Viktor Vaďura a představitelka hlavní role Kate-
řina Andrejsová. 

Spolek VOmladina už ve Vídni působí od 
roku 1885. Co víte o jeho vzniku? 
Viktor Vaďura, režisér: Tehdy tam žilo velmi 
mnoho Čechů. Říká se, že Vídeň v té době byla 
největší české město. V Praze žilo 400 tisíc Če-
chů, zbytek byli Němci a ve Vídni žilo Čechů 
asi tři čtvrtě milionu. V té době tam přišli také 
moji předci. Různé spolky a sdružení byly tehdy 
velmi populární, v tomto období byl založen na-
příklad i vídeňský Sokol. Českých divadelních 
spolků tam tehdy bylo asi osm a do dnešního 
dne se dochoval jen ten náš.

Zůstal vám i název - Vlastenecká omladina?
Viktor Vaďura: Ano, název je stejný, akorát se 
nyní více používá zkratka VOmladina..

Jak jste se k VOmladině dostal vy? 
Viktor Vaďura: U nás v rodině bylo zvykem, že 
se chodilo každý týden do českého divadla. A 
když jsme nemohli jít, koupili jsme alespoň líst-
ky. Měli jsme také stálá místa, ve 14. řadě 13, 
14, 15. To si pamatuju do dneška. Já jsem tam 
chodil od tří let. V roce 1968 jsem se poznal se 
svojí ženou a ona hrozně chtěla hrát. A protože 
já jsem ty lidi všechny znal, byli to přátelé mého 
otce, tak jsem jí to dohodl. A sám jsem se také 
přidal. Členy VOmladiny jsme už 46 let. Je to 
pro nás kus života. 

Takže VOmladina není pouze divadelní spo-

lek, to je něco jako komunita?
Viktor Vaďura: Dříve to tak bývalo, dnes už je 
to trochu slabší. Dost často se totiž stávalo, že 
mladí členové si vzali někoho, koho divadlo 
nezajímalo, a v rodině potom neudržovali ani 
češtinu. A ta návaznost se přerušila

Vy se v rodině snažíte mluvit česky? 
Viktor Vaďura: U nás se vychovávalo dvojjazyč-
ně. Náš syn si vzal za ženu Rakušanku, která 
česky neumí. Vnuk, kterému je pět, už ale ho-
voří česky skvěle. 

Nesmíme ale zapomenout na představení, se 
kterým se chystáte do Nového Města. S režií 
vám pomáhala i Kateřina Andrejsová, před-
stavitelka hlavní role. Je to tak?
Kateřina Andrejsová: Ano, dělali jsme to spo-
lečně. S tím nápadem hrát My Fair Lady přišel 
Viktor. Je to náročné představení a my jsme ni-
kdy nic takového dříve nehráli. Většinou jsme 
uváděli komedie od různých autorů. Musela 
jsem kvůli němu navštěvovat i hodiny zpěvu. 
Premiéru jsme měli před pěti lety, ale protože 
slavíme 130leté jubileum, tak jsme to oprášili a 
vrátili jsme se k tomu. 

Proč jste zvolil zrovna My fair Lady? 
Vikor Vaďura: Já měl vždycky blízko k hudbě, i 
když profesí jsem strojní inženýr. Aby se mi ten 
kus líbil, musí mít tři hlavní faktory. Hezké pís-
ně, zajímavý děj, nesmí to být úplný nesmysl, a 
zajímavé choreografie. My Fair Lady toto spl-
ňuje na sto procent. Vzpomínám si, že začátky 
nebyly růžové. Většina herců říkala, že jsem se 
zbláznil. Já jsem se taky často vztekal, ale vý-
sledek stojí za to. Máme skvělé ohlasy. Je to ob-
divuhodné a musím všem poděkovat, protože 
herci zkouší po večerech, když se vrátí z práce. 

Všichni herci ve VOmladině jsou vídeňští 
Češi? 
Viktor Vaďura: To už ne. Z té původní menšiny 

je tam se mnou už jen pár lidí. Většina jsou poz-
dější emigranti, třeba jako moje žena, která při-
šla do Rakouska v roce 1968. No a část herců ve 
Vídni třeba jen pracuje, nebo studuje. To je pří-
pad i Kateřiny. Ta skupina se stále proměňuje.

Já o vás vím, že pocházíte z Dolní Rožínky. 
Jak vás vítr zavál do VOmladiny?
Kateřina Andrejsová:Já jsem jela do Rakouska 
studovat, když mi bylo 15 let. Tam jsem nara-
zila na soubor a byla jsem moc ráda, protože 
se vám v cizině moc často nestane, že potkáte 
někoho, kdo mluví vaší řečí a ještě v ní hraje 
divadlo. 

Čemu se ve VOmladině ještě věnujete kromě 
divadla? 
Viktor Vaďura: Děláme věcí! Pořádáme Miku-
lášskou Merendu, maškarní plesy, s manželkou 
pořádáme taneční pro českou menšinu. Snaží-
me se, aby spolek žil dál.  -kb-

V  Horácké muzeum zahájíme v  březnu dvě vý-
stavy. V úterý 8. března v 16.00 se ve vestibulu 
koná vernisáž leteckých fotografií Novoměst-
ska, které z motorového paraglidu nafotil Mar-
tin Drápalík a na vernisáž si připravil promítání 
a povídání o paraglidingu. Ve čtvrtek 10. března 
se můžete těšit na zahájení výstavy Bohdana 
Čuhela  – makrofotografie na pomezí abstrakt-
ních obrazů. Na vernisáži zazní violoncella 
Vojtěcha a Ireny Havlových a zatančí švýcarský 
tanečník Thomas Mettler. Výstavy potrvají do 
1. května. -red-

Krajiny zblízka
i zdálky

Erich Boboš Procházka 

Rok se s  rokem sešel… a  znovu si vás dovolu-
jeme pozvat na naší domovskou scénu do KD 
v Novém Městě na Moravě. Po loňské, troufáme 
si neskromně říci, úspěšné sezoně, kdy jsme pro 
vás odehráli Bylo nás pět, přicházíme znovu. Na 
letošní hru si oblečeme kostýmy ze 70. let mi-
nulého století. Sehrajeme pro vaši potěchu hru 
na námět klasické filmové komedie Jak utopit 
doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. 
Psát, o čem film je, by bylo tak trochu jako nosit 
dříví do lesa. Jak jsme se na divadelních prknech 
vypořádali s úskalím filmových triků a proměn, 
přijďte posoudit sami. „Vodnická hra“ nám dala 
zabrat, poprali jsme se s ní - snad dobře. Byla 

to velká výzva pro všechny členy souboru, ale 
především pro našeho „rejžu“. S divadelní verzí 
této půvabné komedie se nesetkáváme u ochot-
nických divadel příliš často. Naštěstí scénář 
nám zcela nezištně poskytlo Západočeské diva-
dlo z Chebu. My si ho, jak jinak, upravili podle 
našich představ. Hra bude, stejně jako loňská, 
plná písniček, humoru a pohody. Chcete-li ma-
lou ochutnávku v podobě videa nebo fotografií, 
najdete nás na facebooku  – Ochotníci z  Novo-
městska. Moc rádi vás uvidíme na některém 
z našich představení, a to 2. 4. v 18:00 hod., 3. 4. 
ve 14:00 a 18:00 hod., 15. 4. v 18:00 hod. a 16. 4. 
ve 14:00 a v 18:00 hod.  mp-

Ochotníci chystají premiéru

Píše se rok 2010. Na pódiu soutěže Česko Slo-
vensko má talent stojí drobný mladík, který se 
tváří nesměle. Vypadá to, že bude kouzlit. O ně-
kolik okamžiků později se jeviště otřásá smí-
chem. I zkušený a ostřílený komik Jan Kraus se 
nemůže udržet. Možná i proto se za chvíli ocitá 
jako „dobrovolník“ na jevišti a  kouzelník z  něj 
pohotově udělá zlatý hřeb vystoupení. V tu chví-
li se z Richarda Nedvěda stala hvězda. V soutěži 
Česko Slovensko má talent bavil publikum až 
do finále, kde mu vítězství vyfoukli cvičenci Dae 
Man. „V tu chvíli mě to mrzelo, protože jsem byl 
mezi prvními třemi, ale dnes už je to v pohodě,“ 
řekl v  jednom z  rozhovorů asi měsíc po soutě-

ži. V  té době ale Richard Nedvěd dávno nebyl 
žádný nováček. S magií si rodák z Mostu začal 
zahrávat už v roce 1999. Na to, že kouzlení se 
dá velmi dobře propojit s  humorem, přišel při 
jednom vystoupení náhodou, když spontánně 
zařadil mezi čísla vtípek pro odlehčení. Svůj 
komický talent vypiloval později v  televizním 
pořadu Na stojáka a  humor se stal definitivně 
jeho hlavním prodejním artiklem. Jak dnes říká, 
ve svém vystoupení má dvě tři kouzla a zbytek 
jsou vtipné gagy. Nenechme se ale zmýlit. To 
že Richard provozuje tzv. trapnomagii, jak svůj 
osobitý styl pojmenoval, neznamená, že by byl 
průměrný kouzelník. Je členem několika kou-
zelnických klubů a jeho oborem je zejména tzv. 
mikromagie, ve které získal i zahraniční oceně-
ní. Je to druh magie, která je ve světě stále více 
oblíbena, protože kouzelník své triky předvádí 
v  bezprostřední blízkosti diváků, s  minimem 
rekvizit. Odborníci toto umění charakterizují 
tak, že v  tomto oboru je nutné, aby „ruce byly 
rychlejší než oči“. Svá kouzla vymýšlí Richard 
v podstatě neustále. Jak říká, mohou ho napad-
nout v  čekárně u  lékaře nebo ve výtahu. Jejich 
provedení potom cvičí s  kolegy z  prestižního 
kouzelnického klubu KIM club Praha, který byl 

založen už v  roce 1956 a  jehož současný před-
seda Jaroslav Kunc je Richardovým manažerem 
a mentorem v jedné osobě. I díky úspěchu v ta-
lentové soutěži se kouzlení věnuje naplno. Díky 
velkému smyslu pro humor, který Richard Ned-
věd dokázal vkusně skloubit s kouzelnickými tri-
ky, jsou jeho vystoupení skutečně neodolatelná. 
Novoměstskému publiku se kouzelník představí  
24. 3. ve 20:00 hod. v KD. Vstupenky zakoupíte 
v předprodeji v IC nebo v K clubu za120 Kč, na 
místě za 150 Kč.  -kb-

Richard Nedvěd – kouzelník s nadhledem

Krajané z Vídně uvedou My Fair Lady 

Novoměstský evangelický kostel 
naplní o velikonoční neděli 27. března 

zvuk violoncell. Hosty velikonoční-
ho koncertu, který začíná v 17:00 

hodin, budou dva vynikající hudební 
interpreti, Jan Keller a Matyáš Keller. 

V jejich provedení uslyšíte skladby, je-
jichž autory jsou Petr Hejný, Francois 
Couperin, Jean-Baptist Barriére, Josef 

Fiala a Domenico Gabrielli.  
Vstupné dobrovolné.

Violoncella Keller & Keller

Měsíc březen je v knihovnách tradičně věnován 
čtenářům. Novoměstská knihovna připravi-
la pro své čtenáře a návštěvníky řadu akcí. Na 
dětském oddělení bude po celý měsíc březen 
probíhat kvíz: „Hodina zpěvu se Zdeňkem Svě-
rákem a Jaroslavem Uhlířem“ a výtvarná soutěž 

„O  nejoriginálnější velikonoční vajíčko“. V  týd-
nu od 14.  3. do 23.  3. bude po naše malé čte-
náře připraven velikonoční kvíz. „Jaké je to asi 
v Čudu?“ Zdeněk Svěrák slaví 80. narozeniny a 
na otázku vám odpoví výstava ve studovně měst-
ské knihovny, která probíhá celý březen. „Když 
se tady nenudíme, tak se brzy uzdravíme“, pod 
tímto názvem se ukrývá výstava výtvarných pra-
cí dětí z dětského oddělení novoměstské nemoc-

nice, kterou budete moci zhlédnout na chodbě 
před knihovnou. Čítárna vás láká na „Sladkou 
středu“ 9. 3.  - k zakoupené kávě zákusek zdar-
ma. A  co si takhle poslechnout audioknihu? 
Odpočinek u  poslechu zažijete ve středu 16.  3. 
v půjčovní hodiny ve studovně a čítárně. A  jeli-
kož letos připadly velikonoční svátky na konec 
března, připravili jsme pro vás „Senohrátky“. 
Přijďte si s námi vyrobit velikonoční zajíce. Tato 
tvořivá dílna se uskuteční dne 22. 3. od 16 do 18 
hodin. Měsíc čtenářů uzavřeme 30. 3. prodejem 
vyřazených knih a časopisů za minimální cenu. 
Prodej proběhne od 9 do 16 hodin v šatně KD. 
Zcela jistě si řada z vás najde svůj tip z naší bo-
haté nabídky. Těšíme se na vás!  -Měk-

Březen - měsíc čtenářů

Farní sbor ČCE v Novém Městě 
na Moravě vás zve na besedu 
s  Petrem Pelikánem, bývalým 

konzulem a arabistou, o kontro-
verzi mezi islámem a Západem. 
Má název Šaría a džihád v islá-

mu a uskuteční se ve středu 16. 
března v 18 hodin v presbyterně 

evangelického kostela. 

Islám a evropská kulturaO velikonočních prázdninách 24. 3. zveme 
děti na zábavnou akci do DDM  

od 8 do 14 hod.
Pojedeme do naší táborové základny v 

Olešné, zahrajeme si akční hry s velikonoční 
tematikou, připravíme něco výtvarného k 
snědku a nakonec vykopeme pravý veliko-

noční poklad.
V ceně 230 Kč je zahrnuto jízdné, stravné, 

lektorné, výtvarné a další potřeby.
Přihlásit dítě je nutné do 15. 3. 2016.

Ukradené Velikonoce aneb 
ČTVRTEK NA ZELENO v DDM



NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Zmizelé Nové Město: Puchýřovi na Malé ulici

Příště: Hřbitov
 a stínadlo

V  domku čp. 186 na Malé ulici byl ve dvoře 
hodně hluboký sklep. Během bombardování 
na konci války si tam mou maminku Mařenku, 
tehdy ještě Šelepovou, přivedl otec Bohumil 
Puchýř. Doběhl pro ni k Jelínkům, kde bydlela 
v podnájmu (poblíž bývalé cukrárny U Kakačů-

-Javorských). Spěchal zadem přes zahrady, vy-
lamoval laťky v plotech, protože nálet se rychle 
blížil. Do sklepa se ukryli všichni, hlavně teta 
Jarmila s  několikaměsíčním Jarouškem, a  při-
šla se tam schovat i  teta Marie se svými  dvě-
ma malými dětmi. Nebojácná Mařenka byla 
nápomocna při obstarávání věcí, pro něž bylo 
třeba vyjít ze sklepa nahoru. Na Malé ulici už 
pak zůstala a v říjnu 1945 se rodiče vzali. Když 
jsem se pak v březnu 1946 měla narodit, odve-
dl otec matku zavčas do novoměstské porodni-
ce. Jenže tam jí řekli, že je ještě brzo a poslali ji 
domů. Cestou se stavila nakoupit v  mlékárně, 
co bývala na Masarykově ulici. Tak se s otcem, 
který vyšel do města,  minuli a  otec se moc di-
vil, když mu na náměstí řekl jeden známý: „Teď 
jsem zrovna potkal tvoji ženu.“ „Kterou?“ byl 
tím překvapen otec. „No, kolikpak jich máš?“ 
zase nechápal dotyčný. Druhou cestu do po-
rodnice provázel otec slovy: „Tak už běž pro 
toho kluka!“ Narodila jsem se 24. března 1946 
a jméno Helena mi vybrala maminka. Mužské-
ho potomka, syna Bohumila, se otec dočkal až 
o dva roky později. To už jsme se z Malé ulice 

přestěhovali do Uherského Brodu, kam otec 
po dokončení vysoké školy nastoupil učit na 
gymnázium. Za další dva roky pak přibyla se-
stra Jana. Jako děti jsme měly rády chvíle, kdy 
otec povídal o  svém dětství a  mládí na Huš-
morku. Na Malé ulici, tam byl otec stále doma 
a vracel se vždy, když měl volno o prázdninách 
a  svátcích. I  víkendy mu maminka, která se 
třemi dětmi zůstávala v domácnosti, tolerovala 
a  uměla se kvůli nim uskrovňovat i  finančně. 
Ať už jsme pak bydleli v Pardubicích či v Brně, 
každé prázdniny jsme hned, jak se za námi za-
vřela škola, ujížděli všichni do Nového Města 
na Moravě. Dlouho jsme jezdívali vlakem s vel-
kými kufry, kterým se u nás říkalo „loďáky“. Ty 

samozřejmě nesl otec. Tradičně jsme stíhali 
vlak taktak, což se v  Novém Městě (při odjez-
du) realizovalo snadno, protože Puchýřův do-
mek na Malé ulici byl tehdy od nádraží oddělen 
nezastavěnou loukou a  na polní pěšinu k  ná-
draží stačilo vyrazit, až když vlak houkal u se-
maforu před viaduktem křižujícím cestu k lesu 
Ochoza. Na „Malé uličce“ si otec nechával mo-
torku Maneta a velkou kazetu s barvami a pře-
nosným stojanem, s níž jezdíval do plenéru. Na 
prázdniny na Malé ulici jsme se těšili celý rok, 
bylo to místo setkávání se s  příbuznými a  ka-
marády i s dalšími dětmi, které se tam po vzoru 
svých rodičů, pravověrných „malouličníků“, 
sjížděly pravidelně každý rok. My jsme přijíž-
děli jako první hned první den prázdnin a vyhlí-
želi jsme, kdy přijedou i ostatní. Domy na Malé 
ulici měly půdy a zahrady vhodné pro naše růz-
né napínavé hry. Venku na Hušmorku se hrály 
míčové hry, domlouvaly se výlety do lesa Ocho-
za, k Cihelňáku a pak na Koupaliště i do vzdá-
lenějšího okolí. Přicházívali jsme za kamarády 
na Hušmorek a  vracívali se mnohdy až večer 
i poté, když se otec rozhodl postavit chatu na 
Brožkově kopci tak, aby z ní bylo vidět na jeho 
rodný dům na Malé uličce. Dům tam už nestojí, 
ale vzpomínka na něj je stále živá. Školní rok 
byla povinná epizoda mezi šťastně a plně pro-
žitými prázdninami na Hušmorku. 
 Helena Puchýřová

Prázdniny na Hušmorku
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Zkouška lodi na Cihelském rybníku. Stojící 
postava uprostřed je Bohumil Puchýř. 

Nejpravdivější svědectví o  zmizelých domech 
mohou samozřejmě podat lidé, kteří v nich žili. 
O domě čp. 186 na Malé ulici bychom se určitě 
nejvíce dozvěděli od akademického malíře Bo-
humila Puchýře, který se tam 9. prosince 1914 
narodil. Byl nejmladším ze tří dětí Vincence 
a  Josefy Puchýřových. Rodiče už měli syna Ja-
roslava a  dceru Marii. Vincenc Puchýř a  jeho 
dva mladší bratři František a Antonín byli povo-
láním lubaři. Z loubků - pruhů dřeva - vytvářeli 
např. oválné krabice, vyráběli také hračky, síta 
a různé dřevěné náčiní pro domácnost. Do No-
vého Města přišli kolem roku 1900 z Křižánek. 
Obec tehdy potřebovala šikovné řemeslníky, 
kterým věnovala stavební kámen a dříví z  lesa 
Ochoza. Bratři Puchýřovi se usídlili nedaleko 
od sebe na Malé ulici. Vincenc Puchýř si po-
stavil bytelný dům se silnými kamennými zdmi 
a vysokým trámovím. V tomto domě prožil jeho 
syn Bohumil dětství a  rád se tam vracel i  jako 
pedagog brněnského VUT a  uznávaný malíř. 
Bohumila Puchýře jsem už o vzpomínku požá-
dat nemohla, opustil tento svět před třiceti lety. 
Ale znám se s jeho dcerou Helenou Puchýřovou, 
doktorkou přírodních věd, která stejně jako její 
otec dovede na svých obrazech postihnout pro-
měnlivou krásu vysočinské krajiny. Paní Hele-
na na dům čp. 186 ráda vzpomíná: „Jezdili jsme 
tam na prázdniny do mých asi jedenácti let, než 
si otec postavil chatu na Brožkově kopci. Ale 
i pak jsem do tohoto domku velmi často chodi-
la. Bydlel tam strýc Jaroslav s rodinou – tetou 
a  dvěma dětmi, všichni v  tom domě byli buď 
Jaroslavové, nebo Jarmily. Také se jim někdy 
asi pro rozlišení říkalo podle strýce „u Pušků“ – 
zřejmě pro jeho zručnost, kterou projevoval 
i při opravě zbraní.“ Jen pro připomenutí – pro-
fesor Jaroslav Puchýř učil na novoměstské reál-
ce a na žďárské průmyslovce. Byl také župním 
náčelníkem Junáka. Jeho žena Jarmila, rozená 
Svítilová, se zasloužila o  znovuobnovení skau-
tingu v Novém Městě. Na šikovnost jejich syna, 

inženýra Jaroslava Puchýře, který žije v kanad-
ském Torontu, dodnes vzpomínají mnozí jeho 
spolupracovníci z  Chirany. Jarmila Puchýřová-

-Knopová se po roce 1989 opakovaně vracela 
z  Kanady do Nového Města. Jako bývalá ab-
solventka měla vřelý vztah k  novoměstskému 
gymnáziu. Zasloužila se o pořádání oblíbených 
jarních Zpívánek, vznik výročního student-
ského almanachu i  založení Spolku absolven-
tů a  přátel Gymnázia Vincence Makovského. 
Z  domu čp. 186 na Malé ulici tak vzešla řada 
lidí, kteří byli nebo jsou přínosem nejen pro 
Nové Město na Moravě. Ale vraťme se k historii 
tohoto domu. Paní Helena Puchýřová si dovede 
i po tolika letech vybavit, jak to v něm vypadalo. 

„V  původním domku byl za vraty z  ulice široký 
průjezd do dvora. Vedle něj vpravo za vcho-
dovými dveřmi byla zvýšená průchozí chodba. 
Z ní vedly dvoje dveře vpravo do dvou místností, 
poslední z nich byla průchozí do třetí místnos-
ti – ložnice. S předním pokojem, který měl okno 
do ulice, sousedila kuchyň. Vlevo vedle průjez-
du byly později přistavěny dvě menší místnosti, 
kde do roku 1964 bydlívala babička Josefa. Za 
nimi do dvora pokračovala dílna se soustruhem 
a různým dalším „vercajkem“. Tam strýc praco-
val, když si chtěl odpočinout od profesorských 
starostí. Nad celým stavením byla rozsáhlá 
půda ještě s  dalším patrem zvaným hambalky, 
tam se skladovalo seno. Uprostřed nad průjez-
dem měla půda kvůli vyhazování sena vyříznu-
té vodorovné okno. Kolem toho okna z  upev-
něných, ale proříznutých prken jsem chodila 
zvlášť opatrně. Na půdě nám otec sestavil na 
spaní širokou dřevěnou palandu se strožoky, 
na kterou jsme se vešli všichni. Otec, mamin-

ka, bratr, sestra i  já. Na půdě se našla spousta 
věcí, ale nejvýznamnější byla loď. Strýc Jaroslav 
tam měl uloženou plachetnici, kterou si v mládí 
postavil a s níž se plavil po Dunaji až do Černé-
ho moře. A pak nesmím zapomenout na klavír, 
který byl v zadní místnosti – ložnici tety a strý-
ce. Celé hodiny jsem tam trénovala různé etudy, 
aby mé prsty přes prázdniny nezlenivěly. Klavír 
byl tetin a  hrál hodně slabě kvůli válečnému 
průstřelu na pravé straně. Hrávali jsme na něm 
všichni, někdy zasedl i  náš otec  – samouk na 
různé hudební nástroje. Domu čp. 186 jsme si 
všichni velice vážili. Když jsme už jako dospělé 
projížděly se sestrou kolem, vždycky jsme mu 
zasalutovaly.“ Teď už není čemu salutovat. Zmí-
něný dům musel v roce 2009 ustoupit nové vý-
stavbě. Ale jedna památka z dřívějších let přece 
jen na Malé ulici zůstala. Starý kaštan, v jehož 
blízkosti si malá Helenka Puchýřová hrávala 
s  dětmi nejen z  domů na Malé ulici. V  létě se 
k nim připojovaly děti, které do Nového Města 
přijížděly na prázdniny z  různých míst repub-
liky. Na „Hušmorku“ se provozovaly různé 
míčové hry. Při hře na pikanou či schovávanou 
měla úzká tmavá ulička vedle domu čp. 186 své 
osobité kouzlo. Vzadu se větvila do úzkého po-
kračování mezi zahradami dál do polí a do cesty, 
která spojovala zadní trakty sousedních domů 
a ústila dole zpět do Malé ulice. To činilo hry na 

„schovku“ o  to zajímavější. Kaštan byl pevná 
„pikola“. Ještě že přežívají alespoň stromy!  
 Věra Rudolfová

Rudolf Puchýř

Hudební skupina Hušmork Band, v horní 
řadě s kytarou malíř a učitel výtvarné výcho-

vy Stanislav Juda a s houslemi 
Bohumil Puchýř 

Svědectví malířovy dcery

Zleva domy čp. 186 (Puchýřovi) a čp. 187, 
kde bydlela osamocená paní Kubíková, 

všeobecně známá jako Madlenka.

Stěhování lodě z půdy Puchýřova domu 
v roce 1938

Jak bylo již několikrát uvedeno, z  Malé ulice 
pocházela řada osobností především z  oblasti 
kulturního života, které naše město proslavi-
ly. Vzpomínali jsme na akademického malíře 
Pavla Kopáčka. Z  dolní části ulice pocházel 
i  malíř a  grafik Jiří Šebek, jehož rodný dům 
nebyl zbourán, patřil mezi opravené domy pří-
jemného vzhledu. Z horního konce ulice pochá-
zejí bratři Plevové a Puchýřové a malíř a grafik 
Rudolf Puchýř. Helena Puchýřová ve své vzpo-
mínce na otce uvádí, že Rudolf byl bratrancem 
obou bratrů. Narodil se v  domě, kde bylo poz-
ději Andrlíkovo zahradnictví, a zde dožila i jeho 
maminka. Rudolf byl absolventem novoměst-
ské reálky – maturoval v roce 1930. Zvolil peda-
gogickou dráhu – učil v Německém (Sněžném), 
v  Rudolci a  ve Fryšavě. Jeho malířské nadání 
ovlivnil silně jeho profesor na reálce, malíř An-
tonín Procházka. Vztah k malování přivedl poz-
ději Rudolfa Puchýře do sekce výchovy umění 
Výzkumného ústavu pedagogického v  Brně. 
Do odchodu do důchodu mnoho let působil 
jako odborný asistent na Pedagogické fakultě 

UJEP v  Brně. Vysočinu a  rodné město velmi 
miloval. V mládí byl členem a předním funkci-
onářem studentského spolku Horák. Podílel se 
především na jeho kulturní činnosti. Přátelství 
s J. V. Plevou vyvrcholilo tím, že se stal prvním 

ilustrátorem Plevova Malého Bobše. Trojdílné 
vydání této knihy s  Puchýřovými ilustracemi 
patří ke knihám, které provázely moje dětství. 
Do všeobecného povědomí vstoupil Rudolf 
Puchýř i se svými karikaturami publikovanými 
pod značkou „-chýř-“ v  jihomoravském tisku. 
Charakteristická je jeho karikatura Vincence 

Makovského z  roku 1955. Nové Město navště-
voval často a rád. Nechyběl při žádné významné 
události města. Účast na abiturientských sjez-
dech byla stejně samozřejmá jako účast na vý-
stavách v Horácké galerii či Horáckém muzeu 
apod. Když jsme v roce 1979 slavili 100. výročí 
otevření měšťanské školy v Novém Městě, měla 
jsem v  pátek odpoledne službu ve škole, kde 
byla k  tomuto výročí instalována výstava. Ru-
dolf Puchýř přijel odpoledne do Nového Města 
a  ihned se svou paní výstavu navštívil. S  ne-
všedním zájmem prohlížel všechny vystavené 
exponáty a  měla jsem pocit, že byl spokojený 
a  šťastný, že si škola dobře vede. Každá další 
setkání s  Rudolfem Puchýřem byla vždy milá 
a pohodová. Až v roce 1987 přišla smutná zprá-
va  – Rudolf Puchýř zemřel ve věku osmdesáti 
let.  Jana Černá

Ilustrátor Malého Bobše
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DP STAVEBNINY MARŠOVICE a.s.
Maršovice 92, 592 31 
Nové M sto na Morav
tel.: 731 653 240, 563 034 269
e-mail: info@dpstavebniny.cz 

Provozní doba: 
Po - Pá   7.00 - 16.00
Sobota  8.00 - 11.00

75,–ks

PCI Pecicret - K 01 
omítka univerzální  
30 kg

Uvedené ceny jsou v etn  DPH a jsou platné od 22.2.2016 do 31.3.2016 nebo do vyprodání zásob. Za tiskové chyby neru íme.

Folie Guttafol DS 
Alu 160F 1,5x50 m

26,50m²

47,20

Folie Jutafol N110  
parot sná Standard, 
bal=75m²/rl

11,50m²

15,20

GKB 12,5 mm
2000x1250 mm 
sádr. deska Lafarge

42,90m²

71,–

GKB-I 12,5 mm
2000x1250 mm sádr. deska 
impregnovaná Lafarge

66,90m²

108,20

GKF 12,5 mm
2000x1250 mm 
sádr. deska, Lafarge

55,80m²

86,40

Pro  ly k sádrokarton m    

14,– bm

9,20 bm

CD 4 m

UD 3 m

18,80

12,20

Ceresit IN 35
sádrová st rka 
vyrovnávací a vyhlazovací  

55,– ks

250,– ks

3 kg

20 kg

100,–

500,–

Ceresit IN 46
 nální sádrová 
pasta bílá  

74,– ks

270,– ks

3 kg

20 kg

106,–

508,–

114,–

97,– m²

117,– m²

145,– m²

171,– m²

12 mm

15 mm

18 mm

22 mm 

OSB 3 P+D 
2500 mmx675 mm

170,–

213,–

253,–

308,–

179,– ks

376,– ks

922,– ks

3 L

10 L

30 L 

PCI Multi top classic
bílá (30 L - bílá object)

257,–

545,–

1343,–

25,00 m²

41,00 m²

49,00 m²

61,00 m²

71,00 m²

80,00 m²

92,00 m²

102,00 m²

5 cm, 1,2x9,1 m (2x)      

8 cm, 1,2x11,4 m

10 cm, 1,2x9,1 m

12 cm, 1,2x7,6 m

14 cm, 1,2x6,5 m

16 cm, 1,2x5,7 m

18 cm, 1,2x5,1 m

20 cm, 1,2x4,6 m      

95,–

151,–

189,–

227,–

265,–

303,–

340,–

378,–

Knauf Classic 039   Nová služba: TV2GO 
a Interaktivní televize 

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

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé a rychlé 
připojení bez limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet
až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách
na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11
591 01 Ždár nad Sázavou +420 566 654 844

AKCE platí při uzavření smlouvy na plastová okna 
do konce dubna 2016 a vztahuje se na cenové nabídky 
zhotovené v období 1.3. - 30.4. 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 

30.4.
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TJ Pohledec shání do svého 
pohostinství zaměstnance 

na zkrácený úvazek.
Mzda 4 000-7 000 Kč měsíčně.

Nástup možný IHNED.
Případné dotazy prosím 

komunikujte na čísle 731 563 675.

Sv te se do rukou
realitního maklé e roku

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

www.lenkamadericova.cz

Lenka
MAD I OVÁ

Pro
Chcete PRODAT
i PRONAJMOUT

Vaši nemovitost?

Velikono ní koutek

Nové M sto na Morav

Jarní kytky

70

okoládové království

AUTO … s.r.o.

www.auto-auto.cz                                     

Nabízíme Vám: 

- VEDOUCÍ PRODEJE OJETÝCH VOZIDEL 
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

do 6. 3. výstava Tato planeta – výstava fotografií Horácké muzeum

březen výstava Jaké je to asi v Čudu? – výstava k 80. narozeninám Z. Svěráka městská knihovna

březen výstava Když se tady nenudíme, tak se brzo uzdravíme – výstava městská knihovna

březen výstava Photographia Natura 2015 – výstava fotografií Horácká galerie

březen výstava Romana Rotterová – Cesta Horácká galerie

březen výstava Pavel Matuška – Usmívání Horácká galerie

2.3. 15:00 tanec Já tak rád/a trsám … - taneční akce DDM kulturní dům

2.3. 19:00 koncert Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K club

3.3. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání – Aljaška Caffé Stone

5.3.   9:00 ostatní Bazárek dětského oblečení – akce DDM DDM

5.3. 18:00 kino Expediční kamera – dokumentární filmy kulturní dům

8.3. 16:00 výstava Letem novoměstským světem – vernisáž výstavy Horácké muzeum

9.3. 19:00 kvíz Zábavný kvíz – vědomostní soutěž pro vás a vaše přátele K club

10.3. 17:00 výstava Jiné taje – vernisáž makrofotografií Bohdana Čuhela Horácké muzeum

12.3.   9:00 trh Novoměstský Fler trh kulturní dům

13.3. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

13.3. 16:00 koncert Nedělní odpoledne s dechovkou Rozmarýnka kulturní dům

16.3. 19:00 koncert Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K club

16.3. 19:30 koncert Rudy Linka – světoznámý jazzman kulturní dům

16.3. 18:00 vzdělání Šaría a džihád v islámu – přednáška evangelický kostel

17.3. 19:30 koncert Se smyčcovým kvartetem napříč světem – klasická hudba Horácká galerie

17.3. 17:00 koncert Koncert sólistů ZUŠ Gymnázium

18.3. 20:00 koncert Erich Boboš Procházka a Marek Wolf – blues K club

19.3.19:00 divadlo My Fair Lady – slavný muzikál v podání spolku Vomladina kulturní dům

19.3.   9:00 ostatní Otevřené velikonoční tvoření – naučte se tradiční řemesla Horácká galerie

19.3. 15:00 divadlo Pohádka o Budulínkovi – dětské představení Horácká galerie

19.3.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

20.3. 16:00 kino Hotel Transylvánie 2 – dětský animovaný film kulturní dům

20.3. 17:00 koncert Velikonoční koncert Jiřího Stivína evangelický kostel

22.3. 18:00 kino Stále spolu – dokumentární film a beseda s jeho tvůrci kulturní dům

23.3. 19:00 kvíz Zábavný kvíz – vědomostní soutěž pro vás a vaše přátele K club

24.3. 10:00 trh Velikonoční muzejní jarmark – tradiční trh Horácké muzeum

24.3. 20:00 ostatní Richard Nedvěd – One Man Show známého kouzelníka kulturní dům

24.3. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Café Stone

29.3. 19:00 ostatní Zibi Czendlik s Pavlem Helanem – zábavná beseda kulturní dům

31.3  19:00 kino Jeden svět – Všechen čas na světě, dokumentární film K club

31.3. 17:00 výstava Jiří Židlický – soubor kreseb Horácká galerie

31.3  19:00 koncert Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K club


