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Budky pro brhlíky, sýkorky, kominíčky a řadu dalších ptáčků vyrábí a umísťuje na stromy 
v Novém Městě a okolí pan Jaroslav Dudek. Na svědomí už jich má desítky, ne-li stovky. 
Jeho výrobky najdete v Ochoze, v Koruně, u Vlachovic, Studnic a nejnověji také v parku na 
Vratislavově náměstí. Budky a krmítka jsou jeho koníčkem od mládí a vyrábí je rád i pro 
další zájemce. -svj-

Taneční obor, literárně dramatický obor, výtvar-
ný obor, několik orchestrů, různé kapely a celá 
řada hudebních tříd. To je jen část toho, co se 
vyučuje v novoměstské Základní umělecké ško-
le Jana Štursy. „Ročně pořádáme desítky akcí. 
Kromě celé řady našich vlastních koncertů naši 
žáci vystupují na různých akcích města, jako je 
třeba vítání občánků, farmářské trhy, Nova Ci-
vitas, vzpomínkové a kulturní akce. „Těch akcí 
je přes stovku za rok,“ vypočítává ředitelka Eva 
Mošnerová. Na šest set žáků chodí do ZUŠ učit 
23 učitelů a  všichni se poslední roky potýkají 
s  jedním problémem. Tím je nedostatek mís-
ta. „V současné době máme pouze jedenáct hu-
debních tříd, kantoři i jejich žáci se v nich musí 
střídat. Děti si nemají kde odložit věci, a protože 
téměř polovina žáků je přespolních, musí často 
na odpolední vyučování v  ZUŠ čekat i  několik 
hodin, než přijde řada na jejich výuku. Problém 
je, že není kde. „Nemáme tu prostor pro šat-
nu a  to nemluvím o  sprchách, které potřebují 
zejména herci a tanečníci. V budově na náměstí 

máme pro žáky jediné WC,“ popisuje problémy 
Mošnerová. Škola tak funguje v podstatě v nou-
zovém režimu. K dispozici má v současnosti tři 
budovy, jednu na Vratislavově náměstí, druhou 
na Monseově ulici a  třetí na Tyršově ulici jako 
zkušebnu pro bicí soubor Asaf, Swing band 
a  velký orchestr, který má v  současné době na 
50 členů. V  této učebně jsou umístěny i  velké 
nástroje potřebné pro výuku bicích, velkých 
souborů a  aparatury potřebné pro nazvučení 
jednotlivých nástrojů a  pro Swing band, které 
by se v současné době nevešly ani do budovy na 
náměstí, ani na Monseovu ulici. „Tato zkušeb-
na je provizorním řešením, protože má v brzké 
době uvolnit prostor pro stavbu atletické haly. 
Náklady na její provoz jsou vyšší než v budově 
na Monseově ulici, která má kapacitu 6 učeben 
včetně komorního koncertního sálu. Tento ko-
morní sál na Monseově ulici slouží zároveň jako 
učebna pro literárně dramatický obor, takže je 
během týdne plně využitý výukou tohoto oboru. 
Velké akce, jako jsou různé soutěže nebo koncer-

ty, pořádáme v kulturním domě,“ vysvětluje Eva 
Mošnerová a  upozorňuje na to, že v  ostatních 
školách bývá obvyklé, že koncertní sál je určen 
výhradně pro koncerty a generální zkoušky před 
vystoupením. O tom si ale v Novém Městě mo-
hou nechat jen zdát. Jejich sen se ale pomalu 
stává skutečností. Město se totiž rozhodlo kou-
pit budovu VZP a slíbilo, že ZUŠ přestěhuje tam. 

„Je to pro nás a naše žáky záchrana. Ta budova 
je přesně to, co potřebujeme. Možná se i učitelé 
dočkají sborovny,“ usmívá se Mošnerová. A  tu 
by si opravdu zasloužili. V současných podmín-
kách ji totiž supluje úzká chodbička pod schody, 
kam se vejde snad jen varná konev a konvička na 
čaj. Kdy se budou moci umělci stěhovat do nové-
ho, zatím není jasné. I když má město peníze na 
nákup připravené, zástupci pojišťovny v těchto 
dnech teprve připravují kupní smlouvu. Až bude 
smlouva podepsána, mohou začít přípravy na 
rekonstrukci . Stěhování ZUŠ do nových pro-
stor budeme sledovat a pravidelně vás budeme 
informovat.  -kb-

ZUŠ se těší do nových prostor

Tyršova a Sportovní ulice změní 
svoji podobu.

Přibudou parkovací místa, nově 
bude řešen chodník. Pokud se 

s návrhem nové podoby ulic chce-
te seznámit, navštivte veřejné 
projednávání záměru za účasti 
vedení města a zpracovatele 

projektové dokumentace, spoje-
né s prohlídkou uvedených ulic. 
Začátek 19. dubna od 16 hodin 

v sále novoměstského KD.
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Zeptali jsme se zastupitelů: Ovlivní vaše 
rozhodnutí anketa o lezecké stěně?

Ladislava Kachlíková (ČSSD)
Budu se řídit výsledky ankety bez ohledu na můj soukromý názor. Na místo zastu-
pitele mě zvolili občané Města a místních částí. Soukromý názor použiji v případě 
nerozhodného výsledku. Do hry také vstupuje složení hlasujících. Např. zda bude 
většina opravdu občanů Nového Města a místních částí. Pak platí první věta.

Helena Šustrová (KDU-ČSL)
Jsem připravena respektovat výsledek hlasování, i proto jsem vypsání ankety podpo-
řila.Hospodaření s veřejnými prostředky vyžaduje velkou dávku zodpovědnosti. Vadí 
mi hlasité vykřikování těch, kteří považují 10 mil. Kč za navýšení stavby Sportovní 
haly za částku tak zanedbatelnou, že o ní nechtějí nechat spolurozhodovat občany 
našeho města a osočují členy zastupitelstva z alibismu.

Pavel Štorek (TOP 09)
Jsem přesvědčen o tom, že vestavba horolezecké stěny do Sportovní haly je zbytečný 
luxus. Stěna je i v současném tělovýchovném středisku a prakticky nikdo jí nevyuží-
vá. Změna projektu stavbu značně prodražuje a peníze budou chybět jinde. Město 
ještě nesplatilo lázně, chce stavět sociální projekty a novou ZUŠku. Byla by škoda, 
kdyby se tyto důležité projekty odkládaly, kvůli stěně pro pár lidí. Názor bych změnil 
snad jen při skutečně masivní účasti v anketě a drtivém výsledku varianty "PRO".

V Novém Městě kolují stovky anketních lístků, 
jejichž účel je jediný. Zjistit, jestli obyvatelé 
města chtějí, aby v Novém Městě stála horole-
zecká stěna. Odpověď na tuto otázku budeme 
znát 18.  dubna, kdy budou jednotlivé hlasy 
sečteny a vyhodnoceny. O měsíc dříve, v úterý 
15. 3. , se v Kulturním domě v Novém Městě na 
Moravě konalo veřejné projednání, kde se se-
šlo několik desítek lidí, aby debatovali o poziti-
vech i negativech, které by stavba stěny městu 
přinesla. Cílem debaty, která byla v  přímém 
přenosu vysílána na městském YouTube kaná-
lu, bylo předložit veřejnosti dostatek informací 
k tomu, aby se mohla správně rozhodnout při 
vyplňování ankety. Zastupitelstvo města už 
přitom koncem února rozhodlo, že pokud se 
má stěna v Novém Městě stavět, musí být sou-
částí Sportovní haly a má být 12 metrů vysoká, 
aby byla co nejlépe použitelná pro horolezecký 
sport. Jako první na pódiu vystoupila vedoucí 
odboru investic a  správy majetku Dana Wur-
zelová, která nastínila historii plánování Spor-
tovní haly a  upozornila na fakt, že stavební 
projekt je už dlouhou dobu hotov a připraven. 
K podrobnostem návrhu lezecké stěny hovořil 
vedoucí architekt ateliéru Santis Martin Zezu-
la. Poukázal na to, že návrh, který odsouhla-
silo zastupitelstvo, počítá se stěnou 12 metrů 
vysokou s  umělým převisem. Tato varianta 
vyžaduje zvýšit strop Sportovní haly a  přesu-

nout prostor pro nářaďovnu na opačný konec 
haly, než na kterém byla původně naplánována. 
Realizace prý prodraží celý projekt o devět až 
deset milionů korun (celkové náklady by tedy 
byly cca 65 milionů pozn. redakce) a bude vyža-
dovat přepracování stavební dokumentace. To 
prý architektům potrvá zhruba tři čtvrtě roku. 
K samotné anketě a okolnostem jejího vzniku 
promluvil starosta Michal Šmarda. Připome-
nul, že o  stavbu stěny usilují zejména novo-
městští horolezci, kteří vedení města předali 
petici s více než 1 000 podpisy. Účelem ankety, 
kterou město vyhlásilo, je zjistit, jaký názor má 
zbytek Novoměšťáků. „Pokud se ptáme lidí na 
jejich názor, nesmíme jim zároveň vnucovat 
svůj. Nás zajímá, co si lidé skutečně myslí, co 
chtějí. Proto musí znát všechna potřebná fak-
ta, aby se nerozhodovali jen na základě emocí,“ 
řekl Šmarda. Sám upozornil na to, jaká negati-
va s sebou stavba stěny přinese. Projekt se pro-
draží o devět až deset milionů korun a opozdí se 
zhruba o jeden rok. „V původním plánu se počí-
talo s tím, že pokud město získá dotaci, tak jsme 
schopni projekt začít v letech 2017–2018. Kdy-
bychom dotaci nezískali, byli bychom schop-
ni projekt sami finančně zvládnout v  letech 
2018–2019. Pokud se rozhodneme pro vestav-
bu stěny, můžeme stavět v  letech 2018–2020 
s  dotací. Bez ní by to bylo ještě o  rok pozdě-
ji,“ doplňuje Šmarda. Pokračování na str. 3

Město prodá Diakonii Myslibořice pozemek 
na Německého ulici (v bezprostřední blízkosti 
DPS) na stavbu Domova Pomněnka. Jedná se 
o zařízení, které bude poskytovat péči osobám 
s  Alzheimerovou chorobou a  dalšími typy de-
mence. Cena za m² byla stanovena na 500 Kč. 
Pokud se Diakonii podaří získat dotaci z MPSV, 
stavba bude zahájena v  příštím roce. -svj-

Prodej pozemku 
Diakonii 

Naše nemocnice získá lepší vybavení. Dalším 
pomocníkem v  léčbě bude nový mamograf. 
Umístěn bude na radiologickém oddělení 
a bude špičkou v republice. Ten stávající, který 
již dosloužil, nahradí po 8 letech. Přístroj, který 
slouží k diagnostice a prevenci nádorových one-
mocnění ženského prsu, bude mít několik plus. 
Jedním z  nich je 3D tomosyntéza. Jde o  zob-
razovací technologii, která odhalí to, co dříve 
ne, a sloužit bude hlavně k dovyšetření. Tento 
přístroj bude nejmodernějším v  kraji. -mah-

Nový mamograf 

Více než sto dětí má za sebou velký den. Do-
stavilo se totiž k zápisu do prvních tříd. Na 1. 
ZŠ přišlo letos k zápisu 59 dětí (z  toho 11 na 
ZŠ Slavkovice), na 2. ZŠ to bylo 53 dětí (z toho 
7 na ZŠ Pohledec). Počty budoucích prvňáč-
ků jsou obdobné s  loňským rokem. „V  roce 
2015 jsme zapsali 57 žáků,“ přibližuje ředitel 
1. ZŠ Otto Ondráček. V  případě 2. ZŠ přišlo 
loni k zápisu 56 dětí. Školy tak otevřou stejný 
počet první tříd, jako tomu bylo v  září  2015. 
Na každé budou otevřeny dvě první třídy 
plus malotřídky v  městských částech. -mah-

ZŠ otevřou čtyři 
první třídy

Bytový dům na Drobného ulici čp. 301 se do-
čká nového výtahu. Je to poslední z  bytových 
domů ve vlastnictví města, kde zatím výtah 
nebyl obnoven. Naplánována je výměna ka-
biny včetně kabinových dveří i  strojovny. -svj-

Nový výtah

V  Hlinném a  Olešné bude rozšířeno veřejné 
osvětlení. Celkové náklady činí téměř 500 000 
Kč. V  Olešné přibudou tři sloupy VO, v  Hlin-
ném dva.  -svj-

Veřejné osvětlení

Debata o stěně se chýlí ke konci
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Chráněné bydlení
V  Novém Městě by mělo vyrůst tzv. chráněné 
bydlení a  domov pro osoby se zdravotním po-
stižením. V domě se službou chráněné bydlení 
mohou žít lidé s lehkým a středním mentálním 
postižením v  malých domácnostech. „Klienti 
chráněného bydlení nepotřebují péči pobyto-
vých služeb po celý den, pouze určitý dohled. 
Řada z nich by mohla využívat k denním aktivi-
tám službu denního stacionáře Centra Zdislava, 
pokud bude volná kapacita,“ potvrdila ředitelka 
Centra Zdislava Ing. Hana Janů. Chráněné by-
dlení v Novém Městě chybí. V minulosti museli 
někteří Novoměšťáci opustit svůj domov a  při-
jmout adekvátní službu tohoto typu např. ve Vel-
kém Meziříčí. V současné době se v Centru Zdi-
slava mohou klienti připravovat na samostatné 

podporované bydlení aktivitami ve cvičném 
bytě. Ty zahrnují například přípravu jídla nebo 
nácvik soběstačnosti při každodenních běžných 
činnostech. A kdy je tato služba vhodná? „Pro-
blém může vzniknout ve chvíli, kdy rodiče nebo 
opatrovníci těchto osob z  důvodu ztráty své 
soběstačnosti nejsou schopni zajistit péči v  do-
savadním domácím prostředí,“ vysvětlila Hana 
Janů. S  chráněným bydlením mají zkušenosti 
také v Křižanově. „Kapacita této sociální služby 
je u  nás v  rodinných domcích 12 klientů, kte-
rým kromě ubytování poskytujeme pomoc při 
přípravě stravy, chodu domácnosti, osobní hy-
gieně, nechybí aktivizační a vzdělávací činnosti,“ 
přibližuje fungování chráněného bydlení v  Kři-
žanově ředitelka tamějšího Domova Kamélie 

Mgr. Silvie Tomšíková. Z  klientů novoměstské 
Zdislavy by o službu měla zájem i paní Ludmila 
Milfajtová, která žije s maminkou a denní staci-
onář navštěvuje. „Přivítala bych to, určitě by mi 
to pomohlo ve zdokonalování samostatnosti,“ 
řekla paní Milfajtová. Díky tomu, že klient ne-
opouští své město, neodchází do ústavu, ale žije 
stále v místě, kde to dobře zná, zůstávají zacho-
vány sociální vazby – přátelé, vrstevníci, rodina. 
Bez omezení se také může účastnit zájmových 
aktivit, navštěvovat kulturní a  sportovní akce, 
jak byl zvyklý dříve. „Pomáháme lidem tak, aby 
nevznikala závislost na sociální službě, ale sna-
žíme se je naučit, podle jejich možností, větší 
míře samostatnosti a  zodpovědnosti za svůj ži-
vot,“ uzavírá Hana Janů. -svj-

Veřejné osvětlení (VO) považujeme za samo-
zřejmost. Všimneme si, až když nesvítí nebo 
lampa pulsuje. Proto vás možná překvapí násle-
dující informace. V Novém Městě na Moravě a 
jeho místních částech je více než 1 400 svítidel 
čtyř různých typů a jejich modifikací. Každoroč-
ně je na jejich údržbu a uhrazení spotřeby ener-
gie vynaloženo od 2 do 3,5 mil. Kč. Za poslední 
čtyři roky (2012-2015) radnice na VO vynaloži-
la téměř 12 milionů korun. (Podrobný přehled 
nákladů za jednotlivé roky najdete v klikacím 
rozpočtu města na adrese http://rozpocet.
nmnm.cz.) V současné době probíhá částečná 
výměna klasických sodíkových svítidel  za LED 
osvětlení. „V Novém Městě je LED osvětlení na 
Luční ulici a zčásti na Jánské, dále v Jiříkovicích, 
Maršovicích a Olešné,“ upřesnil Vladimír Do-
biáš z odboru investic a správy majetku. Na vý-
měnu světel v místních částech přispívá Krajský 
úřad dotací, a to ve výši až 70 %. A proč město 
zvolilo ledkové osvětlení? „Náklady na provoz 
jsou menší. Spotřeba energie je nižší o třetinu a 

vzhledem k životnosti a bezporuchovosti ušetří-
me téměř celé náklady na opravy,“ doplnil Vla-
dimír Dobiáš. V těchto dnech je ledkové osvětle-
ní instalováno na Rokytně, pokračovat by měla 
výměna na ulicích Jánská a U Jatek. Dalším 
důvodem postupné výměny světel jsou zasta-
ralé výběrové typy svítidel. Nejstarší – kulatá 
svítidla jsou z 80. let minulého století. Náhradní 
díly na tento typ už téměř neexistují, a pokud 
se je podaří sehnat, jsou velmi drahé. Dalším 
typem jsou tzv. modusy. Pro ty je charakteri-
stické  umístění dvou zářivek vedle sebe. Tato 
světla jsou energeticky velmi náročná, značně 
poruchová a dávají nejméně světla ze všech typů 
VO v Novém Městě. Modusů je v provozu 70 a 
budou postupně vyměňovány. Radnice se snaží 
vyjít vstříc občanům i co se týká míry světla. Na-
posledy bylo takto upraveno osvětlení přechodu 
pro chodce na Žďárské ulici. Obyvatelé domů 
v bezprostřední blízkosti křižovatky požádali o 
snížení intenzity záření. Ale i to má svá pravidla. 
Normy přesně stanovují, jakou intenzitu má 

mít VO na přechodu pro chodce, na vozovce I. 
a II. třídy, na místní či účelové komunikaci. Pří-
padné snížení či zvýšení svítivosti proto může 
být upraveno jen v souladu s těmito předpisy. 
Zde se setkává úřad často s protichůdnými po-
žadavky. Od extrémního stanoviska, jakým je 
vyřazením svítidla VO z provozu, až po žádosti 
o doplnění dalšími svítidly, do částí, kde nikdo 
nebydlí. -svj-

Veřejné osvětlení nově

Zároveň ale dodal, že je přesvědčen, že město 
stavbu finančně zvládne bez ohledu na to, zda 
stěna bude, nebo ne. Jako hlavní důvod proč 
stěnu nestavět uvedl podobné argumenty v  ná-
sledné debatě pan Břetislav Wurzel. Zajímalo 
ho také, jakým způsobem by byl ošetřen provoz 
stěny a  kdo by odpovídal za bezpečnost lezců. 
Podle velkého příznivce stěny Radka Jaroše jsou 
provozní řády lezeckých stěn běžně dostupné 
a provoz v Novém Městě z tohoto hlediska prý 
nebude problém. Upozornil, že za cenu drob-
ného zpoždění stavby Sportovní haly přinese 
lezecká stěna městu řadu výhod. Zejména díky 
tomu, že podobně jako Městské lázně rozšíří 

možnosti sportovního vyžití. „Když sem někdo 
přijede na lyže a nebude sníh, nemusí rušit uby-
tování, protože tu je mnoho alternativ. Stěna 
tyto možnosti rozšiřuje a  to je pro město jedi-
ně dobře.“ S  tím souhlasí i Petr Koubek, který 
trénuje děti ve Školním sportovním klubu při II. 
ZŠ. „Snažíme se děti učit všestrannosti, a když 
jim řeknu, že pojedeme lézt, tak jich přijde vět-
šinou plný počet. Je o to velký zájem. Nejbližší 
stěna je ale v Bystřici a  to je velká komplikace. 
Lezení v  Novém Městě má velkou tradici a  ve 
spojení s  Radkem Jarošem je ten potenciál 
ohromný. Zejména pro reklamu města. K tomu 
je ale lezecká stěna nezbytná,“ dodává Koubek 

s  tím, že by stěna měla nést i  jméno Radka Ja-
roše. Potvrdil tím pouze to, že podobný názor 
má naprostá většina účastníků debaty. Odpůrci 
stěny zřejmě tentokrát zůstali doma. Kolik jich 
je ve skutečnosti, ukáží až výsledky ankety. Na 
závěr si vzal slovo starosta Šmarda a upozornil 
na fakt, že žádná jiná varianta pro stavbu stěny 
neexistuje, a kdo tedy v anketě zaškrtne slovo ne, 
hlasuje definitivně proti stavbě stěny jako tako-
vé. Anketa bude sloužit jako podklad pro koneč-
né rozhodnutí zastupitelstva. O tom, jestli bude 
Nové Město na Moravě mít horolezeckou stěnu, 
nebo ne, rozhodnou zastupitelé 9. května 2016. 
 -kb-

Debata o stěně ...

MO STP Nové Město na Mora-
vě pořádá pro členy i veřejnost 
poutavou přednášku s besedou 
o historii Nového Města a okolí 
(rok 1938–1946). Přednáška se 
koná 21. 4. od 16.00 hod. v KD, 

klubovna č.1.

pokračování ze strany 2
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Projekt Novoměstské karty vstupuje do třetího 
roku svého života. Její obliba přitom stoupá. 
V  současnosti je využíváno 758 těchto karet. 
Více než polovina z toho je karet červených (dr-
žitelé jsou občané nad 18 let), zbytek tvoří kar-
ty žluté (určené pro seniory) a zelené (pro děti). 
Nejčastěji je karta využívána v  Novoměstské 
dopravě a při vstupu do Městských lázní. Od 
jejich otevření se počet vydaných karet výrazně 
zvýšil. Lidé po ní sahají také v případě čerpání 
různých výhod, které jejím držitelům nabízejí 
městské organizace. Jde o  slevy na kulturní 
akce, školné v  MŠ, obědy ve školní jídelně či 
nižší poplatky za družinu, knihovnu, krouž-
ky v  DDM a  výuku v  ZUŠ. Její tvůrci přitom 
nadále pracují na zlepšování celého projektu. 

„Momentálně se pracuje na integraci s dalšími 
systémy a  možnosti propojení s  aplikacemi 
třetích stran. Tím pádem možného rozšíření 
nabídky,“ popisuje spolutvůrce projektu Zby-
něk Grepl. Žhavou novinkou je, že od března je 
prostřednictvím karty možné uplatnit 5% slevu 
při platbě v K clubu.  -mah-

Karta slaví 
2. narozeniny 

Destinace Koruna Vysočiny, jejímž zakládají-
cím členem je Nové Město, získala bronzovou 
Auru - ocenění za třetí nejlepší expozici na 
veletrhu cestovního ruchu Dovolená a region 
v Ostravě. „Pořadatelé ocenili jak originální 
zpracování stánku v podobě infokiosku pod 
rozcestníky, tak ochutnávku od regionálních 
výrobců i přístup osazenstva stánku,“ uvedl 
manažer destinace Mgr. Vladimír Vecheta. 
Prezentaci personálně zajišťovalo novoměst-
ské informační centrum. Destinace cestovního 
ruchu Koruna Vysočiny tak má za sebou první 
samostatnou prezentaci regionu na veletrhu v 
konkurenci 65 vystavovatelů z České republiky 
i zahraničí. „Největší zájem byl o cyklistické 

trasy na Vysočině, možnosti výletů s dětmi a 
návštěvníky zaujalo také centrum Eden v Bys-
třici,“ uvedla vedoucí IC v Novém Městě Jitka 
Svojanovská, která na semináři pro odbornou 
veřejnost v rámci veletrhu zároveň prezen-
tovala tzv. doplňkové služby novoměstského 
IC – komentované prohlídky města a vydávání 
měsíčníku Novoměstsko. V březnu se Koruna 
Vysočiny dále zúčastnila 17. ročníku veletrhu 

cestovního ruchu Infotour a cykloturistika v 
Hradci Králové a v dubnu se představí v Praze 
na veletrhu cyklistiky For bikes. Při prezenta-
ci našeho regionu může novoměstské IC nově  
využívat také prezentační stan zhotovený na 
zakázku. zdobí ho fotografie singletracků, pří-
rody a nechybí ani zimní motiv. Konstrukce je 
vyrobena tak, aby odolala nepřízni počasí.  
 -red-

Koruna Vysočiny slavila v Ostravě úspěch

Stavba spojovacího krčku mezi Gymnáziem 
Vincence Makovského, II. ZŠ a školní jídelnou 
bude zahájena v červnu. „Původně měla stav-
ba probíhat o prázdninách, ale díky prodlouže-
ní termínu ušetříme 1 mil. Kč. S řediteli obou 
škol jsme se dohodli, že provoz během stavby 
zvládnou,“ uvedl starosta Michal Šmarda. 
Celkové náklady tak budou 6,5 mil. Kč. Krček 
zajistí pohodlný přesun žáků a studentů do 
školní jídelny. Zároveň bude upraveno pro-
stranství před II. ZŠ.   -svj-

Spojovací krček mezi gymnáziem a ZŠ 

Těmito nově vybudovanými dveřmi se bude  
vstupovat z gymnázia do spojovacího krčku.

Město nabízí k prodeji byt 2+1 o výměře 56,23 
m2 v  bytovém domě na Křičkově ulici. Mini-
mální kupní cena je 550 000 Kč. Zájemci si byt 
mohou prohlédnout 30. 3. a 6. 4. od 15.00 do 
15.15 hod. Prodej se uskuteční výběrovým říze-
ním na určení pořadí 12. 4. v 15.00 hod. v za-
sedací místnosti MěÚ (Vratislavovo náměstí 
103). Podmínky prodeje a  bližší informace 
o  nemovitosti jsou zveřejněny na vývěsní des-
ce úřadu a  webových stránkách www.nmnm.
cz. Případné dotazy zodpoví R. Chalupová na 
tel. 775 778 802 nebo M. Kratochvílová na tel. 

566 598 358. Dále jsou nabízeny k  odprodeji 
části pozemků p.č. 1371, 1372 na ulici Jánská 
o celkové výměře cca 410 m2 za minimální kup-
ní cenu 500 Kč /m2 bez DPH, tj. cca 205 000 
Kč bez DPH. Výběrové řízení „na určení po-
řadí“ se bude konat 12.  4. v  16.00 hod. opět 
v  zasedací místnosti MěÚ. Výběrového řízení 
se mohou účastnit pouze ti zájemci kteří slo-
ží v požadovaném termínu jistinu ve výši 5 tis. 
Kč. Bližší informace získáte na odboru investic 
a správy majetku.  
 -svj-

Nabídka bytu a pozemku 

Více informací najdete na noviny.nmnm.cz
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Na jaře loňského roku obyvatelé uli-
ce Pavlovova čp. 1502, 1504 a 1506 
vyplňovali anketu o zachování, či 
likvidaci několika bezmála 30letých 
smrků. Až na výjimky byla většina 
obyvatel pro jejich zachování. Byli 
jsme za to rádi a brali celou záležitost 
za vyřízenou. Stromy totiž zdejším 
obyvatelům poskytovaly v  letních 
horkých dnech tolik potřebný stín a 
soukromí balkonových prostor. V ne-
poslední řadě byly stromy  útočištěm  
několika druhů ptáků a člověk neměl 
pocit, že je na sídlišti, ale uprostřed 
lesa. O to větší byl šok většiny zdejších lidí, 
když v polovině března během několika minut 
šly stromy k  zemi. Ptám se proč? Zdejší úřa-
dy již neberou v potaz názory svých voličů? V 

poslední době mám pocit, že regulace zeleně 
v  Novém Městě je až příliš regulována, pro-
tože se flóra z našeho města postupně vytrácí. 
Zřejmě úřad argumentoval tím, že by při po-
větrnostních podmínkách mohlo dojít k  pádu 

stromů na dům a ohrožení jeho obyvatel. Ale 
stromy byly tři, těsně u sebe a jistily se navzá-
jem, to potvrdí každý zkušený lesník. Nebo je 
snad napadl kůrovec? To je při pohledu na zce-
la zdravé pařezy vyloučeno. Mají nám snad být 
útěchou jakési rostliny vysázené specializova-
nou zahradnickou firmou, co se každým rokem 
snaží zelenat, ale marně? Které stály město 
miliony a vypadají jako větrem navátý plevel? 
To je trochu slabá náhrada za stromy, které 
nestály nic, a přesto poskytovaly zdejším oby-
vatelům tolik. Vím, že tento článek je už zcela 
zbytečný, protože stromy sem už nikdo nepři-
lepí a 30 let jejich růstu nikdo nenahradí. Chci 
jen poukázat na to, jak lehkovážně se zachází 
se zdejší zelení, které je v  této betonové džun-
gli tak zoufale málo. A. Hlaváčová, obyvatelka 
domu čp. 1506  Redakčně zkráceno

Přišlo do redakce ... 

Občané z ulice Pavlovova čp. 1508 požádali 
město o pokácení stromů, které stály před je-
jich okny a zastiňovaly byty před odpoledním 
sluncem. Žádost posoudil odbor stavební a ži-
votního prostředí a vydal povolení ke skácení 
5 smrků, které nejvíce bránily prostupu slunce 
do bytů s tím, že bude provedena náhradní vý-
sadba. Po nabytí právní moci bylo zahájeno ká-
cení, občané okolních domů ale požádali o jeho 
zastavení. Město se v této věci opakovaně ob-

rátilo na obyvatele domů čp. 1508, 1510, 1512 
a 1502, 1504, 1506, aby vyjádřili svůj názor. 
Ti se přiklonili k variantě stromy nekácet. Na 
základě těchto zjištění byl zvolen kompromis  

– skácet 3 smrky, které nejvíce stíní dotčeným 
bytům, a provést náhradní výsadbu dřevinami 
menšího růstu. S tímto rozhodnutím byli oby-
vatelé ulice Pavlovova seznámeni v listopadu 
2015.       
               Správce městské zeleně Ing. Z. Krejčí

O vyjádření k dopisu čtenářky jsme 
požádali správce městské zeleně 

Dne 16. 2. se žáci 9. tříd základních škol v 
Novém Městě na Moravě setkali s ojedinělou 
besedou. V rámci prevence kriminality pozna-
li Věznici Světlá nad Sázavou. Jde o největší 
ženskou věznici v České republice. Na začátku 
programu představila ve fotografiích a krát-
kém povídání toto zařízení psycholožka Mgr. 
Jahodová. Dále se do programu zapojily sa-
motné odsouzené. Pověděly dětem svoje život-
ní příběhy. Dvacetiletou Kateřinu odsoudili na 
dva a půl roku ve věznici s dohledem. Stala se 
jí v zimě autonehoda, kterou nepřežily dvě oso-
by. Ve věznici je poprvé. Na jejím případě žáci 
viděli, jak je jednoduché dostat se do vězení. 
Osmadvacetiletá Ivana byla odsouzena již po-
třetí, tentokrát na 4 roky. Jak sama říkala, vždy 
měla sklony k závislosti na drogách. První dva 
tresty brala spravedlivě, třetí již bere jako od-
platu za to, že už byla odsouzena. Trest dostala 
za spolupachatelství – byla v nesprávnou dobu 
na nesprávném místě. Čtyři roky jsou pro ni 
nekonečné, nepamatuje si datum, ale pokud se 
jí zeptáte, co bude snídat každý čtvrtek, odpoví 

vám, že párky. Třetí v pořadí byla pětatřicetile-
tá Marie. Ve výkonu trestu odnětí svobody se 
nachází podruhé. Nyní si odpykává trest v dél-
ce padesáti měsíců. Vše začalo pouhým jedním 
jointem marihuany. Pak se dostala k  tvrdším 
drogám a potřebovala větší obnosy peněz. Ani 
její tři děti ji od užívání pervitinu neodradily. 
Nyní je vídá pouze jednou za měsíc, protože se 
dala na krádeže, začala v malých prodejnách, 
skončila vykrádáním garáží a poté i větších ne-
movitostí. Poslední, také Marie, byla nejstarší. 
Ve čtyřiceti čtyřech letech je matkou sedmi 
dětí. Jak sama uvedla, aby je uživila, vytvářela 
podvody v nemalých částkách. Není divu, že 
jí soud uložil trest v délce 42 měsíců. Besedu 
zakončil příslušník strážní služby, pan Nový. 
Ukázal žákům poutání nebezpečných vězňů a 
pověděl o prohlídkách, které odsouzené mají 
každý den, při jakémkoli pohybu mimo věz-
nici či při kontrolách jejich ložnic. Závěrečné 
otázky žáků rády zodpověděly jak odsouzené, 
tak zaměstnanci. Pevně věřím, že tato beseda 
byla pro žáky i učitele zajímavá. Závěrem bych 

ráda poděkovala jak ředitelům místních škol 
za vstřícnost umožnit konání tohoto pořadu, 
tak Věznici Světlá nad Sázavou za  preventivní 
program. 
 Za MP NMnM str. Bc. Pavla Novotná 

 Prevence kriminality pro žáky 9. tříd aneb jak je 
snadné dostat se do vězení 

Město nabízí k  prodeji pozemek p.č. 3495/26 
o výměře 739 m² v k.ú. Nové Město na Moravě 
(ul. Kárníkova – Holubka). Pozemek je nabízen 
za minimální kupní cenu ve výši 702 050 Kč vč. 
DPH. Prodej bude proveden formou veřejné-
ho výběrového řízení „na určení pořadí“ z řad 
zájemců o koupi, které se uskuteční 12. 4. v 16 
hodin v zasedací místnosti MěÚ (Vratislavovo 
náměstí 103, 4. patro). Bližší informace včetně 
podmínek prodeje najdete na úřední a  elek-
tronické desce MěÚ nebo na odboru investic 
a správy majetku, tel. 566 598 355.      -svj-

Prodej pozemku
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Mateřská školka Drobného uvažuje o zřízení tzv. 
mikrojeslí. Jednalo by se o dvě třídy, ve kterých 
by bylo možné umístit dohromady maximálně 
osm dětí, a to ve věku od 6 měsíců do 4 let. „Tuto 
službu bychom rádi nabídli maminkám, které z 
pracovních důvodů nemohou být s dětmi doma 
do tří let věku, chceme se ale ujistit, že o ni bude 
zájem,“ uvedla ředitelka MŠ Drobného Ivana 
Buchtová s tím, že mikrojesle by vznikly v bu-
dově školky ve Slavkovicích. Pokud maminky 

projeví o službu zájem, má město možnost za-
žádat si o dotaci z Operačního programu Za-
městnanost. V případě úspěchu by z evropských 
fondů bylo hrazeno 85 % nákladů, ze státního 
rozpočtu 10 % a příjemce dotace, tedy město, by 
uhradilo pouze 5 % nákladů. Fungovat by mi-
krojesle začaly od 1. 9. 2017. Pokud máte či si 
myslíte, že v budoucnu budete mít o tuto službu 
zájem, kontaktujte přímo paní ředitelku Buch-
tovou na mailu: ivana.buchtova@nmnm.cz. -svj-

Máte zájem o umístění malých dětí 
do školky? Ozvěte se!

V  sobotu 9. dubna hostí Nové Město na Mora-
vě krajskou přehlídku základních uměleckých 
škol v  oboru literárně dramatickém v  katego-
rii kolektivní projev dramatický, přednesový, 
loutkářský a pantomima, která se skrývá pod 
názvem DIVOUS 2016. Přehlídku vyhlašuje 
MŠMT a je finančně podpořena novoměstskou 
radnicí. Hostit budeme 9 inscenací souborů 
uměleckých škol z Kraje Vysočina. Mezi zúčast-
něnými nebudou chybět ani úspěšné inscenace 
novoměstské ZUŠ. Program zahájíme v  ran-
ních hodinách v  KD a v  sále ZUŠ na Monseo-
vě ulici, kde budou dětské divadelní kolektivy 
představovat v průběhu dne své inscenace. Sou-
časně budou pro účinkující i diváky probíhat 
rozborové semináře a diskuse. O zahajovací a 
doprovodný program se postará literárně dra-
matický a hudební obor ZUŠ. Všechna vystou-
pení bude se zájmem sledovat mj. pětičlenný 
odborný lektorský sbor, který ve finále rozhod-
ne o případných oceněních či nominacích na 
národní přehlídku divadelních kolektivů ZUŠ. 
Celodenní úsilí všech oceníme navečer vyhlá-
šením výsledků postupové přehlídky. Završe-
ním dlouhého divadelního dne bude v sále KD 
výtvarně hudební performance Matěje Koláře, 

multimediálního umělce,  sociálního aktivisty, 
pedagoga a hudebníka z Jihlavy. Srdečně zveme 
všechny příznivce ZUŠ a milovníky divadla na 
přehlídku DIVOUS 2016. Pro bližší info sleduj-
te www.zus.nmnm.cz a výlepové plochy města. 
 Za ZUŠ Jana Štursy LaHuPo

Přehlídka ZUŠ
Velkého úspěchu dosáhly dvě fiktivní firmy 
Střední odborné školy Bělisko na Mezinárod-
ním veletrhu fiktivních firem v  Boskovicích 
25.  2. a  na veletrhu fiktivních firem v  Brně 
9.  3. Zapojily se do soutěží o  nejlepší stánek, 
leták, katalog a  prezentaci. Na veletrhy se stu-
denti ekonomického oboru připravovali velmi 
zodpovědně a  jejich pilná práce se vyplatila. 
Na veletržním stánku si naši obchodníci vedli 

dobře, uzavřeli mnoho kontraktů a získali nové 
kontakty pro elektronické obchodování. Fir-
ma Golden Gate s.r.o., která prodává šperky, 
získala v Boskovicích v soutěži o nejlepší leták 
1. místo a v soutěži o nejlepší katalog 3. místo. 
V Brně potom 1. místo za katalog a 3. místo za 
prezentaci. Firma Mazlimax s.r.o, zabývající se 
prodejem zvířat, obsadila se svým letákem i ka-

talogem druhá místa v Boskovicích, v Brně zís-
kala za katalog, stejně jako za stánek a průběh 
obchodního jednání, stříbro. Gratulujeme!  
 Ing. Alena Nechutová

Úspěchy 
studentů SOŠ

Literárně dramatický obor uspěl

V sobotu 12. března se v sále ZUŠ odehrál tak-
řka divadelní maratón. 109 účinkujících před-
stavilo v 11 inscenacích příběhy tajemné i veselé, 

pohádkové i ze života. V konkurenci nápaditých 
jevištních tvarů a rozličných žánrů - k vidění byl 
výrazový tanec, činohra, loutkoherectví i krátká 
operka - nakonec dosáhly na nominaci k postu-
pu do krajského kola celostátní přehlídky Dět-
ská scéna dva novoměstské soubory. Kontejner 
16 v pokoji 225 LDO ZUŠ Jana Štursy NMnM 
nadchl diváky i odbornou porotu autorským 
představením You, generace s  aktuální tema-
tikou fenoménu YouTube.  Soubor Plná plínka 
LDO ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě 
oslovil inscenací poutavého románu Astrid Lin-
dgrenové Mio, můj Mio. Oba soubory vede Ka-
teřina Šteidlová a v dubnu budou reprezentovat 
naše město v krajském kole přehlídky Dětská 
scéna. Gratulujeme!  ZUŠ Jana Štursy 
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Kostel v Olešné se dočká opravy. Naplánována 
je rekonstrukce fasády a úprava okolí. Nové 
Město se na obnově bude podílet částkou 100 
000 Kč. Příspěvek je součástí dotace Kraje 
Vysočina. „Ta je nastavena tak, že 10 % hradí 
obec, na jejímž území stavba stojí, 40 % Kraj 
Vysočina a 50 % vlastník nemovitosti,“ upřes-
nil místostarosta Stanislav Marek. Kostel je 
zapsán na ústředním seznamu kulturních 
památek. Jádro svatostánku je gotické a do 
dnešní podoby byl přestavěn koncem 18. sto-
letí. Celkem potřebuje olešenská farnost na 
obnovu fasády kostela 673 tisíc korun. Kromě 
Nového Města na obnovu přispějí také obce 
Zubří a Křídla a to 30 tisíci korunami. O tom, 
zda dotaci obdrží, rozhodne krajské zastupitel-
stvo 10. května.  Rekonstrukce fasády by se tak 
mohla uskutečnit už v letošním roce. -svj-, -hzk-

Oprava kostela v Olešné

Vedení města letos navštěvuje všechny místní 
části. Čeká je tam setkání s  občany a procház-
ka obcí. „Už jsme začali. Postupně navštívíme 
všechny místní části. Chceme se dozvědět vše, co 
tamní obyvatele trápí. Nejdříve si s  lidmi popo-
vídáme na veřejné schůzi, poté se s nimi projde-
me tak, abychom poznali problematická místa a 
mohli reagovat na všechny připomínky,“ uvedl 
novoměstský starosta Michal Šmarda. -hzk-

Vedení města 
navštěvuje MČ

Březnová sněhová nadílka byla velkou inspirací 
pro členy SDH Rokytno. Tradiční dětský karne-
val, který každoročně pořádají, se tentokrát nesl 
v duchu zimních olympijských her. Malí olym-
pionici v maskách princezen, berušek, tygříků, 
kuřátek nebo pirátů si vyzkoušeli závody v biat-
lonu, skoky na lyžích, slalom, bobovou dráhu i 
rychlobruslení. Zahráli si také hokej a curling. 
Mnozí z nich se projevili jako nadějní sportovci 
a snaha všech byla náležitě odměněna. Nechy-
běla ani nezbytná tombola a to nejlepší přišlo v 
samém závěru programu, neboť do koulovačky 
papírovými koulemi se s chutí zapojila i většina 
dospělých.  -hzk-

Hasiči uspořádali
karneval

Pravidelnými prodejci na farmářských trzích v Novém Městě na Moravě je rodina Dvorských z Ole-
šenky. Od jara do podzimu nabízejí kvalitní kozí sýry, syrovátku a další dobroty z kozího mléka. V 
zimní sezoně je však na trhu nepotkáte. Důvod je jasný, kozy mají mláďata. Celkem u Dvorských 
čekalo přírůstek 94 koz. Některé mají jedináčky, jiné dvojčátka, a dvě dokonce trojčátka. Celkem se 
nyní Dvorští starají o 130 kůzlátek.  -svj-

Farmáři z Kozího dvorku hlásí 130 
kůzlat

Květnové číslo Novoměstska bude mít uzá-
věrku 15. dubna. Soukromou inzerci, blaho-
přání, vzpomínky a poděkování můžete po-
dat a zároveň zaplatit na IC na Vratislavově 
náměstí. Do schránek bude květnové číslo 
distribuováno od 27. do 29. dubna. -svj-

7. dubna od 12.00 hodin se v 
chirurgickém pavilonu novoměstské 
nemocnice uskuteční Den zdraví.  
Program: 

- přednášky pro veřejnost na téma
 Čistota rukou, Jarní stravování

- měření tlaku
- diagnostická váha, stanovení
 množství tuků v těle

- rady a tipy jak bojovat s jarní
 únavou
Všichni jsou srdečně zváni.

Den zdravíFarmářské trhy
Stále oblíbenější farmářské trhy vstupují 
do své šesté sezony. 16. 4. se uskuteční 
poslední „zimní“ farmářský trh, od května 
bude zahájena letní sezona. Termíny 
farmářských trhů na Vratislavově náměstí 
jsou v letošním roce následující:  14.5., 
28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 
27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 
10.12. V nabídce budou jako každoročně 
kozí a kravské sýry, tvaroh, jogurty, koření, 
zelenina, ovoce, květiny, med, pečivo, a 
to i bezlepkové, sirupy, masné výrobky 
a spousta dalších dobrot. Těšíme se na 
vás od května každou druhou sobotu na 
Vratislavově náměstí. -svj-

Na prohlídku centrem města s prů-
vodcem se můžete vydat v dubnu 
hned dvakrát, a to 3. a 24. dubna. 
Prohlídka začíná vždy v 15 hodin 
před budovou Horáckého muzea, 
lístky lze zakoupit na IC. Cena je 50 
Kč dospělí, 30 Kč děti. Pokud nám 
bude přát počasí, můžete se těšit i 
na historický kostým. -svj-

Komentované
prohlídky
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SFK Vrchovina se stará o fotbalové talenty

Jaroslav Michal je prezidentem SFK Vrchovina. 
Jak se oddílu daří a jakou mají novoměstští fot-
balisté budoucnost?

Jaký máte vztah k fotbalu?
Hrával jsem fotbal v Radešínské Svratce jako 
dorostenec i  jako dospělý. Potom jsem si dal 
přestávku, a když jsem měl vlastní děti, věno-
val jsem se trénování žáků. V současné době se 
věnuji už jen tomu „funkcionaření“ a na hraní 
a trénování už nemám prostor. Snažím se teď 
zastřešovat novoměstský fotbal. Mám tam ale 
mnoho pomocníků, takovým výkonným ředi-
telem je Roman Wolker.
Novoměstský fotbalový klub byl nějakou 
dobu sloučen s  Radešínskou Svratkou. Od 
určité doby jsou ale oba oddíly samostatné. 
Proč k tomu došlo?
To iniciovali fotbalisté z  Radešínské Svratky. 
Chtěli totiž hrát s  okolními dědinami místní 
vesnický fotbal na okresní úrovni a Nové Měs-
to je ve vyšší soutěži. Potřebovali tedy „sestou-
pit“, a tak založili vlastní oddíl. Ale daří se jim, 
nyní už hrají první B třídu.
Na jaké úrovni je tedy v současné době novo-
městský fotbal?
Hrajeme divizi, tedy čtvrtou nejvyšší soutěž 
v  republice. Tam za sebou máme už pět let. 
Poslední dva ukončené ročníky jsme byli třetí 
a v současné době jsme uprostřed tabulky.
Jak se liší fotbalový klub, který hraje okresní 
přebor, od toho, který je v  divizi jako Nové 
Město? Je, řekněme, v  profesionálnějším 
režimu?
Požadavky v  těch kategoriích se už stupňují. 
Musíme mít proškolenější trenéry, kteří mají 
vyšší trenérskou třídu. Nové Město se také 

více zaměřuje na výchovu mládeže. Divizní 
žáci hrají v  rámci celého kraje Vysočina v  ně-
kolika kategoriích. Hodně proto musíme spo-
lupracovat se školami a „prát“ se o děti s ostat-
ními sporty.
Jak se vám daří vychovávat fotbalovou mlá-
dež?
Věnujeme se mládeži už v přípravkovém obdo-
bí. To jsou ti nejmenší. Děláme dvakrát ročně 
nábory, pořádáme turnaje pro mateřské školy. 
Myslím, že se nám to daří, že se trenéři ma-
lým dětem věnují a má to kvalitu. Nejde nám 
jen o  fotbal, ale o propagaci pohybu a sportu 
obecně. Doba se ale mění a  mění se i  životní 
styl. Jsou tu další sporty, jako je florbal, biat-
lon. Teď je v Novém Městě móda ragby, takže 
je to čím dál obtížnější, ale zatím nábor mláde-
že zvládáme.
Jak těžké je vychovat fotbalistu, který by 
mohl hrát alespoň tu divizi?
Kluk, který prošel v Novém Městě žákovskou 
i dorosteneckou hrou a chce se prát a chce se 
zlepšovat, tak má šanci si mužskou divizi za-
hrát. Ještě větší šanci má, když od nás třeba 
přejde do Jihlavy. Tam je už zcela profesionál-
ní práce s  fotbalovou mládeží. Stává se nám, 
že ti nejlepší tam odcházejí.
Mrzí vás to, když dobří hráči odejdou?
Trenéry to určitě mrzí. Z  pohledu funkcioná-
ře je to ale dobře, protože v těch prvoligových 
podmínkách Jihlavy se jich uchytí jen několik 
procent a  zbytek se nám vrátí zpátky a  hrají 
zase u nás.
Co je nejdůležitější vlastnost pro mladého 
hráče, který se chce prosadit a hrát na prvo-
ligové úrovni?
Když má talent a zdraví, tak to vyžaduje oběta-
vost rodičů, aby ho podporovali. Aby společně 
vyřešili školu, protože děti jsou pak často na 
internátě. Je potřeba skloubit vzdělání s  fot-
balovou přípravou. Já jsem si to také prožil 
se svým synem. Už v osmnácti hrál první ligu. 
Museli jsme procestovat celou republiku, když 
jsme chtěli jezdit na zápasy. Musí si to také 
srovnat v hlavě i ty děti, jestli tomu chtějí sku-
tečně tolik obětovat.
Má Nové Město v  současné době nějaké ta-
lentované hráče, kteří by se mohli uplatnit 
na nejvyšší úrovni?
Máme několik hráčů v Jihlavě, mezi třemi nej-

lepšími žáky tam byl náš odchovanec. Talentů, 
kde by se úspěch dal předpokládat, máme také 
několik, ale odhadnout se to dopředu nedá. 
Zdraví, škola, rodiče, všechno musí sednout 
a prosadit se dokáží opravdu jen výjimky.
Když poslouchám, jak je u nás fotbalová vý-
chova propracovaná, tak proč se nám tolik 
nedaří na mezinárodní úrovni?
Úspěchy v minulosti byly a teď jedeme na mis-
trovství Evropy. Takže nejsme tak zcela neú-
spěšní. Ale když vidíte fotbalové prostředí na-
příklad v Německu, tak to je něco úplně jiného. 
Tam mají zcela jiné podmínky. Těžko se to vy-
světluje, ale myslím, že v tom hraje roli přístup 
celé společnosti. Tam prostě všechno do sebe 
lépe zapadá. Celkově je tam vyšší sportovní 
kulturní úroveň. Když se podíváme na naši 
nejvyšší soutěž a  na nadávky a  nekulturnost 
na našich stadionech, tak to Německu vůbec 
není. A myslím si, že to nějak souvisí s tím, že 
se jim potom tak daří.
Jaký cíl máte v čele novoměstského fotbalu, 
kam byste rád oddíl dovedl?
Máme cíl dostat se do třetí ligy, přirozeně. 
Musí se ale spojit několik předpokladů. Mu-
síme mít dobré trenéry. Naše fotbalové do-
vednosti musí být na takové úrovni, abychom 
z třetí ligy neměli strach. To ale znamená mít 
dlouhodobě tým, který se udrží pohromadě 
a  má na to. Naši hráči přitom často studují, 
chodí do práce a dlouhodobě se nemohou pět-
krát týdně věnovat fotbalu, jak by bylo třeba. Je 
to prostě mozaika předpokladů. Kdyby se ale 
někdy poskládala, tak by to bylo skvělé. Další 
věcí by potom bylo sehnat více peněz, protože 
by to bylo finančně náročnější. V prvé řadě jde 
ale o to mít na třetí ligu fotbalově.
Jak se vám daří zlepšovat zázemí novoměst-
ským fotbalistům?
Sehnali jsme dotaci od MŠMT a  zrekonstruo-
vali jsme kabiny. Ve spolupráci s městem usilu-
jeme také o stavbu tréninkového hřiště. Problé-
mem totiž je nedostatek hřišť přímo v Novém 
Městě. Už dva roky žádáme o dotace na hřiště 
s  umělou trávou. Bude pod sjezdovkou mezi 
MEDINEM a Ochozou. Umělá tráva je potře-
ba zejména v zimě. Hřiště bude stát 30 milio-
nů a  třetinu by hradilo město, zbytek dotace. 
Tak doufáme, že se nám je letos podaří získat.
 -kb-

Novoměstský ragbyový klub nadále 
rozšiřuje své řady. Trénuje se dvakrát 
týdně na hřišti v Petrovicích. Trénin-
ky probíhají každé úterý a čtvrtek od 
16.30 hod. Přibývá také utkání, ke 
kterým členové nastupují. Nejbližší se 
uskuteční 9. dubna v Břeclavi. Zájemci 
o ragby se mohou stále hlásit na 
e-mail ragby.nmnm.2015@seznam.cz 
či telefonicky 731 680 524.

V letošní halové sezoně se podařilo členům no-
voměstského atletického oddílu něco neskuteč-
ného. Z každého MČR přivezli alespoň jeden 
cenný kov. Pohádku začala psát žákyně Sára 
Zámečníková na MČR ve vícebojích. Výkonem 
3 282 bodů vybojovala stříbrnou medaili. Násle-
dovalo MČR dorostu, kde oddíl získal hned tři 
medaile. V bězích na 3 000 m a 1 500 m bral zla-
to Karel Kulíšek. Sbírku završila Kateřina Pul-
gretová, která v běhu na 3 000 m finišovala na 
3. místě. Dalším v pořadí bylo MČR dospělých, 

ve kterém potvrdil své ambice Petr Vitner. V 
běhu na 1 500 m skončil na 2. místě.  Ze žákov-
ského republikového přeboru si bronzovou me-
daili odvezla dálkařka Sára Zámečníková. Její 
výkon 541 cm je i novým krajským rekordem. 
Rekord si přispal také Jiří Kabrda, který na trati 
3 000 m zaběhl čas 9:49,38. Stačilo to na 4. mís-
to. Poslední medaile patří Jiřímu Brychtovi, jenž 
startoval na MČR veteránů. V běhu na 3 000 m 
vybojoval 2. místo, stříbrná medaile cinkla i na 
poloviční trati.  -hub-, -mah-

Medailové žně našich atletů



Zatímco v  předchozím vydání jsme představili 
úspěchy novoměstských střelců, v  dubnovém 
čísle přinášíme základní informace o činnosti 
střeleckého klubu. Ten má zázemí na Bělisku, 
kde je krytá střelnice pro vzduchové pušky i pis-
tole a venkovní střelnice pro střelbu z malorážky. 
Střelbu si je možné vyzkoušet každé pondělí a 
čtvrtek od 16.00 hod. V  tu dobu se konají tré-
ninky. Přístupné jsou jak pro dospělé, tak děti. 
Strach přitom není na místě. „Sportovní střelba 
je jedním z nejbezpečnějších sportů. Střelci jsou 
uvážliví lidé, žádní zmatkaři. Všichni tady víme, 

co střelná zbraň dokáže udělat. Víme, co máme 
v  ruce, a od nás to ví i mládež, která sem cho-
dí,“ říká předseda klubu Jindřich Dvořák. Více 
informací se zájemci dozví buď telefonicky na 
číslech 607 167 917 (Jindřich Dvořák),  605 120 
519  (Milan Marek), nebo mohou psát na e-mail 
ssknmnm@seznam.cz.  -red-
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Organizátoři MS horských kol, které se v létě 
koná v novoměstské Vysočina Areně, se netají 
tím, že z něj chtějí udělat nejlepší ročník vůbec. 
Vzhledem k tomu, že zdejší závody byly pětkrát 
vyhlášeny za nejlepší díl celého seriálu, to vypa-
dá, že se letos musí opravdu překonat. A to také 
dělají, alespoň co se týče starosti o návštěvníky. 
Letošní doprovodný program totiž bude velkole-
pý. „Slavnostní zahájení ve středu 29. června se 
bude odehrávat na velikém pódiu postaveném 
naproti tribunám,“ říká předseda organizační-
ho výboru Petr Vaněk. „Bude to velká světelná 
a taneční show. Vrcholem večera bude koncert 
Vojty Dyka a B-Side Bandu. Je to jeho jediná 
veřejný koncert tento rok, takže si ho rozhodně 
nesmíte nechat ujít,“ dodává Vaněk. Veselo ale 
bude ve Vysočina Areně každý večer. Ve čtvrtek 
30. června zahrají Rolling Stones Revival a Tři 
sestry, v pátek 1. července je vystřídá kapela Ali-
ce s Danem Bártou a AC/DC revival . Sobotní 
večer bude patřit skupinám N.O.H.A. a Funkiez. 

„Chceme, aby se závody večer vždy proměnily v 
hudební festival. Ve Vysočina Areně budou sa-
mozřejmě po celou dobu trvání závodu desítky 
stánků, kde bude možné koupit upomínkové 

předměty, ale také praktické sportovní pomůcky. 
Velký prostor jsme také vyhradili na občerstve-
ní. Přes den bude omezen prodej alkoholických 
nápojů, to ale nebude platit večer,“ říká Vaněk. 
Na večerní koncerty se dostane každý, kdo bude 
mít platný lístek. Kromě kultury se mohou ná-
vštěvníci mistrovství těšit také na další akce. Pro 
cyklistické fandy bude jistě zajímavá zkušebna 
kol, ve které bude možné na blízkých singletrac-
kových drahách zdarma vyzkoušet modely od 
zhruba třiceti předních výrobců. „Připravili 
jsme také na čtvrtek, pátek i sobotu cyklistic-
ké závody pro návštěvníky. Ve čtvrtek 30. 6. to 
bude MTB rally. Na singletracích budou vyzna-
čeny 3 měřené úseky. Každý účastník bude mít 
tři pokusy a započítá se mu vždy nejlepší čas. V 
pátek bude velký závod dětí v několika katego-
riích. Chtěli bychom ze závodů udělat takové 
malé MS mládeže,“ dodává Vaněk. V sobotu si 
bude možné vyzkoušet netradiční noční závod. 
Všechny akce budou pro majitele vstupenek 
zdarma. Vstupenky jsou v předprodeji v síti 
ticketstream a v IC na Vratislavově náměstí. Po-
drobné informace k programu najdete už nyní 
na stránkách www.mtb2016nmnm.cz.        -kb-

MS horských kol láká na festivalovou zábavu

O permanentku na MS
 v horských kolech v hodnotě 

1 000 kč

Ve spolupráci s organizačním týmem MS 
pro vás máme soutěž!

Ze správných odpovědí vylosujeme
 každý měsíc 5 výherců.

Otázka pro tento měsíc zní:

Kolikrát na závodech Světového 
poháru MTB v Novém Městě 

zvítězil Jaroslav Kulhavý?

Svoje odpovědi pošlete do 15. 4. na 
ms-soutez@nmnm.cz. 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC

2016 MOUNTAIN BIKE 
WORLD CHAMPIONSHIPS

CROSS-
COUNTRY

Jako každá organizace zřizovaná městem i naše 
škola se kromě své základní funkce, tedy vyučo-
vat děti, snaží přispět ke zlepšení a zkvalitnění 
života v Novém Městě. Takovým příspěvkem je 
činnost Školního sportovního klubu (ŠSK). Ten 
vznikl jako alternativa dnes již zaniklých spor-
tovních tříd. Na rozdíl od nich se snažíme v klu-
bu zaměřit na všestrannost, aby se jeho pro-
střednictvím žáci seznámili se širokou škálou 
sportů a abychom jim tak umožnili objevit jejich 
skryté talenty. Nechceme vychovávat reprezen-
tanty a od útlého věku děti stresovat požadavky 
na výkon. Chceme naopak dětem ukázat cestu 
ke sportu a zdravému pohybu tak, aby z něj 
měly radost a stal se přirozenou součástí jejich 
života. Protože spolupracujeme s celou řadou 
sportovních oddílů, jejichž trenéři v klubu půso-
bí, máme možnost mezi dětmi objevit talenty na 

konkrétní sport a dosahovat skvělých výsledků. 
A možná lepších, než kdybychom se o tyto vý-
sledky primárně snažili. V poslední době jsou to 
zejména M. Zaoral, V. Šírová, M. Slonková, L. 
Žváček, L. Peňázová, S. Zámečníková, A. Šan-
derová, kteří se výrazně podíleli na zviditelnění 
Nového Měssta a ZŠ L. Čecha v  celostátních, 
krajských i oblastních soutěžích. Nejvýrazněj-
ších úspěchů v poslední době  dosáhla Karolína 
Špinarová, která letos zvítězila na zimní olym-
piádě mládeže v biatlonu, je mistryní republiky 
v klasickém lyžování a trojnásobnou mistryní 
republiky v biatlonu. Tréninky Školního spor-
tovního klubu se konají po vyučování většinou 
v  přírodě, tělocvičně školy a přilehlých sporto-
vištích v NM. Děti si pod dohledem trenérů mo-
hou vyzkoušet širokou škálu sportovních aktivit, 
jako je lyžování, snowboard, atletika, cyklistika, 

plavání, gymnastika, bruslení, stolní tenis, bad-
minton. Snažíme se žákům rozšiřovat obzory 
a nabízíme jim dynamické a nové sporty, jako 
jsou například horská kola a lezení (to je také 
důvod, proč škola veřejně podporuje změnu 
projektu víceúčelové Sportovní haly v  NM tak, 
aby byla doplněna o horolezeckou stěnu). V jed-
nání je i spolupráce s  nově vzniklým oddílem 
ragby. Klub je financován z části ze státních nor-
mativů, přispívá na něj město, ale i rodiče žáků. 
Příspěvek města je součástí provozního rozpoč-
tu a je účelově vázán. Je samozřejmě také přísně 
kontrolován. I přestože je o třetinu nižší než na 
člena bývalých sportovních tříd, jeho efektivita 
ve spolupráci se sportovními oddíly v NM je vy-
soká. Což se také odrazilo ve zvýšeném zájmu o 
členství v klubu. Držte nám palce do dalších let. 
Děkujeme za vaši přízeň!  Jan Krakovič, ředitel 

ZŠ Leandra Čecha se podílí na rozvoji sportu v NM

O střeleckém klubu 
Novoměstský atletický oddíl a VZP pořádá 17. 
ročník jarního přespolního běhu Korunou za 
korunu. Uskuteční se v neděli 17. dubna a sraz 
závodníků bude tradičně na hrázi rybníka Cihel-
ňák. Začátek je naplánován v 9.30 hod. Poběží 
se v  několika kategoriích - od nejmladších (roč-
ník 2008 a mladší) po dorostenky a ženy, doros-
tence a muže. Startovné za každého závodníka 
činí 1 Kč. Partnerem letošního ročníku jsou 
Městské lázně.  -mah-

Korunou 
za korunu

DDM prodá bicí soupravu CB DRUMS v dob-
rém stavu, v používání 6 let. Nejvyšší nabídce. 
Tel.: 777 822 611, ddm@nmnm.cz.

INZERCE:



Z matriky

narozené děti
17. 2. Tereza Kadlecová
19. 2. Bella Jandlová 
21. 2. Vojtěch Strašil
24. 2. Klára Šebková
24. 2. Ondřej Šikula

jubilanti
  1. 4.  Jiří Skalník  75
  4. 4.  Karel Janů 80
  6. 4.  Anna Slámová 88
11. 4.  Helena Baláková 95
11. 4  Lydia Hebelková 75
15. 4.  František Šajner 88
19. 4.  Jiřina Stehlíková 88
25. 4.  Ing. Ladislav Šumichrast 80
27. 4.  Jaroslav Teplý 93
29. 4.  Jiří Ryšavý 80

úmrtí
17. 2. František Křídlo (Nové Město, 1972)
17. 2. Ing. Vladimír Maštera (N. Město, 1953)
19. 2. Marie Laštovičková (Olešná, 1933)
21. 2. František Jindra (Nové Město, 1926)
24. 2. Hedvika Dudková (Nové Město, 1927)
28. 2. Růžena Pavlíková (R. Svratka, 1925)
28. 2. Jozef Matejovič (Nové Město, 1945)
  3. 3. Josef Chrást (Radešínská Svratka, 1930)
  6. 3. Marie Navrátilová (Nové Město, 1961)
13. 3. Jiřina Novotná (Nové Město, 1932)
13. 3. Josef Humlíček (Maršovice, 1936)

Významná dubnová výročí

1.4.1861 narodil se v Rokytně Josef Havlík, vý-
znamný pedagogický pracovník, zemský poslanec, 
155. výročí narození (zemřel 20.3.1934 v Brně)

19.4.1986 zemřel v Brně prof.Ing. Aleš Bláha, 
odborník v elektrotechnice, autor řady patentů, 
prof. slovenského VUT, 30. výročí úmrtí (narozen 
26.6.1906 v NMnM)

23.4.1881 narodil se v Rokytně Otakar Šín, 
hudební skladatel a pedagogický pracovník, 135. 
výročí narození (zemřel 21.1.1943 v Praze)

29.4.1941 zemřel v NMnM Karel Košťál, učitel, 
člen mnoha novoměstských spolků, spoluzaklada-
tel Dětského domova v NMnM, 75. výročí úmrtí 
(narozen 2.4.1863 v NMnM)

Stomatologická pohotovost

Horácká galerie

2.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
3.4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
9.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár 
nad Sázavou, 566 642 545
10.4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, 
Žďár nad Sázavou, 566 642 545
16.4. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
17.4. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
23.4.  MDDr. Lenka Šánová, U Hřiště 552, 
Měřín, 725 474 928
24.4. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
30.4. MDDr. Sylvie Konečná, Masarykovo 
náměstí 6, Velká Bíteš, 566 531 645
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Kino v KD

Klub seniorů

5. 4. / 20:00
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokument o slavném režisérovi
vstup: 80 Kč 
17.4. / 16:00
Hodný dinosaurus
Dětský animovaný film
vstup:  40 Kč
19. 4. /20:00
Muž na laně
Životopisné drama 
vstup: 50 Kč

1.4. Zájezd do divadla v Jihlavě na představení 
Zvonokosy. Odjezd od KD v 17 hod. Cena – člen 
200 Kč, host 230 Kč
11.4. Setkání se spisovatelkou V. Rudolfovou 
spojené s autorským čtením. Jídelna DPS, 15 - 
17 hod.
18.4. Odpolední čaj a informace o zájezdech
Jídelna DPS, 15 – 17 hod.
28.4. Výlet do Posázaví. Odjezd od KD v 7 hod., 
návrat asi v 18 hod. Cena  člen  250 Kč, host  
300 Kč  

Městské lázně

Od dubna přecházíme opět na letní otevírací 
dobu. Otevřeno každý den kromě pondělí a stát-
ních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
Vernisáže a akce: 
Documenta Bohemiae Artis Phototypica/Ka-
rel IV. a jeho doba v původních fotografiích 
Alexandra Paula ze 40. let 20. století/ 
(14. dubna – 26. června 2016)
Výstava osmdesáti původních fotografií Alexan-
dra Paula vybraných z edice Documenta Bohe-
miae Artis Phototypica.
Karel Pokorný – Karel IV. 
(14. dubna – 30. října 2016)
Výstava k 700. výročí narození Karla IV. z vlast-
ních sbírek Horácké galerie. V Zámeckém kabi-
netu budou k vidění komorní instalace návrhu 
plastiky od sochaře Karla Pokorného pro Karo-
linum. Kromě doprovodných textů o Karlu IV. 
bude přiblížena i osobnost autora Karla Pokor-
ného, od jehož narození v letošním roce uplynulo 
125 let.
sobota 2. dubna 2016 v 15 hodin
Barevné odpoledne
Vystoupí žáci varhanické třídy Lukáše Bartoše.
čtvrtek 7. dubna 2016 v 18 hodin
Koncert učitelů a jejich hostů
Tradiční a oblíbený koncert učitelů ze ZUŠ Jana 
Štursy v podkroví HG
 čtvrtek 14. dubna 2016 v 17 hodin
Kytarový koncert ZUŠ Jana Štursy
Vystoupení žáků a absolventů třídy Miroslava 
Mrlíka
sobota 16. dubna 2016 v 15 hodin
Černobílé odpoledne
Odpoledne s vystoupením žáků klavírní třídy 
Hany Rejpalové
 čtvrtek 21. dubna 2016 v 17 hodin
Absolventský koncert ZUŠ Jana Štursy
Absolventská vystoupení žáků I. a II. stupně hu-
debního oboru

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

6. 4. Mezinárodní den sportu – sleva 10 % na 
výrobky Nutrend, pro návštěvníky fitness nápoj 
Unisport zdarma
7. 4. Světový den zdraví – 10% sleva na masáže 
a zážitkové koupele
8. 4. Sanitární den – otevřeno od 14 hodin
10. 4. Městské lázně partnerem běhu Korunou 
za korunu
od 14. 4. Slavnostně očekáváme 50 000. 
návštěvníka!
20. 4. Světový den marihuany – 10% sleva na 
konopnou relaxační koupel
Nově zavádíme masáž lávovými kameny – 45´ 
za 400 Kč.
Rozšiřujeme nabídku občerstvení o zeleninové 
saláty.

P O Z V Á N K A
 na pravidelné setkání spolužáků ročník 

1938
Datum: pátek 29. dubna v 17 hod.
Místo: Penzion Vrchovina v NMnM

Dobrou náladu a peníze 
nezapomeňte doma. Za organizátory: 

Ludmila Vedrová a Helena Žáková

Dne 31. března 2016 
oslaví 70. narozeniny paní 
Zdeňka Janů z Hlinného. 
Milé mamince a babičce 
přejeme všechno nejlepší, 

hlavně hodně zdraví. 
Synové Zdeněk a Radek 

s rodinami

Blahopřání

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM, pohádka pro 
děti i dospělé. Kulturní dům Nové Město 
na Moravě, neděle 1. 5. 2016 od 18 hodin. 

Vstupné 40 Kč děti, 80 Kč dospělí. Divadel-
ní spolek Rozsochy benefičně pro sociální 

služby a programy Portimo, o.p.s.
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Minibazar
Koupím byt 2+1, 3+1 (nebo i pronájem). Tel.: 
739 901 135.
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 100 ks zavařovacích sklenic 0,75 l 
Omnia. Cena 5 Kč za 1 ks. Tel.: 606 839 803, 
večer.
Koupím garáž v lokalitě Holubka. Tel.: 608 724 
448.
Rodina s dětmi koupí zahradu v okolí NMnM. 
Nabídněte, děkujeme. Tel.: 730 618 517.
Mladá rodina hledá byt 3+1 nebo větší v osob-
ním vlastnictví v NMnM. Prosím nabídněte. 
Tel.: 604 935 776.
Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. Tel.: 
721 469 234.
Koupím byt v lokalitě NMnM nebo okolí. Může 
být i k rek. Děkuji. Tel. : 722 012 297.
Chalupa/RD - koupím. Vlastní pozemek, za-
hrada, parkování výhodou. Tel. : 774 340 338.
Pronajmu garáž u Jelínkova mlýna. Tel.: 737 
723 565.
Koupím menší zahrádku v NMnM. Tel.: 723 
901 974.

Pronajmu nově zrekonstruované prostory, ul. 
Soškova 212, za Hotelem Musil, 50 m². Tel.: 
606 585 283.
Pronajmu byt 1+kk, volný ihned. Tel.: 728 819 
689.
Koupím byt 3+1 v NMnM. Hotová rekonstruk-
ce vítána. Za případné nabídky děkuji. Tel.: 
732 853 194.
Prodám zděnou garáž s elektrickou přípojkou 
v NMnM, ul. Nečasova u kruhového objezdu. 
Kontakt :  garaznmnm@seznam.cz. 
Daruji rozměrnější zachovalou hnědou dvou-
místnou koženkovou sedačku. Tel.: 606 
690 878.
Sháním ke koupi staré romány – červená 
knihovna. Tel.: 732 920 019.
Pronajmu byt 2+1 na ulici Drobného. Tel.: 725 
815 162.
Koupím DVD s filmem Ghoul od režiséra P. 
Jákla. Tel.: 736 637 413.
Prodám televizi LG Flatron M227WD, úh-
lopříčka 54 + satelitní tuner + karta skylink 
(převedu). Cena 3 000 Kč. Tel.: 736 207 363.
Koupím byt. Hledám ke koupi byt v NMnM. 
Nejsem RK. Jsem místní občan a byt hledám 
pro vlastní bydlení. Za seriózní nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 702 335 794.

Prodám dvousedadlový Pionýr, r. v. 1976, t. p. 
2018. Cena dohodou. Dále koupím přívěsný 
vozík na velkých kolech. Tel.: 776 627 681.
Hledáme pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 
v NMnM. Tel.: 778 544 697.
Prodám zachovalý dětský kočár Trend line 
šedooranžové barvy. Cena dohodou. Tel.: 732 
286 043.
Pronajmu garážové místo v centru města, 
prodám skleněný lustr, šest svící, částečně 
poškozený. Tel.: 731 152 975.
Koupím byt 4+1 v Novém Městě na Moravě. 
Tel.: 608 577 583.
Koupím sprchový kout půdorysu maximálně 
80x80 cm, nejraději čtvercový. Tel.: 775 404 
663.
Prodám mrazničku zn. Zanussi pětizásuvko-
vou. Cena 4 000 Kč. Tel.: 739 728 124.
Prodám tříkolový vozíček pro ZTP. Tel.: 561 
027 809.
Vyměním byt 2+1, 57 m², ul. Drobného, 1. pa-
tro – přízemí, po kompletní rekonstrukci, nově 
vybaveno za byt na ulici Budovatelů, naproti 
KD nebo pod nemocnicí. Tel.: 608 613 598.
Prodám RD 4+1+2 koupelny po kompletní 
rekonstrukci, zahrada, garáž. 6 km od Nového 
Města na Moravě. Tel.: 725 004 854.

Dne 19. března tomu byly 
2 roky, co nás opustil přítel, 

pan Antonín Havlíček z 
Nového Města na Moravě. 

Vzpomíná přítelkyně 
Libuše, syn Tomáš, 

dcera Tereza a rodina 
Horváthová.

Vzpomínka NSS zvou na přednášku 
Lidové tradice –  výroba tradičních 

nápojů.
Koná se 22. dubna od 15 hodin ve spole-
čenské místnosti DPS. Dozvíte se infor-
mace o historii i současnosti vaření piva, 
chybět nebude praktická ukázka. Vstup je 
zdarma. Akci podpořil Kraj Vysočina.

V  rámci projektu Podpora zapojování 
seniorů do aktivního života 2016 se 
v Domě s pečovatelskou službou uskuteční 
setkání pečujících, v  jehož rámci vystoupí 
s  přednáškou na téma Civilizační choro-
by MUDr. Jaroslav Kvapil. Akce se koná 
12. dubna v 15 hodin ve společenské míst-
nosti. Účast je bezplatná, projekt finančně 
podpořil Kraj Vysočina.

Městská policie informuje

Dne 3. dubna 2016 uplyne 
15 let od tragického úmrtí 

Radima Komára. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 

s námi. 
Rodina Komárova

Vzpomínka

Vydal se na cestu, kde 
chodí každý sám, jen 

dveře vzpomínek zanechal 
dokořán. 

Dne 2. dubna jsme si 
připomněli již 14. výročí 
úmrtí našeho manžela, 
táty a dědečka, pana 

Josefa Stejskala.
    S láskou vzpomínají  
            manželka a Lenka s rodinou.

Vzpomínka

Dne 1. dubna 2016 uplyne 
20 let, kdy nás opustila 

paní Miroslava Novotná. 
Stále vzpomínají manžel a 

dcery s rodinami.

Vzpomínka

Čas běží, ale vzpomínky 
zůstávají. Dne 9. 4. 2016 
by oslavil 70 let manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

Jaroslav Šemberk a 16. 4. 
2016 uplyne dlouhých 6 

let od jeho úmrtí. 
Stále vzpomínají 
manželka a děti.

Vzpomínka

Dne 1. 2. řešili strážníci ve spolupráci s PČR sousedský spor na ul. Dukelská. Vzhledem k  tomu, 
že jeden ze zúčastněných byl pod vlivem alkoholu a  ve svém protiprávním jednání pokračoval, 
byl převezen do PZS Jihlava k  vystřízlivění. 13.  2. prováděli strážníci na žádost PČR asistenci 
v  nemocnici, kde se slovně a  fyzicky napadali muž se ženou, kteří sem byli převezeni k  ošetření. 
V měsíci únoru řešili strážníci sedm případů neoprávněného parkování na vyhrazeném parkovišti. 
V  jednom případě bylo vozidlo odtaženo, ostatní případy se podařilo vyřešit na místě. Městská 
policie opakovaně upozorňuje řidiče, aby sledovali dopravní značení v  místech, kde parkují svá 
vozidla. Nepozornost pak stojí nemalé finanční prostředky. Městská policie dále informuje řidiče, že 
na ul. Leandra Čecha, před budovou gymnázia, byla umístěna nová dopravní značka Zákaz otáčení. 
Žádáme řidiče, aby tuto značku respektovali a umožnili ostatním účastníkům silničního provozu 
bezpečný pohyb po komunikaci.  Jiří Hradil, velitel MP
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Sbírka motýlů slaví 10. narozeniny
Když se v roce 2006 poprvé v Novém Městě na 
Moravě konala akce s  názvem Sbírka motýlů, 
nikdo ze sdružení Lysina lenina nevěděl, jestli 
bude nultý ročník zároveň posledním, nebo zda 
se podaří založit životaschopnou tradici. Stalo 
se to druhé. V termínu 9.–12. června 2016 zaži-
je Nové Město jubilejní 10. ročník festivalu, na 
jehož programu je koktejl divadla pro děti i pro 

dospělé, koncertů, workshopů a literárních čtení. 
Sbírka motýlů stojí na podpoře města (letos činí 
52 000 Kč) a na dlouhodobé spolupráci několika 
místních instiucí (NKZ, ZUŠ, sbor ČCE a další). 
Desátý ročník bude několikadenní narozenino-
vou oslavou, a protože chceme na párty co nejvíc 
grantulantů, nabízíme velkou část programu za 
vstupné dobrovolné. Více na webu sbirkamoty-

lu.lysinalenina.cz. Ze zajímavých tváří ročníku 
zmiňme třeba Vandu Hybnerovou, Annu Polív-
kovou nebo Petra Vaňka. Koho zajímá nový cir-
kus, ten by si neměl nechat ujít žádné z vystou-
pení skupiny Cink Cink Cirk. Šapitó v parku za 
kostelem a dalších 5 festivalových scén, výživný 
kulturní balíček, který vám vystačí na 4 dny.  
 Zdenka Sokolíčková 

Dům čp. 133 oživil Nové Město 

V  Novém Městě je málo míst, která by vyzařo-
vala tolik atmosféry a zvláštní energie, která se 
latinsky nazývá genius loci, jako dům čp. 133 
na Komenského náměstí. Stojí zde od konce 19. 
století a na první pohled se liší od všech domů 
v okolí. Liší se i od všech domů v kraji. Jako je-
diný má totiž klasicistní fasádu, což je natolik 
výjimečné, že ho památkáři zařadili mezi kul-
turní památky. Dům a jeho bezprostřední okolí 
poslední dobou výrazně ožilo díky jeho součas-
nému majiteli. „Již od počátku prvních úprav 
domu jsem žil v představách otevřít dům veřej-
nosti po vzoru podobně zpřístupněných měš-
ťanských domů jako například ve Slavonicích. 
Vměstnat do něj kavárnu, antikvariát, obchod 
regionálních produktů, domácí dílnu pro turisty 
s možností okamžitého zrodu tovaru jejich umu, 
vinárnu, ubytování, pořádání koncertů ve sto-

dole, divadel na prostorné půdě, pořádání besed 
spisovatelského čtení, nebo třeba výtvarných 
kritik přímo s autory. Spojit jeviště s hledištěm. 
Spojit autoritu s  obecenstvem. Nabídnout li-
dem to, co jim nemůže dát elektronika. Neodejít 
s konkrétním zážitkem si ho dožít někam domů 
do kouta, ale rozebrat ho ještě živý po vjemu 
v tulení s idoly," říká Zdeněk Zítka. Dům koupil 
před jedenácti lety a  ze začátku strávil mnoho 
času vyklízením starých nepotřebných věcí, kte-
ré se v jeho útrobách za desetiletí nakupily. „Já 
jsem přišel na to, že je dobré vracet se ke koře-
nům, k základům. Ten dům má úžasnou energii. 
Pokusil jsem se ho zbavit všech postmoderních 
nánosů a tu energii ovládnout, dostat se zpátky 
k  počátkům stavení, do devatenáctého stole-
tí. Dům byl obytný, takže v  prvním patře jsem 
nechal dva byty. Jeden z  nich jsem ale zařídil 
jako apartmán v prvorepublikovém stylu a pro-
najímám ho případným zájemcům. Občas tu 
přespí někdo z mých hostů,“ vysvětluje majitel. 
Protože má rád kávu, v přízemí zařídil útulnou 
kavárnu s  vlastními zákusky a  čokoládou. Její 
útulné prostory si oblíbila řada lidí už během 
zimy. A  s  příchodem jara by se návštěvníkům 
kavárny měly zpřístupnit další části domu,  na-
příklad starý kamenný dvůr, který dříve sloužil 
hospodářským účelům. V  dohledné době zde 
Zdeněk Zítka plánuje otevřít také obchůdek 

s  regionálními produkty. „Moc se mi líbí far-
mářské trhy a myslím, že lidé z Nového Města 
na ně rádi chodí nakupovat. Stejný sortiment by 
měl být i v našem obchodě. Také bych tu chtěl 
prodávat typické horácké výrobky,“ popisuje 
Zítka. Inspiroval se na svých cestách po Evro-
pě, kde je podle něj časté, že malé regiony rády 
prezentují svoje místní speciality. Sám je milov-
níkem umění a kdysi v Bystřici nad Pernštejnem 

spolu s Evou Matouškovou provozoval 8 let Ga-
lerii EVA. Ke svému koníčku se proto chce vrátit 
i domě čp. 133. „Napadlo mě vystavovat zde na-
příklad staré hodnotné obrazy, se kterými se lidé 
chtějí rozloučit a prodat je jen tak je jim s ohle-
dem na jejich minulost líto. Věřím, že může být 
zajímavé takto jim vrátit nazpět půvab,“ říká 
majitel domu. Kromě starých obrazů se ale mů-
žeme těšit třeba i na moderní umění.             -kb-

Horácké muzeum se v dubnu věnuje fotografi-
ím. Jim jsou věnovány dvě výstavy, které svými 
formáty ukazují, jaké možnosti tvorby dnes fo-
tografové mají.  První má název Jiné taje a jed-
ná se o soubor makrofotografií novoměstského 
rodáka Bohdana Čuhela. Ten rozkrývá fantazij-
ní svět schovaný v detailech rostlin. Svět plný 
tvarů, barev, světel a stínů. Jeho velkoformáto-
vé snímky vypadají spíše jako abstraktní obrazy 
a nabízejí nevšední pohled na jinak známé věci. 
Bohdan Čuhel své fotografie, které vznikaly 
v jeho bytě na Křenkově ulici v Novém Městě, 
vystavuje poprvé. Na vernisáž výstavy ho při-
šli podpořit hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi 

spolu se švýcarským tanečníkem Thomasem 
Mettlerem. Video z vernisáže, kde můžete vidět 
jejich hudební i taneční improvizaci, najdete 
na nkz.nmnm.cz. I druhá dubnová expozice 
v Horáckém muzeu je věnována fotografiím a 
také tu má na svědomí umělec z Nového Města. 
Martin Drápalík spojil svoji vášeň pro paragli-
ding s fotografováním a výsledkem jsou krásné, 
nevšední snímky Nového Města a okolí z ptačí 
perspektivy. „Vybral jsem 14 velkoformátových 
fotografií a označil je pouze čísly. Líbí se mi 
představa, že lidé budou nad fotografiemi de-
batovat o tom, na kterou ves nebo skálu se zrov-
na dívají. Shora totiž celý kraj vypadá opravdu 

jinak,“ vysvětluje autor. Klíč k fotografické ta-
jence samozřejmě návštěvníci najdou při vstu-
pu do expozice. Mohou si tak snadno ověřit, jak 
dobře znají okolí Nového Města.  -kb-

Fotografie v Horáckém muzeu
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Novoměstští divadelníci v dubnu představí novou 
hru Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vod-
níků v Čechách. Jak se s tímto náročným kusem 
vypořádali a kam spolek po dvou letech fungová-
ní směřuje? Na to nám dala odpověď režisérka 
a umělecká vedoucí Marta Mikšová.
Vodnické představení je za dveřmi. Jak se 
vám dařilo při zkoušení? 
Zkoušky šly báječně. Začali jsme již v říjnu, aby-
chom měli dost času, protože hra opravdu není 
jednoduchá. Asi měsíc před premiérou jsme za-
čali celé představení zkoušet v kostýmech. 

Kolik takto velkých zkoušek jste měli? 
Měli jsme čtyři generálky. Kostýmových zkou-
šek bylo asi šest.

To musí být velmi časově náročné. Bylo po-
třeba herce do zkoušení popohánět, nebo to 
dělali bez odmlouvání? 
Zkoušeli rádi, jsou opravdu úžasní. Podařilo se 
nám tady vytvořit takovou partu a není to jenom 
o divadle, ale ti lidé jsou opravdu spolu rádi. 
Účast na zkouškách je téměř stoprocentní, což 
je v počtu dvaceti lidí  obdivuhodné.

Nastudovat hru Jak utopit doktora Mráčka 
byl váš nápad?
Ano. Já ten film miluji. Když jsme uvažovali o 
první hře, tak už tehdy jsem „o vodnících“ pře-
mýšlela. Věděla jsem ale, že je nesmírně těžká, a 
tak jsme tomu dali rok volný průběh, abychom 
zjistili, co v nás je. Po první sezoně se ukázalo, 
že tenhle ansámbl je opravdu na vysoké úrovni 
a že na to máme. Hodně nám to také ulehčila 
ta skutečnost, že jsme dostali už hotový scénář 
ze Západočeského divadla v Chebu. Pan Bartoš, 
umělecký šéf divadla, nám ho poskytl napros-
to nezištně a zdarma. Jediné, co jsme museli 
udělat, bylo přidat tam některé postavy, proto-
že nás je hodně a chtěli jsme si zahrát všichni.  

Kolik postav jste připsali? 
Raději bych to nechala jako překvapení. Je to 
součástí zápletky, a tak bych to nerada prozra-
zovala. 

Byla pro vás tato hra režisérskou výzvou? 
Ano, byla to výzva, protože já jsem tuto hru v di-

vadle nikdy neviděla. Znám film, ale to je něco 
úplně jiného. Tam se děj posouvá pomocí střihů, 
kdežto v divadle to musíte odvyprávět na scéně. 
Veškerou choreografii, tance, nástupy, písničky 
jsme si dělali sami. Druhou věcí byly triky. Jsme 
amatéři a na všechno jsme museli přijít sami. 
Dělali jsme to formou pokus - omyl, ale musím 
říct, že většinou se nám to podařilo vymyslet na-
poprvé.

Pracovala jste na představení i doma, nebo 
jste postupy vymýšlela až během zkoušek?
Já bych nerada mluvila v jednotném čísle. Pra-
covala jsem na tom se svým partnerem Petrem 
Smékalem a divadlo se za tu dobu stalo opravdu 
naším životem. Řešíme to spolu vlastně pořád. 
Ještě před tím, než jsme vůbec začali domlouvat 
termíny zkoušek, už jsme měli nějakou vizi, jak 
to dělat. Je to prostě součást našeho života.

Jak váš spolek vznikl? 
O letních prázdninách v roce 2014 jsem si po-
steskla, že bych chtěla vést svůj vlastní soubor. 
Hrála jsem sice s ochotníky v Rozsochách, měla 
jsem ale spoustu nápadů a chtěla jsem svoje 
tvůrčí představy využít i jinak. A Petr je tak 
úžasný, že šel a tady v Novém Městě nám to do-
mluvil. Potom jsme napsali inzerát do novin, že 
hledáme herce. 

A kolik se vám ze začátku přihlásilo lidí? 
No, ze začátku to bylo docela napínavé. Seděli 
jsme a čekali, kdo přijde. Nakonec napětí a oba-
vy opadly. Zájemců bylo hodně.

Jste při premiérách nervózní?

Jsem. Já si celé roky říkám, že vzhledem k tomu, 
že vystupuji od raného dětství, tak bych tu tré-
mu měla mít zvládnutou, ale přesto jsem pořád 
nervózní. 

Jaké je novoměstské publikum? Přijalo vás 
myslím dobře, tak není to před ním trochu 
lehčí? 
Máte pravdu, Nové Město nás přijalo skvěle. 
Publikum je zde úžasné, dohromady nás už vi-
dělo asi 1 800 lidí. Při premiéře nám ale situaci 
usnadňuje fakt, že většinu hlediště zaberou ro-
diny herců. Ti jsou přirozeně nejvíce tolerantní. 
S přibývajícím množstvím odehraných her pak 
tréma opadá. 

Co ordinujete hereckým kolegům proti tré-
mě? 
Je na to jeden jednoduchý fígl. Psychologové ří-
kají, že člověk by se neměl zaměřovat na sebe a 
na své pocity, ale na to, že rozdává radost do hle-
diště. Jinak samozřejmě prospívá i dát si menší 
množství alkoholu. To potom zábrany jdou také 
trochu stranou. 

Jakou máte divadelní vizi. Chcete se nějak 
žánrově vyhranit?
Ještě než se tady tohle všechno začalo odehrávat, 
tak jsme měli jasno. Chceme se věnovat převáž-
ně komediím. Myslím, že v lidském životě už je 
tolik nepříjemných věcí a zátěží, že nechceme 
lidem přidělávat další. Přejeme si, aby lidé ty 
dvě hodiny s námi strávili v pohodě a bavili se. A 
protože jsem nacionalista, tak bych chtěla hrát 
české komedie. 

Není to třeba tím, že se bojíte, že na těžší věci 
by lidé chodili méně?
To není tím. Myslím, že rozhodnutí hrát kome-
die vychází i z toho, že my ochotníci jsme veselí 
lidé a i v životě se raději smějeme.

Má váš spolek zajištěnou budoucnost? Máte 
třeba kde zkoušet? 
Velký dík patří Novoměstským kulturním zaří-
zením za to, že jsme mohli v  KD zkoušet. Ale 
jinak jsme na tom stejně jako všechny podobné 
spolky. Jistého není nic, ale uděláme maximum 
pro to, abychom vydrželi. Držte nám palce.- kb-

Ochotníci se opět předvedou ve vodnické komedii

Už dvacet let dělá lidem radost svými písnička-
mi novoměstská kapela Jásalka, kterou založil 
Oldřich Henzel st. spolu s Mírou Mošnerem. 
Za dlouhou dobu její existence se v kapele vy-
střídala celá řada talentovaných muzikantů. V 
roce 2012 do skupiny nastoupila ženská posila, 
zpěvačka Majka Sáblíková. Ta se také podílela 
na tvorbě první desky Hospůdko, hospůdko 
malá. O rok později ji vystřídala Lenka Ostrči-

lová. Právě její zpěv zní na zatím poslední des-
ce Petrovičtí hasiči, na které Jásalka nahrála 
například známý Maršovský valčík, skladbu z 
muzikálu Ogaři z roku 1919. Nejen tu zahrají 
muzikanti na slavnostním koncertě v KD v Bys-
třici nad Pernštejnem 15. 4., kde chtějí oslavit 
své významné výročí. Koncert začíná v 19:30 
hod. a jako hosté zde spolu s Jásalkou zahrají 
také Mistříňanka a Pepíno band.  -kb-

Jásalka slaví Mateřské centrum Lístek
každé pondělí: otevřená herna od 9.00 do 
11.30 hod. a to, 4.,11.,18.,25. dubna
každé úterý: program od 9.30 hod. :
5.4. Keramika s Leou
12.4. Tvoření s Monikou
19.4. Hrajeme si s Lenkou
26.4. Hudební hrátky s Míšou
Trdlohrátky v MC
každý čtvrtek 7., 14., 21., 28. dubna
1. skupina od 8.30 hod.
2. skupina od 10.00 hod.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie kolem roku 1902

V předchozím díle našeho uličního seriálu jsem 
se v souvislosti s ulicí Malá zmínila i o hřbitovu. 
On totiž do naší tematiky zapadá. Nejenže ulice 
Malá vděčí za svůj vznik hřbitovu s kostelíčkem, 
ale jeden hřbitov v našem městě už také zmizel. 
Hřbitovy bývaly dříve okolo kostelů, proto také 
jedno z německých slov pro hřbitov je Kirchhof 
(kostelní dvůr) a z toho vzešlo i „ryze české“ 
krchov. Původní novoměstský hřbitov býval v 
okolí ř. k. farního kostela sv. Kunhuty na ná-
městí. Přesvědčili jsme se o tom v roce 2014, 
kdy v rámci úpravy parku na náměstí proběhl 
i archeologický průzkum, který ukázal, jak da-
leko zasahoval tehdejší hřbitov do dnešního 
parku. Také na jižní straně kostela zasahoval 
tehdejší hřbitov dál do náměstí. Konec hřbitova 
přinesla reforma císaře Josefa II., který svým 
dekretem z 23. srpna 1784 zrušil nejen všechny 
hřbitovy ve městech, ale i hrobky v kostelech a 
klášterech. Proto se na tomto hřbitově přestalo 
pohřbívat a po katastrofickém požáru města v 
roce 1801 byl hřbitov zrušen úplně a jeho zeď 
zbourána. Nové Město mělo výhodu, že za měs-
tem stál kostel, nebo spíš kostelíček, okolo kte-
rého se už rozrůstal další hřbitov. Kostelíček po-
stavil někdy kolem roku 1600 tehdejší majitel 
novoměstského panství Vilém Dubský z Třebo-
myslic, který byl luteránem. Důvod stavby není 
znám, podle J. F. Svobody to snad mohla být 
kaple na morovém hřbitově za městem. V době 
pobělohorské byl kostelíček spolu s hřbitovem 
rekonciliován. I když jsou hřbitovy městem 
mrtvých, vypovídají o městě živých. Dokládají, 
jak silné je pouto zdejšího lidu ke svému do-
movu i jak si váží svých předků. Úprava hrobů 
a hřbitova zvláště o „kostelickým poutu“ a na 

„Dušičky“ dosvědčují, že tu je stabilní osídlení, 

kde si ještě tradice udržují respekt. Vystihuje 
to uvítací nápis, kterým bývají některé hřbitovy 
vyzdobeny. „Co jste vy, byli jsme i my, co jsme 
my, budete i vy.“ Výsadu být pohřben v posvě-
cené půdě hřbitova katolická církev odpírala ji-
nověrcům, osobám podezřelým z čarodějnictví, 
vrahům a sebevrahům atd. Jejich hroby bývaly 
u zdi hřbitova, ale zvenku. I u novoměstského 
hřbitova tak bylo pohřbeno několik nebožtíků. 
Reformy Josefa II. tyto praktiky ukončily, takže 
sebevrazi se sice už pohřbívali na hřbitovech, 
ale někde v zastrčeném koutu a opět u zdi. K 
pohřbívání nekatolíků měla být oddělena část 
stávajících katolických hřbitovů. Pokud byl 
nedostatek místa, měli si nekatolíci zřídit svůj 

vlastní hřbitov. Umístnění hrobů mívalo svou 
hierarchii. V první, nejvyšší kategorii, byly hro-
by v kostele. Další v hierarchii byly hroby u zdi 
kostela, kněžské hroby bývají u zdi presbyteria 
kostela. K čestným místům dále patří hroby po-
dél hlavní cesty a u hlavního kříže. Místo u hřbi-
tovní zdi nebylo paušálně místem podřadným, 
například místa u hlavní brány patří k místům 
prestižním. V roce 1941 se hřbitov dočkal vel-
kého rozšíření, tehdy přibylo 526 hrobových 
míst, z toho 53 dětských. Od té doby se hřbitov 
už dvakrát rozšiřoval a čeká ho rozšíření další. 
Společenský vývoj se promítá i do pohřebnictví. 
Hřbitovy jsou vesměs v obecní správě a konfese 
zesnulého už nehraje roli. Pohřby se dříve vy-
pravovaly z domu smutku, a proto Malou ulicí 
procházelo mnoho pohřebních průvodů. Dnes 
přibývá pohřbů v úzkém rodinném kruhu, ve-
směs bez obřadu. Také dětská oddělení už na 
hřbitovech nejsou, bývala zřizována k úspoře 
místa, kterou dnes přináší stále rostoucí po-
čet pohřbů žehem. Urnové hroby mají menší 
nárok na místo a nadto se ve velkých městech 
stále více využívají rozptylové loučky. Stávající 
kapacita hřbitova se už pozvolna plní a správa 
města plánuje jeho další rozšíření. Nemohu 
si ale odpustit poznámku, že toto rozšíření je 
naplánováno zcela nesmyslně. Místo aby nová 
zeď pokračovala v linii předchozího rozšíření, 
tak ustupuje, aby se zachovala stávající parko-
vací místa. Ty je ale možné přeložit na protější 
stranu cesty k fotbalovému hřišti, kde je místa 
dostatek. Škoda, nových hrobových míst by tak 
mohlo být více než dvojnásobek a i architekto-
nický dojem by byl daleko příznivější. Příchozí, 
kterých na pouť přijíždí hojnost, asi budou v 
údivu kroutit hlavou. Věra Rudolfová

O hřbitovu

Průvod Malou ulicí při pohřbu Petra Křičky v červenci roku 1949. Vyšel z Maršovské rychty 
do kostela na náměstí a odtud na hřbitov. V popředí fotky je v čele skupiny zleva Milan Jelínek, 

Pavel Kopáček a dále profesorský sbor reálky. 
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Příště: Žďárská ulice

Hřbitovem jsme ukončili toulky ulicí Malá, o 
které kolega Vít Křesadlo prohlásil, že má pří-
chuť ementálu. Ani ulice Žďárská nemá k děro-
vanému ementálu zase tak daleko. Dnes na kon-
ci Žďárské ulice stojí nemocnice, což je místo, 
kam se obracíme s nadějí na pomoc, když nám 
vypoví zdraví. Nebývalo tomu tak vždy, stáva-
lo se kdysi, že na konci Žďárské ulice soucit a 
naděje vyhasly. Hned za posledním domem na-
levo bývalo popraviště stínadlo, dnes to místo 
leží v areálu nemocnice. Po žďárské cestě dál do 
kopce se dostaneme až pod Šibenici. Býval to 
holý vrch, aby byla šibenice zdálky dobře vidět. 
Dnes tu stojí kamenný kříž, kopec je zarostlý a 
místo šibenice se tu tyčí lyžařské můstky. Také 
do těchto míst vstoupily josefínské reformy. Z 
předchozího již víme, že se popravení zločinci 
na hřbitovech nepohřbívali. Na šibenici se tělo 
odsouzence nechalo viset tak dlouho, až spadlo, 
pak bylo na místě zakopáno. Stejně tak se na 
stínadle pohřbívali popravení odsouzenci. Při 
stavbě nemocnice se při terénních úpravách vy-
kopaly na stínadle dvě kostry. Na rozcestích se 
často stavěly kříže nebo i boží muka. Rozcestí 
na konci Žďárské ulice je zvláštní tím, že zde 
stály dva drobné sakrální objekty, kamenný kříž 
a boží muka. Při rekonstrukci Žďárské ulice byl 
kříž přemístěn do dnešního místa před obe-
zděnou lípu. Na soklu kříže je letopočet 1940, 
což je rok jeho osazení na novém místě, vlastní 
kříž je evidentně starší. O něco níž, vlevo pod 
křížem před prodejnou COOP, stojí dnes jedna 
z novoměstských záhad, kamenný sloup s  me-
čem na temeni. J. F. Svoboda v Moravské vlasti-
vědě uvádí, že u nás v Novém Městě na Moravě 
stojí dvoje boží muka, a to jedny na Jánské uli-
ci a druhé pod nemocnicí. Jenže se mi ta boží 
muka s  mečem pod nemocnicí nějak nezdají. 
Co to vlastně boží muka jsou, čím se vyznaču-
jí? Nejstarší boží muka bývají pozdně gotická. 
Tvoří je kamenný sloup, někdy i bohatě zdo-
bený, který má připomínat kamenný sloupek, 
u kterého byl bičován Ježíš Kristus. Sloupek 
je nahoře ukončen kapličkou s kovaným nebo 
kamenným křížkem na vrcholu. Kaplička může 
být lucernovitě otevřená, pak se do ní vkláda-
la ještě Pieta, případně sošky svatých nebo jen 
obrázek. Kaplička může být i plná, pak nese po 
stranách reliéfní sakrální výzdobu, případně i 
nápisy, ale to je u formy renesanční. Barokní 
boží muka bývají zděná pilířová. Jsou tu ale ne-
srovnalosti. Pozdně gotická boží muka na Ján-

ské ulici jsou doložena už roku 1635, tady není 
co řešit. Co ale boží muka s popravčím mečem? 
Mohlo by se jednat nanejvýš o jejich torzo, pro-
tože tu chybí horní část. Popravčí meč na vršku 
kamenného sloupku je novodobý doplněk, kte-
rý má budit dojem, že označuje místo stínadla. 
Jenže to pravda není! Sloup stával na Žďárské 
ulici vlevo, těsně před rozcestím Radňovice-

-Vlachovice. Sloup byl údajně nahoře osazen 
železným patriarchálním (dvouramenným) 
křížem, který ale v  průběhu věků tak zkorodo-
val, že byl před návštěvou prezidenta Masary-
ka v  roce 1928 odstraněn a nahrazen mečem. 
Když se v roce 1939 Žďárská ulice napřimovala 
(původně vedla dnešním areálem nemocnice), 
tak byl sloupek odstraněn a až v roce 1948 opět 
postaven vedle spodní brány nemocnice, těs-
ně před plotem. Při výstavbě parkoviště pod 
nemocnicí byl sloup s  mečem opět odstraněn 
a přemístěn před prodejnu COOP, kde stojí 
dodnes. Při odstraňování sloupku se pod ním 
objevily kruhové kamenné prvky, které měly 
pocházet z podstavce novoměstského praný-
ře, který stával mezi kostelem a domem čp. 4. 
Proč zde části pranýře byly? Zcela určitě tam 
nepřicestovaly v roce 1948, takže asi putovaly 
spolu se sloupkem už od počátku. Jsou zná-
my případy, že když reformy Josefa II. trest 
pranýřování zrušily, někdy se sloupek pranýře 
osadil na temeni křížem a přenesl se za město, 
kde byl posazen k cestě jako boží muka. Toto 

se mohlo stát i v Novém Městě, takže sloupek 
pod nemocnicí může být torzem pranýře. Vypa-
dá to jednoduše, ale u katolického hřbitova je 
kamenný sloup s železným křížem s vročením 
1859. Tato sestava se podobá originální sestavě 
božích muk na Žďárské jen s tím rozdílem, že 
tento sloup je na temeni osazen velkým latin-
ským křížem, a proto nikdy nebyl za boží muka 
považován. Kdo chce bádat, má téma! 
 Helena Puchýřová

Po stopách jedné novoměstské hádanky

15 / NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2016

 Novoměstské stínadlo, vzrostlá lípa vlevo je dnes obezděná lípa pod nemocnicí. Za stínadlem 
stojí domek čp. 64 (Jurmanovo) a před ním stával sloupek s mečem.

Slavobrána postavená presidentu Masary-
kovi při jeho návštěvě 17. 6. 1928 v Novém 

Městě na Moravě. Nalevo před slavobránou 
je cesta, na které stával sloupek s mečem,

 a nalevo za slavobránou je stínadlo.
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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 ko
zhot

PLATÍ DO 

30.4.
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duben výstava Bohdan Čuhel - Jiné taje Horácké muzeum

duben výstava Martin Drápalík – Letem světem Novoměstskem  Horácké muzeum

duben výstava Když se tady nenudíme, tak se brzo uzdravíme – výstava Městská knihovna

duben výstava Jaro je tady Městská knihovna

duben výstava Romana Rotterová: Cesta - výtvarné umění Horácká galerie

duben výstava Pavel Matuška: Usmívání - výstava kresleného humoru Horácká galerie

duben výstava Jiří Židlický – kresby Horácká galerie

1.4. 18:00 ostatní Noc s Andersenem – pohádková akce pro děti Městská knihovna

2.4. 15:00 koncert Barevné odpoledne – varhanní koncert žáků ZUŠ Horácká galerie

2.4. 18:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … - Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

2.4. 19:00 divadlo Podařené panstvo – představení ochotníků z Křídel Křídla

3.4. 14:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … -  Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

3.4. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka Vratislavovo náměstí

3.4. 15:00 divadlo Podařené panstvo – představení ochotníků z Křídel Křídla

3.4. 18:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … -  Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

3.4. 19:00 divadlo Podařené panstvo – představení ochotníků z Křídel Křídla

6.4. 18:30 vzdělání Cestopisné povídání: Autem napříč peruánskými Andami Caffe Stone

6.4. 19:00 ostatní Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K CLUB

7.4.18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů Horácká galerie

9.4. 20:00 koncert Ztracené iluze K CLUB

9.4. 19:00 divadlo Podařené panstvo – představení ochotníků z Křídel Křídla

10.4. 18:00 divadlo Podařené panstvo – představení ochotníků z Křídel Křídla

13.4. 18:30 vzdělání Přednáška: Regresivní terapie Caffe Stone

13. 4.19:00 kvíz Zábavný kvíz – vědomostní soutěž pro vás a vaše přátele K CLUB

14.4.          výstava Karel IV. a jeho doba ve fotografiích ze 40. let 20. století Horácká galerie

14.4.          výstava Karel Pokorný: Karel IV. – výstava k 700. výročí narození Karla IV. Horácká galerie

14.4. 17:00 koncert Kytarový koncert žáků Miloslava Mrlíka Horácká galerie

15.4. 18:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … - Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

16.4.   8:00 trh Zimní farmářský trh Vratislavovo náměstí

16.4. 15:00 koncert Černobílé odpoledne – koncert klavíristů Horácká galerie

16.4. 14:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … -  Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

16.4. 18:00 divadlo Jak utopit doktora Mráčka … -  Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

20.4. 19:00 ostatní Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K CLUB

21.4. 18:30 vzdělání Za přírodou do kavárny Caffe Stone

21.4. 17:00 koncert Absolventský koncert I. a II. Stupně ZUŠ Horácká galerie

22.4. 19:00 divadlo Divadlo Commedia Poprad – Neprebudený Křídla

23.4. 10:00 sport Den Země – Neváhej a choď Horácké muzeum

23.4. 19:00 zábava Václav Postránecký v zábavném pořadu – večer se známým hercem kulturní dům

24.4. 16:00 divadlo Dětské představení K CLUB

24.4. 15:00 vzdělání Komentovaná prohlídka Vratislavovo náměstí

27.4. 19:00 kvíz Zábavný kvíz – vědomostní soutěž pro vás a vaše přátele KCLUB

28.4. 17:30 koncert Rytmy života – koncert žáků oboru bicích nástrojů ASAF kulturní dům

29.4. 20:00 koncert Kristýna Kuhnová Kvintet – jazz KCLUB

30.4. 18:00 ostatní Pálení čarodějnic Vratislavovo náměstí
Změna programu vyhrazena


