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Na MS horských kol v Novém Městě bude zvát od 4.5. do 25.6. Roadshow. Více ve sportu 
na straně 9.

Nové Město na Moravě uspělo v žádosti o do-
taci 12,8 milionů korun na výstavbu Komu-
nitního centra pro seniory. Takzvaný KODUS 
bude v  podstatě nájemní dům se základní 
sociální péčí. Město díky evropské dotaci zís-
kalo prostředky, bez kterých by stavba nebyla 
možná. Podle Andrey Kramárové z  odboru 
investic a  správy majetku to ale nebylo nic 
jednoduchého. „Podařilo se to na první pokus. 
Bylo to ale náročné z časových důvodů, proto-
že projektová dokumentace se začala připra-
vovat teprve na jaře minulého roku. Museli 
jsme přitom získat stavební povolení a  sesta-
vit žádost, což je velmi komplikovaný formu-
lář, který vyžaduje velké množství perfektně 

zpracovaných podkladů.“ Nové Město nebylo 
jediné, které o  konkrétní dotaci žádalo. V  sil-
né konkurenci ale obstálo. „Když to mám od-
hadnout, tak jsme měli asi 50% šanci, že dota-
ci získáme. Nyní máme tři roky na to peníze 
profinancovat,“ dodává Kramárová. Město se 
bude samozřejmě snažit postavit dům co nej-
dříve. Stavba by se měla začít už letos. „Za-
čneme už v  létě a  příští rok bychom ho měli 
dokončit. Ten projekt je opravu velmi rychlý 
a všichni, kdo se ho účastní, tak zaslouží náš 
dík, protože odvedli perfektní práci,“ říká mís-
tostarosta Stanisalv Marek. Projekt Komunit-
ního centra je určen lidem starším 60 let, kteří 
sice potřebují minimální péči, ale v  zásadě 

jsou soběstační a  dávají přednost aktivnímu 
životu v  komunitě. Dům bude naprosto bez-
bariérový, maximální podlahová plocha bytu 
je 45 m2. Nájemníci zde budou mít k dispozici 
i společenské prostory. Pracovníci Novoměst-
ských sociálních služeb zde budou poskytovat 
takzvanou terénní sociální službu. To zname-
ná, že nájemníkům přinesou jídlo a pomůžou 
jim například s úklidem. Dům by měl stát na 
Žďárské ulici naproti areálu nemocnice. Rada 
města dala tomuto místu přednost proto, že 
je v  blízkosti nemocnice a  obchod. Zároveň 
je tu zeleň, příležitost pro vycházky a  je blíz-
ko centra města. Celková investice na stavbu 
by neměla překročit 29 milionů korun. -kb- 

Město získalo dotaci na výstavbu domu seniorů 

pokračování na straně 2

Dne 12. 4. skončila anketa o stavbě horole-
zecké stěny. Téměř dvě třetiny hlasujících 
se vyjádřily pro stavbu horolezecké stěny v 
Novém Městě na Moravě. Anketu vyhlásilo 
zastupitelstvo města v půlce března. Lidé se 
díky ní mohli vyjádřit, zda souhlasí se stavbou 
horolezecké stěny, která by měla být součástí 
dlouho připravovaného projektu Sportovní 
haly. Anketní lístek vyplnilo více než 1 700 lidí, 
podle starosty Michala Šmardy byla účast do-
statečná. „Je vidět, že to téma občany oslovilo. 
Skeptici předpovídali účast mnohem menší. 

Většina hlasujících se vyslovila pro, a to je jas-
né a nezpochybnitelné.“ Výsledky ankety ne-
jsou nijak závazné. O tom, zda bude mít Nové 
Město stěnu či nikoliv, rozhodnou zastupitelé 
9. 5. na veřejném zasedání v kulturním domě 
od 16 hodin. Výsledek ankety jim ale může 
napovědět, jaký je názor občanů. „Snažíme se 
zapojit veřejnost do rozhodování o důležitých 
projektech ve městě,“ říká Michal Šmarda a 
připomíná, že podobnou anketu už město zor-
ganizovalo při stavbě Městských lázní. „Věřím, 
že se zastupitelé budou řídit názorem občanů, 

ale ať už  rozhodnou jakkoliv, máme jistotu, že 
jsme to s občany poctivě a dopodrobna pro-
brali,“ doplňuje Šmarda. S iniciativou posta-
vit horolezeckou stěnu přišli koncem loňské-
ho roku novoměstští horolezci, podle kterých 
stěna ve městě chybí a byla by škoda takové 
příležitosti nevyužít. „Horolezectví má v No-
vém Městě dlouhou tradici a existence horole-
zecké stěny by podle nás přispěla k atraktivitě 
města, které se prezentuje jako sportovní cen-
trum. Byla by to například skvělá doplňková 
aktivita v zimě, když tu není sníh. 

Lidé řekli ano horolezecké stěně
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Vlasta Marešová, 79 let, Nové Město (Tyršova ulice)
Nám je to jedno, my auto nemáme, líbí se nám tady. Je ale pravda, že když přijedou 
mladí, tak nemají kde zaparkovat. Rekonstrukcí se to ale nezmění, parkovací místa 
už se dělala, a stejně je plno. Stále jsou obsazená.

Michal Čadek, 35 let, Nové 
Město
Líbí se mi to, bude kde par-
kovat. Sice tam přímo neby-
dlím, ale parkovacích míst 
není nikdy dost.

Renata Humlíčková, 69 let, Nové Město (Tyršova ulice)
Nová světla budou fajn, zároveň by ale mohlo být jedno zrušeno, a to před domem 
čp. 856. Svítí přímo do oken, což je nepříjemné. Co se týče parkovacích míst, asi je to 
nutné, aut je čím dál víc. Pamatuji na dobu, kdy na 19 domácností připadala 2 auta! 

Informace pro 
klienty VZP

pokračování ze strany 1

Lidé řekli ano ...

Tyršova ulice projde rekonstrukcí, bude posunut chodník, vyměněno 
veřejné osvětlení, přibudou parkovací místa. Jak tyto změny vnímají 
obyvatelé ulice? A jaký je názor těch, kteří sem zavítají jen někdy? Zeptali 
jsme se... 

Stanislav Lukeš, 77 let,
Nové Město
Je to potřeba, aut přibývá. 
Schvaluji, je to dobrý nápad.

Pracoviště Všeobecné zdravotní 
pojišťovny v Novém Městě zůstává 
i nadále na adrese Palackého ná-
městí 16. Prodejem budovy nedo-
chází k uzavření pobočky ani k je-
jímu přemístění. VZP ČR v Novém 
Městě můžete navštívit na výše 
uvedené adrese v pondělí a ve stře-
du od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin, 
v ostatní dny od 8 do 11 a od 12 do 

15 hodin.

 Dětský den

Vratislavovo náměstí
29. května od 14 hodin

Otvírání studánek

Tři Studně, 28. května ve 14 hodin. 
Tradičně u studánek Vitulka 

a Barborka

Jarní chovatelská výstava

7.- 8. května 2016 pořádá ZO ČSCH 
Nové Město na Moravě v chova-
telském areálu za vlakovým nádra-
žím výstavu drobného zvířectva 
a okrasného ptactva. Součástí vý-
stavy je okresní expozice chovných 
samců králíků. Výstava je přístupná 
veřejnosti v sobotu od 8 do 17 ho-
din, v neděli od 8 do 15 hodin. Sr-

dečně zvou pořadatelé.

Stěnu nechceme jenom kvůli našemu oddílu, 
ale kvůli mnoha lidem z okolí, kteří by sem 
rádi chodili,“ vysvětluje mluvčí horolezců 
Jaromír Čejka. Stavba ale s sebou nese celou 
řadu komplikací. Bylo by třeba přepracovat 

již hotový projekt haly, což podle některých 
odhadů zvýší náklady až o deset milionů ko-
run. Minimálně o rok bude také třeba stavbu 
odložit.  
 -kb-

Veřejné zasedání 
zastupitelstva
V pondělí 9.  května se v novoměstském 
kulturním domě koná veřejné zasedá-
ní zastupitelstva města. Jednat se bude 
o osudu horolezecké stěny ve Sportovní 
hale. Zastupitelé vezmou na vědomí vý-
sledky ankety a rozhodnou o pokračování 
projektu. Součástí bude také losování hla-
sujícíh o ceny. Začátek jednání je v 15:30 
hod. (hovory s občany), od 16 hod. vlastní 

jednání ZM. Jste srdečně zváni!

Na rok 2017 je naplánována rozsáhlá rekon-
strukce ulic Sportovní a Tyršova. Zatímco se 
změny na Sportovní ulici budou týkat jen části 
od KD k II. ZŠ, Tyršova ulice se promění kom-
pletně. Největší změnou zde bude posunutí 
stávajícího chodníku v  úseku od červeného 
věžáku po křižovatku s ulicí Malá, a  to o cca 
5 m směrem k bytovým domům. Posun umož-
ní vybudovat 52 kolmých parkovacích míst, 
z  toho 5 určených pro invalidní osoby a  také 
stání pro autobusy. Nově vznikne přechod pro 
chodce u  modrého věžáku, stávající přechod 
u domu čp. 728 bude posunut blíže k Monse-
ově ulici. „Vznikne tak bezpečná a přímá cesta 
směrem k budoucí Sportovní hale pro ty, kteří 
půjdou například od Městských lázní,“ uvedl 
starosta Michal Šmarda. Na Sportovní halu 
mysleli projektanti i  při obnově kanalizace. 

„V  komunikaci před červeným věžákem bude 
provedena rekonstrukce stávající kanaliza-
ce, včetně úseku pro novou Sportovní halu. 
Investorem je Svazek vodovodů a  kanalizací 
Žďársko,“ potvrdil Miloš Hemza z  odboru 

investic a  správy majetku. Nová parkovací 
místa vzniknou také ve spodní části Tyršovy 
ulice od odbočky ze Žďárské ulice po ulici Le-
andra Čecha, v tomto případě se bude jednat 
o  šikmá stání. Celá Tyršova ulice získá nový 
povrch, nově bude umístěno veřejné osvětlení. 
Součástí rekonstrukce je výsadba zeleně, kte-
rá nahradí vykácené stromy. Sportovní ulice, 
jejíž rekonstrukce by mohla probíhat zároveň 
s Tyršovou, získá hned dva nové osvětlené pře-
chody - mezi zadním vchodem II. ZŠ a cestou 
k  tělocvičně a  od gymnázia k  zadní části KD. 
Právě v těchto místech je největší pohyb dětí, 
ať už jdou do tělocvičny, nebo na kroužky do 
DDM. Zároveň bude vytvořeno 56 parkova-
cích míst. 25 vznikne za KD, 10 u vstupu do 
tělocvičny gymnázia, 12 u zadní části školy a 9 
přímo v aleji mezi stromy. Toto stání bude kol-
mé a je navrženo tak, aby bylo šetrné ke stro-
mům a jejich kořenovému systému. Parkovací 
místa u  gymnázia a  vybudování zpevněné 
plochy v této části bude hradit Kraj Vysočina, 
který je zřizovatelem gymnázia. -svj-

Tyršova a Sportovní ulice změní
svoji podobu
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Při cestě na skládku začal 26. března hořet 
náklad ve svozovém vozidle novoměstských 
TS služeb. Díky včasnému zásahu hasičů ne-
došlo k větší škodě ani zranění. Náklad musel 
být vysypán na komunikaci, kde byl uhašen. 
Důrazně upozorňujeme občany, že do popel-
nic nesmí být ukládán žhavý popel. Pokud by 
nebyl včas zjištěn, jako v tomto případě, může 
dojít k vysokým škodám na majetku i ohrože-
ní zdraví a života.  -svj-

Hořící odpad

Studie bude zpracována pro celou délku Ma-
sarykovy ulice - od křižovatky s ulicí Brněnská 
po křižovatku s  ulicemi Soškova a  Křičkova, 
a  to včetně souběžného parkoviště a  chodní-
ku mezi autosalonem a OK Marketem. U ulic 
Soškova a Křičkova se bude jednat o část od 
křižovatky s Masarykovou ulicí po železniční 
přejezd. Jako celek budou řešeny ulice Hor-
nická a Budovatelů. Studie by se měla zabývat 
přetížením jmenovaných komunikací, křižo-
vatkami, parkováním, cyklistickou dopravou, 
chodníky a  přechody pro chodce. Město oče-
kává minimálně dvě varianty řešení jednot-
livých problémových míst. A  která to jsou? 

Především křižovatka ulic Hornická - Masary-
kova. Tam se od otevření Městských lázní ně-
kolikanásobně zvýšil provoz. Prověřena proto 
bude možnost otevření ulice Budovatelů do 
ulice Masarykova a naopak uzavření výjezdu 
na ulici Hornickou. Do úvahy připadá také 
možnost zpřístupnit ulici Budovatelů z  obou 
stran. Neznamenalo by to ale, že by se Budo-
vatelů stala průjezdnou. Naopak. Uprostřed 
by byla rozdělena tak, aby auta mohla projet 
pouze z  Masarykovy na Budovatelů a  zpátky 
nebo z Hornické na Budovatelů a zpět. Zklid-
nit dopravu a  zvýšit bezpečnost je potřeba 
také na nedaleké křižovatce ulic Masaryko-

va, Soškova a Křičkova. V  této souvislosti se 
hovoří o  možnosti kruhového objezdu. Zda 
bude proveditelný, ukáže právě zmiňovaná 
studie. Nemalá část materiálu se bude věno-
vat také chodcům. Bude prověřena možnost 
zúžení silnice na Soškově ulici tak, aby mohly 
být rozšířeny chodníky, vzniknout by měl pře-
chod pro chodce. Nový chodník je naplánován 
i  na Křičkově ulici ve směru k  železničnímu 
přejezdu a  dále na Maršovice. Masarykova 
ulice by měla být bezpečnější i  pro cyklisty. 
Zda budou odkloněni zcela mimo komunikaci 
nebo pro ně budou zřízeny jízdní pruhy, bude 
jasné až po zpracování materiálu.  -svj-

Radnice nechá vypracovat studii bezpečnosti dopravy

Problematická místa na jednot-
livých ulicích, kterými se bude 
studie zabývat:

Budovatelů: přístup chodců do hlavní-
ho vchodu Městských lázní, parkování

Křičkova: řešení křižovatky s Masa-
rykovou ulicí, pěší trasy ve směru na 
železniční přejezd a Maršovice

Masarykova: chybějící přechod na 
úrovni autobusového nádraží, nevyho-
vující přechody u OK Marketu a Penny 
Marketu, křižovatka s ulicí Hornická, 
křižovatka s ulicemi Soškova a Křičko-
va, parkování, řešení cyklistické dopra-
vy

Soškova: řešení křižovatky s Masary-
kovou ulicí, rozšíření chodníků, pře-
chod pro chodce

Jde to lépe, než jsme čekali. Tak mluví všich-
ni, kdo se nějakým způsobem podílejí nebo 
podíleli na realizaci projektu Městských láz-
ní. Důvod k  radosti jim dal pan Král z  Nové-
ho Města na Moravě, který se stal v  pondělí 
18.  4.  50 000. návštěvníkem lázní. „Mám 
z  toho čísla ohromnou radost,“ říká ředitel 
lázní Jiří Brychta. „V bazénu se koupalo více 
než 34 tisíc lidí, 5 221 lidí bylo ve fit centru 
a 10 298 lidí navštívilo Saunový svět a já jsem 
moc rád, že lidé využívají opravdu vše, co jim 
nabízíme,“ dodává Brychta. Osobně také 
obdaroval výherce šampaňským, dárkový-
mi poukazy do K CLUBU v kulturním domě, 
volnými vstupenkami na koncert Beatles revi-
val v  kulturním domě a  samozřejmě poukáz-
kou do Městských lázní. Osobně blahopřát 
přišel výherci i  starosta Michal Šmarda. „Je 

potřeba si uvědomit, že ze začátku je vždyc-
ky zájem lidí větší a  do nových prostor je to 
láká více. I  při započtení těchto faktorů to 
ale vypadá, že lázně jsou skutečně úspěšněj-
ší, než jsme čekali. Potom co jsme to zvládli 
stavebně a  provozně, tak myslím, že toto je 
další úspěch. Důležité ale je neplácat se pouze 
po zádech, ale udržet tu kvalitu. To bychom 
si z  dnešního úspěchu měli vzít především,“ 
říká starosta Šmarda. Městské lázně zahájily 
provoz v  listopadu  2015. Od té doby fungují 
bez přerušení. Lázně si získaly oblibu přede-
vším díky komplexnosti služeb, které nabízejí. 
Návštěvníci zde mohou za jedno vstupné zlep-
šovat kondici v plaveckém bazénu či posilovně 
na běžeckých a cyklistických trenažérech. Po 
námaze mohou relaxovat v sauně nebo vířivce.
  -kb-

Městské lázně přivítaly
50 000. návštěvníka
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Během hlasování o  lezecké stěně jsme se se-
tkali se zklamáním řady lidí, kteří v  Novém 
Městě nebo jeho místních částech bydlí, ale 
nemají zde trvalý pobyt. Hlasovat totiž ne-
mohli. Proto krátce připomene pravidla trva-
lého pobytu.

Postup při přihlašování trvalého pobytu
Občan může mít jen jedno místo trvalého po-
bytu, a  to v  objektu, který je označen číslem 
popisným, evidenčním nebo orientačním a je 
určen pro bydlení, ubytování nebo individuál-
ní rekreaci. Změnu místa trvalého pobytu ob-
čan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého 
pobytu (tzv. ohlašovnu má každá samostatná 
obec). Při přihlašování je občan povinen:

vyplnit a  podepsat přihlašovací lístek k  trva-
lému pobytu,
prokázat totožnost občanským průkazem, 
nemá-li platný občanský průkaz, prokáže to-
tožnost jiným obdobným dokladem, který je 
veřejnou listinou,
doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo do-
ložit oprávněnost užívání bytu, anebo předlo-
žit úředně ověřené písemné potvrzení opráv-
něné osoby o  souhlasu s  ohlášením změny 
místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se 
nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba po-
tvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k  tr-
valému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části 
nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně 

při ohlášení změny místa trvalého pobytu své 
vlastnické právo nebo jiné užívací právo, po-
kud existenci tohoto práva může ohlašovna 
ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístu-
pem v katastru nemovitostí.

Za občana mladšího 15 let nebo občana, je-
hož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu 
místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce. 
Za občana může změnu místa trvalého poby-
tu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění 
k zastupování občana bylo schváleno soudem, 
nebo jím pověřený zmocněnec na základě 
zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpi-
sy. Za přihlášení změny místa trvalého pobytu 
zaplatí občan nad 15 let 50 Kč.  -red-

Trvalý pobyt v Novém Městě a jeho místních částech

Město Nové Město na Moravě nabízí k pro-
deji následující nemovitosti
Pozemek p.č. 369 (zastavěná plocha a nádvoří) 
o výměře 775 m², jehož součástí je stavba čp. 
204 (stavba občanského vybavení - kino), po-
zemek p.č. 368/1 (zastavěná plocha a nádvo-
ří) o výměře 268 m², jehož součástí je stavba 
čp. 200 (objekt k bydlení), část pozemku p.č. 
368/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
587 m², část pozemku p.č. 368/2 (ostatní plo-

cha) o výměře 26 m² a část pozemku p.č. 370 
(ostatní plocha) o výměře 252 m², včetně všech 
součástí a příslušenství v k.ú. Nové Město na 
Moravě. Soubor nemovitostí je nabízen za mi-
nimální kupní cenu ve výši 2 975 000 Kč.
Možnosti seznámení s  prodávanými nemo-
vitostmi

Zájemci o koupi nabízených nemovitostí uve-
dených výše se mohou s  nabízenými nemo-

vitostmi 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 řízením „na 
určení pořadí“ z řad zájemců o koupi, a to 18. 
května od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ 
(4. patro), Vratislavovo náměstí 103. 

Budova bývalého kina na prodej

V  rámci Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny bude v letošním roce opraveno 
v  Novém Městě pět domů. Program je nasta-
ven tak, že 50 % nákladů hradí vlastník ne-
movitosti, 40 % Ministerstvo kultury a  10 % 
přispívá město. Kromě měšťanských domů se 
vylepšení dočká také zámek – Horácká galerie. 
Protože je ale v majetku Kraje Vysočina, je to 
jediná stavba zahrnutá v Programu regenera-
ce, na kterou se podle pravidel Ministerstva 
kultury nevztahuje příspěvek města. Zrestau-
rována zde bude atika hlavního průčelí včetně 

kartuše s erbem a dekorativními vázami. Cel-
kové náklady činí 337 000 Kč, ministerstvo 
přispěje částkou 200 000 Kč, zbytek hradí 
vlastník, tedy výše zmiňovaný Kraj Vysočina. 
Upraveny budou také měšťanské domy čp. 
116 (nová střecha), čp. 133 (obnova vrat do 
náměstí a  kamenné dlažby v  hospodářském 
stavení), čp. 119 (oprava a nátěr vrat do dvora, 
obnova vstupu a kamenného ostění do sklepe-
ní a instalace dřevěného obložení výkladce fa-
sády). Stranou nezůstane ani historický dům 
čp. 97 s mázhauzem, který je v majetku města. 

Za více než 125 000 Kč zde budou obnoveny 
vstupní dveře, natřeny a  opraveny dveře do 
dvora a natřeny klempířské prvky domu včet-
ně střechy. Příspěvek Ministerstva kultury 
z celkové částky zde činí 62 000 Kč. Ne všech-
ny žádosti ale mohly být posouzeny kladně. 
Vyřazeny jsou ty, které nesplňují předepsané 
náležitosti a v  letošním roce i žádost, u které 
vlastník domu nerespektoval v  plném rozsa-
hu stanovisko památkové péče. Celkem bude 
v letošním roce v rámci Programu regenerace 
MPZ investován více než 1 mil. korun.  -svj-

Domy získají nové fasády, výkladec, schody i dlažbu

„Kdokoliv provozuje v  Novém Městě výherní 
automaty, porušuje zákon.“ Zastupitel Jaro-
slav Lempera může tuto větu říct díky dlouhé 
a trpělivé práci své i dalších zastupitelů města. 
Poprvé se o omezení hazardu v Novém Městě 
totiž začalo mluvit v minulém volebním období 
na přelomu roku 2011 a 2012. Mezi hlavní ini-
ciátory patřil tehdejší zastupitel Jindřich Hauk. 

„Moje motivace byla jednoduchá. Jako primář 
na dětském oddělení jsem viděl, co hazard 

a  gamblerství způsobují v  rodinách, kde tím 
nejvíce trpěly děti. Jsem přesvědčen, že i  kdy-
by jen jediná rodina měla být tohoto ušetřena, 
vyplatilo by se hazard vymýtit.“ Návrh velmi 
rychle získal podporu i  ostatních zastupitelů. 

„Pomohlo přelomové usnesení Ústavního sou-
du, které ujasnilo ten fakt, že obce mají mož-
nost vydat vyhlášku, která hazard zakazuje. To 
bylo důležité, protože do té doby o tom stát ne-
měl jasno,“ říká Lempera. Ministerstvo financí 

také na základě toho mohlo začít rušit licence, 
které v minulosti na hazard vydalo. Město při-
jalo vyhlášku o  zákazu hazardu už před více 
než rokem a  půl. Provozovatelům ale bylo 
umožněno ještě po nějakou dobu podnikat, 
aby měli čas svůj byznys přeorientovat.V první 
čtvrtině tohoto roku byly ministerstvem financí 
odebrány poslední licence a  v  tuto chvíli není 
v Novém Městě legální provozovat ani automat, 
ani loterijní terminál.   -kb-

S hazardem je definitivně konec
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Nové Město se díky MS horských kol na pět 
dní stane centrem světové cyklistiky. Přípravy 
na závody, které začnou ve středu 29. června, 
proto už začaly a poznají to zejména řidiči. Sil-
ničáři totiž napravují resty, a opravy se tak do-
čká například silnice spojující Rokytno s  Vla-
chovicemi. „Tato silnice je strategicky důležitá 
pro pořádání závodů. Budou tudy jezdit nejen 
závodníci, ale bude sloužit jako objízdná trasa 
v případě uzavírek, kterým se okolí Vysočina 
Areny koncem června nevyhne,“ říká staros-
ta Michal Šmarda. Silnice byla dlouhodobě 
ve špatném stavu. Oprava povrchu bude stát 
zhruba 900 tisíc korun.  -kb-

Oprava silnice

Od revitalizace zeleně v  Novém Městě uply-
nou letos tři roky. Součástí bylo vykácení a vý-
sadba nových borovic černých na Vratislavově 
náměstí. „Jelikož rostou v dlažbě a mají málo 
prostoru, tak jejich zdravotní stav není úplně 
optimální, proto navrhuji mimo jiné vyčesání 
korun od suchého jehličí, což je prevence proti 
sypavce borové. Jedná se o houbové onemoc-
nění, které napadá jehlice. Projevuje se tak, že 
na podzim se na nejstarších jehlicích objevují 
zpočátku malé žluté skvrny, které se zvětšují, 
reziví až zčernají,“ uvedl správce zeleně Ing. 
Zdeněk Krejčí. To ale není jediný problém. 
Stromy mají také málo výživy. Proto je na-
plánována také výměna mulče, zeminy a  při-
hnojení borovic. Další stromy na Vratislavově 
náměstí žádné zásahy nepotřebují, stačí už 
dříve provedené bezpečností řezy a  vyvázání 
korun. Údržba zeleně v  Novém Městě probí-
há každoročně podle předem stanoveného 
plánu, ve kterém jsou jednotlivé ulice a  ná-
městí rozděleny do tří zón. Těm, které jsou 
zařazeny do první zóny, je věnována největší 
pozornost. Jsou to Komenského, Vratislavo-
vo a Palackého náměstí, arboretum a prostor 

kolem Městských lázní. Řada stromů vysa-
zených před třemi lety stále také stojí u úvaz-
ků. „Letos je to poslední rok, kdy je potřeba 
úvazky ponechat, příští rok je odstraníme. Už 
teď jsem ale některé odřezával, aby nezarůs-
taly do kůry,“ potvrdil Krejčí. Správce zeleně 
musel reagovat také na obavy občanů, které 

vyvolali vandalové. „V  Oboře je řada stromů 
označena sprejem. Nevíme, kdo a  proč tyto 
stromy označil. V této lokalitě už revitalizace 
proběhla, žádné další kácení se nepřipravu-
je. Navíc si myslím, že právě Obora a potom 
Koruna patří k  velmi hezkým místům, které 
i další odborníci pochválili a označili za skvělé 
odpočinkové zóny.“ Jiná je situace u  stromů, 
na kterých je sprejem uveden jejich obvod. 
Pokud je za číslem tečka, znamená to, že do-
jde např. k výměně pozemků a stromy v jejím 
rámci musí být oceněny. Pokud je tam samot-
né číslo, probíhá posudkové řízení, které trvá 
půl roku i  rok, a  pokud se odborníci vyjádří 
negativně, skáceny nebudou, a  to ani z důvo-
du stavby nebo sítí, které tudy vedou. Změna 
v  novoměstské zeleni čeká i  Kaplisko. Právě 
novou podobu zeleně na Třech křížích městu 
pomáhají zpracovávat odborníci z Mendelovy 
univerzity. Přihlédnout musí k územnímu plá-
nu města, požadavkům Kraje Vysočina, Chrá-
něné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Teprve 
po zapracování všech připomínek bude jasné, 
v jakém rozsahu a čím bude lesní pozemek ko-
lem Tří křížů osázen. -svj-

Falešně označené stromy v Oboře

Údržba zeleně v roce 2016

Pokud se rozhodnete podpořit Nadační fond 
Nového Města na Moravě, máte jedinečnou 
příležitost. Rada města schválila záměr zlevnit 
nabízená výtvarná díla autorů Vysočiny o 15 %, 
a tím oslovit větší počet zájemců o koupi obra-
zů. Takto získaný výtěžek poputuje přímo do 
městského Nadačního fondu, ze kterého bude 
město podporovat sociální, kulturní, spole-
čenské, vzdělávací, sportovní a  další aktivity. 
V  nabídce zůstávají tato díla: Eva Činčerová  – 
Krajina s  chalupami (1 275 Kč), Jindřich Gre-

pl  – fotografie Venkovské zátiší, Zátiší s  Ma-
donou, Pařez, Střechy (každá fotografie 2 550 
Kč), Pavel Kopáček – V suchém doku, Rybáři 
v Lorenci II, Od Černého moře IV (každý obraz 
3 825 Kč), Motiv ze Sozopolu (6 800 Kč), Vil-
ma Lesková – Astry (12 750 Kč), Miroslav Roš-
tínský – Slévač (17 000 Kč). V závorkách jsou 
uvedeny ceny po slevě. Bližší informace získáte 
na tel. čísle 566 598 421 nebo na odboru ŠKSV 
Městského úřadu v Novém Městě na Moravě.  
 -red-

Cena výtvarných děl ve vlastnictví 
města byla snížena

Nová lávka u Městských lázní přes Bezděčku

Stavba lávky přes Bezděčku u Městských lázní je v plném proudu. Umožní bezbariérový přístup k lázním směrem od Billy. Cesta bude také osazena veřej-
ným osvětlením. Délka lávky bude 20,2 m, průchozí šířka 2 m.   -svj- 
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V  rámci projektu Doma je doma se dne 15.  3. 
v  DPS uskutečnilo setkání s  Mgr. Danou 
Hradcovou, která působí na Fakultě humanit-
ních studií UK, je členkou výzkumného týmu 
Centra pro dlouhověkost a dlouhodobou péči 
a podílí se na koordinaci  lidí různých profe-
sí, kteří pečují o lidi s  demencí. Novoměstské 
sociální služby dále plánují setkání pečujících 
s  Mgr. Hradcovou dne 31. 5. Účast přislíbila 
také Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., která 
je vedoucí výzkumného týmu Centra pro studia 
dlouhověkosti a dlouhodobé péče a předsed-
kyně České alzheimerovské společnosti. -NSS-

Doma je doma

Sdružení Krajina sestavilo publikaci, ve které 
se dozvíme vše o soukromém hospodaření před 
nástupem kolektivizace. „Podíváme se do kra-
jiny našich předků, jejichž pozůstatky se nyní 
snažíme zachránit a zachovat pro další genera-
ce,“ uvedla spoluautorka Dagmar Papáčková. 
Kniha se jmenuje Krajina dobrého hospodáře – 
Inspirace pro současnou praxi v ochraně přírody. 
V současné době je v rukou tiskařů, poté bude 
volně dostupná. Podívat se na ni bude moci také 
na webových stránkách Sdružení Krajina. -svj-

Nová publikace 
Sdružení Krajina

Tradiční celonárodní veřejná sbírka LPR, zná-
má jako Český den proti rakovině, proběhne 
letos již po dvacáté 11.  května. Hlavním téma-
tem tohoto roku je rakovina prsu u žen a mužů, 
proto budou kvítky měsíčku lékařského zdobit 
stužky růžové barvy  – barva s  rakovinou prsu 
celosvětově spojená. Minimální příspěvek za 
jednu kytičku bude opět 20 Kč. Prodeje kytiček 
se i v letošním roce ujali naši členové Onkologic-
kého klubu Návrat, drobní prodejci a  studenti 
Gymnázia Vincence Makovského. Všem patří 
velký dík za podporu a ochotu pomoci dobré věci. 
Děkujeme. Onkologický klub Návrat NMnM

Kytičkový den

S příchodem jara se děti častěji stávají účastní-
ky silničního provozu. Do školy, na výlety nebo 
procházky se vydávají na svých kolech, koloběž-
kách či pěšky. Je důležité, aby se uměly v provo-
zu orientovat a byly připravené na situace, které 
je mohou potkat. Proto téma bezpečnosti v  sil-
ničním provozu bylo zařazeno do projektového 
dne pod názvem „Bezpečná cesta do školy“, kte-
rý proběhl na naší škole v úterý 5. dubna. Žáci I. 
stupně během celého dopoledne prošli čtyřmi 
stanovišti zaměřenými na dopravní výchovu. 
První stanoviště se nacházelo u atletického sta-
dionu. Přijel za námi pan Milan Stejskal a jeho 
BESIP team, který si pro děti připravil testy, 
v nichž hledaly chyby účastníků silničního pro-
vozu. Nejvíce se dětem líbila možnost vyzkoušet 
si opilecké brýle. Na tomto stanovišti byla i po-
licejní vozidla městské policie a Dopravního in-
spektorátu ze Žďáru nad Sázavou. Druhým sta-
novištěm se stala budova Policie ČR – Obvodní 
oddělení Nové Město na Moravě, kde jsme si 
prohlédli tamní prostory. Pro děti byla připrave-
na názorná ukázka policejní výstroje a  výzbro-
je. Na dvoře si mohly sednout do policejních 
vozidel, dokonce i zapnout majáky a houkačky. 
Třetím stanovištěm bylo dopravní hřiště, kde na 
děti čekala jízda na koloběžkách, při které bylo 
zdůrazněno a  názorně ukázáno správné upev-
nění cyklistické přilby. Herna školní družiny se 
proměnila ve čtvrté stanoviště. Zde probíhala 

beseda s  Bc. Pavlou Novotnou, zaměřená na 
seznámení s  činností městské policie a  hlavně 
na bezpečnost při cestě do školy, vybavení kola 
a  správné chování v  dopravním provozu. Ne-
chyběl ani prostor na dotazy. Ve zbývajícím čase 
se děti ve třídách interaktivní formou s pomocí 
výukových programů seznamovaly s  dopravní 
problematikou, plnily zábavné úkoly v  podobě 
pracovních listů. Připomněly si správné chování 
na přechodu, přecházení silnice mimo přechod, 
dopravní značky, řešily různé dopravní situace 
apod. Nutno podotknout, že připravených ak-
tivit se děti zhostily na výbornou. Všem zúčast-
něným děkujeme za profesionální přístup a  tr-
pělivost, s níž se věnovali celý den našim dětem.

-ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860

Bezpečná cesta do školy

Již třetím rokem se žáci učebních oborů no-
voměstské SOŠ účastnili čtrnáctidenní praxe 
v německých firmách. V rámci projektu podpo-
rovaného Česko–německým fondem budouc-
nosti, společností Tandem a  Řemeslnickou 
komorou v  Chemnitzu se nejlepší truhláři, in-

stalatéři a opraváři lesnických strojů zapojili do 
běžného života německé firmy, kde měli mož-
nost vyzkoušet moderní technologie, pracovat 
s moderními stroji, nástroji a novými materiály. 
Truhláři se například podíleli na výrobě nábyt-
ku na zakázku i  na jeho montáži u  zákazníka, 
opraváři si vyzkoušeli drobné opravy a servisní 
práce na vozech Mercedes, Volkswagen a Audi 
a  instalatéři pomáhali kromě jiného při zakáz-
kách na vodovodní potrubí a  solární systémy. 
Práce to byla zajímavá a naši praktikanti při ní 
obstáli znamenitě. Kromě odborného rozvoje 
žáků splnila praxe v  Německu i  další cíle pro-
jektu. Kluci procvičili cizí jazyky, zorientovali 
se v  neznámém prostředí, dokázali se o  sebe 
postarat a  navázali přátelské kontakty. Ty se 
jim do budoucna mohou hodit, protože o dobré 
řemeslníky je v  zahraničí velký zájem. Důka-
zem našeho úspěchu je nabídka práce jedno-
mu z  truhlářů, kterého majitel firmy hned po 
vyučení zaměstná. Naše škola bude pokračovat 
v úspěšném projektu i v příštích letech a odbor-
ná praxe v  zahraničí se stane pevnou součástí 
vzdělávání v  učebních oborech. -Mgr. Mila-
da Ondráčková, SOŠ Nové Město na Moravě

Bělisko bodovalo v německých 
firmách

MO  Svazu  tělesně  postižených 
pořádá 6. 5. 2016 ve 14.00 hodin 
v klubovně KD pro členy i veřejnost 
cestopisnou přednášku s besedou 
Solovecké ostrovy. Přednášet bude 

Dr. Ivo Sobotka.
Srdečně zve výbor MO STP v Novém 

Městě na Moravě. Vstup zdarma
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ZUŠ Jana Štursy v  Novém Městě na Moravě 
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku 
5 - 18 let, že se talentové zkoušky pro školní rok 
2016/2017 do všech oborů konají ve středu
25. května 2016 od 14.00 do 17.00 hodin (ná-
hradní termín je 15. 6. 2016) v obou budovách 
školy. Obor hudební a taneční – budova na Vra-
tislavově nám. 121, obor výtvarný a literárně 
dramatický – budova na Monseově ulici 351. 

Nabídka pro školní rok 2016/2017

Přípravná umělecká výchova: 
pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 
Obor hudební:
přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
studium hry na akordeon, bicí nástroje, decho-
vé nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flét-
na, klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové 
(trubka, tenor, tuba…), housle, klavír, klávesy, 
kytaru, sólový zpěv – pro děti od 7 let
Obor taneční:
přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
základy moderního výrazového tance, klasické-
ho a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
přípravná výtvarná výchova -  pro děti od 6 let
základy dovedností a znalostí v  kresbě, malbě, 
grafice, keramice, prostorové, objektové a akční 
tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
přípravná literárně dramatická výchova -pro 
děti od 6 let
základy dramatické a slovesné tvorby - pro děti 
od 7 let

Talentové 
zkoušky ZUŠ

„Věříme, že ško-
la nemusí být 
nuda, a  snad 
jsme o  tom pře-
svědčili i  děti,“ 
říká ředitelka 
obecně prospěš-
né společnosti 

PORTIMO Ruth Šormová. Projekt, který získal 
významnou grantovou podporu z Islandu, Lich-
tenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, trval 
od dubna  2015 do března  2016 a  byl zaměřen 
na podporu vzdělávání romských dětí a  mláde-
že. Během projektu využívali pracovníci a  dob-
rovolníci zážitkovou pedagogiku a  zajímavé 
pomůcky, díky kterým mohly děti zažít učení 
jinak, než je běžné. „Smyslem projektu nebylo 
pouhé doučování, chtěli jsme u  dětí hlavně po-
sílit kompetence k  učení, samostatnost, schop-
nost spolupráce ve skupině a  komunikační do-
vednosti. Kritériem úspěšnosti tedy rozhodně 
není jen lepší známka, ale skutečný osobní po-
krok v čase – dnes zvládnu víc než dřív; něčemu 
jsem nerozuměl, a teď už ano; na to či ono jsem 

nestačil, a teď už to umím; když něco nezvládnu 
sám, mohu se zeptat nebo požádat o pomoc; ne-
musím mít strach z chyb, protože chyba je cesta 
k tomu, abych se rozvíjel atd. – tohle vidíme pro 
vzdělávání a  vztah k  němu jako zásadní a  oce-
nění hodné,“ říká o projektu Ruth Šormová. Co 
konkrétně projekt cílové skupině nabídl? Se-
tkávání nejmladších dětí s  názvem „Šance pro 
předškoláky“. Podporu motivace ke vzdělávání 
a pravidelné školní docházky. Pomoc se školní 
přípravou. Partnerskou spolupráci dětí s rodiči 
i  učiteli. Posilování kompetencí k  učení  – zají-
mavé techniky, pomůcky, informace. Podpůrné 
učební skupiny pro tři věkové kategorie. Pravi-
delné setkávání projektové komunity za účasti 
dětí, rodičů, pracovníků i dobrovolníků. Měsíční 
vyhodnocování, ocenění nejvytrvalejších účast-
níků projektu. Setkání se zajímavými hosty, mj. 
s  úspěšnými romskými osobnostmi. Během 
projektu, do kterého se různou měrou zapojilo 
93 účastníků, se uskutečnilo víc než 500 skupi-
nových i  individuálních setkání a  deset dobro-
volníků mu věnovalo téměř 500 hodin své práce.
 Portimo, o.p.s.

Škola nemusí být nuda

V pátek 8. dubna jsme se s žáky 8. a 9. ročníku 
vydali na smutné místo  – do polské Osvětimi. 
Přidali se k nám i někteří rodiče. Vyjížděli jsme 
časně ráno a v Prostějově se k nám připojil prů-
vodce David Vlk, na kterého jsme se již těšili. 
Někteří žáci jej totiž znali z  loňského zájezdu 
do Německa a  věděli, že s  ním opět zažijí po-
hodu a legraci. Od něj jsme se hned dozvěděli, 
že správně bychom asi měli říkat, že jedeme 
do Auschwitzu, protože občané malého pol-
ského městečka Osvětim neslyší rádi, když se 
název jejich městečka stává synonymem pro 
koncentrační tábor, který byl u  městečka zbu-
dován z bývalých kasáren. Na ranní cestě nás 
nejdříve provázel déšť, ale ten naštěstí ustal, 
než jsme dorazili na místo. Dvě hodiny jsme 
strávili prohlídkou tábora Auschwitz I, který 
fungoval více jako tábor pracovní. Poté jsme 
přejeli asi tři kilometry autobusem do části 

Auschwitz – Birkenau, jež sloužila hlavně jako 
vyhlazovací tábor. Zde trvala prohlídka ještě 
hodinu. Žáci byli vybaveni přijímačem se slu-
chátky, do nichž jim polská průvodkyně česky 
vyprávěla tragické osudy lidí, kteří prošli kon-
centračním táborem. Dozvěděli se o  tom, jak 
fungoval tábor, denní režim, jak byli vybíráni 
ti, kteří budou pracovat, a ti, kteří půjdou rov-
nou do plynu. Prohlídky expozic s  autentický-
mi materiály či věcmi po zemřelých zanechaly 
ve všech dosti hluboký a  emotivní dojem. Zá-
jezd se nám vydařil. I když jsme odsud všichni 
odjížděli s  posmutnělými výrazy, nikdo z  nás 
nelitoval, že jsme toto místo navštívili. Uvě-
domili jsme si, že minulost nezměníme, ale 
je důležité ji neopomíjet. Tam i  zpět nás opět 
zcela bezpečně dovezl pan Zdeněk Procház-
ka, kterému tímto ještě jednou děkujeme.
 ZŠ Nové Město na Moravě, L. Čecha

Osvětim nebo Auschwitz?

DDM Nové Město na Moravě nabízí v  období 
prázdnin šest pobytových táborů v  táborové 
základně Olešná, tři příměstské. Pro nejmlad-
ší je připraven Tábor na zkoušku. „Je pouze 
třídenní a  je určen dětem, které ještě nikdy na 
táboře o  prázdninách nebyly a  chtějí si zku-
sit, jaké to je,“ vysvětlila ředitelka DDM Alena 
Sobotková. Tábor na zkoušku se uskuteční 
26. až 28. června a cena je 800 Kč. Příměstské 
tábory zabaví děti během dne, kdy jsou ro-
diče v  práci. Připraveny jsou tři  – Florbalový 

(18.–22.  7.  ), Všeobecný (25.–29.  7.  ) a  Vý-
tvarný (22.–26.  8.  ) a  konají se vždy od 8 do 
15 hodin. Cena je 120 Kč/den, Výtvarný tábor 
150 Kč/den. DDM dále nabízí Aerobic tábor 
pro mladší (7.- 12. 8), cena 2 100 Kč, Airsofto-
vý tábor (15.-19. 8), cena 1 600 Kč, taneční 
Street dance za 2 800 Kč a Mažoretkový tábor 
(20.–27. 8. ), cena 2 800 Kč. Rodiče mohou děti 
na kterýkoliv z  táborů přihlásit do konce květ-
na. Bližší informace získáte na tel.: 777 822 611 
nebo 566 598 781, e-mail: ddm@nmnm.cz.-svj-

Letní tábory DDM

Jednou měsíčně se setkávají obyvatelé DPS se 
žáky II. ZŠ v Novém Městě na Moravě při spo-
lečném výtvarném tvoření, které nazýváme Ši-
kulky. Děti si připraví krátký kulturní program, 
poté si přisednou ke stolům a všichni společně 
tvoří z keramické hlíny, malují apod. Děti senio-
rům pomáhají, povídají si s nimi a vyměňují zku-
šenosti. Setkávají se tak s generací dříve naroze-
nou, učí se přirozeně pomáhat těm, kteří nějakou 
dopomoc potřebují. Vnímám tato setkávání jako 
velmi cenná jak pro uživatele – seniory, tak pro 
děti – žáky. Těšíme se na další výbornou a pro-
spěšnou spolupráci. Marcela Krupicová, NSS

Tvoření s dětmi

Další texty ze škol najdete na noviny.
nmnm.cz. Dočtete se o účasti SOŠ na 
veletrhu v Praze, úspěších tamních 

ekonomů nebo o aktivitách ZUŠ.
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Sportovní střelci se představují

Sportovní střelci mají v  Novém Městě na Mo-
ravě dlouholetou tradici. O  úspěších jejich 
svěřenců jsme vás informovali v  minulém čís-
le. Více o  tomto zajímavém sportu nám pro-
zradil dlouholetý střelec Jindřich Dvořák.

Jak jsou novoměstští střelci organizováni? 
Máte nějaký oddíl?
Máme dvě organizace. Technické sporty a stře-
lecký klub. Obě dvě mají sídlo v jedné budově.

Jaká je historie střelectví v Novém Městě?
Ta je dlouhá. Střelecký oddíl tu funguje od roku 
1952. Když ale půjdeme hodně do historie, tak 
zjistíme, že v Novém Městě byl založen střelec-
ký klub Ostrostřelci už v roce 1813. Střelnici 
měli v prostorách dnešní Hornické ulice. Říkalo 
se tam tomu V trní. Poslední závody v té době 
byly asi v roce 1887. Pak oddíl přerušil činnost.

Kolik je v  Novém Městě sportovních střelců 
dnes?
Střelecký klub má 34 členů. Někteří z nich ale 
nejsou aktivními závodníky, ale jsou to sympa-
tizanti, kteří nám pomáhají. Mají sice zbraně 
a chodí si občas zastřílet, ale nejezdí na závody. 
Aktivních dospělých sportovců máme pět a dětí 
kolem deseti.

Když už mluvíte o zbraních, jaké používáte? 
Čím se střílí?
Ze vzduchovek krátkých, to jsou pistole, a dlou-

hých, to jsou pušky. A potom se střílí z maloráž-
ných pušek a pistolí.

Jaká máte pravidla pro přijímání členů? Vez-
mete kohokoliv?
Zájemce může přijít, my mu všechno ukážeme, 
a když se mu u nás líbí, může začít chodit na tré-
ninky. Ze začátku nikoho nepříjímáme za člena, 
ale čekáme zhruba tak měsíc, jestli mu první 
nadšení vydrží. Samozřejmě když poznáme, že 
mají talent, tak se je snažíme udržet.

Jak se pozná střelecký talent?
Když přijde, vezme pušku a aniž by mu cokoliv 
kdo říkal, lehne za ni a začne střílet a nasází tam 
krásný soustřel. Když dá pět deset ran vedle 
sebe ne dál, než je velikost palce, tak to je talent.

Když takhle dobře střílí, tak už to umí. Co ho 
ještě chcete učit?
To vlastní střílení je o něčem jiném. Je potřeba 
dělat doplňkový sport, nabírat fyzičku a přede-
vším psychika je důležitá. To se musí trénovat. 
Když budete střílet a  přemýšlet nad tím, co 
máte v práci nebo ve škole ještě udělat, tak to 
nemá cenu. Když jste na střeleckém stanovišti, 
tak pro vás musíte existovat pouze vy, puška 
a terč.

Jak vypadá střelecký trénink?
U  střílení musí být střelec v  absolutním klidu. 
Tepová frekvence co nejnižší, svalové napětí mi-
nimální, musí naprosto pohodlně ležet, správ-
ně dýchat, nic ho nesmí tlačit. A to všechno se 
musí trénovat.

Co ještě je pro vás při přijímání nových střel-
ců důležité?
Musí dobře prospívat ve škole. Měli jsme hodně 
dobrých střelců, ale ve škole měli problémy, tak 
toho sportu museli nechat. Protože střelba je ži-
vit nebude, to si musíme uvědomit. Takže první 
škola a teprve potom střelba.

Kde střílíte a jaké máte zázemí?

Starší žáci postoupili na kvalifikaci MČR ve 
florbalu. Turnaj se odehrál 10. dubna v Jihlavě. 
Nejvíce bodů si připsal tým z Okříšek, který tím 
završil sezonu bez porážky, a zaslouženě tak 
postoupil. Novoměstský oddíl statečně bojoval 
se Žďárem, ale špatný úvod utkání již starší žáci 
zvrátit nedokázali a prohráli 5:6. V souboji o 3. 
místo však porazili SK JeMoBu 3:2 a medailové 
umístění je neminulo. Dalším týmem, který má 
již odehranou sezonu, je první tým mužů. Ti po 
loňském senzačním tažení Ligou Vysočiny letos 
řešili jiné problémy. V Regionální lize bojovali o 
setrvání v soutěži. V posledním zápase dokázali 
porazit SK JeMoBu 5:3 a oddechnout si. Ligu 

zachránili. I letos jsme těžili z práce s nejmlad-
šími hráči. Elévové v  OFL dokonce postoupili 
na finálový turnaj, na kterém vybojovali 3. mís-
to. Mladším žákům se výsledkově tolik nedařilo, 
ale výkonnostně šli celý rok nahoru. Před uzá-
věrkou ještě nebyly známy výsledky dorostenec-
kých nadějí. Druhou ligu opanovali a na konci 
dubna bojovali v baráži o postup do 1. ligy. Sou-
peřem jim byl tým z Písku. Všechny výsledky, re-
porty, fotogalerie či videa z turnajů hledejte na 
našich facebookových stránkách www.facebook.
com/orelnmnm. V průběhu května a června se 
uskuteční nábory nových hráčů ve všech kate-
goriích.  Tomáš Mrázek, Orel NMnM 

Starší žáci obhájili florbalový bronz
Ve středu 11. května se v  Novém Městě usku-
teční Světový den orientačního běhu. Naše 
město se tak připojí k celosvětové akci, které se 
účastní desetitisíce lidí na všech kontinentech. 
Akce proběhne v  areálu Gymnázia Vincence 
Makovského v době od 9.30 do 17.30 hod. Pro 
zájemce bude připraveno několik tratí. Na své 
si tak přijdou jak malí, tak velcí zájemci o tento 
sport. Zavítat mohou i maminky s kočárky. Pro 
všechny budou připraveny mapy a rady, jak je 
správně číst a rychle proběhnout trať. Startov-
né je zdarma. Kdo zavítá, podpoří také možný 
zápis do Guinessovy knihy rekordů. Usiluje se o 
nejvíce lidí, kteří se v tentýž den účastní závodu 
v orientačním běhu.  -mah-

Den orientačního
běhu

Právě skončená sezona stolních tenistů TJ Nové 
Město na Moravě byla úspěšná. Obě mužstva 
postoupila do vyšších soutěží. První mužstvo, 
které nastupovalo v  okresním přeboru I. třídy, 
nově poměří své síly s týmy krajského přeboru 
III. třídy. Druhé mužstvo bude od příští sezony 
hrát zápasy okresního přeboru III. třídy. Postup 
si zajistilo díky vydařené jarní jízdě, kdy vyhrálo 
7 z 9 zápasů.  Výsledky obou mužstev se promít-
ly v zájmu o stolní tenis. Naše základna se roz-
rostla o nové hráče. Budou potřeba. Zakládáme 
totiž třetí mužstvo, které bude nastupovat v 
nejnižší okresní soutěži. Za „C“ mužstvo budou 
hrát nejlepší žáci a noví hráči. Pavel Vinkler, od-
díl stolního tenisu  TJ NMnM

Úspěšná sezona 
stolních tenistů 

Střelba ze vzduchovek je vlastně sálový sport. 
Máme budovu v Novém Městě na Moravě (za 
SOŠ Bělisko pozn. redakce), kde máme sál, ve 
kterém trénujeme. Střílí tam jak pistoláři, tak 
puškaři. Kulové zbraně se střílí venku. Máme 
tu dvě střelnice, jedna je dlouhá padesát metrů 
a druhá dvacet pět.

Jakou vy máte střeleckou historii?
My už jsme postarší. Úspěchy jsme ale měli. Já 
jsem mistr republiky z roku 1995. Pamatuju si 
doby, kdy jsme přijeli někam na závody, a když 
se mezi ostatními rozneslo, že přijeli Novoměš-
ťáci, řekli si, že to nemá cenu, a jeli domu. Byli 
jsme dobří. Ale vlastně střelecký sport je náš 
nejúspěšnější olympijský sport i  dnes. Střelci 
vždycky přivezou nejvíce medailí. -kb-

noviny.nmnm.cz
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Ve spolupráci s organizačním týmem MS 
pro vás máme soutěž o lístky na MS!

Ze správných odpovědí vylosujeme
 každý měsíc 5 výherců.

Který závodník ve 
Vysočina Areně zvítězil 

nejčastěji?
Správné odpovědi pošlete do 15. 5. 

na ms-soutez@nmnm.cz. 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
CZECH REPUBLIC

2016 MOUNTAIN BIKE 
WORLD CHAMPIONSHIPS

CROSS-
COUNTRY

Fanoušci horských kol už netrpělivě odpočítá-
vají dny do zahájení MS  horských kol v Novém 
Městě na Moravě. Po pěti Světových pohárech, 
z nichž všechny získaly ocenění jako nejlepší 
podniky v seriálu, bude Vysočina Arena hostit 
MS horských kol od 29. června do 3. červen-
ce 2016. Závody budou poslední možností 
nominovat se na OH v Riu. Mistrovství bude 
předcházet Roadshow. Patříte-li mezi fanouš-
ky cyklistiky, nenechte si ji ujít. Od května do 
června proběhne celkem 15krát. Součástí bude 
vystoupení biketrialistů, soutěž o vstupenky na 
MS horských kol, chybět nebude bohatý do-
provodný program pro děti a dospělé. Součástí 
Roadshow bude také představení novoměst-
ských singletracků. Ty mají šest okruhů odstup-
ňovaných podle obtížnosti. Od nejtěžšího, imi-
tace tratí Světového poháru, přes dětský až po 
okruh vhodný pro vozíčkáře a ty, kteří si chtějí 
zasportovat, ale netroufají si na náročnější trať. 
Na Roadshow vás upozorní také letáky, které 
budou v Kraji Vysočina distribuovány. 

Roadshow se uskuteční v násle-
dujících termínech a místech:
4. 5. Velká Bíteš
7. 5. Bystřice nad Pernštejnem (Dětský
Majáles)
11. 5. Žďár nad Sázavou
14. 5. Humpolec (Majáles)
18. 5. Telč
21. 5. Třebíč (Den rodiny)
25. 5. Velké Meziříčí
28. 5. Nové Město na Moravě (Den 
singletracků)
4. 6. Polička (Čas pro neobyčejné zážitky)
8. 6. Jihlava
11. 6. Pelhřimov (Festival rekordů a kuriozit)
15.6. Přibyslav
18. 6. Havlíčkův Brod (Molitanový muž)
22. 6. Chotěboř
25. 6. Nové Město na Mor. (Nova Civitas) 
 -svj-

Roadshow představí singletracky
a pozve na MS horských kol

Fotbalové jaro nezačalo pro SFK Vrchovinu 
dobře. V  prvních čtyřech utkáních si naši fot-
balisté připsali pouze jeden bod za remízu s Ha-
vlíčkovým Brodem. Prohráli s mužstvy Kozlovic, 
Blanska a Uherského Brodu. Po 20 odehraných 
kolech patří týmu 12. příčka. Na kontě má pro-
zatím 24 bodů, od sestupových míst jej dělí pou-
ze tři body.  -mah-

Hledání SFK
Vrchovina

Skokan na lyžích a člen SK Nové Město Viktor 
Polášek zazářil na MS juniorů, které se konalo 
v rumunském Rasnově. Ve skocích jednotlivců 
na středním můstku obsadil vynikající 4. místo. 
Od bronzu ho přitom dělilo málo. V závodě smí-
šených družstev pak získal 5. místo a v soutěži 
družstev juniorů si odvezl 6. místo. Úspěch si 
připsal také na MČR, kdy se v Harrachově stal 
mistrem republiky. Pravidelně se také účastní 
podniků Kontinentálního poháru a  bodoval již  
ve dvou závodech Světového poháru. Cílem na-
šeho závodníka je vystoupení na MS ve finském 
Lahti a  OH v  jihokorejském Pchjongčchangu. 
 -red-

Polášek kousek 
od medaile

17. ročník jarního přespolního běhu se konal za 
chladného počasí. Přesto se na start postavilo 
celkem 143 běžců. V kategorii juniorů a mužů 
zvítězil domácí reprezentant Lukáš Kourek, 
jenž jako jediný vtěsnal čas pod 9 minut. Na 2. 
místě finišoval Jiří Šacl, který v současnosti hájí 
pardubické barvy, třetí doběhl jihlavský Anto-
nín Palán. V rámci běhu Korunou se uskutečnil 
také 3. závod běžeckého poháru mládeže.  -mah-

Výsledky běhu
Korunou

Mistrovství světa horských kol ve Vysočina Are-
ně v  Novém Městě na Moravě bude rozloženo 
do pěti dnů a  každý z  nich bude jedinečný. Po-
řadatelé slibují bohatý doprovodný program, 
skvělou zahajovací show, ale tím hlavním, na co 
se těší tisíce fanoušků nejvíce, jsou bezesporu 
samotné závody. Pořadatelé seřadili jednotlivé 
jízdy tak, aby každý den mistrovství byl něčím 
atraktivní a  ojedinělý. Středa 29.  6. začíná di-
vácky zajímavým eliminátorem. „To je forma 
podobná běžeckému sprintu. Startuje několik 
jezdců naráz a vyřazovacím způsobem postupu-
jí až do finále. Rozdíl oproti běžkám je ten, že 
se nejezdí po šesti, ale po čtyřech. Kvalifikace se 
jede od 16 hod., vyřazovací boje očekáváme v 18 
hod. Je to dynamický, rychlý závod se spoustou 
startů a finišů. Věřím, že pro diváky to bude vel-
mi zajímavé,“ říká organizátor mistrovství Petr 
Vaněk. Po skončení závodu se návštěvníkům 
naskytne jedinečná příležitost, kdy budou moci 
získat od sportovců autogram. Během mistrov-
ství pořadatelé už žádnou další oficiální autogra-
miádu neplánují. Ve čtvrtek 30. 6. se pojede smí-
šená štafeta. Závod, který cyklisté jezdí pouze 
vyjíměčně na velkých závodech. Pojede se od 18 
hodin. Podmínkou je, aby v  týmu byla alespoň 
jedna žena, jeden junior, jeden závodník v kate-
gorii U 23 a jeden muž v kategorii Elite. Každý 
ze závodníků jede pouze jedno kolo, na plný 
plyn a  ze všech sil. Diváci se tedy jistě mohou 
těšit na dramatické chvíle. V českém štafetovém 
týmu budou startovat ti nejlepší. Jaroslav Kul-

havý i Kateřina Nash. Štafeta je proto jedním ze 
závodů, kde mají čeští reprezentanti ty nejvyš-
ší medailové ambice. Vrcholem pátečního dne 
(1. 7. ) bude závod cross country s hromadným 
startem. Od 15 hodin pojedou juniorky, od 17 
hod. junioři. „Je velmi důležité, aby lidé přišli 
podpořit naše mladé závodníky. Jízdy to budou 
určitě kvalitní, sportovci už mají v  tomto věku 
sílu a  techniku, takže i  tento závod bude stát 
za návštěvu,“ slibuje Vaněk. V sobotu 2. 7. v 11 
hod. pojedou svůj závod muži v kategorii do 23 
let a v 15 hod. ženy v kategorii Elite. V neděli se 
gard obrátí. Dopoledne bude patřit ženám do 23 
let a od 15 hod. přijde vrchol celého mistrovství 

- závod mužů v kategorii Elite. V současné době 
pořadatelé dokončují tratě, které závodníkům 
jistě připraví nejednu pernou chvilku. „Celá 
trať se nachází v  lese Ochoza, za biatlonovou 
střelnicí. V  podstatě celá bude přístupná pro 
diváky, a na vybraných místech jsme připravili 
dokonce tribuny, aby každý viděl do nejmenších 
detailů, jak si s  daným místem závodníci pora-
dí,“ popisuje Vaněk. Divákům také jistě přijdou 
vhod moderátoři, kteří budou komentovat dění 
přímo na trati. Letos bude na okruhu celkem 
osm technických míst. „Trať je na hranici lid-
ských dovedností a  možností, na hranici mezi 
maximální rychlostí a  pádem. Závodníci jsou 
ale z tohoto pohledu jiní než my smrtelníci. Jsou 
schopni to zvládnout. Každopádně mohu slíbit, 
že letošní mistrovství bude skvělá adrenalinová 
podívaná,“ dodává Vaněk.  -kb-

Pořadatelé slibují, že na MS
se bude skvěle fandit



Z matriky

narozené děti
12. 3.  Veronika Pařilová
15. 3.  Rostislav Šibor
  8. 4.  František Brychta
jubilanti
  2. 5.  Jaroslav Drdla   80
  2. 5.  Blažena Bukáčková 87
  5. 5.  Žofie Zdražilová 89
  7. 5.  Anežka Gabrielová 80
  8. 5.  Blažena Elblová 88 
  9. 5.  František Košík 80
11. 5.  Josef Mrkos 85
14. 5.  Vladimír Peňáz 75
17. 5. Petr Humlíček 75
18. 5.  Božena Zelená  86
26. 5. Jaroslav Šmol 85
27. 5. MUDr. Karel Daněk 88
manželství
26. 3. Nataša Feriová, Marian Kováč
úmrtí
23. 3. Václav Koudela (Nové Město, 1946)
23. 3. Petr Halouzka (Nové Město, 1967)
26. 3. Antonín Šedý (Křídla, 1931)
  5. 4. František Gregor (Nové Město, 1934)
  8. 4. Libuše Pochopová (Nové Město, 1922)
  8. 4. Karel Kotovic (Nové Město, 1927)

Významná květnová výročí

2.5.1996 zemřel v NMnM Pavel Kopáček, akade-
mický malíř, 20. výročí úmrtí (narozen 10.5.1923 
v NMnM)
16.5.1931 narodila se v NMnM Hana Brady, ži-
dovská dívka – oběť holocaustu, 85. výročí narození 
(zahynula 23.10.1944 v Osvětimi)
30.5.1861 narodil se v Klatovech Jan Burda, 
ředitel nm reálky v letech 1911-1920, 155. výročí 
narození (zemřel 2.5.1938 v Brně)
31.5.1976 zemřel v NMnM Rudolf Svačina, 
ředitel nm gymnázia v letech 1964-1970, 40. výročí 
úmrtí (narozen 8.7.1913 v Brně) 

Stomatologická pohotovost

Horácká galerie

1.5. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo náměs-
tí 12, Nové Město na Moravě, 566 616 900 
7.5. Lékař stomatolog Elena Gonchar, Bene-
šovo nám. 123, Křižanov, 566 522 218 
8.5. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar, Bene-
šovo nám. 123, Křižanov, 566 522 218 
14.5. MUDr. Andrea Stalmachová, Vír 201, 
605 151 774
 15.5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, 
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
21.5. MDDr. Marie Kopečná, Osová Bitýška 
130, 566 536 712
22.5. MUDr. Marcela Koutská, Sněžné 134, 
566 664 342
28.5. MDDr. Jitka Langová, Nová říše 624/2, 
566 523 796
29.5. MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
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Kino v KD

Klub seniorů

3. 5. / 20:00
Amy
Dokument o zpěvačce Amy Winehouse
15. 5. / 16:00
Uuups! Noe zdrhnul ...
Dětský animovaný film
17. 5. / 20:00
Star Wars: Síla se probouzí
Pokračování slavné sci-fi série

2. 5. Video z akcí Klubu seniorů 
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
10. 5. Zájezd do Muzea nové generace ve 
Žďáře
Odjezd vlakem v 9:04 hod., návrat asi ve 14 hod.
16. 5. Pétanque na hřišti za DPS
15 – 17 hod.
26. 5. Okresní setkání seniorů ve Vel.Meziříčí
14 – 16 hod.
30. 5. Výlet autobusem do Sněžného a na 
Blatiny s nenáročnou pěší turistikou 
Odjezd autobusem ze stan. Centrum v 9.10 hod., 
z Dopravního terminálu v 9.15 hod., návrat asi 
v 17 hod. 

Doprovodný program trhů 2016Program Mateřského centra

Městské lázně vždy v sobotu 9.00 - 12.00
14. května: hrají ZUŠáci / jarní workshop 
Chaloupek o.p.s.
28. května: hrají ZUŠáci
11. června: festival Sbírka motýlů / 
workshop divadla DAMÚZA
25. června: Nova Civitas / workshop patchwork

Stálé a sezónní expozice, probíhající výstavy:
Z  díla Jana Štursy, Z  tvorby V. Makovského, 
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor, A. 
Podloucký aj.), Jaroslav Svoboda - výběr z díla 

Pavel Matuška – Usmívání (do 7. května 2016)

Jiří Židlický – Kresby (do 29. května 2016)

Documenta Bohemiae Artis Phototypica/Ka-
rel IV. a jeho doba v původních fotografiích 
Alexandra Paula ze 40. let 20. století
(do 26. června 2016)

Karel Pokorný – Karel IV. (do 30. října 2016)

Vernisáže a akce: 

čtvrtek 5. května 2016 v 17 hodin
František Vízner – Sklo / Miroslav Matoušek 

– Fotografie 
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy děl 
dvou autorů výrazně spjatých s naším regionem. 
Oba by v letošním roce oslavili svá kulatá jubilea, 
a tak HG v červeném sále představí výběr jejich 
děl z vlastních sbírek. 
čtvrtek 12. května 2016 v 17 hodin
Antonín Kašpar – Strážci 
Vernisáž exteriérové výstavy pražského akade-
mického sochaře Antonína Kašpara, kterou se 
Horácká galerie téměř po roce opět otevře i do 
prostor novoměstského parku a bezprostřední-
ho okolí zámku. 
pátek 20. května 2016 od 17 hodin
Jan Vičar – Afrika 
Průřez grafickou tvorbou Jana Vičara, kresby 
i ukázky z  jeho afrického pobytu můžete vidět 
na nové výstavě s názvem Afrika, která bude za 
účasti autora zahájena v  rámci Galerijní noci 
2016. Výstava bude doplněna o etnografické 
sbírky pozapomenutého sochaře F. V. Foita.

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

Mateřské centrum Lístek
program:
každé pondělí: otevřená herna od 9.00 do 11.30 
hod. 
každé úterý: program od 9.30 hod. :
  3. 5. Keramika s Leou
10. 5. Tvoření s Monikou
17. 5. Hrajeme si s Lenkou
24. 5. Hudební hrátky s Míšou
31. 5. Veselá výtvarka s Leou (na tuto akci je 
třeba dát dětem vhodné oblečení a obuv, které si 
mohou zašpinit)

Trdlohrátky v MC
každý čtvrtek 1. skupina od 8.30 hod.
2. skupina od 10.00 hod.

1. máj - lásky čas - Růžová koupel pro dva - 
10% sleva
3. 5. Světový den Slunce - akce 10% sleva na 
solárium 
10. 5. Den matek - maminky 10% sleva na kávu
11. 5. Noc literatury - od 19 hod. čtení starosty 
města Michala Šmardy v ML 
13. 5. Sanitární den - otevřeno od 14 hod.
15. 5. Mezinárodní den rodiny - sleva 10 % na 
rodinné vstupné  
27. 5. ML partnerem Kvízu v K CLUBU 
29. 5. Dětský den - ML partnerem DDM

Dne 7. 5. 2016 se dožívá významného životního 
jubilea 80 let paní Anežka Gabrielová z Nového 
Města na Moravě. Do dalších let pevné zdraví, 

štěstí a Boží požehnání přeje rodina.

Blahopřání
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Minibazar
Nabídněte prosím 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.  Koupím byt 2+1, 3+1 
(nebo i pronájem). Tel.: 739 901 135.Nabízím 
výuku angličtiny a italštiny, mám 30letou pra-
xi, mohu i docházet. Tel.: 774 967 699. Kou-
pím garáž v lokalitě Holubka. Tel.: 608 724 
448. Kupuji staré peřiny a bílé nedrané peří. 
Tel.: 721 469 234. Koupím byt v této lokalitě 
nebo okolí. Může být i k rek. Děkuji. Tel.: 722 
012 297. Koupím chalupu/RD. Vlastní poze-
mek, zahrada, parkování výhodou. Tel.: 774 
340 338. Koupím menší zahrádku v NMnM. 
Tel.: 723 901 974. Pronajmu nově zrekon-
struované prostory, ul. Soškova 212, za Hote-
lem Musil, 50 m². Tel.: 606 585 283. Prodám 
stavební pozemek na Kuklíku 8 437 m². Cena 
211,-Kč/ m². Tel: 736 617 115 Pronajmu byt 
1+kk, volný ihned. Tel.: 728 819 689. Koupím 
byt 3+1 v NMnM. Hotová rekonstrukce vítána. 
Za případné nabídky děkuji. Tel. 732 853 194. 
Prodám zděnou garáž s elektrickou přípoj-
kou v NMnM na ul. Nečasova u kruhového 
objezdu. Kontakt: garaznmnm@seznam.cz. 
Koupím byt v NMnM. Nejsem RK. Jsem míst-
ní občan a byt hledám pro vlastní bydlení. Za 
seriózní nabídky předem děkuji. Tel.: 702 335 
794. Prodám dvousedadlový pionýr, r. v. 1976, 

t. p. 2018. Cena dohodou. Dále koupím pří-
věsný vozík na velkých kolech. Tel.: 776 627 
681. Hledáme pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 
v NMnM. Tel.: 778 544 697. Koupím byt 4+1 
v NMnM. Tel.: 608 577 583. Prodám tříkolo-
vý vozíček pro ZTP. Tel.: 561 027 809.Prodám 
RD 4+1+2 koupelny po kompletní rekon-
strukci, zahrada, garáž. 6 km od NMnM. Tel.: 
725 004 854. Prodám RD 4+1 na ul. Leandra 
Čecha, cena 2 150 000 Kč, spěchá. Tel.: 777 
302 761. Prodám stavební pozemek v Zubří 
1 528 m², cena 810 000 Kč. Tel.: 736 617 115. 
V případě potřeby krátkodobě pohlídám 
nemocného staršího člověka, mám kvalifikaci 
i osobní zkušenosti z vlastní rodiny. Tel.: 731 
859 840. Toyota Yaris - prodám kompletní 
sadu letních kol na plechových discích 5Jx15, 
rozměr pneu: 175/65/R15 Bridgestone Eco-
pia EP 25, hloubka vzorku 7 mm, vyrobeno v 
r. 2013, stav: bez poškození. Cena 5 000 Kč. 
Tel.: 725 702 811. Prodám kombinovanou 
chladničku LG, 217/86 l, nenámrazová, nerez 
vzhled, použ. 3 roky (výborný stav). Cena 5 
500 Kč. Tel.: 721 605 759. Prodám mobilní 
telefon Nokia 108 na 2 SIM karty, v záruce, 
nepoužívaný. Původní cena 790 Kč, nyní 400 
Kč. Tel.: 605 849 488. Prodám starožitné 
hodiny – podlahové. Tel.: 566 616 464, mobil 
728 750 602. Prodám černošedý kočár 
Camarelo Dakota, dvojkombinace, po jednom 

dítěti, jako nový. Dále golfový kočár Buggster 
Quax, trojkolka. Cena dohodou. Tel.: 734 126 
281. Prodám kolečkové brusle 3x obuté, jako 
nové. Vel. 38-41, barva světle modrá + bílá. 
Zde v Novém Městě na Moravě. Cena 450 
Kč. Tel.: 776 086 037. Koupím vícešuplíkový 
box dílenský, závěsný na šroubky, matičky, 
podložky, vruty atp. V dobrém stavu. Nabíd-
něte. Tel.: 739 297 225. Prodám kočár CAM 
CORTINA X3 trojkombinace, velmi zachovalý. 
Dále dřevěnou jídelní židličku, kočárek golfo-
vé hole, fusak EMITEX. Vše velmi zachovalé, 
foto pošlu e-mailem. Ceny dohodou. Tel.: 
604 484 998. Prodám kmen hrušky, délka 3 
m, průměr kmene 19 cm, druhý konec 28 cm. 
Zde v Novém Městě na Moravě. Cena 800 Kč. 
Tel.: 776 086 037. Prodáme byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví, 71 m² + balkon, sklep, půda, 
zahrádka 100 m² u domu ve tříbytovce ve 2. 
poschodí. Cena dohodou. Tel.: 732 171 359, 
608 833 712. Prodám dětskou jídelní židličku 
zn. Chicco, málo používaná. Cena 1 500 Kč. 
Tel.: 602 767 703. Vyměním byt 2+1, 57 m², 
ul. Drobného, 1. patro – přízemí, po komplet-
ní rekonstrukci, nově vybaveno, za byt na ulici 
Budovatelů, naproti KD nebo pod nemocnicí. 
Tel.: 608 613 598. Prodám použitý tandemo-
vý sourozenecký kočár. V dobrém stavu. Cena 
2 700 Kč. Tel.: 776 260 326.

Dne 1. 5. 2016 by oslavil 
70 let manžel, tatínek 
a dědeček, pan Karel 

Bloudek z Jiříkovic. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Manželka a 

děti s rodinami

Vzpomínka

Dne 7. května 2016 
by se dožil 70 let náš 

milovaný manžel, tatínek 
a dědeček, pan Václav 

Havlík. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka 
Marie a dcery Táňa a 

Magda s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. května 2016 by se 
naše drahá maminka, paní 

Eliška Messenská dožila 
89 let. Vzpomínají děcka 
Květa a Miloš. Prosíme, 

vzpomeňte si s námi.

Vzpomínka

Dne 30. 4. oslavili zlatou svatbu manželé 
Kloudovi z Pohledce. Hodně zdraví a pohody do 
dalších společných let vám přejí děti s rodinami. 

Blahopřání Poděkování

Děkuji touto cestou prim. MUDr. Máčelovi, 
ošetřujícímu lékaři MUDr. Tatíčkovi a celému 

kolektivu sestřiček a ošetřovatelek interny 4 
Nemocnice Nové Město na Moravě za obětavou 

péči, kterou věnovali mému manželovi Ing. 
Stanislavu Slavíkovi v době jeho nemoci. S 

úctou Marie Slavíková s rodinou

Odešla jsi nám, jak 
osud si přál, však v 

našich srdcích budeš 
žít dál. Dne 4. května 
2016 vzpomeneme 

10. výročí úmrtí paní 
Boženy Mrázové. Stále 
vzpomínají dcery, zeť, 
vnoučata s rodinou a 

pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 1. května by oslavila 
své 28. narozeniny naše 
dcera Pavlínka Srnská. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
věnujte jí prosím tichou 

vzpomínku.
 S láskou v srdci stále 

vzpomíná celá rodina.
 

Vzpomínka

Scházíte nám, ale v srdcích a vzpomínkách 
zůstáváte. Dne 21. 5. 2016 uplyne 5 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustila maminka a babička, 
paní Milada Vlčková z Nového Města na Moravě. 

Zároveň uplyne 30 let, co nás navždy opustil 
tatínek a dědeček, pan Jan Vlček. Kdo jste 

je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále 
vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínka



Petr Roháček je student novoměstského gymná-
zia, který se aktivně zajímá o život v Novém Městě 
na Moravě. Pokud jste ho potkali, jak chodí po 
novoměstských ulicích a  dává se do řeči s  cizími 
lidmi, tak vězte, že jste byli svědky projektu Ahoj 
NMNM. Ten je inspirován podobnými akcemi, 
které se uskutečnily v řadě měst po celém světě.

Váš projekt Ahoj NMNM bude brzy zveřejněn 
na internetu. Mol byste o něm už teď říci něco 
bližšího?
Pracuji na něm ve spolupráci s městem a Insti-
tutem aktivního občanství. To je institut, který 
podporuje mladé lidi, kteří se snaží být aktivní-
mi občany. Je to kulturně-společenský nezisko-
vý projekt a klademe si za cíl nabídnout obyva-
telům Nového Města na Moravě prostor veřejně 
se vyjádřit o dění ve městě. Mohou se nám svěřit 
s čímkoliv, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by 
chtěli, aby veřejně zaznělo. Vznikne tak velmi 
zajímavá mozaika lidí a názorů. Asi nejznámější 
projekt tohoto typu se uskutečnil v New Yorku 
pod názvem Humans of New York.

Myslíte, že lidé v Novém Městě takovou mož-
nost vyjádřit se doposud neměli?
Nejde ani o  to, že by ten prostor neměli. Když 
je ale nějaká veřejná diskuze, například kvůli 
lezecké stěně, lidí tam přijde málo. Je to asi tím, 

že mají k podobným věcem ostych. K tomu, aby 
veřejně vyjádřili svůj názor potřebují trochu po-
postrčit. Přitom pro zdravou společnost je velmi 
důležité, aby se lidé nebáli veřejně vystupovat. 
A je tu ještě jeden problém, který je vidět v celé 
společnosti. Když si otevřu diskuzi na iDNES.
cz nebo Novinky.cz, je to hrůza. Lidé si absolut-
ně neumí sednout a poslouchat cizí názory, když 
s nimi nesouhlasí. A tyhle věci bych chtěl pomo-
cí mého projektu změnit. Naučit lidi, že názory 
ostatních mají cenu a  jsou prospěšné, i  když 
s nimi například nesouhlasím.

Jakým způsobem lidi oslovujete?
Chodíme spolu s fotografem Janem Hubáčkem 
a ptáme se lidí přímo na ulici. Vybíráme je zcela 
náhodně. Od začátku jsme si kladli za cíl zapo-
jit do projektu nejširší škálu věkových skupin, 
vyznání, sexuality, barvy pleti, sociálního po-

stavení. Chceme, aby každý člověk, ať už je to 
starosta či bezdomovec, měl prostor vyjádřit 
své názory a řekl, co mu leží na srdci. Mělo by se 
to ale nějak týkat Nového Města a života v něm. 
V praxi to vypadá tak, že přijdeme, zeptáme se 
dotyčného, jestli by nechtěl s  námi udělat roz-
hovor, a potom ho vyfotíme. To se ukázalo často 
větším kamenem úrazu než samotný rozhovor. 
Lidé si s námi ochotně povídají, ale fotit se ne-
chtějí.

Je ta fotografie nutná?
Bohužel ano, celé je to tak postavené. Fotka je 
nutná a  zapadá do konceptu, který máme na 
webových stránkách. 

Není ten ostych způsoben tím, že žijeme 
v menším městě, kde je těžší zůstat anonym-
ní?
To si nemyslím. Podobný problém měli i v Tepli-
cích, kde běží podobný projekt, a to je mnohem 
větší město. Myslím, že je to přirozené. Doufám, 
že i  tento rozhovor to pomůže změnit, že lidé 
uvidí, že to není nic špatného.

Kde se můžeme s rozhovory, které jste zatím 
nasbírali, seznámit?
Nahrávky přepíšeme a  zveřejňujeme na webu. 
Adresa je ahojnmnm.cz. Doděláváme už posled-
ní úpravy. Celkem jsme nasbírali dvanáct výpo-
vědí a v budoucnu přibudou další.  -kb-
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Na české divadelní scéně není mnoho her, na 
které by bylo obtížné sehnat lístky. Jendou 
z  nich jsou Deštivé dny, které v  roce 2012 na-
studovalo divadlo Ungelt. Drsný příběh se ode-
hrává na minimalistické scéně se dvěma židlemi. 
Diváka tak nic nerozptyluje od syrové reality ži-
vota dvou policistů, jejichž životní osudy se mu 
postupně odkrývají před očima. Hra je inspiro-
vána skutečnými událostmi z  roku 1991, kdy 
dva strážníci špatně vyhodnotili situaci a  ne-
chali zdrogovaného mladíka napospas jedno-
mu z nejhorších sériových vrahů devadesátých 
let. Ústřední postavy Dennyho a Joeyho skvěle 
ztvárnili David Švehlík a  Richard Krajčo. Ten 
byl také za postavu Dennyho v roce 2012 odmě-
něn cenou Thálie. Hra je plná naturalistických 
reálií ze světa zločinu, ale také silně emotivních 
a intimních momentů ve vztahu dvou přátel, ve 
kterých zejména Richard Krajčo skutečně exce-
luje. Přesvědčit se budete moci 26.  5. v  Kultur-
ním domě v Novém Městě na Moravě. Vstupen-
ky jsou v předprodeji v IC a v K CLUBU za 350 
Kč. Na místě je pořídíte za 400 Kč. Představení 
začíná v 19 hod.  -kb-

V květnu se Horácká galerie téměř po roce ote-
vře kromě svých venkovních prostor také do 
bezprostředního okolí novoměstského parku, 
ale zahájí i  nové výstavy s  africkou tematikou 
a  připomene lokální umělce. Výběr z  děl umě-
leckého skláře Františka Víznera a  fotografa 
Miroslava Matouška připomene první květno-
vý čtvrtek vernisáž jejich společné výstavy ze 
sbírkového fondu HG. Výstava potrvá až do po-
loviny září, stejně tak jako exteriérová výstava 
s  názvem Strážci, kde najdete monumentální 
ocelová díla pražského akademického sochaře 
Antonína Kašpara. Ten se zabývá zároveň i umě-

leckým kovářstvím a řezbářstvím. Na slavnostní 
zahájení jste srdečně zváni ve čtvrtek 12.  květ-
na 2016 v 17 hodin. Další týden v pátek se těšte 
na již 9. ročník Galerijní noci. V letošním roce je 
ústředním tématem Afrika. V rámci akce bude 
zpřístupněna podkrovní výstava Jana Vičara, 
spojená s umělcovými pobyty na černém konti-
nentě. Vernisáž výstavy a beseda s autorem začí-
ná sice až ve 20 hodin, ale do té doby poskytne 
Horácká galerie vyžití malým i velkým. Africké 
rytmy poprvé zazní v 17 hodin před galerií a po-
zvou na večerní program. V kreativních dílnách 
si děti budou moci vyrobit několik jednodu-
chých hudebních nástrojů, podobných těm, na 
které hrají jejich vrstevníci v  Africe. Později je 
snadno uplatní při vystoupení bubeníků ASAF 
nebo při afro tancích seskupení Kwende-Kafo 
z  Havlíčkova Brodu. Název skupiny znamená 
v  překladu „Pojďme na to“ a  tuto výzvu myslí 
tanečníci pod vedením Heleny Staňkové oprav-
du vážně. Zájemcům to také dokáží při jejich 
workshopu afrických tanců kolem 19 hodiny. 
Podrobné informace a harmonogram celé akce 
naleznete na www.horackagalerie.cz.  -HG-

Galerie a Afrika v parku

Autor projektu Petr Roháček

Ahoj Nové Město

Deštivé dny
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Kaleidoskop Jana Rejžka
Kaleidoskop Jana Rejžka je legendární hudební 
pořad, se kterým známý kritik a  publicista vy-
stupuje v českých klubech už od konce 70. let. 
V květnu zavítá i do K clubu v Novém Městě na 
Moravě, který tak potvrzuje své ambice stát se 
dalším kulturním centrem ve městě. Rejžkův 
Kaleidoskop nabízí ideální příležitost dozvědět 
se něco více o  kultuře a  hudební tvorbě. Kro-
mě ukázek z české hudební alternativní scény 
a  průřezu nejzajímavějšími zahraničními alby 
poslední doby můžeme očekávat i  břitké glo-
sy současného politického dění. Jan Rejžek je 
novinář, básník a hudební kritik, který je znám 
tím, že si ve svých textech často nebere servítky. 
Patřil do okruhu disidentů a  kromě zmiňova-

ného Kaleidoskopu často uváděl hudební fes-
tivaly. Po revoluci pracoval v  Kanceláři prezi-

denta České republiky a  jako mluvčí politické 
strany ODA. V  České televizi uváděl kritický 
pořad  Katovna,  na který navázal v  Českém 
rozhlase Kritickým klubem Jana Rejžka. Nikdy 
se nebál říci nahlas svůj názor, bez ohledu na 
dopad, jaký to může mít. Soudní spor napří-
klad vedl se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou 
kvůli větě: „Vondráčková za svůj polistopado-
vý comeback zřejmě vděčí tomu, že neztratila 
kontakty na mafiány, kteří ji v  sedmdesátých 
a  osmdesátých letech tlačili do médií.“ Spor 
skončil až u  Ústavního soudu, který dal Rejž-
kovi za pravdu. Jan Rejžek vystoupí v K clubu 
16. května od 20:00 hod. Vstupné dobrovolné. 
 -kb-

V květnu přichystalo Horácké muzeum pro ná-
vštěvníky hned několik zajímavých akcí. Tra-
diční otevírání mlejnku se letos koná v  úterý 
10. května a zatančí na něm dívky z tanečního 
oddělení ZUŠ Jana Štursy. Po vystoupení jed-
na z tanečnic nalije do mlejnku vodu ze džbánu 
a  tím ho symbolicky otevře pro další sezónu. 
Žákům ZUŠ bude muzeum patřit i  ve čtvrtek 
5.  května. I  letos budou mladí umělci prezen-
tovat své práce a  loučit se s  absolventy školy. 
Tématem výstavy bude tentokrát tkalcovství. 
Květen je také měsíc, kdy se koná Festival 
muzejních nocí, celorepubliková akce, které 

se pravidelně účastní také Horácké muzeum. 
„Začneme již tradičně v 17 hodin představením 
pro nejmenší děti,“ říká kurátorka muzea Alice 
Hradilová. „Jan Hrubec opráší svoji starší hru 
Zvířátka a  loupežníci a  po divadle se otevře 
podzemí, osvětlené svíčkami. Expozice bude 
volně přístupná a  ožije třemi historickými 
osobnostmi. Návštěvníci budou mít možnost 
vyzkoušet si tradiční řemeslo, zažijí atmosféru 
prvorepublikové školy a projedou se na starých 
lyžích. Na děti čeká kvíz a na všechny pečené 
brambory s tvarohem na dvorku muzea, to vše 
do deseti hodin večer,“ uzavírá A. Hradilová. 
 -kb-

Otevírání mlejnku a muzejní noc

Novoměstské Slunohraní rozehraje Nové 
Město na Moravě opět začátkem července, 
tentokrát už po sedmé. Společně s hudebními 
workshopy pro muzikanty připravili pořadate-
lé třídenní koncertní program. Nádvoří Horác-
ké galerie ožije hned v  úterý 5.  července, kdy 
Slunohraní přivítá rodačku z Kudlovic u Uher-
ského Hradiště, houslistku a  zpěvačku Jitku 
Šuranskou, držitelku dvou Andělů v  kategorii 
World music. Mnoho let hrála v cimbálové mu-
zice a vstřebávala tak do sebe krásné moravské 
písně, aby je pak pojala po svém, oblékla do 
netradičního „kabátku“ a  předávala dál. Jitka 
Šuranská se představí jak sólově, tak i se svým 
novým triem, které dává její tvorbě zcela nový 
rozměr. Čtvrtek 7. července lze nazvat svátkem 
violoncell. Prague Cello Quartet, seskupení 
mladých profesionálních violoncellistů, ab-
solventů pražské hudební akademie, nabídne 
posluchačům nejen díla mistrů klasické hudby, 
ale také jazzovou tvorbu, hity nejznámějších 
moderních světových skupin, ale i známé kous-
ky filmové hudby. Na své si přijdou i účastníci 
smyčcových kurzů. Diváci tak uvidí na pódiu 
minimálně deset violoncellistů. Páteční Slav-
nostní závěrečný koncert zahájí Janáčkovo 
kvarteto, které si získává každý rok více fa-
noušků a  bez kterého by Novoměstské Sluno-
hraní jen stěží dostalo už od prvopočátku svoji 
noblesu a  lesk. Druhá půlka závěrečného kon-
certu otevře divákům příležitost spatřit všech-
ny účastníky hudebních kurzů pohromadě, a to 
v podobě Letního orchestru. Pomyslnou „třeš-
ničkou na dortu“ v programu pak bude vystou-
pení laureátky Pražského jara, klarinetistky 
Anny Paulové. Léto je ještě daleko, ale už nyní 
jste zváni, nenechte si tyto dny ujít. 
 www.slunohrani.cz

Slunohraní bude
 i letos

Šachy se vrací na ulici. Od 2. května si budete moci opět zahrát u kulturního domu a na 
Vratislavově náměstí naproti základní škole. Hrací figurky budou na šachových stolcích k 

dispozici každý den od 8 do 19 hodin. 

Akce se koná v rámci Roku literátů. Ve středu 11. 
5. na všech níže uvedených místech zároveň se 
každou půlhodinu (19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30) odehraje čtení úryvků ze soudo-
bé evropské literatury. Návštěvníci si sami volí 
trasu, lze navštívit jednu lokalitu či více lokalit 
v libovolném pořadí. Vstup je zdarma. 
1. Strojovna Městských lázní (Hornická 
1495). Možná už jste byli v bázenu a v sauně, 
ale ve strojovně? Izrael – Etgar Keret – Sedm 
dobrých let. Čte Michal Šmarda
2. Starostenská kancelář na Městském úřa-
dě (Vratislavovo náměstí 103) Z  bezpečnost-
ních důvodů začne poslední čtení v  kanceláři 
starosty města ve 21:00, do 21:45 musí všichni 
návštěvníci opustit budovu Městského úřadu.
Maďarsko – György Spiró – Žena, propána-
krále! Čte Jiří Palán
3. Podzemní sklepení domu U Salvátora 
(Vratislavovo náměstí 119)

Sklepení původně sloužilo lékárně, která je v 
domě od roku 1904. Na kamenných stěnách 
jsou vystaveny exponáty z historie a života 
obyvatel měšťanského domu U Salvátora. Na 
úvod čtení pár vět i v dánském originále. Teplý 
svetr s  sebou. Dánsko – Kaspar Colling Niel-
sen – Dánská občanská válka 2018-24. Čte 
Brit Plieštik Jensen
4. Prostor nad jevištěm pod střechou KD 
(Tyršova 1001)
Spleť schodišťátek a můstků v  zákulisí. Pozor, 
vstup z  jeviště po příkrém žebříku, nevhodné 
pro všechny, kdo hůře chodí nebo trpí závratí. 
Na vlastní nebezpečí. Rakousko – Eva Mena-
sse – Kvazikrystaly. Čte Marie Švestková
5. Salonek v pohostinství Sport (Žďárská 48)
Autentický prostor legendární novoměstské 
hospody. Nevhodné pro militantní abstinen-
ty a nekuřáky. Francie – Alain Mabanckou 

– Prasklej sklenička. Čte Pavel Nepustil.  -red-

Noc literatury 2016
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Půjdeme-li z  Palackého náměstí po ulici Žďár-
ské vlevo, mineme rohový dům a hospodářství 
rodiny Německých – lyžařů. Následuje ulička ke 
Kazmírovu rybníku a dům čp. 37 pekaře Hem-
zy. Dnes má dům nového majitele. Následující 
dům čp. 39 obývala rodina Hauserova. Byli to 
krejčí, kteří šili z  kožešin čepice a  kožichy. Ve-
dlejší dům čp. 40 je rodný dům malíře a grafika 
Karla Němce, který měl též malé hospodářství. 
Následuje dům čp. 41 rodiny Veinlichových. Na 
zahradě měl pan Veinlich malý zděný domek – 
dílnu, kde čistil zabijačková střeva. Tuto čin-
nost bylo možno identifikovat na dálku podle 
patřičné vůně. V následujícím domě čp. 42 měl 
hospodářství pan Janíček. Dům byl zbořen a na 
jeho místě postavila rodina vlastníka nový. Ná-
sledoval dům a hospodářství Buřvalovo čp. 53, 
postavené dále od komunikace. V  sousedství 
byla rozsáhlá kamenná stavba tzv. rozdělovny, 
kde za mého mládí byly sklady a později i sběr-
na papíru, kde kralovala paní Jelínková. Tento 
dům byl postupně rozebírán a  po zasypání ne-
používaného náhonu k vyhořelému Kazmírovu 
mlýnu tudy bylo možné procházet k  rybníku. 
Na místě této stavby a domu Buřvalových je po-
stavena služebna policie. Dům čp. 45 po válce 
koupila a upravila rodina Chmelíčkova a dosud 
v něm bydlí příslušníci této rodiny. Následující 
rodinný dům čp. 46 byl přestavěn ve třicátých 
letech a je jedním z mála domů v Novém Městě, 
který obývají členové jedné rodiny již téměř 350 
let (Fialovi). Dům byl po válce přeměněn na ná-
jemní dům. Až v období přestavby města i Žďár-
ské ulice byl v  souvislosti s  rozvojem dolování 
uranových rud v  blízkém okolí Nového Města 
znovu přeměněn na rodinný. Vedlejší domek, 
původně výměnek patřící k domu čp. 47, obýva-
li Miluškovi a ve dvoře rodina Ondráčkova. Měli 
hospodářství a koně, se kterými pan Ondráček 
převážel poštovní zásilky z  pošty na nádraží. 
Hotel Sport, původně hotel U Nebolů, vedl hos-
tinský Urban. Kromě ubytování a  stravování 
byl v samostatné místnosti kulečník. Po určitou 
dobu byla tato místnost používána jako veřejná 
jídelna, kam se jídlo dováželo. Vpravo od hlav-
ního vchodu měl v malé místnosti holičství pan 
Šmída. V následujícím domě čp. 49 s prodejnou 
různého zboží pan Bílek se svou paní prodávali 
potraviny, kvašené okurky přímo ze sudu, umís-
těného zvenku u vchodu. Sezonně se prodávaly 
i želvy, které jsme chovali na zahradě. My děti 
jsme si často po válce kupovaly bruscukr ne-
boli mejdlíčko a  špalky na cumlání. Pan Bílek 
nás při tom rád štípal do tváře jako vyjádření 
lásky k  dětem ze sousedství. V  obchodě byla 
spousta šuplíků a  především charakteristická 
vůně. Ve vedlejším domě čp. 50 byla také malá 
prodejna. Majitelé Götzovi pekli a  prodávali 
chléb, rohlíky a  různé pekařské výrobky. Sou-

sední patrový domek čp. 308 obývali Jiří Tulis 
a Marie Pochopová. Před zatáčkou je dům a bý-
valé hospodářství čp. 51 rodiny učitele Svítila 
a  dále dům čp. 52, kde byla zámečnická dílna 
pana Beranovského. Dům byl na konci války 
vybombardován. Zámečnictví se po znárod-
nění přestěhovalo na Palackého náměstí, dnes 
Penzion U  Pasáčka. Potom tento dům koupil 
velký znalec hub, pan Brázda. Dům dnes slou-
ží k rekreaci. Přímo v zatáčce stojí dům čp. 53 
rodiny Ptáčkovy. Pan Ptáček byl koňský řezník. 
Nám tehdy nejvíc chutnal koňský točený salám. 
Nasládlá vůně čerstvého salámu byla signálem 
vyrazit na nákup této pochoutky. Dům čp. 54 
obývala rodina Kunsmüllerova a  později Še-
dých. Dnes se dům opravuje a  je rodinou vy-
užíván k  rekreaci. Pravá strana Žďárské ulice 
začíná rohovým domem čp. 101 vedle schodů 
vedoucích na Vratislavovo náměstí, který je ve 
vlastnictví Forýtkovy rodiny. Jdeme podél rou-
bené stodoly, postavené na kamenné podezdív-
ce. Za zahradou patřící dříve městu, nyní rodi-
ně pana Berana, začíná část Žďárské ulice, kde 
byly rodinné domy zbourány. Zbouraná část 
ulice začínala malým domkem čp. 96, kde by-
dlela paní Josefka Hajzlerová. Dále byl dům čp. 
95 a hospodářství rodiny Srnských. Následoval 
dům čp. 94 s představěnými schodky, kde bylo 
čalounictví pana Doležala, pak hospodářství 
čp. 93 pana Šíra. Hlavní vchod, vjezd do hos-
podářství, byl z  ulice Radnické v  místě, kde ji 
dnes přetíná Tyršova ulice. Vedle bylo pekařství 
čp. 92 pana Ženatého s prodejnou, dále dům čp. 
91, kde bydleli Doležalovi. Pan Doležal praco-
val na dráze. Dále stál malý domek čp. 308, ve 

kterém bydleli bezdětní manželé Procházkovi. 
Na zahradě měli prodejnu cigaret, přístupnou 
z ulice Radnické. Ve vedlejším domě čp. 90 měli 
hospodářství manželé Pavlišovi. Rohový dům 
čp. 89 v  křižovatce s  ulicí Makovského (dříve 
Pionýrské) vlastnil pan Pálka. Bydleli v  něm 
Doležalovi. Paní Doležalová měla z  ulice Ma-
kovského prodejnu potravin. Naproti je dům 
čp. 87 a hospodářství Starých, později Číhalovo. 
Dnes je v něm elektroopravna. Dále dům čp. 85 
a  hospodářství řezníka Palečka. Ve vedlejším 
domě čp. 84 s  představěnými schody bydlela 
slečna Žáková, švadlena. Dále pak dům čp. 83 
pana Petra. V  křižovatce Žďárské a  Dukelské 
ulice stály dva malé domky. V  prvním domku 
čp. 82 bydleli Vyplašilovi. Ve druhém čp. 292 
žil švec Šír, kterému jsme říkali Šíreček (švíc-
ko). Ale nesměli jsme to říct před ním, proto-
že byl na svůj malý vzrůst citlivý. Domek pana 
Šíra vyhořel a  byl zbourán před koncem války. 
Na konci války byl při bombardování zasažen 
domek Vyplašilových, který byl také odstraněn. 
Jako poslední dům po pravé straně je bývalá Ja-
rošova pila čp. 81, kde po znárodnění a  ukon-
čení činnosti pily bydleli Palínkovi, Kirchnerovi, 
Skopalíkovi, Jarošovi a další. Ve dvoře pily byla 
opravna aut a  v  přístavku u  hlavní budovy ve-
řejná prádelna. Malý domek u potoka si později 
upravil pan Václav Jaroš, syn majitele pily. Dnes 
znovu přestavěný domek čp. 294 vlastní rodina 
Slámova. Je v něm byt a zvěrolékařská ordinace. 
V křižovatce před pilou se nacházela kašna s te-
koucí vodou. Žďárská ulice byla po válce pře-
jmenovaná na Stalingradskou, název se však 
později vrátil zpět na ulici Žďárská.-Josef Fiala-

Od Palackého náměstí po most přes Bobrůvku

Pohled do Žďárské ulice směrem k centru, po levé straně dnes již neexistující zástavba, po 
pravé straně původní vzhled domů počínaje čp. 47.



Pestrou směsici tvořili také obyvatelé západní 
části „Žďároviny“ - tedy za mostem přes říčku 
Bobrůvku. Směrem od železniční zastávky, na 
dnešní ulice Purkyňově, kde dnes stojí panelo-
vé domy, to byly v  polovině 19. století domky 
malých hospodářů, kteří se během zimy živili 
tkalcovstvím. Téměř v  každé chaloupce, větši-
nou o  třech místnostech s  hliněnou podlahou, 
bydleli s  majiteli i  nádeníci. Ti si přivydělávali 
síťováním - necováním. Od faktora si vyzve-
dávali materiál a  jemu také vraceli hotové vý-
robky, které on sám prodával nebo většinou 
posílal dále. Jednalo se o  různé síťky  z  vlasů, 
tašky ze slabých provázků i záclony z příze, na 
které zpravidla mladá děvčata vyšívala vzory. 
Byly případy, že s  navazováním vlasů musely 
pomáhat i  děti. Mezi výrobky patřily také pa-
rádní síťované rukavičky. Nemajetní si často 
přilepšovali i výrobou košťat z březového prou-
tí, a pokud dobře prodali na jarmarku, tak měli 
možnost posilnit se „žitnou" u Mrkvičků čp. 73, 

místo nynější ordinace zubních lékařů. Výsadu 
výroby košťat měli ale obyvatelé Vlachovic. Na 
konci ulice spravoval boty švec Smejkal, tka-
dlec Kyncl opravoval i hodiny, paní Grošofová 
měla obchůdek s  potravinami, dnešní obchod 
Papírnictví Dostálová. Dále pak po této straně 
směrem k  mostu byla prodejna piva a  lihovin 
u Mrkvičků, kolářství Špinar, výroba lyží Mok-

rý a malý domek paní Kovandové. Sledujeme-li 
levou řadu od mostu směrem k nemocnici, pak 
to byl domek čp. 55 paní Konečné a navazující 
čp. 56 a 57, jejichž majitelem byl Karel Klapač, 
který zde provozoval hospodu. To vše od něj od-
koupil v roce 1882 vzdělaný hospodář a známý 
kronikář Petr Šír, pro odlišení od ostatních Šírů 
žijících ve městě zvaný Tovara. Kromě dob-
ře vedeného hospodářství zdárně provozoval 
v čp. 57 také hospodu, která se stala ve městě 
opravdovým společenským střediskem. Stěny 
výčepu byly vyzdobeny litografiemi Františka 
Šíra a  obsahovaly vlastenecké náměty a  po-
dobizny představitelů českého národa. Jako 
ve veřejné čítárně zde byly k  dispozici noviny 
a knihy s možností výpůjčky. Tovara zde vyučo-
val i tanec českou besedu, jejíž znalost pomohla 
nejedné dívce dobře se uplatnit v dalším životě. 
Tiskl vzory pro vyšívání a uměl i malovat. Fun-
govala zde také první kuželna ve městě. Nelze 
opomenout zmínku o  jedné člence jeho širší 
rodiny, která ovlivnila výchovu synů následní-
ka trůnu Ferdinanda d’Este - Maxe a  Ernesta. 
Byla to slečna Anna Ráčková, která byla vy-
chována právě u svého dědy Tovary. Jednalo se 
o  dceru majitele jednoho z  nejstarších mlýnů 
ve městě. Mlýn stál u  rybníka Klečkovce, zva-
ného též Ráčkovec. Další domek v řadě čp. 58 
obýval s  rodinou pan Králíček, vyučený kovář. 
Následovalo čp. 59, kde bydlel tkadlec Koudela 
s rodinou, čp. 60 s rodinou pana Tulise, čp. 61 
s rodinou pana Joukla a čp. 62 s rodinou pana 
Holfauera. Od roku 1994 stojí v  místě všech 

těchto domků Dům s  pečovatelskou službou. 
Ještě jednou si dovolím vrátit se na severní část 

„Žďároviny“, kam dříve sahala dnešní ulice Du-
kelská. V malém domku čp. 80 pod Ráčkovcem, 
dnes dům MVDr. Konvalinky, bydlela paní Rů-
žičková - Fousková. Žena velmi malé postavy, 
ale s  velkým srdcem. Řadu let totiž pečovala 
o opuštěné děti, které jí soud přidělil k výchově. 
Že by snad tehdejší čistá voda v  rybníku Ráč-
kovec měla takový vliv, že lidé měli k sobě blíž?
 Jiří Janíček

NOVOMĚSTSKO

Příště: Žďárská ulice pokračování

Řemesla a kultura „Žďároviny“
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Křižovatka pod nemocnicí s pohledem do dnešní ulice Purkyňovy vedoucí k železniční zastáv-
ce, dříve lemované malými domky, které později nahradily domy panelové.

Pohled na křižovatku s ulicí Dukelskou, kde 
stával dům čp. 82 (Vyplašilovi). V levém 
horním rohu prosvítá štít domu čp. 332 

(Greplovi).

Průhled na konec Žďárské ulice mezi dnes 
již nestojícími domy čp. 82 (Vyplašilovi) a 

292 (Šírovi). Po levé straně domy čp. 56–61, 
většina z nich byla zbořena a na jejich místě 
byl postaven Dům s pečovatelskou službou. 
V pozadí se ještě nalevo od majestátní lípy 

vine silnice na Žďár. Na konci 30. let 20. 
století došlo k jejímu napřímení, takže silni-
ce dnes prochází napravo od lípy v místech, 

kde je na fotografii vidět dům čp. 194.

V dubnovém čísle došlo ke špat-
nému uvedení autorů článků 
o katolickém hřbitově a o stí-

nadle, velice se omlouváme panu 
Jaromíru Černému, který byl 

autorem obou zveřejněných člán-
ků. Děkujeme za pochopení.
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Uzávěrka inzerce dalšího vydání Novoměstska je 14. 5. 2016 
novomestskoinzerce@seznam.cz • 602 740 881

TRADIČNÍ 

PRVOMÁJOVÉ

U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU PRÁCE

1. května od 13.00 hod.
do parku na Vratislavovo náměstí 
v Novém Městě na Moravě
• k poslechu zahraje dechová hudba 

Jana Sedlaříka
• vystoupení mažoretek
• skákací hrad

Srdečně všechny zveme

ODPOLEDNE
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tel.: 566 692 214
www.hettich.com

Personal_HCR@de.hettich.com

 

Inteligentní 
kamerové systémy

 

 JHComp s.r.o.

www.jhcomp.cz/kamery

Nové M sto na Morav

FAN SH P

Horská kola

MS

NMNM

2016

PRODEJ VSTUPENEK od 200 K

N vé M st na M rav

Ticket sales WORLD CUP
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NOVOMĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
KULTURNÍ DŮM • MĚSTSKÁ KNIHOVNA • HORÁCKÉ MUZEUM & INFORMAČNÍ CENTRUM

květen výstava Slasti a strasti „Otce vlasti“ - 700. výročí narození Karla IV. městská knihovna

květen výstava Svět kolem nás II - práce studentů gymnázia městská knihovna

květen výstava Pavel Matuška – Usmívání, Jiří Židlický - kresby Horácká galerie

květen výstava Karel IV. A jeho doba ve fotografiích Alexandra Paula ze 40. let Horácká galerie

květen výstava Karel Pokorný – Karel IV. Horácká galerie

květen výstava Esoterika a astrologie – Štěstí přeje připraveným městská knihovna

1. 5. 18:00 divadlo Kozí příběh se sýrem – benefiční představení Portimo, o.p.s. kulturní dům

3. 5. 20:00 kino Amy – dokument o Amy Winehouse kulturní dům

5. 5. 17:00 vernisáž Přadleny – vernisáž výtvarných děl žáků ZUŠ Horácké muzeum

5. 5. 17:00 vernisáž František Vízner  - Sklo, Miroslav Matoušek – Fotografie Horácká galerie

5. 5. 17:00 divadlo Příběhy pohybu – vystoupení tanečního oboru ZUŠ kulturní dům

6. 5. 19:00 divadlo Hakuna Matata – písně z muzikálu Lví Král, divadlo Ikaros kulturní dům

7. 5. 20:00 koncert Beatles – revival známé kapely K CLUB

9. 5. 15:30 ostatní Veřejné zasedání zastupitelstva k horolezecké stěně kulturní dům

11. 5. 19:00 ostatní Noc literatury – veřejné čtení knih na netradičních místech Nové Město n. M.

11. 5. 19:00 koncert Večer u klavíru – posezení s živou hudbou K CLUB

10. 5. 16:00 ostatní Otevírání mlejnku – tradiční akce v Horáckém muzeu Horácké muzeum

12. 5. 17:00 vernisáž Antonín Kašpar – Strážci, výstava soch Horácká galerie

12. 5. 17:00 koncert Závěrečné vystoupení všech oborů ZUŠ kulturní dům

13. 5. 17:00 zábava Muzejní noc – zábavná akce nejen pro děti Horácké muzeum

13. 5. 18:30 vzdělání Na skok do Jeruzaléma – cestopisné povídání Caffe Stone

14. 5.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

14. 5. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

15. 5. 16:00 kino Uuups! Noe zdrhnul... – animovaný film pro děti kulturní dům

15. 5. 13:00 koncert Setkání harmonikářů a mužský pěvecký sbor Paniháj z Moravan Penzion Vrchovina

16. 5. 20:00 hudba Kaleidoskop Jana Rejžka – známý kritik a hudba K CLUB

17. 5. 17:00 koncert Absloventské vystoupení žáků I. st. literárně dramat. oboru ZUŠ Monseova ul.

17. 5. 20:00 kino Star Wars: Síla se probouzí -  pokračování legendární sci-fi kulturní dům

18. 5. 19:00 kvíz Chytrý kvíz – zábavná soutěž K CLUB

19. 5. 18:30 vzdělání Od Číňanů k raketoplánu – přírodopisná přednáška Caffe Stone

20. 5. 17:00 výstava Galerijní noc / výstava Afrika – beseda, africké tance Horácká galerie

20. 5. 20:00 koncert Hudební večer s Martinem Sedlákem – hudebník ze Žďáru n. S. K CLUB

22. 5. 13:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

26. 5. 19:00 divadlo Deštivé dny – slavné představení, Richard  Krajčo, David Švehlík kulturní dům

28. 5. 13:00 sport Den singletracků – sportovní akce Vysočina Arena

28. 5.   8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

29. 5. 14:00 zábava Dětský den – akce pro děti Vratislavovo náměstí

Změna programu vyhrazena


