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Horácké muzeum se pyšní novou šindelovou střechou. Rekonstrukce trvala téměř půl roku a obnášela
vystěhování depozitáře, opravu půdních prostor a výměnu šindelů.

Rozpočet na rok 2017 schválen
Zastupitelstvo Nového Města
schválilo rozpočet na rok 2017.
Na příští rok jsou naplánovány
investice za více než 77 milionů.
Peníze si na to město šetří ve fondech.
Komunitní dům pro seniory, nová ZUŠ, kanalizace na Rokytně, parkovací místa na Sportovní, rekonstrukce cesty k Maršovské rychtě. To vše jsou
dlouhodobě plánované investice, na které lidé
čekají řadu let. Příští rok se jich Nové Město konečně dočká.Přebytek provozního hospodaření
města je na příští rok naplánován ve výši 24 milionů, zbylá část investic tak musí být zaplacena
z úspor. Tím vznikne deficit ve výši téměř 50 milionů korun. K tomu je ale nutné připočíst ještě
splátku 10 milionů, kterou město ročně moří
úvěr na Městské lázně. „Celkové hospodaření
města je velmi dobré. To nám umožňuje dostat
do rozpočtu všechny priority, které jsme si naplánovali, a pokračovat v masivních investicích,“
říká starosta města Michal Šmarda. Za pravdu
starostovi dává dlouhodobě pozitivní provozní
bilance rozpočtu, která svědčí o dobré kondici
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městských financí.
Máme našetřeno
Investiční schodek město uhradí z peněz, které
pro tento účel našetřilo a jsou uložené ve Fondu
investičního rozvoje a ve Fondu rozvoje bydlení.
V současné době má město i po odečtení schodku
uloženo 6,8 milionů ve Fondu bydlení a více než
51 milionů ve Fondu rezerv a rozvoje. Podle šéfa
finančního odboru
MěÚ Tomáše Vlčka lze navíc počítat
s tím, že ve fondech
přibude peněz i díky
výrazně lepším
výsledkům hospodaření v letošním
roce. Na konkrétní
čísla si však musíme počkat ještě
čtvrt roku, než bude
schválena účetní závěrka města.„Aniž
bychom vybočili
z rozpočtového výhledu, tak se nám
podařilo investovat
ještě téměř 20 mi-

lionů do rozvoje podnikání tím, že jsme rozšířili
průmyslovou zónu města a koupili pozemky Agra
Měřín. Investiční boom tím ale zdaleka nekončí.
Po Městských lázních jsme slíbili, že přestěhujeme ZUŠ, postavíme Sportovní halu a zrekonstruujeme muzeum. Chceme čerpat evropské
peníze pro školy a podpořit podnikání. I v dalších
letech tak budeme mohutně investovat do rozvoje
města,“ dodává Šmarda.
-kb-
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Novoroční
sloupek starosty
Milí sousedé,
rok 2016 byl v Novém Městě především
rokem investic do našich základních škol.
Podařilo se dát do pořádku elektroinstalaci a topení na I.ZŠ a vybudovat spojovací
chodbu mezi II.ZŠ, jídelnou a gymnáziem.
Radost můžeme mít i z úspěšného rozjezdu provozu Městských lázní, chodníku
v Olešné, mostu přes Bezděčku nebo krásné
nové střechy Horáckého muzea. Hrdost
jsme mohli cítit při hodnocení MS horských
kol a Světového poháru v biatlonu.
V nadcházejícím roce chceme dokončit výstavbu Komunitního domu pro seniory, kde
ve dvou desítkách bytů najdou domov lidé,
kteří chtějí svůj zasloužený odpočinek trávit
aktivně v kolektivu fajn přátel. Zahájíme výstavbu nové ZUŠ v bývalé budově VZP. Pustíme se do přípravy prostor pro podnikání
a podpoříme výstavbu rodinných domků.
Pevně věřím, že rok 2017 bude rokem, kdy
se bude naše krásné město dále úspěšně
rozvíjet a naši lidé budou žít v klidu a míru.
Myslím si, že k tomu, aby se to podařilo, potřebujeme i nadále naslouchat jeden druhému, trpělivě hledat shodu většiny obyvatel
a společně pak vytrvale a pečlivě plnit vše, na
čem se dokážeme dohodnout. Abychom byli
úspěšní, potřebujeme zkrátka posilovat vše,
co máme společné a na čem se shodneme.
A naopak nesmíme marnit čas zbytečnými
hádkami a nekonečným žvaněním o věcech, které městu nic dobrého nepřinesou
a o které drtivá většina Novoměšťáků nestojí. Chceme-li být v dnešní těžké době dobrým
místem k životu, musíme hledat způsoby,
jak problémy řešit, nikoli jak nové problémy
vytvářet.
Velmi si cením toho, že se nám v radě i v zastupitelstvu daří nacházet společná věcná
řešení, že pokorně a s úctou nasloucháme
názorům druhých a hledáme rozumné
kompromisy. Vím, že to není vždy lehké
a že občas každý musí ustoupit. O to víc si
postojů a trpělivosti všech kolegů vážím.
Dovolte mi, milí Novoměšťané, abych vám
popřál mnoho zdraví a spokojenosti. Přeji
nám všem šťastný život v krásném a bezpečném městě. Naslouchejme a buďme
k sobě vstřícní a tolerantní.

Michal Šmarda

starosta Nového Města na Moravě
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Investiční akce města
na rok 2017
Nové Město na Moravě chystá i na příští rok řadu
zajímavých projektů. Zvýší se také bezpečnost na
ulicích. Uvedené částky uvádějí podíl města na investici.

KODUS
16 741 476 Kč
Rozhodně největší investicí je stavba Komunitního
domu pro seniory. Ten by měl významně přispět
ke zkvalitnění života seniorů v Novém Městě na
Moravě a jeho okolí. Dům vzniká na ulici Žďárská naproti nemocnici. Celková cena projektu je
téměř 24 milionů. Město na projekt získalo dotaci
a zbytek hradí z Fondu rozvoje bydlení. Tam také
půjde zpět veškerý výdělek spojený s výběrem nájemného za 22 bytů, které v KODUSu vzniknou.
Stavba začala v srpnu 2016 a měla by být hotova
na podzim 2017. Podrobné informace k projektu
najdete ve speciální příloze.

KANALIZACE ROKYTNO
10 200 000 Kč
Na vybudování nové splaškové kanalizace čekala
místní část Rokytno dlouhé roky. V současné době
už Svaz vodovodů a kanalizací, který je investorem, připravuje výběrové řízení a zhotovitel by
měl být vybrán na jaře 2017. Hotovo by mělo být
koncem roku 2018.
„Spatřuji tam dva hlavní přínosy,“ říká Miloš
Hemza z odboru správy majetku a investic. „Ten
první je ekologický, protože kanalizace výrazně
uleví životnímu prostředí. Druhou výraznou výhodou je samozřejmě přínos, který to bude mít
pro obyvatele Rokytna. Ti mohou zapomenout
na jímky na vyvážení a podobně. Pomůže to také
územnímu rozvoji obce do budoucna,“ dodává
Hemza s tím, že nová kanalizace se napojí na stávající kanalizaci v Maršovicích. Stavba je dotována
z Operačního programu Životního prostředí.

PŘEMÍSTĚNÍ ZUŠ
7 750 000 Kč
Město v roce 2016 koupilo bývalou budovu VZP
a právě tam se bude stěhovat ZUŠ Jana Štursy. Ta
se douhodobě potýká s nedostatkem místa a v nové
budově by ho mělo být dostatek. Přípravy na stěhování už začaly a v současné době probíhají práce
na projektové dokumentaci. V budově vzniknou
nové učebny pro hromadnou výuku, komorní sál
pro 100 osob se sociálním zázemím, 13 učeben
pro hudební obor a sborovna, kterou učitelé ZUŠ
doposud neměli.

ULICE PETROVICKÁ
2 000 000 Kč
Nový chodník čeká ty, kdo půjdou ulicí Petrovickou. Ten vznikne po pravé straně ve směru od
kruhového objezdu k „Pentagonu“. Jeho součástí
bude i veřejné osvětlení. Chodci zde doposud museli kráčet po krajnici a nový chodník tak výrazně
zvýší bezpečnost lidí, kteří zde bydlí, pracují, a také
učňů, kteří dochází do učiliště v Petrovicích.

OPRAVA CESTY K MARŠOVSKÉ
RYCHTĚ
4 756 000 Kč
Ulice byla dlouhodobě ve špatném stavu. Oprava
povrchu byla dlouho odkládána kvůli opravám
kanalizace a přeložkám vedení. Rekonstrukce se
nyní dočká úsek od křižovatky s hlavní silnicí kolem Romantiky až k Maršovské rychtě. Upravovat
se bude zejména povrch, ale také kanálové vpustě
a chodník. Práce by měly začít 6. 3. 2017 a dokončené by měly být do 12. 5. 2017.

REKONSTRUKCE ULICE SPORTOVNÍ
5 212 000 Kč
Práce by měly vyřešit dlouhodobý problém s parkováním u gymnázia a II.ZŠ a zároveň také přispět
k bezpečnosti dětí, které jdou ulicí ráno do školy.
U základní školy pod tělocvičnou vznikne 12 parkovacích míst. Dalších 6 míst vznikne na druhé
straně ulice přímo u budovy školy. Šířka silnice
zůstane stejná a projekt navíc počítá s přechodem
pro děti mezi školou a atletickým areálem. Auta
budou moci stát i mezi stromy podél atletického
stadionu. Řada lidí zde svá auta parkuje už nyní,
ale ničí přitom kořenový systém stromů. Tomu by
mělo vytvoření parkovacích ploch zabránit. Stát
bude možné pohodlně i u gymnázia, kde vznikne
ještě další přechod. Ten by měl také výrazně zpomalit provoz v celé ulici, a tím zvýšit bezpečnost.
Dalších 26 parkovacích míst také vznikne za kulturním domem.

ULICE DROBNÉHO
6 320 000 Kč
Dlouho plánovaná rekonstrukce začne v červenci. Na práci se podílí Svaz vodovodů a kanalizací
spolu s Novým Městem. Prvně jmenovaný má na
starosti rekonstrukci vodovodu a město se postará o opravu komunikace, chodníků a veřejného
osvětlení. K pracím se připojí také rekonstrukce
vodovodu na křižovatce ulic Soškova a Křičkova.
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Ptali jsme se zastupitelů: Jaký je váš názor na schválený

rozpočet města pro rok 2017?

Petr Hubáček /TOP 09/
Co se týká rozpočtu na rok 2017, tak jsem docela spokojen. V oblasti podpory
sportu je v poslední době nastolen jistý řád a většina subjektů dostává poměrně
zajímavé částky na podporu své činnosti. Je dobré, že se preferuje práce s mládeží.

Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Schodkový rozpočet pro rok 2017 je dlouhodobě plánovaným a promyšleným
krokem. V předcházejících letech jsme střádali peníze města s vizí, že v příštím
roce dojde k realizaci potřebných akcí. Hlavním cílem je, aby se Nové Město na
Moravě stalo zase o něco příjemnějším a bezpečnějším místem pro život. Chceme
dokončit stavbu Komunitního domu pro seniory, postupně adaptovat budovu VZP
pro potřeby ZUŠ, rekonstruovat komunikaci v Maršovicích či na ulici Drobného,
odkanalizovat Rokytno, vytvořit parkovací místa na ulici Sportovní a chodník na
ulici Petrovická. Především je třeba zdůraznit, že se nám daří získávat mnohamilionové dotace, a to z různých prostředků. Kéž by tomu tak bylo i v dalších letech!

Uzávěrka únorového čísla měsíčníku Novoměstsko je 15. ledna. Svoje tipy a náměty na články můžete
posílat na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz. V případě, že byste měli zájem o uveřejnění vlastních
textů, si redakce vyhrazuje právo na jejich úpravu či zkrácení.

Nová vyhláška o rušení nočního klidu
Ten platí od 22:00 do 6:00. Povolení překročit uvedený limit má pouze 25 vybraných
akcí, a to do druhé hodiny ranní. „Výjimku
jsme dali tradičním kulturním a sportovním
akcím, jakými jsou Nova Civitas, Váza fest
nebo některé velké závody, které se na území
města konají. Pokud se ale ukáže potřeba
zařadit do seznamu nějakou novou událost,
může být vyhláška dodatečně novelizována,“
říká starosta Michal Šmarda. Zároveň zůstává v platnosti vyhláška o zákazu používání
zábavní pyrotechniky na území města, vyjma
oslav Nového roku.

Od 2. ledna do 30. prosince 2017 je vybírán
místní poplatek za komunální odpad na rok
2017 od občanů, kteří mají na území obce trvalý pobyt. Poplatek je stanoven ve výši 480 Kč
na osobu a rok.Neuhrazený místní poplatek
bude po prvé upomínce vyměřen platebním
výměrem na dvojnásobek. Poplatek je možné
uhradit na pokladně MěÚ, Vratislavovo nám.
103.
Po 8:00 –18:00
St 8:00 –17:00
Čt 8:00 – 14:00

Co nového v roce 2017 chystají příspěvkové
organizace ?
Přípravy na stěhování
V loňském roce udělal ředitelce Základní umělecké
školy Jana Štursy Evě Mošnerové největší radost
ten fakt, že město koupilo budovu VZP, a dalo tak
ZUŠce k dispozici prostor, po kterém už dlouho
volala. „V současných prostorách se už dusíme a
jsme moc rádi, že se v budoucnu budeme moci konečně přestěhovat,“ říká ředitelka Eva Mošnerová.
V nových prostorách by se měli žáci začít učit začátkem školního roku 2018/19. „V současné době
spolupracujeme na projektové přípravě, nahlásili
jsme naše požadavky a musím říct, že spolupráce
s firmou, která projekt připravuje, je zatím velmi
dobrá,“ říká Mošnerová.
Na rok 2017 nechystá škola žádné velké novinky,
těšit se tak můžeme na obvyklé akce, jakými jsou
koncert učitelů, koncert absolventů, různé soutěže
pro žáky všech oborů. „Novinkou je pouze Den základních uměleckých škol 30. května. Ten pořádá
nadace Magdaleny Kožené. Je to dobročinná akce
na podporu ZUŠek v Česku a letos se koná poprvé.
Všechny přihlášené školy, kterých je zatím asi tři
sta, se budou veřejnosti prezentovat na koncertech
pod širým nebem. Takže plánujeme vystoupení i
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

tady v Novém Městě na Moravě,“ říká Mošnerová.
ZUŠ má v současné době plně obsazenou kapacitu, což znamená, že v letošním školním roce
vyučuje 590 žáků. „Jsem moc ráda, že k nám tolik
rodičů dává své děti. Naše škola má zjevně dobré
jméno a to mě moc těší.“ Velkou výhodu oproti
jiným školám vidí ředitelka v tom, že nabízejí širokou škálu oborů. Například literárně dramatický
obor prý v okolních městech v podstatě nevyučují.
Talentové zkoušky pro nové žáky budou na konci
května. „Byli bychom rádi, kdyby se přihlásili nějací zájemci o hru na violoncello. Těch je tradičně
velmi málo, a když se někdo přihlásí, budeme ho
za odměnu rozmazlovat,“ dodává se smíchem
Mošnerová.
Dětský den bude
Dům dětí a mládeže považuje za největší úspěch
loňského roku Dětský den, který se konal koncem
května. „Spolupracujeme na něm vždy s ostatními organizacemi a letos se opravdu povedl.
Naším cílem bylo, aby si tu akci užili i rodiče
a prarodiče,“ říká ředitelka Alena Sobotková.
Úspěch měly také letní příměstské tábory. Ty jsou
vždy od 8:00 do 15:00 a program pro děti je velmi

pestrý. Výtvarné aktivity, výlety i sport.
DDM nabízí opravdu širokou škálu aktivit pro
děti předškolní, školáky, teenegery, rodiče, prarodiče i na příští rok. „Chodí k nám děti všech
věkových kategorií. Pro nejmenší nabízíme Tvořínek i taneční kroužek. Pro školáky kroužky výtvarné, hudební, sportovní aj. Je toho opravdu
dost. Novinkou je Hokus pokus a NERF, “ dodává
Sobotková. Novinkou v roce 2017 bude projekt
pro vzdělávání rodičů dětí do 15 let. Jedná se o
cyklus pěti přednášek na téma: Jak rozvíjet silné
stránky u vašich dětí, Asertivita v praxi, Nenásilná
komunikace, Jak sloučit práci, rodinu a koníčky, Jak se bránit vyhoření. Přednáška bude vždy
jednou za měsíc. „Sídlíme v kulturním domě, a
i když je spolupráce s NKZ velmi dobrá, často
bojujeme s tím, že nemáme vlastní klubovnu,“
odpovídá Alena Sobotková na dotaz, kde DDM
tlačí bota. Snažíme se dělat pro děti co nejvíce
akcí, ale je to už logisticky trochu složité. Část
našich kurzů se proto pravděpodobně přesune
do nového prostoru, který vzniká v Městských
lázních,“ dodává Sobotková.
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Co chystají příspěvkové organizace...
Hurá do školky
Rok 2016 byl v novoměstské školce, která v říjnu
oslavila 70 let od svého založení, ve znamení nové
zahrady v ulici Drobného. Podle ředitelky Ivany
Buchtové ji děti využívají každý den a mají z ní
velký užitek. Děti se tu díky neotřelým instalacím
naučí mnohé o přírodě. Svůj vztah k životnímu
prostředí mohou budovat i díky enviromentální
výchově, v rámci které sbírají pro lesní zvěř kaštany do krmelců, navštěvují včelaře nebo novoměstské zahradníky. „Moc mě také těší spolupráce
naší školky s rodiči dětí, která je velmi dobrá a
které si velice vážím,“ říká Buchtová. V roce 2017
se chystá školka rozšířit počet dětí mladších tří
let. Chystá se speciální školení pro pedagogy a
školka také přijme profesionální chůvu. Jestli pro
dvouleté děti otevře speciální třídu, bude jasné až
po zápise. Ten proběhne ve dnech 2.-16. května
2017.
Chceme pomáhat
Novoměstská sociální zařízení oslavila v roce 2016
dvacet let působení pečovatelské služby, v rámci které pracovníci NSS pomáhají lidem přímo
v jejich domácím prostředí. „Náš největší úkol
nejen pro příští rok je služba klientům. Těm, kteří
potřebují pomoc sociálních služeb. Pokračujeme

v našem poslání dál. Budeme se snažit poskytovat
službu tak, jak bychom chtěli, aby bylo jednou
pečováno o nás,“ říká ředitelka NSS Hana Janů.
I když se NSS v minulém roce podařilo opravit
kotelnu a pořídit nové služební auto pro Centrum
Zdislava, stále se podle ředitelky potýkají s nedostatkem financí. „Na státní dotace není právní
nárok a nikdy dopředu netušíme, v jaké výši je
získáme. Naše díky proto patří především zřizovateli – městu. Díky němu zvládáme zajištění našeho
provozu. Ráda bych poděkovala všem našim příznivcům a dárcům, kteří podporují obě organizace. Všem také posílám přání z naší novoročenky:
„Ať Bůh požehná vaše sny“ (cit. papež František,
Krakov 2016).
NKZ stavělo
Novoměstská kulturní zařízení mají za sebou
rušný rok. „Počet kulturních akcí jsme v roce 2016
navýšili asi o čtvrtinu. Snažíme se, aby kulturní
dům byl komunitním centrem pro Novoměšťáky,
a to se nám zatím daří,“ říká ředitel Daniel Šimek.
Kromě toho stihli v NKZ opravit střechu muzea,
zrekonstruovat Gobelínový salonek a také udělat
nový bar v přísálí. „V příštím roce se ale více zaměříme na tradiční akce, aby se neopakovaly chyby,
které se staly například při Rozsvěcení adventu,“

Co je jednoduché a co nezodpovědné
Nové Město na Moravě přijalo rodiny uprchlíků
z Barmy. Byl jsem u toho od začátku, ještě za bývalé
paní starostky Markové, která zapojení Nového
Města do tohoto státního integračního programu
iniciovala.
Místní evangelický sbor se do této pomoci zapojil jak péčí mnoha dobrovolníků, tak uzavřením
smlouvy s Městem na zajištění asistenčních služeb pro tyto rodiny a organizací výuky českého
jazyka. Setkávám se s nimi a měl jsem možnost
mluvit s těmi, kdo jim dobrovolně pomáhají,
nejen z našeho sboru. Všichni, tak jako paní Potměšilová v Novoměstsku, potvrzují dobrou zkušenost a vlastní obohacení. Samozřejmě vždycky
všechno nebylo jednoduché. On totiž život vůbec
není jednoduchý a nemusí jít o uprchlíky, ale
třeba o rodinné vztahy, o výchovu vlastních dětí
nebo o realizaci veřejně prospěšných projektů.
Uvádět to jako argument, proč se do věcí nepouštět, je myslím absurdní. Vypovídá to spíš o
neochotě než o odpovědnosti.
Pan starosta Michal Šmarda se opakovaně nepřímo vyjádřil o nabídce našeho sboru přijmout
jednu uprchlickou rodinu bez ohledu na zemi
původu a náboženské přesvědčení jako o nezodpovědném dobrodružství, do kterého se Město
pouštět nebude. Stává se z toho jakási mantra,
která postrádá zdůvodnění. Nevím, zda pan
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starosta považuje státní integrační program,
který přijala vláda (na níž se podílí strana, za
kterou byl sám zvolen a jejímž je členem), za
nezodpovědný hazard, nebo zda se mu zdá
nezodpovědná jedna z největších neziskových
organizací v naší republice, Charita ČR, která
tento program pro stát zajišťuje. Aktivity našeho
sboru se totiž dějí právě v rámci tohoto programu a ve spolupráci s Charitou. Nevím také, proč
považuje za dobrodružství něco, pro co se - na
rozdíl od přijetí barmských rodin - rozhodujeme
již s jistou (a dobrou) zkušeností. Pokud ale
myslí na to, co etymologie toho slova napovídá, totiž dobré-družství, pak se k němu směle
hlásíme. Mně naopak připadá nezodpovědné
zpochybňovat uvážlivě nastavený systém, aktivity zavedených a prověřených humanitárních
organizací, a přiživovat tak strach a předsudky.
Nedávno Město vítalo pana Jiřího Bradyho.
Myslím, že hrůzy, o nichž vydává svědectví,
ukazují, že právě předsudky vůči lidem na základě původu a náboženského přesvědčení a
ustupování zášti, která z nich plyne, jsou tím
skutečným - nejen nezodpovědným, ale přímo
zhoubným hazardem, který může mít nedozírné
následky.

Zdeněk Šorm, farář ČCE

dodává Šimek.
Zimní údržba
Technické služby se koncem roku tradičně zabývají
především zimní údržbou novoměstských ulic.
Letos se kromě standardních úkonů zaměřily na
obzvláště komplikované lokality ve městě. „Začali
jsme solit na několika místech, kde se to dříve
nedělalo. Rozhodli jsme tak proto, že tam často
docházelo k nehodám,“ říká jednatel TS František Laštovička. Letošní zima je zatím podle něj
poměrně bez problémů, už několikátý rok po sobě
není příliš sněhu. I tak ale mají silničáři zimní
pohotovost a bedlivě sledují předpověď počasí.
„Před počasím se snažíme mít náskok, jakmile
zjistíme, že se blíží sněžení, vyjíždíme,“ vysvětluje
Laštovička. Podobně jako třeba záchranná služba
mají i TS pevně dané časy, které říkají, dokdy má
být která silnice v případě sněžení průjezdná. Tyto
časy se letos dokonce zkrátily. Kromě zimní údržby
mají TS na starosti také svoz odpadu. „Podařilo se
nám vysoutěžit veřejnou zakázku na odvoz odpadu
na skládku. Omezily se tak přepravní náklady a
odpad ukládáme levněji,“ pochvaluje si Laštovička. V roce 2017 se budou TS možná stěhovat do
bývalého areálu Agro Měřín, který město koupilo
za necelých 20 milionů korun.
-kb-

Město rozdělilo
dotace
Rada města rozhodla o udělení dotací spolkům na
rok 2017 ve výši 3,6 milionů korun.
Město pomocí dotací a výzev podporuje spolky a
sdružení v jejich aktivitách každý rok. Letos Rada
města vybírala ze 72 žádostí o celkovém objemu
více než 5 milionů korun.
Malé organizace v sociální oblasti obdržely na svoji
činnost celkem 400 tisíc korun, na podporu kultury radní vyčlenili dotaci 310 tisíc korun. Nejvíce
peněz si rozdělí sportovní organizace. Dotace pro
malé sportovní organizace a spolky letos dosáhla
70 tisíc korun, oddíly s větší členskou základnou
než 150 členů od města získaly na svoji činnost
850 tisíc korun. Kromě toho ještě se Rada rozhodla
vyčlenit prostředky na obnovu sportovišť ve výši
200 tisíc. Na program s názvem Sportujeme pro
radost putuje 125 tisíc. Pro dotační program Volný
čas byla vyčleněna částka 150 tisíc korun. Místní
části získaly celkem 245 tisíc korun.
Kromě spolků a sdružení se město rozhodlo také
podpořit zvlášť významné aktivity, které pořádají spolky nebo jednotlivci napříč všemi oblastmi
částkou ve výši 1,25 milionu korun, například na
celoroční provoz Vysočina Areny pro veřejnost,
propagaci florbalového oddílu či na expedice
Radka Jaroše. 
-kbNOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017
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Vypadá to slibně
Místostarosta města Stanislav Marek je s uplynulým rokem spokojen a na ten příští se těší.
Když se ohlédneme za rokem 2016, jaký podle
vás byl?
Pokud budu letošní rok hodnotit ve vazbě na
schválený rozpočet z pohledu plánovaných investic a velkých oprav, musím konstatovat, že z
20 záměrů se nám podařilo 18 zrealizovat. Neprovedla se pouze oprava fasád věžových domů
čp. 730 a 732 a vodovod na ulici Vlachovická. Z
tohoto pohledu považuji letošní rok za úspěšný.
Kam se město posunulo? Je vidět plánovaný
rozvoj?
Rozhodně jsme nezůstali jenom u schváleného rozpočtu, ale v průběhu roku schválilo ZM
nákup dvou důležitých nemovitostí. V případě
nákupu VZP vidím další rozvoj a lepší podmínky
pro ZUŠ. Nákup areálu Agro Měřín by měl napomoci rozvoji podnikatelských aktivit. Dále
město uzavřelo smlouvy s místními podnikateli,
kteří přicházeli se záměrem zasíťování parcel
pro výstavbu rodinných domů v lokalitách u
zahradnictví a na Brožkově kopci, takže i v této
oblasti vypadá rozvoj města slibně.
Jste tedy spokojen, nebo by to mohlo být
lepší?
Jedna věc je mít představu o rozvoji, ale druhá
věc je také to, jaké finanční možnosti město má.
A od toho se vše odvíjí.
Jaký úspěch vám udělal radost?
Radost jsem měl, že se nám podařilo získat
dotaci na stavbu Komunitního domu pro se-

niory, jehož výstavba byla zahájena v letošním
roce na Žďárské ulici. Mám radost z úspěšného
provozu Městských lázní, z jejich návštěvnosti
a kladných ohlasů na provoz. Těší mě i výsledek
soutěže „My třídíme nejlépe“, kde Nové Město
obsadilo v kategorii měst nad 10 tis. obyvatel
druhé místo v Kraji Vysočina. Likvidaci komunálního odpadu je nutné věnovat velkou
pozornost, protože to bude v budoucnu velký
problém. Zastupitelstvo města schválilo, že
pokud dojde ke snížení množství komunálního
odpadu v roce 2017 o 5 % oproti produkci v
roce 2016, bude snížen místní poplatek. Tímto
bych chtěl poprosit všechny občany, aby se v co
nejširším měřítku zapojili do třídění odpadu.
Zároveň všem děkuji i za dosavadní zodpovědný
přístup ke třídění.
Na co se těšíte v roce 2017?
Ze sportovního hlediska se těším v příštím roce
na SP v horských kolech. Jsem přesvědčen, že
všechny tyto akce mezinárodního významu, které se v NMNM konaly, a věřím, že i v budoucnu
konat budou, přispívají k propagaci města a
dostávají se do povědomí nejen v ČR a nejen
sportovní veřejnosti. Těším se, jak se bude vyvíjet projekt Třech křížů, s jakými náměty studenti
přijdou a co zajímavého to přinese městu. Jedná
se o lokalitu, která by mohla v budoucnu sloužit
jako zajímavá klidová zóna pro odpočinek.
Je něco, co se stále nedaří, co vás mrzí?
V letošním roce jsme pokračovali v řešení
problémů týkajících se ekologické zátěže sedimentů v Zichově rybníce. Přál bych si, aby
se nám podařilo ve spolupráci s doc. Slonkem

TERMÍNY A TÉMATA
7.1.2017 (9.30-15.30) Ošetřovatelský kurz
14.1.2017 (9.30-15.30) Praktický a nácvikový
kurz
28.1.2017 (9.30-15.30) Kurz komunikace
1.2.2017 (9.30-15.30) Sociálně právní kurz
8.2.2017 (12.00-18.00) Pečování v závěru života
10.2.2017 (10.00-16.00) Pečování o člověka
s demencí
17.2.2017 (10.00-16.00) Fyzioterapeutický kurz
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Bojujete s rutinou, nebo se děje stále něco nového?
Je pravda, že v řešení některých situací jsem si
více jistý, ale poučil jsem se, že musím být velmi
obezřetný ve vyhodnocení situací, které se zdají
být jednoduché. Proto mám snahu, abych měl i u
těchto záležitostí co nejvíce informací.
Co vám dodává energii v práci?
Čokoláda. Ale teď vážně. Cením si každého zdárně
dokončeného úkolu, občas i poděkování od lidí,
které potkávám. Jsem si vědom, že bez daru víry
by to pro mě bylo daleko těžší.
Jak vnímáte nejednotný názor na problematiku
migrantů?
Této problematice byla věnována i část semináře
ZM v červnu 2016. Zazněl většinový názor, že
město tím, že v minulých letech poskytlo pomoc
třem barmským rodinám, projevilo humanitární
postoj vůči uprchlíkům. Je jedno, ze které země
k nám přišli. Zároveň jsme se shodli na tom, že
je to v současné době přiměřený počet přijatých
rodin ve vztahu na počet obyvatel města. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se na jejich začlenění
do života v NMNM podílejí. Jako jeden případ za
všechny bych zmínil firmu ROTO, konkrétně p.
Rovenského, který nabídl zaměstnání pro oba otce
barmských rodin.
Položme si každý otázku: „Máme dost sil a
prostředků, abychom mohli zodpovědně řešit
problémy dalších příchozích migrantů?“
Do nového roku přeji všem především hodně
zdraví, štěstí, klidu, pohody a elánu.
-kb-

Vzpomínka na Josefa
Sokolíčka

Kurzy pro pečující
Kurz je určen laickým pečujícím, starajícím se o
seniory. Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, pro účastníky je zdarma.
Kurzy se uskuteční v Domově s pečovatelskou
službou na Žďárské ulici čp. 68 (vchod od hlavní
silnice).

celou záležitost dotáhnout do zdárného konce.

Informace a přihlášky na www.pecujdoma.cz,
také na tel. 603 167 540 nebo e-mailem martina.
dvorakova@diakonie.cz.
Od prosince je možné zdarma využít poradny
pro rodinné pečující. Poradna je určena především
pro laické pečující, kteří se starají o svého blízkého
v domácím prostředí. Poskytujeme sociálně-právní
poradenství, tedy informace o všech druzích sociálních dávek od úřadu práce a státní sociální
podpory, nabízíme informace z oblasti ošetřovatelské, včetně zajištění kompenzačních pomůcek.
Součástí poradenství je i psychologická podpora
pečujícího v těžkých životních situacích.
Poradna je k dispozici na evangelické faře
v Novém Městě na Moravě. Zájemci si mohou
domluvit schůzku na tel. 603 167 540 nebo
prostřednictvím e-mailu martina.dvorakova@
diakonie.cz. 
-red-

15. prosince jsme si připomněli smutné výročí
úmrtí bývalého novoměstského starosty Josefa
Sokolíčka. Ten byl v úřadu od roku 2001 do roku
2006. „V té době jsem byl předsedou osadního
výboru ve Hlinném. Protože jsme se vzájemně
respektovali, neměl nikdy problém mě vyslechnout. Velkou měrou se podílel na nadčasové rekonstrukci radnice a byl i u pokládání základního
kamene biatlonové střelnice. Poměrně často na
něj v dobrém vzpomínám,“ říká místostarosta
Stanislav Marek. Podle starosty Michala Šmardy patřil Sokolíček k těm politikům, kteří mají
blízko k občanům města. „Často jsem ho viděl,
jak se zastavuje s lidmi třeba na ulici a povídají si.
To mám rád, takhle by měli politici vystupovat,“
vzpomíná Šmarda. Z reakcí vedení města je znát,
že lidé na Josefa Sokolíčka vzpomínají v dobrém a
že zanechal v Novém Městě viditelnou stopu.-kb5
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Kopce kolem Nového Města
i letos křižují bílé stopy
I letos v zimě mohou lyžaři v okolí Nového Města
využít desítky kilometrů běžeckých tratí.
Kolik tratí je pro běžkaře připraveno i to, jak
vydatná je sněhová pokrývka, můžete sledovat
on-line na webu lyzovani.nmnm.cz. Rolby jsou
vybaveny speciálním sledovacím zařízením, které
posílá informace o úpravě tratí on-line přímo na
web. Snadno jsou tak dostupné informace o tom,
kde a jaká trať se zrovna projíždí.
Běžecké trasy jsou v terénu vyznačeny
oranžovými tabulkami. Vedou z Nového Města
na Tři Studně, Sklené, Fryšavu, Blatiny, Milovy, Sněžné, Krátkou, Kuklík a Studnice.
Pro zdatnější jezdce je připraven i takzvaný
Jimramovský okruh, na který se mohou běžkaři
napojit z Pohledce, Zubří, Studnic či Kuklíku.
Trasy pak vedou přes Odranec, Věcov až do
Jimramova. Svoji cestu zasněženou krajinou si
ale můžete naplánovat libovolně, vyznačené tratě
umožňují celou řadu kombinací. Pomohou vám
mapy, které jsou ke stažení na lyžařském webu na

stránkách Nového Města, nebo v tištěné podobě
v informačním centru. Projíždění lyžařských stop
je financováno Mikroregionem Novoměstsko a
společností E.ON.
Podmínkou kvalitního lyžování je samozřejmě
příznivé počasí a dostatek sněhu. I když ani to v
Novém Městě neplatí absolutně. Lyžovat se totiž
dá i ve Vysočina Areně, kde je vždy dostatek umělého sněhu ze zásobníků nebo sněžných děl. Na
zdejších tratích navíc jezdí ti nejlepší lyžaři světa
při mezinárodních závodech, které se tu často
pořádají, a to bezesporu zvyšuje jejich atraktivitu. Termíny, kdy má do areálu přístup veřejnost,
najdete na webu Vysocina-arena.cz.
-kb-

Na Žďárské je nový
přechod
Nové Město na Moravě má tímto již druhý
"Oranžový přechod", který vznikl za přispění
Nadace ČEZ.
Oba upravené a nasvětlené přechody se nacházejí na ulici Žďárská. První byl zrealizován
v roce 2015 v místech u papírnictví pod
nemocnicí. Letošní přechod pak v místech
u hlavního vchodu do nemocnice. Hlavním
účelem realizace projektů je zajistit bezpečnost chodců na frekventovaných místech
komunikací ve městě. Na jaře letošního roku
2016 podalo město Nové Město na Moravě
žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ,
grantové řízení Oranžový přechod, na projekt
"Úprava přechodu pro chodce Nové Město
na Moravě - ul. Žďárská - u nemocnice". Žádost o příspěvek byla Nadací ČEZ schválena.
Stavba byla zahájena dne 24. 10. a ukončena
dne 21. 11. 2016. Celkové náklady na realizaci úprav a osvětlení přechodu jsou 182 677
Kč včetně DPH. Nadační příspěvek byl ve
výši 120 tis. Kč.

Jak se chovat v zimním
lese?
V zimě je zvěř obzvláště choulostivá. Při procházkách zasněženou krajinou bychom proto měli
být ohleduplní. Jak na to nám poradil dlouholetý
myslivec Karel Kopáček.
Jak by se měl člověk chovat v zimním lese?
Je opravdu důležité chodit po cestách, ne mimo
ně. V zimě se totiž zvěř unaví daleko rychleji než
během roku. Jakékoli vyrušení je proto pro ni velmi nepříjemné. Nemá tak pestrou potravu, často i
hladoví, a je tak mnohem choulostivější. Po delším
běhu tak mohou například srny dostat zápal plic.

útěk. Často je vidím, jak
běhají sem a tam, zmatené a vystrašené. Velmi
často takto skončí pod
koly aut, protože při
útěku přebíhají silnice.
Je to čím dál tím horší,
protože lidé se chovají bezohledně, nepřemýšlí.
Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že jsou v lese na
návštěvě. Komu z nás by se líbil takový návštěvník,
který nám v bytě bude hulákat a děsit naše děti?

Znamená to tedy, že bychom se měli lesu v zimě
raději vyhýbat?
To ne. Ale je důležité přemýšlet nad tím, že v lese
nejsme sami, a snažit se působit co nejméně rušivě. Když jde člověk v lese sám a potichu, třeba i
se psem, který je uvázaný, tak to nevadí. Problém
je, že lesy jsou u nás poměrně malé a lidí mnoho.
Když tedy je v lese více skupinek najednou, tak se
zvěř nemá kam schovat. A co teprve, když lidé své
psí miláčky pustí, nebo dělají hluk.

Přesto jsou mezi nimi milovníci přírody, kteří
jsou ohleduplní. Co byste jim poradil, když by
chtěli divokou zvěř pozorovat?
Například srnčí vychází z úkrytu za pastvou každé
dvě hodiny. Dá se tak vypozorovat, kam chodí,
a odhadnout i čas, kdy přijde. Obecně ale platí,
že nejaktivnější jsou kolem sedmé, osmé ráno, v
poledne a krátce po setmění. Pak také samozřejmě v noci, ale to nejsou na pozorování vhodné
podmínky.

Co to může způsobit? Zvěř se schová a počká,
až lidé odejdou?
To bohužel ne. Především srnčí se dá většinou na

Co by měl návštěvník lesa dělat, aby zvěř uviděl?
Jak se chovat?
Nejlepší je schovat se třeba na kraji lesa a čekat.
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Důležitou vlastností při pozorování přírody je
trpělivost.
Jak jsme na tom v Čechách s divokou zvěří?
Žije jí u nás dost?
Má čím dál tím těžší podmínky. Původní rovnováha z přírody už zmizela. Například většina vysoké
nebo srnčí zvěře už by bez naší pomoci zimu asi
nepřežila. Do krmelců jsme dříve dávali zvěři krmení jen tak na přilepšenou, dnes jsou na něm
zvířata v podstatě závislá.
Říkáte, že se o zvěř staráte. Jak?
Sledujeme přesně počty zvěře v revíru. Z tabulek
víme, kolik kusů by mělo na jak velkém území žít, a
z toho vycházíme při krmení. Do krmelců dáváme
většinou speciální granule, kde jsou vitamíny a
látky, které zvěř potřebuje. Když zjistíme, že zvířata
trpí nějakou nemocí, přidáváme do krmení také
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

ZPRAVODAJSTVÍ
Jak se chovat ...
příslušná léčiva, samozřejmě po dohodě s veterináři. Krmelce udržujeme po celou zimu stále
plné. Střílíme nemocné nebo slabé kusy, které by
oslabovaly populaci, a nebo ty, co jsou nad státem
normovaný stav.
Co mohou lidé na své zimní procházce do krmelců zvířatům přinést na přilepšenou?
Sušené kaštany, sušené jeřabiny nebo starý chleba.
Je ale potřeba dát pozor na to, aby nebyl plesnivý.
Zároveň bych chtěl požádat, aby se kolem krmelců
nezdržovali zbytečně dlouho, aby zvěř neodradili.

Mnoho lidí myslivcům vytýká, že zvěř střílí. Jak
to souvisí s tím, že zvěř chráníte?
Troufnu si říct, že kdybychom nestříleli, žádná
zvěř tu nebude. Před několika lety jsme se rozhodli
nestřílet zajíce. Efekt to mělo takový, že do dvou
let jsme v revíru o zajíce ani nezavadili. My vidíme,
co je potřeba, přírodu známe, protože v ní trávíme
mnoho času, a stejně tak známe i zvěř, která v ní
žije. To si ale naši kritici asi neuvědomují a vidí
nás jenom jako lovce. Tak to ale není. My víme,
jak je naše příroda krásná, vážíme si jí, ctíme ji a
rozumíme jí. O to víc nás mrzí, když vidíme, jak
se v ní někteří lidé chovají. 
-kb-

Ti tři králové už jdou k nám...
Tři králové budou v Novém Městě na Moravě koledovat 14. ledna. A opět je zve Oblastní charita
Žďár nad Sázavou.
Tříkrálová sbírka patří k vánočním svátkům.
Ani letos se koledující děti nevyhnou Novému
Městu na Moravě. Den po sbírce, tedy v neděli
15. 1. v 17:00, vystoupí v kostele sv. Kunhuty na
Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě
Smyčcový orchestr N. Kyjovského z Bystřice nad
Pernštejnem a Rytmická schola ze Žďáru nad
Sázavou.
Díky věrným koledníkům a štědrým dárcům
má koledování tří králů nejen na území okresu
Žďár nad Sázavou, ale i po celé České republice již
dlouholetou tradici. Jedna z největších sbírkových
kampaní u nás podporuje nemocné, umírající,
osoby s postižením, seniory, matky s dětmi
v tísni a ostatní sociálně slabé obyvatele našeho
žďárského, velkomeziříčského, novoměstského

a bystřického regionu včetně přilehlých obcí.
Jejím hlavním smyslem je nejen podpořit potřebné v regionu, ale i potěšit zpěvem a radostnou
zprávou o narození malého Ježíše.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky roku 2016 se podařilo podpořit terénní služby žďárské Charity
nákupem automobilu, konkrétně pro Charitní
ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou
službu, Osobní asistenci a Domácí hospicovou
péči. Tyto služby poskytují péči v domácnostech
svých uživatelů, proto je automobil každodenním
společníkem pracovníků, kteří dojíždějí přímo
do domovů svých uživatelů a pacientů. Dále byl
z výtěžku sbírky podpořen krizový fond Charity,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, a
to vybavením pro práci s uživateli, dobrovolnické
centrum Kambala a vybavení šicí dílny centra pro
rodiče s dětmi Kopretina. 
-red-

Místní akční plánování (MAP)
Od 1. června 2016 pracujeme na projektu „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN V ÚZEMÍ DOPADU NOVÉHO
MĚSTA NA MORAVĚ“, ve kterém připravujeme
co nejvhodnější podmínky pro dotační výzvy, které
budou pro oblast vzdělávání a výchovy vypisovány
až do roku 2023.
Po řadě diskuzí se zřizovateli a řediteli škol na celém území Obce s rozšířenu působností NMNM
jsme vytvořili Strategický rámec. Je to dokument
o prioritách v oblasti vzdělávání a zamýšlených
investičních záměrech našich škol; součástí jsou i
náměty a požadavky zájmových organizací včetně
sportovních. Za velmi důležitou součást projektu
pak považujeme vzdělávání pedagogů, aktivity v
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rámci tzv. šablon pro školy i zapojování veřejnosti
do komunitního plánování na setkávání u kulatých stolů. Ta se konají od září 2016. Začátkem
prosince proběhla diskuzní fóra tří pracovních
skupin, a to pro předškolní vzdělávání, základní
školství a zájmovou oblast. Diskuze se zúčastnilo
téměř 50 účastníků, některé postřehy jsou velmi
zajímavé. V příštím roce vám postupně představíme všechny partnery zapojené do projektu.
Děkujeme všem, kdo se na projektu podílejí,
díky za podnětné a přínosné připomínky, které
zapracujeme do finálního projektu. Více na webu
www.nmnm.cz.

Za Realizační tým Ing. J. Zelená

Týden otevřených dveří
na II. ZŠ
V týdnu od 9.–13. ledna 2017 zveme veřejnost k návštěvě naší školy. V rámci
Dnů otevřených dveří nabízíme možnost
zhlédnout výuku ve všech ročnících.
Výuka učitelek budoucích prvních tříd:
Mgr. Anna Lüftnerová (5.A): PO–1.M, 2.Čj,
ST–1.Čj, 2.Př, 3.M, ČT–1.ČJ, 2.M, 3.Vv,
PÁ–1.M, 2.Čj
Mgr. Lenka Zdražilová (5.B): PO–1.M, 2.Čj,
ÚT–1.Čj, 2.M, ST–2.Čj, 3.Vl, ČT–2.M
Výuka v dalších třídách 1. stupně:
Mgr. Ladislava Kachlíková (1.A): PO–1.M,
2.ČJ, 3.Prv, 4.Čj, ÚT–2.M, 3.Čj, ST–1.M,
2.Čj, 4. Čj, ČT–1.Čj, 2.Prv, 3.Vv, 4.Čj,
PÁ–1.Čj, 2.Čj, 3.Tv, 4.M
Mgr. Iva Hubáčková (1.B): ST–2.M, 3.Prv,
ČT–1.Čj, 2.M
Mgr. Gabriela Simonová (2.A): PÁ–1.Čj, 2.M
Mgr. Eva Pešková (2.B): PÁ–1.Čj, 2.M
Mgr. Martina Svrčková (3.A): PÁ–1.Čj, 2.M
Mgr. Zuzana Solařová (3.B): PÁ–1.Čj, 2.M
Mgr. Andrea Sedlaříková (3.C): PÁ–1.Čj,
2.M
Mgr. Marie Sirová (4.A): ČT–1.Čj, 2.M
Mgr. Ilona Špinarová (4.B): ST–3.Čj, 4.M
Mgr. Šárka Roháčková (5.C): ST–1.M, 2.Čj
Ostatní třídy lze navštívit po telefonické
domluvě s vyučujícím.
Všechny návštěvníky prosíme o dochvilnost,
aby nedocházelo k narušování vyučovacích
hodin. Děkujeme.
1.hod. 7.40–8.25, 2.hod. 8.35–9.20, 3.hod.
9.40–10.25, 4.hod. 10.35–11.20, 5.hod.
11.30–12.15, 6.hod. 12.25–13.10.
Rodiče a budoucí prvňáčci budou mít
možnost navštívit naši školu ještě 16. a 23.
března 2017 od 15 do 17 hodin, kdy se budou moci seznámit s učitelkami budoucích
prvních tříd a vyzkoušet si hravé úkoly.
Případné další informace získáte na tel. čísle
566 598 600. Těšíme se na vaši návštěvu.
ZŠ Leandra Čecha 860, NMnM

MO STP oznamuje svým členům, že přednáška
„Prevence bolesti zad“ bude z technických
důvodů přeložena na 18. 1. 2017 v 17.00 hodin v
KD - klubovna č. 2.
Děkujeme za pochopení.
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Biatlonové Nové Město
na Moravě
Světový pohár v biatlonu, který se konal 15. - 18.
prosince 2016, byl opět velmi úspěšný jak pořadatelsky, tak po sportovní stránce. Čtyřdenní
přehlídku toho nejlepšího, co současný biatlon
nabízí, si nenechalo ujít celkem 123 500 diváků.
Viděli představení fenomenálního francouzského
biatlonisty Martina Fourcada, nejlepší letošní
výkon Ondřeje Moravce, který skončil na 4. místě
v závodě s hromadným startem, a zejména pak

zlatou tečku v podobě vítězství Gabriely Koukalové ve stejném závodě žen. Nové Město opět
světu ukázalo, že je současnou Mekkou biatlonu. Organizátoři zvládli vše na jedničku, členové
Mezinárodní biatlonové unie se rozplývali a
nadšení neskrývali ani sami závodníci. „Neskutečné, co se tu za pár let povedlo Čechům vytvořit.
Jsem hrdý, že jsem mohl právě tady vítězit,“ uvedl
na adresu závodů Martin Foucarde. 
-mah-

Závodní dění ve Vysočina
Areně
Třetím a celým světem sledovaným kolem
Světového poháru v biatlonu odstartovala
zimní sezona ve Vysočina Areně. Na přehlídku toho nejlepšího, co současný biatlon
nabízí, navázaly tradiční Štěpánské závody,
které na Vysočině otevřely závodní sezonu
v běhu na lyžích. Poté následovaly závody
1. kola Českého poháru v biatlonu dorostu
a dospělých. Závodit se bude v Areně opět
o prvním lednovém víkendu, kdy od 6. do
8. ledna proběhne I. kolo Českého poháru
v biatlonu žactva. O týden později bude následovat MČR v klasickém lyžování. V lednu
se tu ještě uskuteční úvodní díl seriálu běhu
na lyžích Stopa pro život a Mistrovství JMK
v běhu na lyžích. Konec měsíce a začátek
února bude spojen s biatlonovými závody
IBU Junior Cup. 
-mah-

Vojtěch Štursa mezi
nejlepšími skokany světa
Novoměstský skokan na lyžích Vojtěch Štursa si připsal životní výsledek. V závodech SP
v Engelbergu si doskočil pro 8. místo. V současnosti reprezentant Dukly Liberec zažívá
snovou sezonu. Závod od závodu se zlepšuje. V předešlém dílu SP v Lillehammeru si
připsal 10. místo, maximum pak vylepšil na
švýcarském můstku. K nejlepšímu výkonu
vedly dva vyrovnané skoky. V obou kolech
dokázal přistát na 135 metrech. Štursa se
nyní řadí mezi nejlepší české skokany. V
průběžném pořadí SP mu patří 20. místo.
-mah-

Nový předseda TJ Nové Město na Moravě
Vít Krontorád je novým předsedou Tělovýchovné jednoty. Vystřídal tak
na jaře zesnulého Vladislava Mašteru. Jaké má plány a ambice a co
chystá TJ do nového roku?
Jak dlouho působí Tělovýchovná jednota
v NMnM?
Jsme nástupcem Sokola, který vznikl v roce
1900. Za minulého režimu jsme byli Tělovýchovná jednota Sokol a nyní jsme zase jen pouze
Tělovýchovná jednota. Název se mění, ale náplň
je stejná. Sportujeme.
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Jak TJ funguje, co děláte?
Sdružujeme celou řadu sportovních oddílů od
vyloženě rekreačních, jakými jsou třeba jóga,
nohejbal nebo cvičení maminek s dětmi. Jsou
u nás ale také úspěšné závodní oddíly, jako například atletický oddíl, tenisový oddíl, kuželkářský, které reprezentují naše město.

Jakou výhodou je pro oddíly být společně
v jedné organizaci?
Usnadňuje jim to život. Zajišťujeme jim administrativní zázemí. Žádáme o dotace na provoz
a tak dále. Jsme také jednotným partnerem při
jednání s městem, krajem, ministerstvem. Větší
organizace má větší váhu. TJ má také vlastní
majetek a sportoviště, která mohou oddíly využívat. Patří nám atletický stadion, kuželna,
tenisové kurty. Máme tak oproti jiným městům
velkou výhodu, protože všechna jmenovaná
sportoviště jsou v centru města a pohromadě.
To je velmi praktické.
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017
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Nový předseda ...
Byl jste zvolen novým předsedou TJ. Jaká je
vaše vize, o co se budete snažit?
Je to jednoduché. Vychází to z toho, co vidíme
jako nutnost, a tou je získat pro sport mládež.
Bez toho sportovní oddíly vymírají. Mládež potřebuje atletika, tenis, stolní tenis, karate - dá
se říct, že skoro všichni.
To je ale problém obecně všech sportů. Jak
chcete mládež přilákat?
Chceme zajistit, aby si více lidí v oddílech udělalo trenérské zkoušky. Budeme se také snažit
ukázat, že sport rozvíjí samostatnost, odpo-

vědnost, sounáležitost ke kolektivu. Nechceme,
aby byl sport pouze zábavou na odpoledne, ale
aby se děti u nás něčemu přiučily. A také bych
rád zdůraznil, že přátelství získaná díky sportu
velmi často vydrží na celý život.
Co chystáte do nového roku 2017?
Co se týká majetku, tak nás v příštím roce nečekají nějaké velké investiční akce, nyní jdeme cestou
postupného zvelebování stávajících sportovišť
včetně zázemí, což se vlastně děje již několik
let. Výsledky vidíte v novém zastřešení tribuny na atletickém stadionu a jejich opravených
„schodech“, zrekonstruovaném chodníku a plotech u vrchních tenisových kurtů, opravených
nátěrech apod.
-kb-

Přestup sezony. Vrchovinu má
zachránit Zeman
Vrchovina hlásí nečekaný comeback.
Po pauze strávené v jiných klubech se na její
lavičku vrací Richard Zeman, který naposledy
vedl fotbalisty třetiligové Třebíče. „Dostal jsem
nabídku z Vrchoviny, která je pro mě srdeční
záležitostí. Navíc zde cítím větší prostor pro
perspektivní trenérskou práci,“ poznamenal
k návratu Richard Zeman. Přitom moc dobře
ví, do čeho jde. Vrchovinu čeká na jaře boj o záchranu, která by měla být se Zemanem v zádech

silnější. „Potřebujeme přivést kvalitní posily, a to
je přesně to, co Richard Zeman umí. Navíc si
rozumí s hráči, funkcionáři i fanoušky, měl u nás
úspěchy, proto jsme ho oslovili,“ přiblížil změny
předseda klubu Jaroslav Michal. Zeman střídá
na lavičce Karla Fencla, pod nímž Vrchovina
na konci podzimní části vybojovala body, které
mohou mít v konečném součtu cenu zlata. „Jde
o kvalitního trenéra, který má na zlepšení situace Vrchoviny v závěru podzimu velkou zásluhu.
Určitě budeme spolupracovat,“ poznamenal na
adresu svého předchůdce Zeman. Fencl bude
nově zastávat post šéftrenéra mládeže.  -mah-

Kulíškův bronz na MČR
v přespolním běhu
Ve druhé polovině listopadu se v Praze v Motole
konalo MČR v přespolním běhu všech kategorií.
V běžeckých soubojích na rozmáčené trati se
neztratili zástupci atletického oddílu TJ Nové
Město. V závodě dorostenců, který se běžel na
4 km, vybojoval bronzovou medaili Karel Kulíšek, a potvrdil tím svoji celoroční výkonnost.
Hned tři naši reprezentanti pak skončili na 4.
místě. V závodě vytrvalců na 10 km nejvíce překvapil Lukáš Kourek. Nastoupil po dlouhé pauze
zaviněné zraněním a všem ukázal, že běhat nezapomněl a že se nadále řadí ke špičce. V závodě
na 3 km potvrdila ambice i formu dorostenka
Kateřina Pulgretová. Těsně pod bednou skončil
mezi staršími žáky také Jiří Kabrda. Výsledek
mistrovství potvrdil vynikající práci trenérů atletického oddílu a rovněž výsadní postavení v rámci
Kraje Vysočina.
-mah-, -hubNOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

Návštěvní hodiny
Vysočina Areny
V době od 22. prosince do 31. března platí
harmonogram lyžování pro veřejnost a organizovanou činnost. Sestaven byl proto,
aby na jedné straně měly sportovní kluby možnost nerušeně trénovat, na straně
druhé si veřejnost mohla užít lyžování na
udržovaných tratích. Na webových stránkách www.vysocina-arena.cz jsou zveřejněny
a zároveň aktualizovány rozpisy týkající se
možnosti návštěvy. S ní jsou spojena také
pravidla, kterými je třeba se při vstupu do
Areny řídit a dodržovat je. Organizované tréninky větších skupin je pak nutné předem
nahlásit na e-mail trenink@zlatalyze.cz.
-mah-

Rugbyový klub RC Titáni

přeje všem to nejlepší do nového roku 2017.
Tréninky a zimní fyzická příprava začínají 3. 1. v tělocvičně v Petrovicích, a to vždy
v úterý a čtvrtek od 17:00. Všichni jsou vítáni.

Novoměstští atleti patří
ke špičce Vysočiny
V Jihlavě se konalo vyhlášení ankety o nejlepší atlety Kraje Vysočina za rok 2016.
Ve finále těch nejlepších měl novoměstský
atletický klub hned tři želízka v ohni. Na 9.
místě byla oceněna Hana Homolková, na
3. místě skončila Kateřina Pulgretová a 2.
místo v anketě připadlo Karlu Kulíškovi. Titul
nejlepšího atleta pak patří jihlavskému reprezentantovi Janu Švecovi. Mezi oceněnými
žáky se mezi top tři dostali Jiří Kabrda, který
obsadil 3. místo, a Sára Zámečníková, která
si z Jihlavy odvezla 2. místo. 
-red-

O pohár starosty města

ilustrační foto

Na konci listopadu se v Novém Veselí uskutečnil již 14. ročník turnaje mladších žáků
O pohár starosty Nového Města na Moravě.
Do tradičního klání, které se koná ve spolupráci
s FC Vysočina Jihlava, nastoupilo 7 týmů. „B“
výběr skončil na 5. místě, první tým vybojoval
cenné 3. místo, když v malém finále porazil
žďárské fotbalisty rozdílem třídy. Celkovým
vítězem se stalo mužstvo FC Vysočina Jihlava,
které ve finále přehrálo tým z Velkého Meziříčí.
-mah-
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Komunitní dům pro seniory bude hotov na podzim
Stavba Komunitního domu je
zhruba v polovině.
Dům bude sloužit seniorům, kteří dávají přednost
životu v komunitě svých vrstevníků. Nájemníci
budou platit standardní nájem a budou si moci
objednat také výpomoc od Novoměstských so-

ciálních služeb. Zájemci o bydlení mohou své
žádosti posílat už od ledna 2017.
Komunitní dům pro seniory stojí na Žďárské
ulici naproti nemocnici. Vedení města rozhodlo
umístit ho do této lokality z několika důvodů.
Je blízko zdravotnickému zařízení, do centra
města také není daleko, pomalou chůzí lze na
Vratislavovo náměstí dojít za několik minut. Je

tu také obchod a dostatek zeleně. Budova zároveň
navazuje na bytovou zástavbu výše na kopci
a nenarušuje celkový charakter této části města.
V současné době je hotové druhé patro a některé
přípojky. Práce podle stavařů postupují dobře,
a je tedy předpoklad, že KODUS bude dostavěn
podle plánu, tedy na podzim 2017.
-kb-

Dvě desítky bytů zajistí pohodlné bydlení
V Komunitním domě pro seniory bude celkem 22
bytů. Byty, stejně jako celá budova, budou samozřejmě zcela bezbariérové.
„Prostory jsou koncipovány tak, aby se tam mohli
pohodlně pohybovat lidé i na vozíku,“ říká architekt Martin Zezula z ateliéru Santis. „Byty budou ve dvou velikostech, a to 1+kk 41 m² a 2+kk
45 m². Buď tedy pro jednotlivce, nebo páry. V bytech je větší a rozměrnější zádveří, větší koupelny
a s ohledem na sníženou pohyblivost jsou definované i pokoje a kuchyňky,“ vysvětluje Zezula.
Byt 1+kk je prostorná garsonka vhodná spíše pro
jednu osobu, její součástí je kuchyň a koupelna.
Tento byt má také k dispozici sklepní kóji. Druhou
variantou je byt pro dva lidi s obytnou kuchyní,
koupelnou a ložnicí, bez sklepní kóje. Větších bytů
bude v domě pět, menších sedmnáct.
V bytech nebude žádné zařízení ani nábytek,
ten si budou muset nájemníci zajistit. Stejné je to
10

i s kuchyňskou linkou. Na tu bude v bytě připravené pouze místo, samozřejmě se všemi vývody
a sítěmi. K dispozici budou také přípojky na kabelovou televizi a internet, konkrétní službu si budou
moci nájemníci samostatně sjednat s některou
z firem, které připojení poskytují.
Hlavní vchod do KODUSu bude směrem od
bytových domů výše na kopci. V přízemí budou
sklepní kóje, kam si budou moci nájemníci uložit
sezonní věci. Počítá se tu také se společenskou
místností pro cca 40 lidí. Ta je plánována jako průchozí s východem do zeleně na druhé straně domu.
„Ta místnost je koncipována jako prostor, kde se
mohou nájemníci setkávat. V dosahu budou toalety a místnost bude vybavena pro společenské účely,
například i malou kuchyňkou. Bude možné zde
pořádat nějaké kulturní akce, sledovat sportovní
přenosy v televizi a tak podobně. Místnost může
být i místem setkávání s rodinnými příslušníky,

protože samotné byty nejsou nijak velké,“ vysvětluje Zezula. Úložné prostory v podobě sklepních
kójí budou také na půdě.
Okolí Komunitního domu pracovníci osází
zelení. Na straně u hlavního vchodu směrem
po svahu nahoru budou místa k parkování
a kontejnery na odpad. U východu ze společenské
místnosti na druhé straně domu vznikne jakási relaxační zóna s lavičkami a altánkem. Byty
v přízemí budou mít také menší předzahrádky.
Přímo od východu ze společenské místnosti
v přízemí také povede pohodlný chodník k autobusové zastávce na Žďárské ulici. Za byt budou nájemníci platit standardní nájemné ve výši
57 Kč/ m² podlahové plochy bytu, k nájemnému
za plochu bytu se připočítává část nájemného za
sdílené prostory (společenská místnost apod.),
rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty.
-kbNOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

Komunitní dům pomůže mnoha
lidem
Rozhovor s ředitelkou Novoměstských sociálních zařízení Hanou
Janů
Komu je KODUS určen?
Je to Komunitní dům pro seniory. Je určen věkové
kategorii 60+ a předpokládá se, že v něm budou
bydlet lidé, kteří jsou soběstační. Pokud se jejich
zdravotní stav zhorší a budou potřebovat pomoc
další osoby, mohou tam žít za podpory terénní
služby. Terénní službu lze poskytovat i ve spolupráci s rodinou, přáteli i sousedy. Nebude se zde
poskytovat pobytová služba typu DPS Mitrov.
Mluvíte o terénní službě, co to vlastně je?
To je služba, v rámci které dochází naši pracovníci
za klientem do jeho bytu. To, s čím a jak klientovi
pomáháme, záleží na očekávání a přání zájemců
o službu a následně na individuální dohodě. Nejčastějším požadavkem je zajištění stravy. V současné době vozíme obědy z jídelny I.ZŠ, a tak je
zaručeno, že je to šetrná a zdravá strava. Je možné
zajistit diety z nemocniční jídelny. Tento typ úkonu probíhá také individuálně. Jídlo do bytu nejen
doneseme, ale také zkontrolujeme, že klient je
v pořádku, a pak záleží na klientovi, jaké úkony si
přeje poskytovat. Někomu jídlo pouze vyndáme
z termoportů, někomu pomůžeme s vlastním podáním jídla až po umytí a úklid nádobí.
Mezi sociální úkony, které pečovatelská služba
poskytuje, patří nákup, pomoc s ranní hygienou,

Chcete u nás
bydlet?
První nájemníky by mohl KODUS přivítat na začátku roku 2018.
Kdo bude chtít v KODUSu bydlet, musí vyplnit
příslušnou přihlášku, která bude od 31. 12. 2016
na podatelně městského úřadu a na internetových
stránkách města www.nmnm.cz. Přihlášku bude
nutné doručit na adresu Městského úřadu Nové
Město na Moravě (Vratislavovo nám. 103, 592 31
Nové Město na Moravě) od 2. 1. 2017 nejpozději
do 31. 3. 2017.
O tom, kdo místo v KODUSu získá, rozhodne
Rada města. Informace o přidělení bytů žadatelům sdělí nejpozději v květnu 2017. Samotné nájemní smlouvy budou uzavírány nejdříve v říjnu
2017 s předpokládaným začátkem pronájmu na
konci roku 2017, případně začátku roku 2018.
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

úklid domácnosti, dohled a tak dále. Škála služeb
je skutečně široká a vždy záleží na dohodě s klientem. Službu účtujeme podle počtu hodin strávených s klientem. Cena od 1. 1. 2017 je 95 Kč za
hod. V současné době takto pomáháme 151 lidem.
Terénní služba je dnes trend, protože umožňuje
lidem žít co nejdéle v jejich domácím prostředí.
Kdo je tedy ideálním nájemníkem KODUSu?
Může to být plně soběstačný člověk, samozřejmě
s tím, že pokud by se jeho zdravotní stav změnil,
může využívat výše uvedenou terénní službu.
KODUS je ale také řešením pro lidi, kteří hledají
menší byt.
Jak moc senioři v Novém Městě KODUS potřebují?
V minulosti jsme přijali velké množství žádostí od
lidí, kteří stárnou a chtějí si zabezpečit přijatelné
bydlení do budoucna. Bytový dům KODUS by
mohl přispět k řešení jejich situace.
Jak jste se podíleli na přípravě projektu? Bude
KODUS vyhovovat všem požadavkům?
Loni v srpnu jsem měla schůzku s panem architektem Zezulou, kterého jsem provedla po stávajícím
Domě s pečovatelskou službou a upozornila ho
na všechna specifika budovy. Projekt musel být
zpracován tak, aby splňoval kritéria dotačního
titulu. Věřím, že byty budou seniorům co nejlépe
vyhovovat.
-kb-

Do přihlášky bude nutné
vyplnit následující údaje:
- údaje o uchazeči / uchazečích
- specifikaci bytu, o který má uchazeč zájem,
a čísla dalších dvou náhradních bytů (schéma bytů
bude součástí zveřejněné dispozice s majetkem)
- údaje o další spolubydlící osobě, např. nezletilé
dítě, nebo osoba, která nesplňuje podmínky pro
uzavření smlouvy
- popis současných podmínek bydlení, zda
uchazeč uvolní jiný byt ve vlastnictví města
- informaci o jiných skutečnostech, které mohou
ovlivnit přidělení bytu
- kontakty pro účel oznámení výsledků
výběrového řízení
- potvrzení o příjmech za posledních 12
kalendářních měsíců musí uchazeč doložit až před
podpisem smlouvy
- datum a podpis uchazeče o byt
Bližší informace poskytne Městský úřad Nové
Město na Moravě, odbor správy majetku
města, 3. NP
Marcela Popelková, tel. 566 598 363
e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz
Ing. Radek Fila, tel. 566 598 360
e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz
Mgr. Zuzana Koudelová, tel. 566 598 361
e-mail : zuzana.koudelova@meu.nmnm.cz
V případě zájmu o bližší informace a pomoc
s vyplněním přihlášky nás neváhejte kontaktovat.

O bydlení v KODUSu se může ucházet
každý, kdo splní následující podmínky:
- Byty jsou určeny pro osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné
měsíční mzdy(cca 27 220 Kč) v případě jednočlenné domácnosti, nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné
domácnosti (cca 32 660 Kč).
- Město uzavře nájemní smlouvu s uchazečem o byt, tj. osobou z cílové skupiny, pouze tehdy, pokud tato
osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nebude mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit
i další člen domácnosti, který bude v bytě bydlet.
- Město nepožaduje před uzavřením nájemní smlouvy složení žádných finančních prostředků (jistota, dar
apod.).
- Město uzavře s uchazečem o byt, který je osobou z cílové skupiny, nájemní smlouvu k bytu v Komunitním
domě pro seniory na dobu 2 let. Pokud bude nájemce dodržovat podmínky nájemní smlouvy, bude
smlouva obnovována za stejných podmínek.
- Přihlášku může podat i zájemce, který nemá trvalý pobyt v Novém Městě na Moravě.
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SERVIS
Horácká galerie
Otevřeno každý všední den kromě pondělí a
státních svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 13 hodin a v neděli od 14 do 18
hodin.
Zároveň chceme upozornit, že ve dnech 2. - 12.1.
2017 bude galerie uzavřena. V případě zájmu
zejména z řad studentů, je nutné se telefonicky
objednat.
STÁLÉ A SEZONNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby Vincence Makovského
Krajinářská expozice
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jiří Stach – Natura Magica
(do 29. ledna 2017)
Antonín Kašpar – Strážci
(do 28. září 2017)
AKCE A VERNISÁŽE:
čtvrtek 12. ledna 2017 v 17:00
Hynek Luňák – Retrospektiva
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy
prací Hynka Luňáka. Tento umělec byl
úspěšným třebíčským technikem a konstruktérem, tvůrcem řady československých patentů. Jeho zaměstnání prolnulo i do Luňákovy
amatérské malby, za niž získal řadu ocenění
a v níž se od počátku projevovalo autorovo
výtvarné nadání. Výstava potrvá do 17. dubna
2017.
středa 25. ledna 2017 v 18:00
Janáčkovo kvarteto – Koncert k 50. výročí úmrtí
Vincence Makovského
Vstupné dobrovolné
čtvrtek 26. ledna 2017 v 16:00
Dětský ateliér – výstava prací
Zveme vás na vernisáž výstavy děl malých umělců, kteří navštěvují Dětský ateliér Horácké galerie. Tento kurz pro děti od 7 do 11 let probíhá každý čtvrtek pod vedením lektorů z Horácké galerie.
Během jednotlivých setkání si děti vyzkoušely
řadu výtvarných technik i uměleckých stylů.
Hlavním úkolem ateliéru je probudit v dětech
touhu po poznávání a tvoření. Žádné výtvarné
nadání není nutné, jen chuť zkusit něco nového.
Práce studentů Gymnázia Vincence Makovského
Studentská výstava k 50. výročí úmrtí V. Makovského, inspirovaná expozicí tohoto slavného
novoměstského rodáka, je umístěna v Horácké
galerii. Výstava je k vidění na zámecké chodbě.
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Významná výročí
2.1.1921 zemřel v Praze Josef Kalda
spisovatel, 95. výročí úmrtí (narozen 4.8.1871
v NMnM)
4.1.1846 narodil se v Jimramově Jan Karafiát
170. výročí narození (zemřel 31.1.1929 v Praze)
7.1.1891 narodil se v v NMnM prof. Josef Fiala
středoškolský profesor, autor prací o historii regionu, 125. výročí narození (zemřel 24.6.1968 v
NMnM)
20.1.1856 narodil se v Novém Jimramově ThDr. Robert Neuschl, docent teologie v Brně, 160. výročí
narození
22.1.1861 narodil se v Jimramově Jan Bukáček
právník, prezident Nejvyššího soudu, 155. výročí
narození
24.1.1871 narodil se ve Slavkovicích Karel Sáblík
senátor, odborník na zemědělství, 145. výročí
narození
24.1.1921 narodil se v NMnM Ing. Mirko Tulis
významný lyžařský činovník, 95. výročí narození
29.1.1891 narodil se v Hodíškově prof. Ing. Aleš Linsbauer
odborník na cukrovarnickou technologii, 125.
výročí narození (zemřel 1.8.1928 ve Švýcarsku)

Stomatologická pohotovost
1. 1. MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město
na Moravě, 739 093 334
7. 1.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
8.1.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
14.1. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
15.1.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
21.1.MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
22.1.MDDr. Zuzana Kopicová, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
28.1.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
29.1.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545

Městské lázně
1.1. Zavřeno
Od 2.1. běžný provoz
5.1. Z technických důvodů otevřeno do 18:00
7.1. Noční lázně
13.1. Sanitární den
28.1 Noční lázně
31.1. Po vysvědčení do lázní - sladká odměna
pro všechny školáky

Z matriky
narozené děti
21.10. Tereza Chalupová
18.11. Jolana Bábíková
21.11. Helena Fuksová
23.11. Alex Kikuš
25.11. Josef Rubín
26.11. Barbora Šanderová
3.12. Karolína Kučerová
jubilanti
1.1. Jiří Obšil
6.1. MUDr. Hana Bártová
14.1. Blažena Šedá
15.1. Doc. PhDr. Ivan Šmahel, CSc.
18.1. Marie Handschuhová
18.1. Zdeněk Albrecht
22.1. Josef Bláha
23.1. Vladimír Žák
24.1. Oldřich Pojezný
27.1. Emilie Růžičková
28.1. Ing. Zdeněk Komár
28.1. Pavla Stará

75 let
75 let
100 let
80 let
90 let
90 let
80 let
87 let
80 let
90 let
80 let
89 let

manželství
26.11. Ludmila Balážová, Ladislav Vinkler
úmrtí
17.11.
22.11.
27.11.
28.11.
4.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.

Stanislav Kopřiva
(NMnM1951)
Vladimír Havlík
(Maršovice 1935)
Mgr. Libuše Rousková (NMnM 1955)
Bohumila Kotovicová (Petrovice 1951)
Jiří Vydra
(NMnM 1946)
Josef Zajíček
(Radňovice 1947)
Josef Veselý
(NMnM1964)
Jaroslav Ondráček
(NMnM1946)
Olga Nezhybová
(NMnM 1936)

Klub seniorů
2.1. po Kavárnička – vítáme nový rok 2017
Jídelna DPS 15:00–17:00
9.1. po Nahlédnutí do kronik Klubu seniorů od
založení v r. 1987. Jídelna DPS 15:00–17:00
16.1. po Slavíme významné životní jubileum, hraje
V. Svoboda. Jídelna DPS 15:00–17:00
19.1. čt Divadlo Manželský čtyřúhelník
KD 19:00-21:30
23.1. po Bowling Penzion Vrchovina 14:00–15:30
30.1. po Beseda s V. Staňkovou o řeckých ostrovech. Jídelna DPS 15:00–17:00

Přejeme vám vše nejlepší do nového
roku 2017. Hodně úspěchů, zdraví,
pohody a příjemné čtení zpravodaje
Novoměstsko.

Vaše redakce
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SERVIS
Minibazar
Pronajmu byt 1+1 v NMnM, koupelna a kuchyň po rekonstrukci. Byt je částečně vybaven,
kuchyň nové spotřebiče + jíd. kout, koupelna
včetně automatické pračky. Výtah, sklep. Kauce
1 nájem. Volný od 1. 11. 2016. Nájem: 6 500/
měs./včetně poplatků. SMS na 739 322 941
Vypomohu starším lidem s úklidem, nákupy,
případně i krátkodobě pohlídám.
Tel.: 731 859 840
Koupíme k vlastnímu bydlení byt na ulici Budovatelů, nebo v lokalitě „pod nemocnicí“ v
NMnM. Prosím nabídněte, RK nevolat. Tel.:
601 570 730
Sběratel koupí obraz krajiny z Vysočiny od malířů Jambor, Blažíček, Lacina, Jíra J., Lukášek. Plastiku bronz od Štursy, Zoubka i jiné.
Nabídněte. Pouze čestné jednání. Vaši cenu respektuji. S překupníky nejednám. Ohodnotím.
Tel.: 777 757 500.
Koupím zahradu, rybník, zemědělskou půdu,
louku v okolí NMnM. Zlaté mince, zbraně

chladné, vyznamenání 2. svět. válka, nálezy z
půdy. Čestné jednání. Tel.: 777 757 500
Pronajmu byt 1+1 v NMnM na ulici Budovatelů, s ložnicí, kauce nutná. Volný od 1. 2. 2017.
Tel.: 721 517 372
Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk, může být i po
rekonstrukci, v lokalitě NMnM. Platíme v hotovosti do 1 300 000 Kč. Spěchá!
Tel.: 721 485 518 Adéla a Honza
Prodám byt 2+1 v NMnM k 1. 4. 2017, garáž,
zahrádku s chatkou. Tel.: 605 590 889
Prodám byt 2+1 s balkonem po rekonstrukci na
ulici Luční v NMnM. Tel.: 728 919 474
Hledám pronájem bytu pro jednu osobu 1+1,
1+kk, 1+0, samostatný, nebo v rodinném
domku. Tel.: 736 798 833
Prodám podkrovní byt 2+1 v Novém Městě
na Moravě, ulice Mírová (rok výstavby 1998).
Plocha bytu je 52 m² + 7 m² sklep + 22,8 m²
půdní prostor vhodný pro vestavbu a propojení
s bytem. Byt je v osobním vlastnictví. Nízké ná-

Poděkování

Mateřské centrum Lístek

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým a
bývalým kolegům ze ZŠ Sněžné a Dolní Rožínka,
kteří se ve dne 2. prosince přišli rozloučit s paní
Mgr. Libuší Rouskovou. Poděkování patří také
panu Kopáčkovi, Havránkovi a Bartošovi za důstojný průběh rozloučení. Manžel s rodinou.

Pondělky – otevřené herny s volným programem
od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
3.1. Keramika s Álou, vede Alena Klimešová
10.1. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová
17.1. Hrajeme si s Peťou, vede Petra Čejková
24.1. Divadélko s Jarkou, vede Jarka Kaštánková
Čtvrtky – 12., 19., 26., ledna s metodicky zpracovaným programem Trdlohrátky, vede Martina
Vejpustková
1. skupina: pro děti od 4 – 18 měsíců,
začátek v 8:30
2. skupina: pro děti od 18 – 36 měsíců,
začátek v 10:00
Pokud budete mít zájem, přihlaste se na e-mail trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel. 605 876
601. Počet míst je omezen.

Vzpomínka
Dne 25. prosince by se
dožil 40 let pan Radek
Klíma z Nového Města na
Moravě. 5. ledna to bude
6 let. S láskou vzpomínají
rodiče a rodina.

Vzpomínka
Byl tomu již rok, kdy nás
po dlouhé a těžké nemoci
opustil manžel, tatínek
a dědeček Ing. Jaromír
Brett. Neuplyne den,
abychom na něj nevzpomněli. Zůstává navždy
v našich srdcích. Děkujeme všem, kteří mu
věnovali malou vzpomínku. Manželka a dcery
s rodinami
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

klady na bydlení. Stav bytu je dobrý, bez nutných
investic. Volné ihned po zaplacení. Bezproblémové parkování před domem. RK nevolat. Cena
1 495 000 Kč (při rychlé platbě sleva možná).
Tel.: 722 611 611
Prodám český česnek Modrý paličák a cibuli na
uskladnění. Tel.:720 102 472
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé.
Tel.: 720 243 863
Doučím německý jazyk žáky, studenty i dospělé
v NMnM - docházím. Tel.: 732 836 943

Horácké muzeum 2017
Od 16. ledna do 12. února bude Horácké
muzeum pro veřejnost z provozních důvodů
uzavřeno. Z důvodu práce v depozitářích se
do konce dubna omezí i provoz kanceláře
muzea. Badatelským dnem bude vždy pondělí, kancelář pro badatele bude otevřena od
8:00 do 16:00, v ostatní dny pouze po předchozí domluvě. IC bude otevřeno beze změn.

Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl ti
čas. Jen velkou bolest zanechala jsi v nás.
Dne 22. prosince 2016
uplynulo 6 let od úmrtí
paní Marie Němečkové z
Nového Města na Moravě.
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Lenka,
syn Jiří s rodinou.

Sledujte nmnm.cz

Úspěšný vstup do
nového roku, hodně
dobrých myšlenek,
mnoho chuti do práce
a pevné zdraví přejí
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KULTURA

Vzpomínka na Radima Hladíka
Rozhovor s Radimem Hladíkem vznikl po jeho koncertě v Novém Městě na Moravě. Text od té doby ležel
v redakčním šuplíku a měli jsme v plánu zveřejnit ho
při nějakém dalším Hladíkově vystoupení v Novém
Městě. To se bohužel neuskuteční, protože Radim
Hladík zemřel 4. 12. Rozhovor jsme se proto rozhodli otisknout nyní jako vzpomínku na skvělého
hudebníka.
Jste považován ze nejlepšího českého kytaristu.
Souhlasíte s tím?
Hudba naštěstí není sport, takže se nedá měřit.
Nelze dělat žebříčky a tvrdit, že ten a ten je nejlepší. Každý jsme dobrý v tom svém. Každý z nás
je originál. Já neumím hrát jako někdo a někdo
zas neumí hrát jako já. Tak je to spravedlivé a tak
je to správně.
Jak moc musí tak zkušený hudebník jako vy
cvičit?
Protože už hraju velmi dlouho, tak mé
ruce jsou takové opotřebované. Proto musím vlastně hrát pořád. Když bych je nechal
moc odpočinout, tak už se těžko rozhýbou.
Máte se stále co učit?
Samozřejmě, proto já neučím. Často za mnou chodí lidé, kteří chtějí, abych je vyučoval. Já jim ale
odpovídám, že nemůžu. Musím totiž ještě pořád
učit sám sebe.
A co ještě neumíte? Inspirují vás jiní kytaristé,
nebo vymýšlíte své vlastní postupy a techniky?
Kopírováním ostatních si projde každý v mládí.
I já jsem to tak dělal. Potom mi ale došlo, že daleko
lepší je být tím originálem, čili snažit se nekopírovat. Ale je pochopitelné, že tím, jak se hudba
vyvíjí, tak různé podněty vstřebávám i zvenčí. Když
jsou dobré, tak je přijmu a opět je vypustím do
světa tím, jak hraju.
Kde jste se učil hrát na kytaru? Předpokládám,
že v 60. letech nebylo možné brát u někoho
hodiny hry na elektrickou kytaru.
Začínal jsem jako každý - hraním u táboráku.
Měl jsem ale skvělého dědu, a když jsem začal
projevovat hudební sklony, tak mě okamžitě chytil
za rameno a odtáhl do hudební školy. Můj první

profesor byl pan Schelinger,
což byl otec zpěváka Jiřího
Schelingera. S ním jsem
vstoupil do světa vážné hudby.
Později jsem udělal zkoušky
na hudební konzervatoř. Jenže
už v prvním ročníku se mi povedlo dostat se k bigbítu a začal jsem hrát v kapele Komety.
A tak se mi s tím konzervatoř
začala křížit. Dopadlo to tak,
že mě už v druhém ročníku vyhodili. Ale jsem rád, že mám
klasický základ.
Myslíte si, že je pro muzikanta důležité mít klasické hudební vzdělání?
Já jsem přesvědčen, že ano. Mám teorii, že elektrická kytara sama o sobě nepomůže. Tón musí
nejdříve vzniknout v hlavě a pak ho musí vytvořit
prsty. Teprve potom ho elektrická kytara pošle dál.
To je důležité si uvědomit.
Není neobvyklé, že vynikající světoví kytaristé
mají velkou sbírku elektrických kytar a často je
při hraní střídají. Proč to dělají? Je to skutečně
tak, že i každá elektrická kytara má jiný zvuk,
nebo tón ovlivňují spíše přístroje, do kterých
je zapojena?
Obojí má samozřejmě na výsledku svůj podíl. Je ale
pravda, že každá kytara má svůj zvuk. Největší část
svého života jsem hrál na černého Gibsona. Vlastním ho od roku 1970, ale ta kytara samotná je ještě
starší. Naopak Fendery (jeden z klasických typů
elektrických kytar pojmenovaný po jeho výrobci)
jsem vždycky nesnášel. Potom se to ale nějak zlomilo a jednoho Fendera jsem si pořídil. Používám
ho, když hrajeme v takové akustické sestavě. Ta
kytara má totiž barevnější zvuk. V podstatě tedy
hraju na dvě kytary. Na koncertě ale používám
vždy pouze jednu z nich.
Kdo je váš oblíbený kytarista?
Těch je hrozně moc. Mám rád samozřejmě ty staré
klasiky. Třeba Jimmy Hendrix pro mě byl naprosto

Novoroční benefiční koncert
8. 1. 2017 od 17:00 se v evangelickém kostele
v Novém Městě koná benefice pěveckých sborů.
V posledních dvou letech vznikly v Novém Městě
dva nové pěvecké sbory, které nyní přichází
s prvním společným koncertem.
Jako první byl založen mužský pěvecký sbor
Novocantus, který funguje pod vedením sbormistra F. Ostrého. Jeho celoroční repertoár je
zaměřen především na starou českou duchovní
tvorbu, ale najde se prostor například i na světské sbory Leoše Janáčka.
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Jen o málo později vznikl Ženský smíšený
sbor pod vedením J. Kabrdové a P. Haluzy. I tento sbor zpívá především duchovní skladby, například známou Truvérskou mši Petra Ebena,
ale i renesanční písně a tradicionály.
Výtěžek z dobrovolného vstupného ze
společného koncertu bude rozdělen mezi tři
neziskové organizace: Lékaři bez hranic, Diakonie ČCE Rolnička a Úsměváčci. Všichni jste
srdečně zváni. 
Martin Popel

zlomový, podle mě totiž osvobodil hudbu. Ze současníků mám rád například Jeffa Becka. Dobrých
kytaristů je ale milion. Dneska umějí hrát všichni.
Jaký je z vašeho pohledu rozdíl hrát v kapele
v 60. letech a dnes?
Tenkrát bylo všechno poprvé. Museli jsme si sami
vyzkoušet, na jaký hrát aparát, jaké použít struny,
jaký kabel. Neměli jsme vůbec styk s vnějším světem, nebylo video, nebyla zahraniční televize. Jen
jsme občas slyšeli nějakou písničku v rádiu, která
se nám líbila, a museli jsme sami přijít na to, jak to
hrají a na co. Dnešní generace má úplně jiné podmínky, každý už přesně ví, jak a na co hrát. Informace, různé návody jsou velmi snadno dostupné.
Otázka „jak“ je dneska vyřešená. Problém ale nastává jinde. Důležité je, jak ty znalosti hráči zužitkují, jde o to, „co“ hrají. To samozřejmě platilo
tehdy a platí to i dnes.
Když jste na pódiu s Blue Effectem, cítíte nostalgii, nebo je vám jedno, jaký je rok, a prostě
hrajete?
My jsme v kapele všichni tak trochu sobci. Každý
hraje v podstatě za sebe a pro sebe. Musím ale říct,
že jsme nejspokojenější za celou dobu, co Blue
Effect existuje. (Od roku 1968 - pozn. red.) Je to
tím, že hrajeme, jak chceme. 
-kb-

SFK Vrchovina zve na ples
Ten se koná v pátek 27. 1. od 20:00 v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě.
Těšit se můžete nejen na naše fotbalisty, ale
také na bohaté občerstvení a tombolu.

Tři kříže

24.1. od 15:00 vás zveme do KD na prezentaci návrhů studentů Mendelovy univerzity na
revitalizaci lokality Tři kříže.
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Yusra plave o život
Beseda o slavném rozhlasovém dokumentu
se koná v pátek 27. ledna 2017 od 18:00 v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě.
O cestě syrské uprchlice z Damašku do olympijského Ria přijedou v pátek 27. ledna do novoměstského kulturního domu vyprávět novinářky
Magdalena Sodomková a Brit Jensen, autorky
stejnojmenného rozhlasového dokumentu, který
od Českého rozhlasu převzala a odvysílala i britská stanice BBC.
Osmnáctiletá Yusra společně se sestrou odešly
ze Sýrie tzv. „balkánskou cestou“. Když se přeplněná loď pašeráků dostala do nesnází, skočila do vody a plavala tři a půl hodiny k řeckým
břehům.
Na srbsko-maďarských hranicích je potkala
novinářka Magdalena Sodomková a začala
s nimi na jejich cestě natáčet. Až v Berlíně zjistila, že Yusra je známá plavkyně ze Sýrie, kterou

Mezinárodní olympijský výbor navrhl do týmu
uprchlíků na letní olympiádu do Ria, kam nakonec Yusra odcestovala.
Na úvod besedy uslyšíme první díl rozhlasového

dokumentu, promítneme si fotografie dokumentující cestu Yusry a její sestry a poslechneme vyprávění obou novinářek nejen o tomto příběhu.

Martin Popel

Halina Pawlowská přijede do Nového Města

Žena, která je mezi českými celebritami nepřehlédnutelná, vás pobaví v kulturním domě 14. února
od 19:00.
V Novém Městě na Moravě vystoupí s pořa-

dem „Chuť do života“ aneb o vzrušení, lásce,
katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují,
abychom se jim společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno je putna, když nám
chutná…
Nejprodávanější česká scénáristka, moderátorka a publicistka se narodila v Praze jako jediná
dcera ukrajinského emigračního básníka Vasila
Kločuraka, který pocházel z Podkarpatské Rusi.
Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU.
V roce 1988 začala pracovat v oblasti zábavy v Československé televizi, později se věnovala novinám
a publicistice. Od roku 1991 pracovala ve společenské a kulturní rubrice deníku Metropolitan,
potom v deníku Telegraf, kde se stala v roce 1993
zástupkyní šéfredaktora. V 90. letech moderovala
TV pořady Zanzibar (cestopisný) a V žitě (později Žito) – týdeník složený ze společenských reportáží. Právě díky této zkušenosti byla zahraničním

Dětský ateliér finišuje
Blíží se konec prvního cyklu výtvarných dílen
pro děti, které pořádá Horácká galerie. Během
patnácti kurzů si mohli malí umělci vyzkoušet
výrobu pravěkých figurek, egyptských mumií či
středověkou vitráž a naučili se i různé grafické
techniky. Chybět nesměly ani malířské směry od
impresionismu až po současné umění. V jednom z
kurzů si dokonce vyzkoušeli výrobu animovaného
filmu formou ploškové animace. Z každého dne
tohoto workshopu tak vzešlo několik zajímavých
prací, včetně animovaného filmu, které budete
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

moci zhlédnout v Malé galerii. Jejich vernisáž
proběhne 26. ledna 2017 v 16: hodin.
Hned následující týden začíná druhý cyklus,
ve kterém děti čekají další zajímavá setkání s
uměním. Tentokrát zabrousíme více do hloubky
jednotlivých slohových epoch. Ani tentokrát nezapomeneme vyzkoušet techniky, jako je smalt, koláž či výroba a animace loutek podle Jiřího Trnky.
Do druhého cyklu můžete přihlašovat své ratolesti
do 2. února 2017. Informace můžete získat po
vernisáži nebo na www.horackagalerie.cz.  -red-

investorem vybrána za šéfredaktorku tehdy nově
vzniklého společenského týdeníku Story, který
vedla sedm let. Po sedmi letech Story opustila
a založila vlastní časopis Šťastný Jim, který vedla do roku 2005, kdy se časopisu přestalo dařit
a převzalo jej nakladatelství Bauer Media. Vydávání časopisu Šťastný Jim bylo zastaveno v roce
2009. V letech 2004–2005 vydávala časopis Halina
TD, později Halina. V roce 2006 založila nový časopis Glanc.
Za svoji literární a jinou činnost obdržela
řadu ocenění, v roce 1994 Českého lva v kategorii Nejlepší scénář za film „Díky za každé
nové ráno“ a dvakrát po sobě televizní ocenění TýTý – Pořad roku za talk show „Banánové rybičky“, kterou Česká televize vysílala od roku 1999 do
Vánoc 2007. V roce 2010 začala moderovat svoji
novou talk show s názvem Mamba show. 
-kb-

Kouzelný karneval

Veselá zábava čeká vaše děti 5. 2. od 17:00 v
kulturním domě.
Zábavný animační pořad pro kluky a holky, ve
kterém se ocitneme v pohádkové říši, ale tak
nějak trošku popleteně. Společně s kouzelným
Jirkou a jeho kamarádkami Jájou a Pájou se
během 120minutové show budeme snažit dát
všechny pohádky do pořádku. A určitě si u toho
užijeme společně opět mnoho legrace. Čekají
nás soutěže, nové tanečky a kouzla.
Vstupné 50 Kč 
-red-
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Zmizelé Nové Město
Josef Kaštánek, pán z Horního dvora
a smetí (tenkrát se nic jiného nevyhazovalo). Do té doby se občané
města zbavovali odpadu tak, jak
každý uměl. Odvoz popela a smetí
byl tehdy zadán za roční paušál jedinému uchazeči Josefu Kaštánkovi,
který byl povinen jednou za čtrnáct
dní popel a smetí z každého domu
odvézt. To bylo něco! On sám byl,
jak se říkalo, „huba nevymáchaná“
a jeho jízdy městem budily zasloužilou pozornost. Hlasitě se zdravil
s kolemjdoucími a chrlil průpovídky.
S oblibou si vybíral manželky tehdejších celebrit, které zdravil: „Dobrý Týden před slavností prošel Novým Městem zvací průvod. Vůz
den, paní inženýrová (doktorová, ře- s dámskou kapelou kočíruje Josef Kaštánek s dmoucími se
silikony.
ditelová), ať žije Stalin a Čurčil!“ Není
Josef Kaštánek, majitel a sídelní pán Hornípak divu, že když se na ulici objevil
ho dvora, patřil k nepřehlédnutelným postavám
Kaštánek s povozem, nastal poplach a manželky
demokratickému zřízení.
Nového Města. Narodil se v Novém Městě na Mocelebrit mizely z ulic.
„Vítězství pracujícího lidu“ v únoru 1948 způravě 31. 8. 1909. Jeho rodiče byli zemědělci a v roce
Ve svých hláškách byl aktuální. V době, kdy
sobilo, že se díky nucenému nájmu stal Josef
1928 koupili v dražbě Horní dvůr, kde hospodařili.
se válčilo v Koreji, jednou táhl přes město jakýsi
Kaštánek dvacetihektarovým sedlákem, kulaPo nich pokračoval v hospodaření on sám. Díky své
vrak zemědělského stroje, který měl připoutaný
kem. Zůstával ale stále svůj a servítky si nebral.
povaze se po roce 1948 často dostával do konfliktů
za vozem. Na pozdravy známých hulákal: „Jedu
Na hospodářském družstvu (výkupu) se sídlem na
s tehdejší mocí. V rámci vyšetřování trestného
Halině se střídali správci v pořadí pan Smetana, po
z Kóreje a tákhle sem dopad!“
činu jím v roce 1956 spáchaného, sepsala vyšetJednou takhle na své objížďce potkal sedláka
něm pan Mlíko a potom soudruh Břečka (pozdější
Žáka. Co Žák vezl do výkupu jako dodávku, si už
předseda MNV). Kaštánkova reakce na tehdejší
řovací skupina VB okresního oddělení MV Žďár
nad Sázavou zprávu o jeho pověsti.
změny se stala proslulou. Prohlašoval: „Tak to vedem čím dál líp.
„Obviněný Josef Kaštánek pochází
Prvně jsme tu měli smetanu, pak
z rodiny středního zemědělce a sám
od svého mládí pracoval u rodičů, při
mlíko, teď je tu břečka a pak přijde…!“ Jeho nevymáchaná huba
zemědělství. Mimo jiné pracoval jako
stolařský dělník, kterému řemeslu se
přitahovala problémy. V roce 1953
vyučil. Po rodičích převzal hospodářmu okresní soud napařil pokutu
ství o výměře 6 ha pozemků, na kterých
500 Kčs za napadení druhé osoby.
hospodařil do roku 1945. Od té doby
Z dalšího konfliktu s místní mocí,
převzal od občanů, kteří odešli do pokterý skončil před soudem, se mi
hraničí, a dále pak pole jako nucený
dostal do rukou rozsudek, pojďme
nájem od MNV v Novém Městě na
se do něj začíst!
Na jaře roku 1956 měl Josef
Mor., takže pracuje již několik roků
na výměře 20 ha zemědělské půdy. Je
Kaštánek skluzy v dodávkách
dosti prudké a hádavé povahy a byl pro
živočišných produktů i v polních
napadení druhé osoby již jedenkráte
pracích, proto byl dne 31. května
trestán. Dodávkové úkoly v rostlinné
pozván do rady MNV k pohovoru
výrobě vždy splnil, pouze v živočišné
a současně měl i nahlásit osevní
Průvod před sokolovnou 28. 7. 1957 směřuje na hřiště. Vozatajem je Jan
výrobě váznul. Jinak dodávky se snažil
plochy jednotlivých plodin. On
Lorenc, Novoměšťákům též známý jako „Šemík“.
plnit. Není a nebyl organisován v žádné
se ale nedostavil! Ráno 2. červpolitické straně, veřejného života se nena 1956 ho potkal na náměstí
zúčastňuje. Vzhledem k jeho výrokům lze míti za
nikdo nevybavuje, zato v paměti uvízla Kaštánkova
tajemník MNV František Skalník a požádal ho,
hláška: „Nech to holkám do výbavy, ať se přikrejaby se dostavil do úřadovny MNV a zaseté ploto, že nemá kladný poměr k dnešnímu lid. dem.
ou Rudým právem!“ Své hlášky přímo vyřvával
chy ohlásil. Jinak že musí oznámit Okresnímu
zřízení.“
a lidé zase dělali, jako že nevidí a neslyší, aby snad
národnímu výboru ve Žďáře nad Sázavou, že odV roce 1947 tehdejší MNV (Místní národní výnemuseli svědčit o jeho poklescích proti lidově
mítá splnit zákonnou ohlašovací povinnost. Nato
bor) rozhodl, že se město postará o odvoz popela
22
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začal Josef Kaštánek hlasitě nadávat: „Nestačím
na Vás dělat, je Vás všady moře, že i v Rudým
právu o tom píší, byl by už jednou čas, aby všechny lumpy z ministerstva i vás tady dole vyházeli,
aby už byl pokoj.“ Kolemjdoucí občané se nad
jeho výroky prý pozastavovali (spíš utíkali z doslechu). Na výzvu tajemníka Skalníka odešli do
kanceláře MNV, kde pan Kaštánek v urážkách
pokračoval. Po napomenutí předsedou MNV
Josefem Břečkou, aby nekřičel a jednal slušně,
prohlásil: „Ty jsi mě stejně okradl ve výkupním
závodu, máš to u mě schované. V Novém Městě
nemáš domovské právo.“ Podle protokolu: „…
dále křičel, že je patří všechny vyházet, že na ně
stejně dojde. Podobnými výroky se vyjadřuje téměř
pokaždé, když je vyzýván, aby plnil své občanské
povinnosti samostatného zemědělce. V kanceláři
MNV bylo při křiku obviněného mnoho zemědělců
a jeho výroky slyšelo mnoho lidí. Mnozí zemědělci
poukazují na to, že obviněnému se nemůže nic
stát, že i když se nechová jako řádný občan, tak mu
snad funkcionáři MNV dokonce nadržují. Značná
společenská nebezpečnost výroků obviněného vyplynula z vyjádření předsedy MNV Josefa Břečky,
protože urážky byly proneseny těsně před celostátní konferencí KSČ. Někteří zemědělci totiž nemají
kladný poměr k budování socialismu a počítají

ského kulturního léta se
pořádal sjezd abiturientů,
rodáků a přátel Nového
Města a součástí byl průvod
městem. Byl to takový skoro
majálesový průvod. V průvodu nebyli jen studenti,
ale i odrostlejší „mládež“
a mezi nimi nemohl chybět
Josef Kaštánek se svými
kumpány. Na přiloženém
obrázku z průvodu je vůz
s dámskou kapelou, takový
předobraz filmu „Někdo to
rád horké“. Vnadná dáma
v popředí s opratěmi v ruce
je Josef Kaštánek, basistka
vzadu je František Liedermann, harmonikářka v poJosef Kaštánek přehlíží spoušť způsobenou 28. května 1958 vichřicí.
předí je Oldřich Mička,
manželkou, které říkal panímáma. Později si do
houslistka Čestmír Zelený
a všechny našminkoval Emil Srnský. Tahle parta
domácnosti ještě přivedl druhou ženu, které říkal
držela pohromadě a společně podnikli řadu akcí.
komtesa. V dnešní době, kdy je institut manželPořádali zájezdy po okolí i po republice a jednou
ství odmítán, se už nad takovým uspořádáním
vyrazili i na zájezd do Sovětského svazu. Byli
rodiny málokdo pozastaví. Tenkrát se na to hleděv Soči u moře a pak ještě navštívili Moskvu.
lo jinak a Josef Kaštánek byl v tomto ohledu průTuhle zkušenost dával pan Kaštánek rád najevo.
kopníkem. Jako pán z Horního dvora se zval též
dvořan a měl komtesu a panímámu. Panímáma
byla na práci a starala se o hospodářství, domácí
zvířectvo a drůbež a komtesa byla na reprezentaci, chodila s ním do společnosti. A protože to
byl Kaštánek, nikdo se už nad tím nepozastavil.
Jedna památka se na Josefa Kaštánka uchovala
dodnes. Je to ulice Veslařská, respektive její název. Za předsedy MNV Josefa Břečky začínala
nad Klečkovským rybníkem výstavba rodinných
domků a rýsovala se tu nová ulice. Kaštan měl
hned jasno, když tam staví ti, co jsou u vesla,
měla by to být ulice Veslařská. Název byl vše
obecně přijat, protože pan Kaštánek mohl vylézt
i s větší hovadinou. Od té doby tu tedy máme
ulici Veslařskou.
V roce 1955 začal katolický farář Metoděj Kotík pořizovat na kostel nové zvony, z původních
zbyl po válce jen jeden. Prvně přišly na nádraží
dva největší, sv. Kunhuta 2 200 kg a sv. Petr 1 050
Rozverný Josef Kaštánek, v pozadí uprostřed „komtesa“.
kg. K převozu zvonů byl zjednán pan Kaštánek,
který tehdy i povozničil. Za odvoz nic nechtěl,
Když chtěl podpořit váhu svých slov, prohlásil:
ve zvrat poměrů u nás zpět ke zvlčilému systému
ale přál si, aby až umře, mu ty zvony zazvonily.
Odvoz se ještě dvakrát opakoval, v roce 1956
„Byl’s v Rusku, viděl’s Lenina? Já jsem tam byl
kapitalistickému.“
a tu lišku ryšavou jsem viděl!“ U kremelské zdi se
přišel ještě zvon Pavel 950 kg a v roce 1958 VácPři výměře trestu přihlédl soud k míře zavinění
a k rozčilení, které vyplývalo z jeho prchlivosti.
mu prý podařila velká taškařice. Že je svět malý,
lav 300 kg. Josef Kaštánek, věrný svému slovu,
Protože se podmíněné tresty, kterými byl již dříve
to už všichni víme. Přesvědčil se o tom i jeden
pokaždé posloužil odvozem. Když na sklonku
potrestán, minuly výchovným účinkem, obdržel
z předních novoměstských soudruhů Leopold
života tvrdil, že zemře jak Brežněv, nikdo mu
trest odnětí svobody na šest týdnů nepodmíněně.
Novák, který byl shodou okolností tou dobou také
nevěřil, všichni to považovali za jeden z jeho
Trest si odseděl v jihlavské věznici. V roce 1958
v SSSR na zájezdu, a Josef Kaštánek ho zahlédl
„výšplechtů“. Jenže on slovo splnil! Brežněv
svůj boj vzdal a vstoupil do JZD.
u hrobu Nikity Sergejeviče Chruščeva. To bylo
zemřel 10. listopadu 1982 a ve stejný den odešel
Co se týkalo nějaké taškařice, legrace nebo
něco pro Kaštana! Nenápadně se k němu přiblížil
na věčnost i Josef Kaštánek. A tak evangelíku
srandy, byl Josef Kaštánek vždy nápomocen.
a prohlásil: „Zděs NKVD, pajditě sa mnoj!“ Pak
Kaštánkovi zvonili katolíci i evangelíci hranu
V roce 1957 mezi 25. a 28. červnem zavanula
s gustem dával k dobru, co vše se dotyčnému
a zvony obou kostelů ho doprovodily i na jeho
Novým Městem jakýmsi nedopatřením atmov úleku přihodilo.
poslední cestě na evangelický hřbitov. Podle
sféra někdejších majálesů. V rámci NovoměstNa Horním dvoře žil Kaštan se svou zákonitou
vyprávění pamětníků napsal Jaromír Černý
NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017
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Bude mě živit sezení u počítače,
říká úspěšný student BIGY
Biskupské gymnázium ve Žďáře
nad Sázavou se dlouhodobě věnuje nadaným, motivovaným a
cílevědomým studentům. Nabízí
jim řadu aktivit, které jsou jedinečnou příležitostí, jak se připravit na studium na univerzitě
doma nebo za hranicemi.
Jedním z takových studentů je Lukáš Zrzavý, student 5. ročníku osmiletého gymnázia, který se nedávno
vrátil z pobytu v USA. Lukáše jsme
požádali, aby o svých studijních plánech řekl několik slov.
„Už když jsem nastupoval před
pěti lety na Bigy,
y, měl
jsem
poměrněě
jasno, jakým obo-rům se budu vě-novat. Zajímám see
totiž o programo-vání. Už v sekunděě jsem
se přihlásil do on-line
kurzů,
n-line
l
k ů které
k
pro studenty organizuje Johns Hopkins University v USA. Naše gymnázium je spolupracující školou, takže
jsem velmi pohodlně získal všechny
potřebné informace a přihlásil se do
kurzu matematiky. Ten jsem úspěšně dokončil, a protože se mi způsob
výuky líbil, v tercii jsem se přihlásil ke
kurzu dalšímu. Oba kurzy mi přinesly hodně informací, ale především
jsem se naučil používat anglické
názvosloví. Obrovskou výhodu jsem
pak měl, když jsme se na Bigy učili
matematiku anglicky. Ostatní se mu-

seli pojmy učit, já jsem měl v tomhle ohledu náskok. Ve škole jsem
chodil do kroužku programování, a
tak jsem se v kvartě přihlásil do náročnějšího AP kurzu Úvod do Javy.
Vloni jsem se dostal do kurzu Programování Lego robotů v LabView na
Technické univerzitě Liberci. Zpracoval jsem závěrečný projekt Segway, který jsem musel obhájit před
komisí. Letos o víkendech studuji na
pražské Unicorn College programování. U toho bych chtěl zůstat i na vysoké škole. Mám velké štěstí, že mě
v mých aktivitách podporují rodiče
ochotní se mnou do
a jsou o
Prahy jezdit.“
Když ze sebe Lukáš vychrlil všechno,
čemu se věnuje, zajjímalo nás, jestli má
čas takéé na něco jiného než
programování a jestli zvládá běžna programová
né učivo ve škole.
„Je pravda, že moc volného času
nemám, ale naučil jsem se si organizovat den tak, abych stíhal všechno,
co potřebuji. Takže si občas můžu
s kamarády z „orelské ligy“ zahrát
florbal nebo pomůžu doma, mám
totiž tři sourozence. Také hraji na kytaru, rád poslouchám muziku a věnuji se „svícení“. Toho využívám třeba
na večerech chval, kam docházím se
svými kamarády. Ve škole se snažím
všechno mít včas, a když to náhodou nestihnu, vyučující mi vycházejí

vstříc a vždycky se nějak domluvíme,
podporují mě.“
Naše poslední otázka směřovala k Lukášově pobytu v USA: „Je
pravda, že letošní podzim na Bigy
byl nabitý mnoha různými akcemi.
K těm nejzajímavějším určitě patřily
obě zahraniční cesty, kterých jsem
se zúčastnil. Na konci září jsme byli
se spolužáky ve Španělsku a v Monaku a před dvěma týdny jsme se
vrátili z úžasné třítýdenní cesty do
USA. Dostali jsme se do Salemu,
hlavního města Oregonu, a do New
Yorku. V Salemu jsme byli na stáži

v jedné z nejlepších tamějších škol,
v Blanchet Catholic School. Líbil se
mi jejich vzdělávací systém, který
umožňuje každému, aby studoval,
co ho baví. Takže třeba kluk stejně
starý jako já, studoval matematiku
společně s maturanty. Jsem moc
rád, že jsem možnost letět do Států
dostal, byla to opravdu ohromná životní zkušenost.“
Lukášovi děkujeme za milé povídání a držíme palce, aby ve svém
úsilí vytrval a dál studoval se stejným
nasazením jako v současnosti!
www.bigyzr.cz

Náš student na stáži pod michelinskou hvězdou u Romana Pauluse
Cesta k úspěchu bývá klikatá a nelehká. Zastávky na ní se jmenují
odříkání, netrpělivost, pokusy a
omyly. Ovšem někdy nemusí být
dlouhá. Stačí využít příležitost. A
Jirka nezaváhal. Dokázal uspět
v náročném a několikastupňovém
výběrovém řízení na stáž v pětihvězdičkovém luxusním podniku
Radisson Blu Alcron Hotel v Praze.
Tuto jedinečnou příležitost, která byla nabídnuta Střední škole
gastronomické Adolpha Kolpinga,
náš student s nadšením využil, a
mohl tak prožít neopakovatelných
čtrnáct dní po boku věhlasného
šéfkuchaře Romana Pauluse a učit
se od něj.
Jirka se tedy sbalil a jel „na zkušenou“. Dva týdny pracoval v jedinečném prostředí mezinárodního
hotelu a získával profesní poznatky
od nejlepších mistrů gastronomického oboru. Působil na dvou pracovištích hotelu - v restauraci Alcron
a v restauraci La Rotonde. Připravoval nejrůznější suroviny, mohl si
vyzkoušet moderní technologické
postupy, viděl atraktivní a neotřelé
způsoby prezentace pokrmů. Pracovní tempo bylo velmi náročné,
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doslova a do písmene od brzkého
rána do velmi pozdních nočních
hodin. Ovšem endorfiny – hormony
štěstí – dokázaly Jirkovi hravě vyvážit veškerou fyzickou a psychickou
únavu. A my ve škole jsme Jirkovi
jeho entuaziamus a chuť poznávat
výjimečné prostředí a mimořádné
odborníky v gastronomii moc přáli.
Jsme na jeho úspěch pyšní, protože
jsme se na něm mohli podílet. Nadšeně jsme sledovali jeho cestu za
splněným snem.
A co Jirka v Alcronu ochutnal
dobrého? Prozradil nám, že to byl
neskutečný gurmánský zážitek:
„Jako poděkování za naši práci
nám poslední den řekli, ať jdeme
na oběd do restaurace La Rotonde,
kde nám servírovali pětichodové
menu. Nejprve jsme dostali na stůl
chléb a máslo nebo cizrnovou pěnu.

Jako první předkrm byly parmezánové noky s lanýžovou náplní. V
dalším chodu byla servírována křepelka s meruňkovou marmeládou
a osmaženými hořčičnými semínky.
Poté klasická kulajda v modernějším podání. Hlavním chodem byla
panenka s opečenými bramborovými noky, červenou řepou a pyré
z červené řepy. A dezert byl kombinovaný z dýně a kunkvátu. Byla to
zmrzlina a cheesecake s dýňovými
semínky a marinovanou dýní.“
Jirka dostal příležitost a pevně
ji uchopil. A jak řekla Mgr. Markéta
Zrzavá, koordinátorka projektu studentských stáží SŠG AK: “Věříme
tomu, že Jirkovo michelinské dobrodružství bude inspirací pro naše
studenty. Společně s Romanem Paulusem nám záleží na jejich kuchařském
vzdělání. Program stáží
pokračuje a šanci uspět
má u nás každý.“
www.ssgak.cz

NOVOMĚSTSKO / LEDEN 2017

Děkujeme všem svým obchodním
partnerům, zákazníkům a zaměstnancům
za dosavadní spolupráci a přejeme
všem radostné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2017.
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U nás v prodeji
Nové Msto na Morav

Máme oteveno i na Silvestra.

Koupím udržovaný dům.
Děkuji. Tel.: 739 826 409

Hra Biatlonmánie

Hledám byt
v této oblasti

ke koupi. Tel.: 607 127 906
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KALENDÁŘ AKCÍ
leden

výstava

Jiří Stach – Natura Magica

Horácká galerie

leden

výstava

Antonín Kašpar – Strážci

Horácká galerie

Do 15.1.

výstava

Chaloupka na vršku

Horácké muzeum

Od 16.1.

výstava

Příroda Vysočiny

Horácké muzeum

leden

výstava

Oldřich Blažíček - 130. výročí narození

městská knihovna

leden

výstava

Design a vizuální komunikace

městská knihovna

leden

soutěž

Zima, zima – soutěž pro děti a mládež

městská knihovna

3.1. 17:00

vzdělání

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen – kurz

městská knihovna

3.1. 19:00

kino

Normální autistický film – dokument ČR

kulturní dům

7.1. 10:00

sport

Noční lázně – otevřeno do 24:00

Městské lázně

7.1. 9:30

sport

Tříkrálový nerfový turnaj – zábavný turnaj pro děti

DDM

8.1. 17:00

koncert

Novoroční benefiční koncert – Novocantus a Ženský smíšený sbor

evangelický kostel

12.1. 17:00

vernisáž

Hynek Luňák – Retrospektiva

Horácká galerie

14.1. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

15.1. 16:00

kino

Tajný život mazlíčků – animovaný rodinný film, USA

kulturní dům

15.1. 17:00

koncert

Tříkrálový koncert

katolický kostel

16.1. 19:00

kino

Vrchní, prchni – komedie ČR

kulturní dům

17.1. 17:00

vzdělání

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen – kurz

městská knihovna

17.1. 19:00

kino

Star Trek: Do neznáma – sci-fi USA

kulturní dům

19.1. 19:00

divadlo

Manželský čtyřúhelník

kulturní dům

20.1. 19:00

divadlo

Zápisky důstojníka Rudé armády – divadlo Comedia Poprad

kulturní dům

22.1. 16:00

koncert

Marcel Zmožek & Mára – známá dvojce z TV Šlágr

kulturní dům

24.1. 15:00

vernisáž

Tři kříže – prezentace prací studentů Mendelovy un.

kulturní dům

24.1. 19:00

koncert

Malina Brothers TOUR 2017

kulturní dům

25.1. 18:00

koncert

Janáčkovo kvarteto – koncert k 50. výročí úmrtí V. Makovského

Horácká galerie

26.1. 16:30

soutěž

Setkání s kapříkem Metlíkem – vyhodnocení výtvarné soutěže

městská knihovna

26.1. 18:00

vernisáž

Dětský ateliér – výstava prací

Horácká galerie

27.1. 18:00

beseda

Yusra plave o život

kulturní dům

31. 1. 16:30

vzdělání

Genealogie II – čtení starých textů

městská knihovna
Změna programu vyhrazena.
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