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Mistr světa z Nového Města
Viktor Polášek je čerstvý mistr 
světa juniorů ve skoku na ly-
žích. Zlatý skok se mu podařil 
v únoru na závodech v Park City 
v americkém Utahu. Co plánuje 
novoměstský lyžař do budoucna 
a jaké jsou tréninkové podmínky 
skokanů v Novém Městě?
Jaké jsou pocity po takovém úspěchu? Co pro 
vás znamená?
V. Polášek:
Jel jsem tam s tím, že si chci skočit pro medaili, 
loni jsem byl totiž na mistrovství čtvrtý. Když 
jsem viděl na výsledkové tabuli první místo, byl 
to úžasný pocit.
Rostislav Latzka - trenér:
Já můžu říct, že jsem počítal s tím, že vyhraje. 
Opravdu. Nepřipouštěl jsem si, že by nevyhrál. 
To by se muselo něco stát, třeba že by spadl.

Jak to změnilo vaši dosavadní závodní ka-
riéru?
VP:
Nějak konkrétně mi vítězství život nezměnilo, 
čekají mě samozřejmě další závody. Ale je to 
hezký pocit, protože do konce života budu mít 

za jménem titul mistr světa.

Jaké závody vás čekají teď?
VP:
V juniorské kategorii byl závod v Utahu pro mě 
poslední. Začátkem března se chystám na MSdo 
Finska, kde už budu skákat s dospělými chlapy.

Jakou tam budete mít, jako čerstvý mistr světa 
juniorů, pozici?
VP:
Na posledním Světovém poháru mužů jsem byl 
osmnáctý, což není špatné, tak uvidíme. Na tak-
to velkých závodech je důležité zůstat v klidu 
a snažit se skákat pořád stejně. Nedělat si z toho 
velkou hlavu. Velmi mnoho záleží na tom, jak 
se dokážu koncentrovat sám na sebe a jestli se 
nenechám rozptýlit okolím.

Je rozdíl mezi MS juniorů a MS mužů?
VP:
Hlavní rozdíl je ten, že na mistrovství mužů je 
zcela jiná atmosféra. Všude jsou kamery, závody 
jsou přenášeny živě do mnoha televizí, a sleduje 
vás tím pádem velká spousta lidí. To nemluvím 
o tisících diváků přímo na stadionu.
RL:
Na této úrovni je to zejména o mentalitě. Jak to 
dokáže závodník ustát. Skákat s těmi ostřílený-
mi světovými závodníky a olympijskými vítězi 

je pro kluky, jako je Viktor, opravdu náročné. 
V hlavě to musí mít srovnané.

Jak tito o mnoho starší a zkušenější borci po-
hlíží na mladé skokany? A jak přijmou vás, 
mistra světa juniorů? Jste pro ně konkuren-
ce?
VP:
To asi ne. Já nad tím ale nechci přemýšlet. Budu 
skákat v klidu. Když předvedu to, na co mám, 
tak se i ten výsledek dostaví.

Popište, prosím, rozdíly třeba v technice. Jsou 
můstky u mužů náročnější než u juniorů?
RL:
Je tam pomalejší rozjezd, což klade mnohem 
větší nároky na techniku. Čím pomaleji skokan 
jede, tím větší vliv mají i ty nejdrobnější chyby. 
To potom dělá ve výsledku veliké rozdíly.

Co myslíte slovem chyba?
VP: Každý špatný pohyb.
RL: Stačí sedět jen trochu víc vzadu, je to hned 
problém. Samotný nájezd je důležitý. Viktor 
jednu dobu jezdil o  1,5 km/h pomaleji, než 
měl, a kvůli tomu skákal o deset metrů méně. 
Všechno ale souvisí se vším. Zjednodušeně se 
dá říci, že celý skok se odvíjí už z nájezdového 
postavení.
pokračování na str. 8

NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2017 1

ročník XXVII. | číslo 3 | 1. BŘEZEN 2017

Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí



Ptali jsme se zastupitelů:  
Jste spokojeni s úklidem sněhu v Novém Městě na Moravě?

Libor Černý /ANO 2011/
Nové Město letos zvládlo zimní údržbu bezkonkurenčně nejlépe v porovnání okolních měst. Odvoz sněhu se stal ve městě samozřej-
mostí. Na vyhodnocení je brzy, ale všichni vidíme, že sůl použitá na krajských silnicích a na ulicích Smetanova, Tyršova a Makovského 
se rozjíždí po celém městě. I když chemická úprava je pro nás všechny několik dní po aplikaci nepříjemná, již měsíc a půl jezdíme po 
čistých a suchých komunikacích bez prachu, inertního posypu, zmrazků a vyjetých kolejí. Kombinace obou variant zimní údržby ztrácí 
efekt i výhodu jedné či druhé a komplikuje strategii obnovy vozového parku TS. Negativně vnímám pouze použití těžké techniky při 
odklízení sněhu. Poškozuje obrubníky i povrch. Vsadil bych více na frézy.

Věra Buchtová /KSČM/
Se zimní údržbou jsem celkem spokojena. Oceňuji vstřícný přístup některých řidičů v otázce nahrnutí sněhu ke kontejnerům při 
prohrnování. Pokud jsou soleny chodníky, chtělo by to po solení shrnout sněhovou břečku, abychom se v ní nemuseli brodit. Doufám, 
že sníh se z města neodvážel. Je patrně ještě brzo na celkové hodnocení, čeká nás určitě ještě třetina zimy. 

Stanislav Marek /ČSSD/
Letošní leden svou sněhovou nadílkou udělal radost zejména lyžařům. Na druhé straně množství sněhu přináší i starosti ve smyslu 
nerudovské otázky „Kam s ním?“ Zaznamenal jsem několik stížností (zledovatělé schody k autobusovému nádraží a pod radnicí, 
sněhové bariéry u chodníků). Myslím si, že TS služby vzhledem k počtu pracovníků a techniky zvládají zimní údržbu dobře. Zároveň 
si uvědomujeme, že je stále co zlepšovat, a pokud obdržíme další podněty týkající se zimní údržby, budeme se jimi zabývat.

Úklid sněhu v Novém Městě

Letošní zima byla po mnoha letech skutečně bílá. 
Souvislá pokrývka v Novém Městě vydržela téměř 
dva měsíce. Odklízet sníh proto museli nejen pra-
covníci technických služeb, ale také novoměstští 
hasiči.
Sníh a  led je nebezpečný nejen na chodníku 
a silnicích, ale také na střechách domů. Města 
a obce jsou pro případ poranění nebo poškození 
majetku sněhem či rampouchy padajícími ze 
střech budov, které vlastní, většinou pojiště-
ny. „Už se nám v minulosti několikrát stalo, že 
padající sníh poškodil majetek. Pojištěni sice 
jsme, ale kdyby to někomu způsobilo vážný úraz, 
bylo by to hrozné. Zdraví, nebo dokonce život 

nemůžou peníze nikdy nahradit. Proto se snaží-
me s pomocí hasičů sníh a rampouchy pokaždé 
odklidit zavčas, aby někoho neohrozily,“ řekl 
novoměstský starosta Michal Šmarda.
Problém se netýká samozřejmě pouze měst-
ských budov. Mnohem více nemovitostí je v sou-
kromých rukou. „Snažíme se to řešit, jak to 
jde, upozorňujeme i soukromé majitele objektů 
na nebezpečí. A když nastane krize, pomáhají 
dobrovolní hasiči i  jim,“ doplnil novoměstský 
starosta.
Hasiči mívají plné ruce práce zejména při ob-
levě. „Jakmile se trochu oteplí, jsme voláni 
častěji. Když přimrzne, není to tak aktuální, 
sníh netaje a ze střech nesjíždí,“ vysvětlil velitel 
SDH Ondřej Novák.
Novoměstští hasiči se mohou rok co rok pochlu-
bit neobyčejně velkým počtem výjezdů, mezi 
nimiž bývá také technická pomoc označovaná 
jako odstranění nebezpečných stavů. V letošním 
roce absolvovali hasiči z Nového Města podobný 
zásah už několikrát - odstraňovali například 
sníh ze střechy 1. ZŠ, z tělocvičny 2. ZŠ  nebo 
ze střechy ZUŠ. „Pravidelně každý rok se po-
týkáme se zledovatělým sněhem na střeše 1. 
ZŠ. Jde o starou, historickou budovu v centru 

města, která je špatně zaizolována, takže tento 
problém řešíme již tradičně. A jezdíváme také na 
střechu školky do Slavkovic, letos to ale zatím 
nebylo zapotřebí,“ dodal velitel sboru novo-
městských hasičů. 
Hasiči pro tento druh zásahu nejčastěji pou-
žívají lezecké vybavení. Pomocí sedáků a ho-
rolezeckých lan mohou bezpečně ze střech 
odklízet sníh či shazovat rampouchy. „Pokud 
to podmínky dovolí, vypůjčíme si plošinu od 
hasičského záchranného sboru. Sněhové převi-
sy shazujeme lopatami dolů poté, co zabezpe-
číme místo, abychom nezranili kolemjdoucí. 
Rampouchy zase shazujeme gumovými palice-
mi, aby nedošlo k poškození střechy. Úklid sně-
hu a ledových kusů z roztříštěných rampouchů 
na chodníku je už na správci budovy,“ popsal 
Ondřej Novák.
Podobné akce hasičů bývají divácky neoby-
čejně atraktivní. Většinou se v jejich blízkosti 
vytvoří hlouček pozorovatelů, někdy dokonce 
i samozvaných poradců. „Lidé se dívají, ale když 
je to moc často, pak už to berou jako samozřej-
most,“ podotkl velitel sboru novoměstských 
dobrovolných hasičů Ondřej Novák. 
 - HZK-
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Pozor, přihlášky do Kodusu lze 
poslat jen do konce března!
Lhůta na podání přihlášky pomalu končí. Zájemci o bydlení v Komunit-
ním domě seniorů mohou své přihlášky posílat do 31. března. Vyplněný 
formulář je potřeba doručit na adresu Městský úřad Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Kde je to na městských stránkách, nic jsem tam 
nenašel.
Všechny potřebné informace najdete na webu města 
v rubrice „Projekty města“.  
radnice.nmnm.cz/r/projekty-mesta/
Kde si můžu vzít potřebné tiskopisy?
Tiskopisy jsou na podatelně MěÚ. V elektronické 
podobě je najdete na internetu (viz výše).
Do bytu si nesmím vzít nic svého. Nábytek tam 
prý je?
Právě naopak. V bytech nebude žádný nábytek. Byt 
si každý nájemník může vybavit zcela podle svého.
V bytě budou bydlet jenom mladí kolem 60 let, 
mně je ale už  80, necítil bych se mezi nimi dobře.
Byty v Komunitním domě seniorů jsou určeny pro 
kategorii 60+. Tedy pro lidi starší šedesáti let. Určitě 
se tam tedy budete cítit dobře i po osmdesátce.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Co potom?
Město uzavře s nájemníkem smlouvu k bytu v Ko-
munitním domě seniorů na dobu 2 let. Pokud bude 
nájemce dodržovat podmínky, nájemní smlouva 

bude obnovována za stejných podmínek. Není se 
tedy čeho bát.
Nebude se tam poskytovat služba. Co budu dělat, 
když budu něco potřebovat?
V Kodusu bude možné využívat takzvané terénní soci-
ální služby. Nájemník si bude moci objednat takovou 
výpomoc, kterou potřebuje, a sociální pracovník bude 
docházet přímo k němu do bytu. Tyto služby v Novém 
Městě na Moravě poskytují například Novoměstské 
sociální služby. Město navíc plánuje rozšiřování na-
bídky těchto služeb.
Bude tam nějaká recepce?
V Komunitním domě bude stejný režim jako v ja-
kémkoliv nájemním domě. S recepcí se tedy nepočítá. 
NSS ale nabízejí systém včasné pomoci, který bude 
k dispozici obyvatelům Komunitního domu.
Můžu odjet na 2 měsíce na chatu?
Určitě ano. Nájemní smlouva je stejná jako v ja-
kémkoliv městském bytě. Jak často zde budete 
přebývat, záleží zcela na vás. 
 -kb-

Schůdnější zkratka

Zkratka od Kazmírova rybníka na Betlém 
je zejména v zimních měsících velmi špatně 
schůdná. To by se mohlo v budoucnu změnit. 

Firma KB stavební zde vybudovala speciální kon-
strukci, díky které lze vyzkoušet, jak by mohlo 
v budoucnu vypadat jedno z možných řešení. 
„Chtěli bychom ještě jednou touto cestou po-
blahopřát Oldřichu Pojeznému k jeho 80. na-
rozeninám, které oslavil v měsíci lednu. Jako 
dlouholetý a vytrvalý bojovník za lepší stav cesty 
od Kazmírova rybníka na Betlém navrhl řešení, 
jak alespoň částečně upravit profil spodní části 
cesty tak, aby se stal schůdnější. Též děkujeme 
vedení města za podporu,“ říká zastupitel Libor 
Černý. 
Své názory můžete posílat na adresu 
zpravodaj@nmnm.cz. Podněty a  názory rádi 
zveřejníme.  -kb-

Workout, petangue i šachy
Na ulici Budovatelů vznikne sportovní park pro 
všechny generace. O jeho podobě rozhodnou od 
14.  března lidé. 

Cvičení a zdravý pohyb pod širým nebem, to je 
trend současnosti. Lidé se zkrátka už nechtějí za 
pěkného počasí zavírat v tělocvičnách a fitcent-
rech. V ulicích měst proto čím dál častěji vidíme 
různé posilovací a protahovací stroje, které jsou 
instalovány jako součást vybavení městských 
parků nebo jako zastavení podél pěších stezek. 

 Podobná lokalita by měla vzniknout i v Novém 
Městě na břehu Bezděčky, v ulici Budovatelů. 
„Chtěli bychom zlepšit kvalitu života lidem v této 
oblasti,“ říká starosta Michal Šmarda. „Bude to 
park pro všechny generace, aby se zde setkávali 
lidé, kteří chtějí aktivně trávit volný čas. Ať už to 
budou rodiny s dětmi, sportovci nebo senioři, 
kteří chtějí užít klidné chvíle venku.“

Projekt je v současné době ve fázi plánování. 

Město si nechalo vypracovat studii, která defi-
nuje, kam je možné v dané lokalitě umístit herní a 
sportovní prvky. Těmi by mohlo být například hři-
ště pro petangue, basketbal, 
workout, prolézačky pro děti 
nebo altánek na posezení, 
vybavený třeba šachovým 
stolkem. Pracovníci měst-
ského úřadu v současné 
chvíli shromažďují všechny 
možné varianty. Se svými 
návrhy samozřejmě mohou 
přijít všichni Novoměšťáci. 
„S těmito podklady bychom 
rádi seznámili lidi, kteří zde 
žijí, a věřím, že spolu vybe-
reme to, co se sem nejvíce 
hodí,“ dodává starosta. 
Schůzka se koná 14. 3. od 

16:00 u stávajícícho hřiště pod Městskými láz-
němi.  

 -kb-

Ilustrační obrázek. Workoutové hřiště je určené k posilování 
na čerstvém vzduchu. 

Na co se ptáte nejčastěji: 
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Kdy začne revitalizace Tří křížů?

Návrhy krajinářů na úpravu lokality kolem Tří 
křížů představili jejich autoři na konci ledna 
v kulturním domě. Jak tyto vize nakonec ovlivní 
skutečnou podobu novoměstské dominanty?

Úkol vypracovat návrhy na její úpravu zadalo 
město v září studentům Mendelovy univerzity. 
Ti pracovali týden přímo v  Novém Městě na 
Moravě, aby získali co nejvíce informací o celé 
lokalitě. Pečlivě zmapovali území od Tří křížů 
k aleji Cinzendorf a sešli se také s Novoměšťáky. 
„Naše práce byla rozdělena do dvou předmětů. 
Ten první byl workshop, tam jsme se zabývali 
celou lokalitou až k aleji Cinzendorf. To znamená 
širším okolím Tří křížů. Ve druhém předmětu 
jsme projektovali přímo už jen vrchol Tří křížů,“ 
říká jeden z autorů Radovan Vašíček.

Nákresy a studie, které studenti vypracovali, 
jsou k vidění v prvním patře kulturního domu 
a také na webu města v sekci „Projekty města“. 
„Teď je čas, aby si lidé všechny návrhy prohlédli 
a dali nám vědět, co se jim na nich nejvíce líbí. 
Odpovědní pracovníci pak zpracují konkrétní 
návrhy. Další setkání s veřejností rozhodne, jak 
dál, včetně postupných kroků a termínů,“ říká 
starosta Michal Šmarda s tím, že celý proces 
může trvat desítky let. „Návrhy mě velmi mile  

překvapily. Jsou v  nich zajímavé 
momenty, které je třeba dotáh-
nout do konce. Je zajímavé, že se 
studentům podařilo vyhmátnout 
problémy, které Nové Město trá-
pí dlouhodobě, jako je například 
přechod přes Brněnskou, přechod 
od autobusového nádraží k Bille,“ 
dodává Šmarda. Názory na navr-
hované úpravy je možné posílat na 
e-mail: zpravodaj@nmnm.cz.

Hipocentrum a lesní školka
Cílem projektu je zachování pů-

vodních přírodních druhů v lokalitě 
a provázaní celého území sítí cyklostezek, pěších 
cest i cest pro koně. Autoři ale kromě toho počí-
tají se vznikem celé řady atraktivních zastavení. 
V lokalitě by vzniklo zázemí pro lesní školku, 
hipocentrum, přírodní amfiteátr. Vše by bylo 
propojeno třemi okruhy stezek tak, aby se lidé 
do lokality mohli pohodlně dostat po svých. Jed-
na stezka by vedla například přes dvůr Horácké 
galerie po mostě, který by překlenul Brněnskou 
ulici a Bezděčku. Procházkový okruh by vznikl 
v okolí Michovských rybníků. Byl by doplněn 
pozorovatelnou ptáků nebo podvodní pozorova-
telnou. Cesta by vedla kolem stájí hipocentra 
a volně pobíhajících koní.

Městská dominanta
Tento návrh pojal Tři kříže jako městskou do-
minantu, a pracuje tedy se širším okolím města. 
Autoři vybrali několik významných krajinných 
bodů, odkud je na Tři kříže dobře vidět, a navrhují 
na nich zřídit místa vhodná k zastavení - lavičku, 
strom. Tyto body by byly vzájemně propojeny sítí 
cyklostezek a pěších tras. V samotné lokalitě po-
čítají s postupnou výměnou smrkového porostu 
za původní smíšený les. Přibudou také květnaté 
louky. Novinkou je například rozptylová loučka, 
která navazuje na evangelický hřbitov.

Tři pilíře
Tato práce je postavena na třech základních 

principech, které lokalitu spojují: duchovno, 
příroda a rekreace. Celé území je podle návrhu 
rozčleněno přírodními remízky a kamennými 
zídkami, které se rozbíhají paprskovitě od Tří 
křížů. Krajina tak získá zpět svůj původní vzhled. 
Zajímavý je také nápad „vodního kina“. Filmy 
by se promítaly z malé dřevěné budovy na břehu 
jednoho z rybníků, kde by bylo zároveň také zá-
zemí pro provozování občerstvení.

Ovoce zelenina
Tento koncept počítá s vytvořením harmonické 

krajiny drobného měřítka. Stěžejní pro autory 
byla práce s velkými zemědělskými plochami. 
V bezprostředním okolí Tří křížů navrhují obnovit 
vegetaci, aby lépe odpovídala přirozené druhové 
skladbě. Autoři se ale rozhodli zdejší půdu využít 
i pro zemědělské účely a navrhují zde pěstovat 
například zeleninu. Tu by bylo v místě také možné 
přímo prodávat. Na regionální potraviny by 
mohly být zaměřeny také nově rekonstruované 
prostory v lokalitě bývalého hospodářského dvora 
Cinzendorf.

Bájná krajina
Inspirací tohoto návrhu je mytická arkadská 

krajina, která byla ideálem už pro nejstarší ang-
lické krajináře. Oblast s mírně zvlněným teré-
nem, ve které se střídají louky, jednotlivé stromy 
i lesíky. Krajina, kterou protékají potoky a kde 
pastýři v klidu pasou své ovečky. Hlavním té-
matem autorů je tedy podtržení hodnot zdejší 
krajiny drobnými změnami, které nebudou pů-
sobit rušivě. Návrh počítá s rozčleněním velkých 
polních ploch. Přibudou cesty, remízky, aleje. 
Pole se mění v louky plné květů. Změní se také 
druhová skladba lesa – smrkovou monokulturu 
vystřídá smíšený porost s přirozenými druhy. Na 
velkých lučních plochách budou osazeny solitérní 
stromy.  -kb-

Dětské oddělení půjde v dubnu k zemi, nemocnice připravuje 
jeho stěhování
Ve středu 1. dubna začne plánovaná demolice dět-
ského oddělení v novoměstské nemocnici.
„Jedná se o další velkou investiční akci finan-
covanou z rozpočtu zřizovatele,“ říká ředitelka 
nemocnice Věra Palečková. Kraj Vysočina vystaví 
do konce roku 2018 zcela nové dětské oddělení 
v hodnotě 100 milionů korun.

Už od začátku března se proto musí dětští pa-
cienti a jejich rodiče připravit na to, že ambulance 

i lůžkové oddělení najdou na nových místech. 
„Ambulanci pro příjem nemocných dětí najdete 
v budově lékárny ve spodní části nemocnice. ORL 
ambulance se přestěhuje na kožní oddělení a dět-
ská neurologie bude dočasně v ambulantním trak-
tu interny,“ říká vrchní sestra dětského oddělení 
Soňa Svatoňová. Dětské pacienty s chirurgickou 
diagnózou ošetří lékaři v hlavním chirurgickém 
pavilonu. Lůžková část pak bude umístěna ve 

4. patře gynekologicko-porodnického paviló-
nu. Stěhování jednotlivých pracovišť dětského 
oddělení začne již na konci února a ambulance 
a lůžková oddělení začnou na dočasných místech 
fungovat již od začátku března.

Podrobnější informace o dočasném umístění 
dětských ambulancí a lůžkové části vám poskytne 
personál nemocnice na lince 566 801 203.

 Petr Hladík
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Daňové přiznání je možné odevzdat v Novém Městě na Moravě
Blíží se doba odevzdání daňové-
ho přiznání. To je možné podat 
i  na  Městském úřadě v  Novém 
Městě na Moravě.

Vyplněný formulář je třeba odevzdat nejpozději 
do 3. dubna, s daňovým poradcem do 3. červen-
ce. Jeho plná moc ovšem musí být doručena do 
3. dubna.
Poplatníkům, kteří se rozhodnou osobně navští-
vit územní pracoviště finančního úřadu, jsou 
jeho pracovníci připraveni zabezpečit nezbytnou 
součinnost potřebnou k řádnému splnění jejich 
povinnosti odevzdat daňová přiznání.
Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, 
lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy 
opatřené nebo neopatřené uznávaným elektro-
nickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za 
podmínek zveřejněných na webové adrese www.
daneelektronicky.cz.

Jak správně zaplatit daň z příjmů:
Převodem z účtu u peněžního ústavu na účet 

Finančního úřadu pro Kraj Vysočina:
Fyzické osoby – číslo účtu 721-67626681/0710, 
variabilní symbol – rodné číslo poplatníka, kon-
stantní symbol – 1148.
Právnické osoby  – číslo účtu 7704-
67626681/0710, variabilní symbol – IČ PO, 
konstantní symbol – 1148.

Poštovní složenkou, která je k dispozici na kaž-
dém poštovním úřadě. Použití této složenky je 
zpoplatněno dle ceníku poštovního úřadu.
Občané (fyzické osoby) mohou využít bez-
platnou poštovní poukázku A – doklad V/DS 
(tzv. daňovou složenku) pro placení v hotovosti 
daně z příjmů fyzických osob podávajících při-
znání.

V hotovosti na pokladně Územního pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou.

Případné další informace k výběru daňových 
přiznání mohou poplatníci získat na telefonním 
čísle 566 652 311.                Bc. Jiří Kubík, v.r. 
vedoucí oddělení Finanční úřad pro Kraj Vyso-
čina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou

 

Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou 
rozšiřuje úřední hodiny a  místa pro ode-
vzdání daňových přiznání následovně:
Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou – oddělení vyměřovací:
Od 6. 3. 2017 do 24. 3. 2017
pondělí a středa od 8:00 do 17:00
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00
pátek  od 8:00 do 14:00
Od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2017
pondělí až pátek od 8:00 do 17:00
Pondělí 3.4. od 8:00 do 18:00
Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru 
nad Sázavou – podatelna:
pondělí a středa od 8:00 do 17:00
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30
pátek  od 8:00 do 14:00

Jarní Fler trh je za dveřmi
S očekáváným příchodem jara začínají pří-
pravy na v pořadí již devátý novoměstský Fler 
trh. Ten proběhne 18. března 2017 od 9:00 do 
17:00 hodin v kulturním domě.

Na trhu bude k dispozici rozmanitá a ori-
ginální nabídka zhruba šesti desítek prodej-
ců, kteří si pro vás připravili velké množství 
zajímavých rukodělných výrobků. Nabídku 
budou tvořit různé druhy šperků, textilní tvor-
ba zastoupena originálním oblečením, kabel-
kami, peněženkami, taštičkami a různými 
dekoracemi. Dále se můžete těšit na výrobky 
z papíru ve formě sešitů a bloků, ale taktéž 
papírových závěsů, kytic a origami šperků. 
Také zde naleznete výrobky ze dřeva, vlny 
a mnohých dalších materiálů.

Pro návštěvníky budou mimo jiné přichys-
tány kreativní dílny, dětský koutek a chybět 
nebude ani příjemná kavárna a spousta dobré 
nálady. Těšíme se na vás!  -red-

Schůze MO STP
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
v Novém Městě na Moravě pořádá 15. 3. 2017 
ve 14:00 v přísálí KD výroční členskou schůzi.

Od 13:00 do 14:00 se koná prezentace. 
Všichni členové jsou zváni. Výbor MO STP

Městské lázně otevřely cvičební sál
Městské lázně nabízejí širokou škálu nových ak-
tivit, od bojových sportů po tanec.
Od 20. února je v provozu zcela nový cvičební 
sál v suterénu Městských lázní. Prostory, jejichž 
rekonstrukce vyšla na 600 tisíc, jsou plně klima-
tizované. Po jedné straně sálu je zrcadlová stěna. 
Prostor je také vybaven boxovacími pytli a instala-
ci dalších cvičebních 
pomůcek umožňují 
závěsné systémy na 
stropě. Pro větší vyu-
žitelnost bylo do sálu 
nainstalováno i kvalit-
ní ozvučení. Podle ře-
ditele Městských lázní 
je už nyní kapacita 
cvičebního sálu dosta-
tečně naplněna. Zájem 
o jeho využití je podle 
očekávání velký. „Sál 
pronajímáme trenérům 
a lektorům, kteří mají 
zájem v Novém Městě 
provozovat svůj sport. 
Mnoho z  nich mělo 
v  minulosti problémy 
dostat se do tělocvičen, 
protože ty jsou tra-
dičně velmi vytížené. 

Možnost využít nový sál v Městských lázní proto 
všichni přivítali,“ říká Brychta. Od konce února 
se lidé mohou hlásit na kurzy jógy, juda, aerobiku 
pro nejmenší, kickboxu, street dance, posilování 
na TRX nebo cvičení pro seniory. Rozpis jednot-
livých kurzů a tréninků je k dispozici na stránkách 
Městských lázní. -kb-

Foto z tréninku studentů Gymnázia Vincence Makovského

MěÚ Nové Město na Moravě 
15. 3. 2017  8:00 – 16:00
29. 3. 2017  8:00 – 16:00
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Studničtí hasiči dostanou 
nové auto
Dlouho slibované vozidlo pro studnické hasi-
če, kteří na něj v minulém roce obdrželi dotace 
z Ministerstva vnitra i z Kraje Vysočina, je už 
na cestě.
„Podařilo se nám konečně vysoutěžit automo-
bil pro Sbor dobrovolných hasičů Studnice. 
Vloni jsme museli požádat o odklad. Nové auto 
bude stát přes devět set tisíc korun a příspěvek 
města, který bude hrazen z rozpočtu Studnic, 
se pohybuje okolo sto padesáti tisíc korun. 
Zbytek dokryjí zmíněné dotace,“ upřesnil 
novoměstský místostarosta Stanislav Marek.
Zakoupený automobil si do nově zbudované 
garáže v  hasičské zbrojnici budou moci 
studničtí hasiči přivézt do konce června. -hzk-

Přihlášky na střední 
školy do 1. března
Uchazeči z pátých i devátých tříd mohou 
podat přihlášku na střední školy nejpozději 
1. března 2017. Jedná se o dřívější termín, než  
byl v letech předchozích. Přijímací zkoušky 
mají v letošním roce poprvé všechny státní 
střední školy v celé republice stejné, sou-
částí jsou totiž jednotné testy z matematiky 
a českého jazyka připravované Cermatem. 
Gymnázium v Novém Městě je již tradičně 
připraveno vám pomoci s přípravou a nale-
zením vhodných strategií řešení ilustračních 
testů a testů z minulých let na přípravných 
kurzech (více na: www.gynome.cz).

A proč právě gymnázium? V praxi se 
totiž nejlépe prosazují lidé, kteří nejsou 
jednostranně zaměřeni, mají dobré základy 
všeobecně vzdělávacích předmětů a nic je 
následně neomezuje v profesním rozvoji.

A proč právě naše novoměstské gym-
názium?Novoměstské gymnázium je školou, 
která v posledních letech prošla významnou 
modernizací. Kvalitní výuka jednotlivých 
předmětů je podpořena moderními techno-
logiemi v příjemném prostředí. Jejím cílem 
je nejen bezpečné zvládnutí maturitní zkouš-
ky, ale samozřejmě také následné uplatnění 
v dalším studiu, respektive na trhu práce. 
Svědectví o tom dokládá řada absolventů na 
prestižních univerzitách jak u nás, tak i v za-
hraničí. Kvalitní znalost cizích jazyků jim 
otvírá brány do celého světa.  gynome

Mladé IT odborníky z Nového 
Města ocenila ministryně

Za účasti ministryně školství Kateřiny Valachové 
a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka si 
v pátek 27. 1. 2017 převzali žáci novoměstského 
gymnázia ocenění v kreativní soutěži „ICT nás 
neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru“.
„Film prostřednictvím tří krátkých příběhů 
ukazuje, jakých chyb se vyvarovat při práci 

s  elektronickým ban-
kovnictvím, jak jedno-
duše může být váš po-
čítač napaden trojským 
koněm a jak se můžete 
stát obětí kyberzloči-
nu,“ říkají autoři vítěz-
ného videa Josef Balvín, 
David Dvořáček, David 
Hudec, Martin Janů 
a Petr Bukáček.
Také cenu za nejlepší 
plakát si v  konkuren-
ci osmi desítek prací 
odnesl tým žákyň novo-
městského gymnázia. 
„Náš příběh pojednává 

o dívce, která se stala terčem šikany kvůli tomu, 
že neměla facebookový profil. Proto si založila svůj 
vlastní účet. Nedodržela však základní pravidla 
bezpečného chování na internetu a stala se obětí 
kybergroomera,“ dodávají autorky Klára Novotná, 
Kristýna Tulisová, Hana Peňázová, Tereza Ševčí-
ková a Dominika Zavadilová.  M. Bukáček

Zubří země vám 
pomůže získat 
dotace
Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. 
letos zájemcům pomůže v získání evropských do-
tací. Určené jsou zejména pro oblast zemědělství 
a regionálního rozvoje.

Lidé mohou žádat o dotace v rámci celé řady 
výzev. V březnu jsou to Modernizace zemědělské-
ho podnikání, Konkurenceschopná zemědělská 
produkce a potravinářství, Modernizace neze-
mědělského podnikání, Zvyšování konkurence-
schopnosti lesního hospodářství a navazujících 
oborů. Předpokládané ukončení příjmu žádostí 
je už v polovině dubna. V dubnu budou vypsá-
ny dotace na Podporu bezpečnosti a komfortu 
nemotorové a hromadné dopravy, Podporu in-
frastruktury pro sociální služby a Investice do 
kapacit a modernizace vybavení škol.

Pracovníci MAS zdarma poskytují konzultace 
a pořádají semináře žadatelům, nově také v pon-
dělí na adrese: Vratislavovo náměstí 12 (budova 
Polikliniky), 592 31 Nové Město na Moravě. 
Podrobnosti naleznete na www.zubrizeme.cz.

 -red-

Podpora rodinným 
pečujícím

Zejména pečujícím o seniory jsou určena bezplatná 
setkání v rámci projektu Pečuj doma a s námi.

V Novém Městě na Moravě je pořádá Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Jde o setkávání 
laických pečujících formou podpůrných skupin 
(sdílení a výměna zkušeností jak zvládnout a vy-
rovnat se s náročnou pečovatelskou rolí).

Setkání se uskuteční v  sobotu 
11. 3. ,18. 3. ,25. 3. a 1. 4. vždy od 10:00 do 16:00 
v Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. 
Vede Martina Terezie Kalábová. Přihlášky posí-
lejte na e-mail martina.dvorakova@diakonie.
cz. Využít lze i bezplatné poradny pro rodinné 
pečující (sociálně právní poradenství, ošetřova-
telství a kompenzační pomůcky, psychologická 
podpora). -red-
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Leden bílý, včelař čilý
S chladnými měsíci přichází doba, která budí 
mylný dojem, že leckterý včelař usnul a ožívá až 
s jarním sluncem. Včelař, jenž miluje svá včelstva 
a přírodu, je však čilý celý rok. A ačkoli si cesta 
k úlům vyžaduje teplé zimní oblečení i sněžnice, 
je potřeba zkontrolovat, jak se včelkám daří.

Včelař nezahálí ani doma, v dílně, kde je potře-
ba připravit vše na jaro. Zejména sbíjení a drát-
kování dřevěných rámečků a oprava použitého 
nářadí. Mimo jiné je důležité postarat se o vosk, 
který byl přes léto vytaven na slunečním tavidle. 
Včelař jej znovu roztaví a může vyrábět krásné 
svíčky, jejichž žlutá záře a medová vůně prostoupí 
prostor. A pokud se zdá, že snad hoří příliš rychle, 
lze sestřihnout knot, čímž se hoření zpomalí.

Doma je pak příjemně nám i přátelům, kteří se 
staví na horkou medovinu. Medovinu, která už 
uzrála a teď těší naše chuťové buňky. A kdo ne-
holduje alkoholu, toho potěší horký čaj s medem, 
který je v zimních měsících obzvlášť prospěšný. 
Med má totiž jakousi kouzelnou moc. Je jí na-
sbíraná energie z jarních květů a slunce, které 
nám v dnešních dnech často chybí. Dodává na-
šemu organismu potřebnou sílu a energii, kte-
rou potřebujeme pro posílení imunity. Zejména 
pokud jej smícháme s pylovými zrnky, má tento 

zlatý poklad spoustu výživných látek, minerálů 
a enzymů.

Je třeba zmínit ještě jeden produkt, na kterém 
včelař pracuje a kterým dělá radost sobě i své-
mu okolí. Je jím propolisová tinktura, která má 
mnohá léčebná využití. Lze vyrobit také mast, 
a to všechno právě z propolisu.

Člověk se stále učí. Výjimkou není ani včelař, 
který rád využije zimní čas pro vzdělávání, aby 
načerpal novou inspiraci od zkušenějších kolegů. 
Objevují se nové nápady - jak zvýšit produkci či 
inovativní myšlenky, jak býti více v rovnováze 
s přírodou, díky níž se to všechno děje. A my ji 
za to s vděčností respektujeme.

Jsou pořádány přednášky a  semináře, na-
příklad pro chov včelích matek. Takový chovatel 
v našich podmínkách chybí a je to škoda, neboť 
matka chovaná v našem prostředí lépe přežije 
zimu. Na přednáškách se člověk dozví nové infor-
mace o včelích produktech, receptech či formách 
léčení, například o léčbě včelími produkty zvané 
apiterapie, o které bude přednáška i v našem 
městě. Vítána bude široká veřejnost. Včelaření je 
zkrátka návykové. A díky za to, lžičku medu na to! 

 Lucie a Míra Glierovi, novoměstští včelaři

Ze života novoměstských spolků

Nominujte oblíbené 
sportovce
Komise pro sport, mládež a volný čas při-
pravuje i v letošním roce slavnostní ocenění 
významných osobností v oblasti sportu za 
rok 2016.

Nominace můžete posílat na stanoveném 
tiskopise, který je možné si vyzvednout na 
podatelně MěÚ. Ty budou přijímány na po-
datelně MěÚ v Novém Městě na Moravě do 
31. března 2017 do 13:00 hodin.  -red-

Betlemářka z Hlinného
Vůně dřeva a umění šikovného betlemáře Jindřicha 
Hegra okouzlily Marii Jůdovou z Hlinného natolik, 
že vzala dláto do ruky a začala sama vyřezávat.

 
Všechno to začalo v  roce 1991. Tehdy vy-

stavoval Jindřich Hegr svůj betlém ve svrateckém 
kostele. „Byla jsem se na něj se syny Lukášem 
a Míšou podívat a rozhodla jsem se, že se za 
panem Hegrem, který bydlel ve Svratouchu, 
stavím, aby nám něco o  tvorbě řekl a  ukázal 
synům kouzla, jak tvoří ze špalku postavy. Moc 
jsem si přála, aby se jeden ze synů tomuto umění 
v budoucnu věnoval,“ popsala Marie Jůdová.

Matčino přání ale synové ve skutečnost ne-
proměnili. A tak musela začít sama. „Na podzim 
roku 2013 mi táta sdělil, že mě přihlásil u pana 
Berana, svého kamaráda, na vyřezávání. Jednalo 
se o amatérskou výrobu betléma pro kostel sva-
tého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.“

Už na první schůzce dostala do ruky dřevo 
a dláto. Chtěla začít něčím jednodušším, vybrala 
si ovečku. „Ten den jsem opravdu šmidlala - jinak 
se tomu ani nedá říct - a šmidlala asi čtyři hodiny. 
A ejhle, ono to mělo skoro podobu ovce! Další 
dny jsem pilovala tělo a dělala kudrlinky. A pak 

jsem poprosila manžela, aby mi připravil další 
kousky dřeva, že možná udělám celé stádo,“ 
uvedla betlémářka.

Marie Jůdová postupně sbírala zkušenosti 
a  také dobré rady. Už se nesoustředila pouze 
na jednoduché ovečky, ale troufla si i na lidské 
postavy – anděla, Pannu Marii, Ježíška aj. „Vy-
řezávat jsem nepřestala. Sbírala jsem zkušenosti 
z okolí, hledala jsem další řezbáře, kteří by mi po-
radili, co se jim osvědčilo a jaké mají zkušenosti. 
Tak jsem se seznámila s  Jiřím Rychnovským 
z Malého Beranova, který mi poradil, jak natírat 
figurky voskem a zakázal mi šmirglový papír, pro-
tože řez je řez. A pověděl mi také o Dřevořezání, 
které se každoročně koná v Třešti, kam se sjíždí 
šikovní řezbáři z celé republiky a kam od té doby 
jezdívám i já,“ prozradila Marie Jůdová.

Dnes už má řezbářka z Hlinného vlastní bet-
lém, který od roku 2015 vystavuje v Kapli svatých 
Andělů Strážných. „Nevěřila jsem, že mohu něco 
vyřezat. Ale když někdo řekne, že to neumí, tak 
neví, zda to opravdu umí, či ne. Vše je v hlavě. Kdo 
to nezkusil, nemůže říci, že to neumí,“ vzkázala 
ostatním Marie Jůdová.

 -hzk-

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozlou-
čit s mým manželem MUDr. Dobroslavem 
Novákem.
Děkuji za květiny a projevy soustrasti. Velký 
dík patří děkanu Janu Daňkovi za duchovní 
a citlivé rozloučení a  Jiřímu Janouškovi.
Poděkování patří též pěveckému sboru a hu-
debnímu doprovodu pod vedením Ludmily 
Malé, Janu Cackovi za skautskou večerku.
Děkuji všem, kteří v době nemoci manže-
lovi jakkoliv pomohli, potěšili ho, navštívili 
ho, obdarovali, mysleli na něj a modlili se 
za něho.
S vděčností manželka s rodinou

Blahopřání
Dne 28. března se dožívá životního jubilea 
70 let můj brácha pan Josef Řádek ze Zubří. 
Do dalších let hodně štěstí, hlavně zdraví, ať 
jsi ještě dlouho mezi námi.

To ti přeje sestra Alena s rodinou.

Pozvánka
MŠ vás zve na přednášku LIMITY 
A PRAVIDLA dr. Ludmily Pekařové, autorky 
knihy „Jak žít a nezbláznit se“.
Přednáška se koná dne 2. 3. 2017 v 15:30  
v MŠ Drobného.

Všichni jste srdečně zváni.
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pokračování ze str.1

Mistr světa…
Co plánujete do budoucna?

VP:
Studuji ještě na novoměstském gymnáziu, takže 
musím udělat maturitu. Ta mě čeká příští rok. 
Potom bych se chtěl naplno věnovat skákání. 
Mám ale také v úmyslu pokračovat ve studiu 
na vysoké škole. Už mám vyhlédnutou jednu 
soukromou školu v Praze.
Jaké jsou podmínky v Novém Městě na Mo-

ravě pro výchovu skokanů na lyžích?
RL:
Můstky tu jsou a vždy byly. Já už trénoval v roce 
1971 na dětských můstcích, které stály u peká-
ren, v místech, kde je dnes Enpeka. Bylo skvělé, 
že stály kousek od centra města, takže děti tam 
mohly chodit samy, rodiče je nemuseli vozit. 
Škoda, že tam už nejsou. V současné době nám 
totiž velmi chybí dětský můstek, kde by mohli 
trénovat žáčci. Děti nemají na čem skákat, tré-
nujeme na suchu, v tělocvičně a na závodech se 
potom bojí. Můstek prostě chybí.

A v jakém stavu jsou můstky nad nemocnicí 
(na Šibenici)?
RL:
Současné můstky nad nemocnicí nejsou pro 
menší děti vhodné a v zimě, když je sníh, jsou 
dostupné velmi obtížně, protože cesta k nim 
se neodhrnuje. Navíc poslední tři - čtyři roky 
se skoro vůbec neudržují a začínají být nebez-
pečné. Je tam shnilá výdřeva. Sportovní klub, 
pod který náš lyžařský oddíl spadá, slíbil, že 

uvolní nějaké peníze na opravu. Jinak nebudeme 
moci pokračovat.

Jak často se v Novém Městě závody ve skocích 
na lyžích konají?
RL:
Zhruba jednou ročně. Začátkem listopadu tady 
bývá mistrovství republiky v dorostu v severské 
kombinaci a republikový závod ve skoku. Tam se 
skáče na umělém povrchu a pak se běhá a jezdí 
na kolečkových lyžích.

Mohou úspěchy Viktora Poláška pomoci tuto 
situaci zlepšit?
RL:
Těžko říci. Sportovní klub dává přednost biat-
lonu, který je v současné době na vrcholu, a na 
nás už moc pozornosti nezbývá. Trénuji po práci 
ještě s kolegou Jiřím Hradilem a toho času také 
není moc. Rozhodně by nám ale pomohlo, kdyby 
do oddílu přišlo více dětí. To je budoucnost. 
Ale třeba se situace zlepší, až Viktor vyhraje 
olympiádu.  -kb-

SP horských kol bude velká událost
Zima se pomalu loučí a Světový po-
hár horských kol se blíží. Závody 
se ve Vysočina Areně pojedou 20. 
a 21. května. A bude to stát za to!

„Okruhy a tratě budou prakticky stejné jako při 
loňském mistrovství světa, takže diváci budou 
opět svědky skvělých jízd plných adrenalinu,“ 
říká Petr Vaněk z organizačního týmu Světové-
ho poháru. Tam kde roztaje sníh, nastupují 
brigádníci a opravují tratě po zimě. Upravují 
povrch, pracují na překlenutí nebezpečných ko-
řenů, naváží materiál. Trať musí být sice atrak-
tivní pro diváky a dostatečně obtížná pro jezdce, 
ale to, co všechny zajímá nejvíce, je bezpečnost. 
I letos organizátoři kolem tras vybudují mobilní 
tribuny, takže bude možné sledovat svištící zá-
vodníky z bezprostřední blízkosti a v relativním 
pohodlí – tedy v sedě. „V areálu bude samozřej-
mě hlavní tribuna, tak jak jsou lidé zvyklí. I na 
závodech Světového poháru postavíme pódium, 
ale to bude sloužit jen při udílení medailí,“ vy-
světluje Vaněk. 
I letos má českým tým řadu nadějí. Jaroslav Kul-
havý je, zdá se, v dobré formě a podle organizáto-

rů už pilně trénuje. „Co vím, tak je zdravý a při-
pravuje se bez jakýchkoliv omezení a handikapů,“ 
říká Vaněk. Mezi ženami má medailové ambice 
Kateřina Nash nebo Karla Štěpánová. Těšit se 

můžeme na závody v kategorii do 23 let mužů 
a žen a samozřejmě na závody v kategorii Elite, 
kde se představí nejlepší jezdci světa.  
 -kb-
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Ragbisté vstupují do jarních bojů

Ragbyový tým má za sebou zimní fyzickou přípravu 
a vstupuje do jarní sezony. Titány čeká řada ne-
lehkých zápasů.
Zimní měsíce trávili ragbisté na své domácí půdě 
v Petrovicích v areálu SOŠ. Ve zdejší tělocvičně 
se věnovali náročnému fyzickému tréninku a pi-
lovali techniku hry. Trenéři se zaměřili zejména 
na různé varianty přihrávek a obrannou hru. Pře-
devším na takzvané skládky – razantní zastavení 
útočícího soupeře. Jak podzimní utkání ukázala, 
právě nedostatečně agresivní obrana je jednou 
z největších slabin týmu.

Jarní boje zahájí Titáni 
přátelským utkáním 
s  celkem Slovan Brati-
slava. Zápas se odehraje 
18. března na hřišti v Pet-
rovicích. Následovat 
bude soutěžní ligové 
utkání se Spartou Praha, 
které ragbisté absolvují 
2.  dubna na domácí 
půdě. Všichni příznivci 
jsou samozřejmě zváni! 
Oddíl je ale činný nejen 
po sportovní stránce. 
Aktivně se zapojuje do 
dění v  České rugbyové 
unii, jejímž je členem. 

V  únoru Titáni hostili v  Petrovicích oficiální 
trenérský seminář, v rámci kterého byli školeni 
budoucí trenéři v kategorii C. Dne1. března také 
přivítají prezidenta České rugbyové unie Pav-
la Chaloupku, který je přijede osobně podpořit 
v jejich roli průkopníků ragby na Vysočině. Oddíl 
RC Titáni přivítá každého, kdo by si chtěl ragby 
vyzkoušet. Případní zájemci se mohou hlásit na 
ragby.nmnm.2015@seznam.cz nebo přijít na 
tréninky. Ty se konají každé úterý a čtvrtek od 
17:00 v areálu SOŠ v Petrovicích.

 -kb-

Atleti porážejí zbytek 
republiky
Vytrvalci z atletického oddílu pokračují ve vý-
borných výkonech. Svoji formu potvrdili na 
halových závodech, které se na začátku února 
konaly ve Vítkovicích. Dařilo se jim zejména 
v bězích na 3000 m. Závod žen ve výborném 
čase 10:01,68 vyhrála Kateřina Pulgretová. 
V mužích byl nejlepší Lukáš Kourek, který za-
běhl čas 8:30,59. Na 2. místě finišoval Karel 
Kulíšek v osobním rekordu 8:55,55. Atleti tím 
navázali na úspěchy na bratislavském mítinku 
Elán a v halových závodech krajského přeboru 
v Praze.  -mah-

Markéta Davidová hvězdou 
MEJ v biatlonu 
Dvacetiletá závodnice SKP Kornspitz Markéta 
Davidová se stala největší hvězdou ME juniorů 
v biatlonu, které od 2. do 5. února hostila Vysočina 
Arena.
Ve vytrvalostním závodě si doběhla pro 
bronzovou medaili, mistrovské tituly si při-
psala ve sprintu a stíhacím závodu. Zdárně ji 
sekundoval také letohradský Milan Žemlička, 
který nenašel přemožitele ve stíhacím závodě. 
Další dva starty proměnil v pátá místa.  
 -mah-

Fotbalisté rozehrají jaro 19. března
V plném proudu je příprava novoměstských fot-
balistů.

Po nabírání kondice přišly na řadu přípravné 
zápasy, ve kterých si Vrchovina nevedla špatně. 
Vyškolila například tým třetiligové Třebíče, který 
porazila 2:0. Počítá se také jednoznačné vítězství 

nad Hlinskem. V kádru se také zabydluje nová 
posila, kterou je třebíčský fotbalista Petr Oš-
mera, jenž v MSFL nastřílel 9 branek. K první-
mu soutěžnímu utkání nastoupí naši fotbalisté 
v neděli 19. března na hřišti Břeclavi. Cíl jarní 
části soutěže je jasný. Zachránit se v divizi D.
 -mah-

Florbalisté vyhlížejí 
finále
Florbalové soutěže mají za sebou další kola. Muži 
A z posledních pěti utkání jednou vyhráli, třikrát 
remizovali a těsně prohráli s vedoucí Jihlavou.
Dorostenci stále drží postupovou třetí příčku, 
momentálně se jim však příliš nedaří. Mrzet 
je musí především prohra v tabulce se čtvrtým 
Jindřichovým Hradcem, na který už mají pouze 
jednobodový náskok. Starší žáci si připsali jednu 
jasnou výhru nad B týmem Žďáru. S jeho prvním 
týmem však těsně prohráli 2:3. V Orelské lize 
se vezeme na vítězné vlně a všechny naše týmy 
se stále mohou dostat na finále. Velké naděje 
vkládáme do dorostu a plánujeme organizovat 
finálový turnaj 22. dubna v Bystřici. Potěšující 
zprávou je i fakt, že Jan Svoboda a Lukáš Zeisel 
si za svoje výkony vysloužili pozvánku na širší 
výběrový trénink reprezentace juniorů do Prahy. 
Pokud na něm uspějí, otevřou se jim dveře do 
kádru těch nejlepších a absolvují letní soustředění 
se zbytkem reprezentačního týmu. Držíme pěsti! 
 Tomáš Mrázek, Orel NMnM

Bronz pro Marečka
Člen SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 
Šimon Mareček si připsal životní úspěch.
Na MČR v lyžařském orientačním běhu na krátké 
trati, které se konalo na konci ledna na Rejvízu 
v Jeseníkách, vybojoval v kategorii dorosten-
ců bronzovou medaili. Mistrovský závod se jel 
coby třetí Českého poháru. V něm se daří také 
žákyni Zuzaně Stoklasové, která v letošní sezoně 
skončila dvakrát na 4. místě a jednou dojela třetí. 
Lyžařskému orientačnímu běhu se v ČR věnuje 
přes 300 registrovaných závodníků.

 -pm-, -mah-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

Mateřské centrum Lístek

Klub seniorů

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. 

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE: 
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice 
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.) 
Jaroslav Svoboda - výběr z díla 
Zámecký kabinet

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Antonín Kašpar – Strážci 
(do 28. září 2017)

Hynek Luňák – Retrospektiva
(do 30. dubna 2017)

Photographia Natura 2016 
(do 12. března 2017) 

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:
čtvrtek 2. března 2017 v 17 hodin
Josef Březina 
Josef Březina je členem Třebíčského fotografické-
ho sdružení TREFOS. Fotografuje již od svých 
patnácti let, kdy se rozhodl následovat otcova 
příkladu. Jeho pohled na přírodu má v sobě i 
duchovní, spirituální rozměr. Často podniká 
jednodenní cesty i mnohadenní expedice. Díla 
tohoto umělce najdete v zámecké arkádě do 
4. června 2017. 

čtvrtek 30. března 2017 v 17 hodin
Ladislav Kukla 
Tento umělec prošel takřka padesátiletou umě-
leckou cestou. Díla, jež tvoří, obsahují prvky hu-
moru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy 
dokonce tragická. Často pracuje s motivem 
kruhu, který vnímá jako dokonalý tvar. 

8. 3. Mezinárodní den žen  - přijďte si udělat 
hezký den!
9. 3. Den zdraví s VoZP
11. 3. Noční lázně - otevřeno do půlnoci
13.– 7. 3.  Jarní prázdniny Brno a okolí - 
sauny denně od 10:00, smíšené
24. 3. Sanitární den - otevřeno od 14:00
28. 3. Den učitelů - speciální akce pro za-
městnance škol
Běžecká škola Petra Hubáčka 
každý čtvrtek 16:30 fitness, nebo dle domluvy 
731 128 949

12.3.1922 narodil se ve Fryšavě Pavel Čotek
pedagog, hudební skladatel 
(zemřel 20.7.2005 v Olomouci)

2.3.1912   zemřel v Divákách u Hustopeče Vilém Mrštík 
spisovatel - např. Pohádka máje, Rok na vsi a 
Maryša (společně s bratrem Aloisem)
(narozen 14.5.1863 v Jimramově)

2.3.1902 narodil se v NMnM Otakar Německý
lyžařský závodník-reprezentant ČSR, dvojná-
sobný mistr světa; veterinář 
(zemřel 18.3.1967 v Brně)
26.3.1882 narodil se ve Vojicích u Hořic Josef Khun 
majitel knihkupectví a vydavatel knih v NMnM, 
sociální demokrat, za 2. svět. války vězněn                        
(zemřel 20.1.1963 v NMnM)

4. 3.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
5. 3.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
11. 3.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
12. 3.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
18.3.MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
19.3.MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové 
Město na Moravě, 566 618 060
25.3.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545
26.3.MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad 
Sázavou, 566 642 545

Termíny služeb se mohou měnit. 
Sledujte web www.nnm.cz.

6.3. Slavíme MDŽ. Jídelna DPS  15 -17 hod.
14.3.  Zájezd do Brna na operu Carmen. Odjezd 
od KD v 17 hod.  – návrat asi ve 23 hod.
20.3. Prevence bolesti zad. Beseda s pracovnicemi 
rehab. odd. nemocnice. Jídelna DPS 15 – 17 hod. 
27.3.  Oslava 30. výročí založení Klubu důchod-
ců v Novém Městě na Moravě. Zveme srdečně 
všechny současné i bývalé členy na tuto akci, 
která se bude konat v přísálí kulturního domu.
Začátek ve 14 hod., konec v 17 hod.
Žádáme naše členy, aby do konce března zaplatili 
členské příspěvky.

narozené děti
 2.1. Radim Chromý
 12.1. Tereza Kršková
 23.1. Viktorie Příhodová
 27.1. Josef Dvořák
 30.1. Štěpán Boháč
 31.1. Vít Pustina
 5.2. Radovan Kosek
 7.2. Martin Šimůnek
jubilanti
 23.2.   František Procházka  88 let
 1.3.  Miloš Sáblík   87 let
 3.3. Olga Slámová   80 let
 7.3.  Jana Kabelková   75 let
 7.3.  Josef Kopáček  88 let
 8.3. František Zelený  88 let 
 11.3. Zdeňka Jindrová   87 let
 12.3.  Marie Janů   88 let
 12.3. Božena Švehláková  87 let
 14.3. Marie Černá     80 let
 14.3. Věra Brabcová  80 let
 31.3. Vladislav Palát  88 let 
 31.3. Emil Kovář  90 let 
manželství
 7.1.  Jana Ondráčková, Vladimír Karásek
úmrtí
 17.1.  Marie Šedá  (Dlouhé 1939)
 18.1.  Anna Gregorová  (NMnM 1938) 
 20.1.  Petr Konieczny  (NMnM 1944)
 21.1.  Marie Mrkvičková  (NMnM 1934)
 23.1.  Lubomír Rajský  (NMnM 1938) 
 28.1.  Květoslava Kuchtíková  (Dlouhé 1930)
 1.2.  Jaroslav Hyánek  (NMnM 1971)
 1.2.  Josef Kaláb  (Řečice 1943 )
 2.2.  Ladislav Brož  (NMnM 1927)
 10.2.  Jaromír Šebek  (Dlouhé 1965)
 13.2.  Berta Betlachová  (D. Rožínka 1921)

Vzpomínka

Tak jak z tvých očí zářila lás-
ka a dobrota, tak nám budeš 
chybět do konce života. Dne 
15. března uplyne 10 let, kdy 
nás navždy opustila paní Olga 
Knapová z Pohledce. S láskou 
vzpomíná rodina Knapova.

Informace najdete na www.ddm.nmnm.cz.

Vzpomínka

Dne 25. března by se dožila 
100 let naše maminka paní 
Galina Čípová z Nového 
Města na Moravě. Stále 
vzpomínají dcery s rodina-
mi. 
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Minibazar

Vzpomínka

Osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen vzpo-
mínky a s nimi žal. Dne 18. února vzpomeneme 
20. smutné výročí, co nás navždy opustila naše 
drahá maminka, babička paní Marie Prosecká z 
Nového Města na Moravě. Dne 31. prosince jsme 
vzpomněli 10. smutné výročí, co nás opustil náš 
tatínek a dědeček pan Miloslav Prosecký. S láskou 
vzpomínají dcery s rodinou.

Prodám kočár (trojkombinace) zn. Easywalker s 
příslušenstvím v dobrém stavu po dvojčatech. Tel.: 
776 592 340. Prodám akordeon Royal Standard 
červený, rejstříky 5 a 11. Nutno vidět. Tel.: 724 303 
477. Koupím garáž na ulici Mírová, Horní nebo 
Žďárská v Novém Městě na Moravě. Tel.: 605 788 
365. Prodám posilovací lavici Olpran TS-SW-110 
(břišní a zádové svaly). Cena 200 Kč. Tel.: 608 574 
068 .Prodám DV byt 1+1 po celkové rekonstrukci v 
lokalitě pod nemocnicí. Tel.: 776 730 794. RK nevolat.  
Pronajmu byt 2+kk s balkonem, 2. podlaží cihlového 
domu, nyní po celkové rekonstrukci, v NMnM na 
ulici Budovatelů. Tel.: 724 173 083. Prodám dětské 
pleny Pampers New Baby-Dry, velikost1 2-5 kg, 43 
ks. Pořizovací cena 249 Kč, nyní 200 Kč. Velikost 2 

3-6 kg GIANT PACK, 100 ks, dvě balení. Pořizovací cena 
jednoho balení 529 Kč, prodám za 399 Kč. V případě 
zájmu v NMnM rozvezu. Dále prodám oblečení pro 
kluka i holčičku vel. 50–62 (0-3 měsíce), věci jsou 
v perfektním stavu, jako nové (H&M, C&A, Che-
rokee, Dopo Popo, Kik). Tel.: 725 944 590. Prodám 
zahradu v OV v Novém Městě, el. na pozemku, cena 
150 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
604 605 907. Daruji konf. stolek + dva noční stolky 
tmavé barvy, rustikální vzhled, starší rotoped. Tel.: 
606 690 878. Hledám dlouhodobý pronájem garáže 
nebo garážového stání v NMnM nebo Maršovicích, 
výška alespoň 205cm. Tel.: 608 909 239. Nabízím 
dlouhodobý pronájem garáže u autobazaru Holubka. 
Plocha 26 m2. S funkční elektrikou. Tel.:777 354 077. 

Prodám PC sestavu Dell 755, 2x2, 33 Ghz, 3 GB 
RAM, HDD 80GB + LCD Dell 1909 W, v top stavu, 
Cena 1600, Tel.: 739 576 803. Máma a dva kluci hledají 
pohodový dlouhodobý pronájem 2+1 i budoucí možnou 
koupi. Serióznost, bezkonfliktnost, přímé jednání. Tel.: 
605 939 896. Os. pečovatelka s praxí nabízí výpomoc 
seniorům v domácnosti, např nákupy, úklid, pomoc při 
hygieně atd. Dohled i dlouhodobě, spolehlivost i do-
poručení samozřejmostí. Tel.: 605 525 136. Vyměním 
pěkný slunný byt 2+1 v os. vl. se 2 balkóny po celkové 
rekonstrukci za menší rodinný domek + doplatek. Tel.: 
702 335 771. Hledám učitelku angličtiny (studentku) 
pro 5 leté dítě. Nejlépe z NMnM (Holubka). Tel.: 602 888 
914. Koupím byt 1+1 nebo 2+kk v NMnM. Tel.:734 
126 281.

Vzpomínka

Dne 25. února uplynulo 
5 let, kdy navždy odešel náš 
milovaný tatínek pan Cyril 
Prosecký z Nového Města na 
Moravě. Nezemřel, spí. 
Má-li sen, je krásný. Zdá se 
mu o těch, které miloval a 

kteří milovali jej. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka Mária a synové s rodinami

Vzpomínka

Dne 4. března uplyne 30 let, co odešla cestou ne-
poznanou Anna Svobodová z Pohledce. Dne 18. 
ledna uplynulo 15 let, co následoval svoji maminku 
Josef Svoboda z Pohledce. Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl práci, 
život i nás. Dne 30. ledna uplynulo 5 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil pan Josef Svoboda z 
Nového Města na Moravě.  Dne 22. února jsme si 
zároveň připomněli 6. výročí úmrtí paní Ludmily 
Svobodové z Nového Města na Moravě. Kdo jste 
je znali, věnujte jim krátkou vzpomínku.  
S láskou vzpomínají dcery Radka a Petra s rodi-
nami a bratr Jan. 

Vzpomínka

Opustil jsi rodinu, pole, lesy, 
luka, vše, co jsi měl rád. Ne-
stačil jsi nám ani sbohem dát. 
Čas plyne, ale bolest v srdci 
zůstává.Dne 28. března jsme 
vzpomněli 20. výročí, co nás 
opustil náš tatínek a děde-
ček pan Vladimír Štěpánek 

z Nového Města na Moravě. S láskou a úctou 
vzpomíná syn s manželkou.

Vzpomínka

Kdo byl milován, není zapo-
menut. Dne 8. 3. by se dožil 
pan Jan Šikula 70 let. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi. S 
láskou vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka
Odešel, a zůstal v srdcích těch, kteří ho měli rádi.
Dne 10. března tomu bude 20 let, co nás navždy 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan 
František Sedlický z Pohledce. Kdo jste ho znali, 
vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná syn Fran-
tišek s rodinou.

Děkujeme našim příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se spolu s námi přišli v sobotu 28. 
ledna naposledy rozloučit s naším manželem, 
tatínkem, dědečkem a pradědečkem panem Lu-
bomírem Rajským. Také děkujeme všem, kteří 
se podíleli na důstojném uspořádání posledního 
rozloučení. Manželka a synové s rodinami

Vzpomínka
Dne 19. února uplynuly 4 
roky od náhlého úmrtí naší 
maminky paní Elišky Mes-
senské. Vzpomínají děcka 
Květa a Miloš. Prosíme, 
vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré 
srdce. Utichlo srdce, zůstal 
jen žal,ten, kdo Tě miloval, 
vzpomíná dál. Dne 28. února 
uplyne rok, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel 
pan Jozef Matejovič. Kdo jste jej znali, vzpomeňte 
s námi. Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, 
tak ráda měla život, práci i 
nás. Dne 25. února vzpo-
meneme 5. výročí úmrtí 
naší maminky, babičky paní 
Marie Lukešové z Nového 
Města na Moravě. Za tichou 
vzpomínku děkují manžel 

Stanislav a děti s rodinami.
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Pamatuj!

Ženský smíšený sbor a Novocantus z Nového Města 
pomáhají zpíváním k lepší historické paměti.

V noci z 8. 3. na 9. 3. 1944 bylo v Osvětimi 
zavražděno 3792 mužů, žen a dětí – vězňů tzv. 
Terezínského rodinného tábora. Historik Michal 
Frankl k tomu uvádí: „Pozoruhodné je především 
to, že tragická historie českých Židů v Osvěti-
mi není počítána k pronásledování Čechů. Je 
bezpochyby nepředstavitelné, že by byl rodinný 

tábor v Osvětimi obklopen takovým mlčením, 
kdyby v něm během jediné noci zahynulo na 4000 
nežidovských Čechů.“

Od roku 2013 si toto výročí připomínají po 
celé republice pěvecké sbory zpěvem písní, které 
si podle svědectví zpívaly ženy oné noci na cestě 
do plynových komor. Letos se přidáme také my, 
pěvecké sbory z Nového Města - Novocantus 
a Ženský smíšený sbor.

Ve středu 8. března od 15:00 bude program 
vzpomínkové akce zahájen četbou výpovědí osvě-
timských vězňů v rodném domě Hany a Jiřího 
Brady (čp. 13). V 15:45 se setkáme před domem 
rodiny Skuteckých čp. 4 (vedle Horácké galerie). 
Pěvecké sbory symbolicky před domem druhé 
novoměstské židovské rodiny zazpívají písně 
Hatikva, Šema Jisrael a Kde domov můj.

Přijďte spolu s námi bránit oběti holocaustu 
před zapomněním, sami sebe tím chráníme před 
lhostejností k osudu druhých, před ztrátou sou-
citu a soudnosti. 

 Jana Kabrdová

Kalendář městských akcí na letošní rok je hotov
Rada města schválila termíny tra-
dičních městských slavností. Výběr 
některých z nich najdete níže.
Nové Město na Moravě pořádá každoročně celou 
řadu městských akcí. Mnohé z nich se staly tra-
dicí. Na jejich přípravě se velkou měrou podílí 
příspěvkové organizace města a Rada proto kaž-
dý rok po dohodě s nimi vybírá vhodné termíny. 
„Po poměrně ostré kritice, která se minulý rok 
snesla na Rozsvěcení adventu, což je akce, kterou 
mají Novoměšťáci moc rádi, jsme se rozhodli, 
že letos zorganizujeme větší událost, která za-
čne už odpoledne a vyvrcholí večer rozsvěcením 
stromku,“ říká starosta Michal Šmarda. V plánu 
je také zajímavější program pro děti i jejich rodiče 
včetně řemeslného jarmarku. A co nás tedy letos 
v Novém Městě čeká? Vybrali jsem seznam ně-
kterých akcí. O dalších vás budeme informovat. 
30. 4. Čarodějnice
Jejich pořadatelem jsou Novoměstská kulturní 
zařízení a návštěvníky čeká čarodějnický průvod, 
oheň na Třech křížích a občerstvení.

10. 5. Noc literatury
Milovníky literatury jistě potěší další ročník 
této akce. Jejím smyslem je představit vybrané 
autory lidem v netradičních prostorách. Knihy 
předčítají známé osobnosti města na místech, 
kam se lidé zpravidla vůbec nedostanou. Loni se 
četlo například v suterénu Městských lázní nebo 

na půdě kulturního domu. Kam nás literatura 
zavede letos?

26. 5. Noc muzeí a galerií
Akci pořádá Asociace muzeí a galerií. V Novém 
Městě na Moravě se jí tradičně účastní Horácké 
muzeum a Horácká galerie. Kromě prohlídky vý-
stavních prostor si zaměstnanci muzea i galerie ob-
vykle připravují i zajímavý doprovodný program.

27. 5. Den dětí s DDM

16.–17. 6. Nova Civitas
Slavnosti Nového Města na Moravě. Akce plná 
hudby, divadla a zábavy. Každoročně se zde také 
prezentují novoměstské spolky. Nova Civitas je 
festivalem, který připravují sami Novoměšťáci. 
Předznamenává začátek léta v Novém Městě.

28. 7. Váza fest
Novoměstský open air festival v areálu novoměst-
ského Koupaliště.

20. 8. Pouť na kostelíčku
Katolická pouť, která se koná u hřbitovního koste-
la Nanebevzetí Panny Marie. V okolí hřbitova 
pak budou opět připraveny stánky, občerstvení 
a atrakce.

26. 8. Medové týdny aneb sladké ukončení léta
Novoměstští včelaři se představí v té nejlepší for-
mě. Na konci sezony se sklenicemi plnými medu, 

medoviny a podobných laskomin. 16. září
se med propojí s vínem ve slavnosti Medu a vína. 
Zahraje kapela Laura a její tygři.

9.–10. 9. Den otevřených dveří památek
Akci pořádá město ve spolupráci s  vlastníky 
památkově chráněných objektů. Ty budou již tra-
dičně zpřístupněny zdarma. Na programu bude i 
poznávací zájezd do okolí.

23. 9. Svatováclavské slavnosti
Vratislavovo náměstí i park za kostelem se promě-
ní ve středověké město, kde budou k vidění nejen 
souboje, ale také sokolník a samozřejmě i patron 
českého národa sv. Václav. Chybět nebude ani 
dobová hudba.

2. 12. Rozsvěcení adventu
Jako každoročně i letos začne advent v Novém 
Městě slavnostním rozsvícením vánočního stromu 
na Vratislavově náměstí.

5. 12. Čertohrátky
Bojíte se čertů? V tom případě nesmíte tento den 
do Horácké galerie. Její útroby se promění v samo 
peklo plné čertů a rarachů. Zato v Horáckém mu-
zeu zavládne s Mikulášem a jeho anděly nebeský 
klid.
Farmářské trhy:
14. 1. , 11. 2. , 11. 3. , 8. 4. , 6. 5. , 20. 5. , 3. 6. , 
17. 6. , 1. 7. , 15. 7. , 29. 7. , 12. 8. , 26. 8. , 9. 9. , 
23. 9. , 7. 10. , 21. 10. , 11. 11. , 9. 12.  -red-

Bude to Trhák!
V duchu dobré tradice uvádět divadelní kusy, které 
jsou inspirovány známými českými komediemi, 
pokračují Ochotníci z  Novoměstska i  v  letošní 
sezoně.

Poprvé ale předstoupí před diváky s hudební 
komedií. „Hudba byla sice součástí našich před-
chozích her, leckdy nečekaná a šokující, ale letos 
bude hlavní náplní. Máme ve svém středu vynika-
jící zpěváky, tak by byla věčná škoda jich nevyu-
žít. Podařilo se nám sehnat i živou kapelu,“ říká 
režisérka Marta Mikšová. Premiéra hry Trhák je 
v sobotu 25. 3. v 18:00 hod. v KD v Novém Městě 
na Moravě. Další představení: neděle 26. 3. ve 
14:00 a v 18:00, pátek 7. 4. v 18:00, sobota 8. 4. 
ve 14:00 a v 18:00. Všichni jsou srdečně zváni. 
 -red-

12.3. Akademie DDM
Cesta kolem světa - KD 15:00
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Po stopách Karla Němce: Žďárská ulice

Čp. 40, rodný dům Karla Němce
Fragment sv. Floriána – 1926
Umělcův rodný dům s empírovou fasádou v his-
torické části města měl na straně do dvora tři 
sgrafitové výjevy. Po přístavbě verandy se za-

chovalo jen poprsí postavy patrona hasičů s částí 
obvodového textu, který dokládá vztah k dřívější-
mu dřevorytu. Pamětní deska na domě od aka-
demického sochaře Jiřího Plieštika připomíná 
umělcovu sgrafitovou tvorbu (zpodobené rydlo 
slouží k proškrabávání vrchní vrstvy omítky).

Čp. 46
Svatý Václav – 1927, restaurování 2000
Barvíř, Svatý Kilián, orámované texty – 1936
Dům, který od 17. století obývají potomci rodiny 
Fialovy, ukrývá ve dvoře soubor nepřístupných 
sgrafit. Starší námět v přízemí boční domovní stě-
ny s jezdeckou postavou knížete Václava má nápis 
„Svatý Václave nedej zahynouti nám i budoucím“ 
(tentýž výjev doplněný o znak republiky použil 
umělec o rok později na věži kostela). Mladší 
výzdoba na nové nástavbě připomíná pracovní 

činnost majitelů domu během 19. – 20. století. 
Méně zřetelná scéna Barvíř na její zadní straně 
znázorňuje výrobce modrotisku při potiskování 
plátna v řemeslné dílně. Do horních rohů výjevu 
jsou zakomponované psací potřeby a symbol poš-
ty, která se odtud po skončení barvířství vozila do 
Brna a do Jihlavy. Boční stěna domu se svatým 
Václavem má na nové nástavbě námět z legen-
dy o  středověkém světci. Jeho píšící postava 
s nápisem „Svatý Kiliáne pomáhej v naší práci“ 
připomíná kancelářské zaměstnání pozdějšího 
potomka rodiny. Orámovaný text vedle každého 
výjevu informuje o činnosti předků a o domě. 
Složil ho spolumajitel domu Josef Fiala, který si 
v nástavbě z roku 1936 zřídil pracovnu. Profesor 
místní reálky a správce Horáckého muzea byl 
publikačně činný v oboru archivnictví a historie 
regionu.  HM

S Michaelem 
Žantovským
za oponou
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 17:30 vás zveme na kompo-
novaný večer do Kulturního domu v Novém Městě 
na Moravě.

Zaslouží si Bob Dylan Nobelovu cenu za li-
teraturu? Jaké přijetí čeká nového velvyslance 
České republiky ve Spojených státech ame-
rických? Co přináší odchod Spojeného králov-
ství z Evropské unie? Naleznou Evropa a Rusko 
ochotu pro společné řešení konfliktů v zemích, 
ze kterých na starý kontinent proudí miliony 
uprchlíků? O těchto a mnoha dalších tématech 
si budeme povídat s Michaelem Žantovským, 
psychologem, překladatelem, publicistou, býva-
lým politikem a diplomatem a v současné době 
ředitelem Knihovny Václava Havla.
Michael Žantovský do češtiny přeložil více než 
padesát děl anglo-americké literatury. Vedle 
prózy, poezie a dramatu je také autorem pře-
kladů textů amerického písničkáře Boba Dyla-
na. A právě Dylanovy písně v podání skupiny 
Memory Band doplní povídání s Michaelem 
Žantovským na pódiu velkého sálu kulturní-
ho domu. Podvečernímu setkání v  KD bude 
předcházet autogramiáda pana Žantovského 
v knihkupectví U Salvátora v 15:00 – 16:30.
Besedu organizuje v rámci projektu Překlada-
telské jaro Gymnázium Vincence Makovského 
ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, NKZ 
a přednáškovým cyklem Svět na jevišti.
  J.Dvořák

Vladimír Merta
Slavný písničkář vystoupí v  Novém Městě 
8. března v 19:00 s Janem Hrubým a Ondře-
jem Fenclem.

Merta je český písničkář, publicista, spi-
sovatel, fotograf, architekt a filmový režisér. 
Je rovněž autorem filmové hudby k několika 
filmům. Na konci 60. let nahrál ve Francii 
písničkářské album Ballades de Prague. Byl 
členem folkového sdružení Šafrán. Během 
osmdesátých let psal a režíroval animované 
filmy. Je zakládajícím členem Evropského 
kulturního klubu a aktivním členem OSA. 
Dodnes úspěšně koncertuje po celé repub-
lice. Vstupné 100 Kč v  předprodeji v  IC 
a K CLUBU, 150 Kč na místě. -kb-

Miroslav Donutil
13. března v 19:00 se můžete těšit na talk show 
známého baviče a herce.

Miroslav Donutil navštíví se svojí show 
Cestou necestou KD v  Novém Městě na 
Moravě. M. Donutil zde byl naposledy před 
10 lety a opět se sem rád podívá. Skvělé his-
torky, nové příběhy a zážitky doprovázené 
písněmi nám připomenou, co vše se může 
přihodit na cestách. Vtipné komentáře, které 
mají nadhled i osobitý humor, se často dotý-
kají Donutilových přátel či kolegů. Vstupné 
250 Kč v předprodeji v informačním centru 
a v K CLUBU, 300 Kč na místě.  -red-

Hudba
v myšlenkách 
Masarykových
V letošním roce uplyne 80 let od úmrtí prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka.

Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil 
titul „Prezident Osvoboditel“ a také celkem se-
dmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru. 
Horácká galerie si tuto významnou osobnost 
připomene komponovaným pořadem s názvem 
Hudba v myšlenkách Masarykových. Na pásmu 
slova a písní vystoupí akordeonistka Jitka Baštová 
s loutnistou Jindřichem Macekem. Novoměstské 
publikum zmíněné umělce již dobře zná z dří-
vějších projektů Horácké galerie. Naposledy vy-
stoupili na koncertě na zámeckém nádvoří v srpnu 
2016. Jako host s nimi tehdy hrála na alpský roh 
Lisa Stoll ze Švýcarska. Jejich výběr hostů či skla-
deb nepostrádal invenci, zajímavé informace nebo 
vysokou uměleckou úroveň. Nejinak tomu bude 
i letos. 

V netradičním pořadu zazní skladby českých 
a slovenských autorů od 19. století až po sou-
časnost. Těšit se můžete na díla Antonína Dvořáka, 
Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Václava Troja-
na, samotného Jindřicha Macka či mnoha dalších. 
Vybraná hudba plynule navazuje, pojí množství 
citátů i významných životních momentů T. G. Ma-
saryka, který je dodnes symbolem ideálů svobody 
a demokracie, souladu slov s činy. Připomeňte si 
jeho myšlenky i zásady. Akce proběhne v neděli 
5. března 2017 v 16:00 v podkroví Horácké galerie. 
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 75 Kč.

 HG
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Zmizelé Nové Město

Hotel Horní Dvůr má zatím kratičkou historii, 
zato historie budovy, která byla na hotel pře-
stavěna, je dlouhá několik staletí. V roce 1588 
koupil novoměstské panství od Jana a Maxmi-
liána z Pernštejna Vilém Dubský z Třebomyslic. 
S novou vrchností přišly i nové „mravy“. Zatím-
co za Pernštejnů získalo Nové Město řadu vý-
sad, i když vykoupených sanací dluhů vrchnosti, 
za Dubského na mnohé z těchto výsad nebyl 
brán ohled. Motiv byl ale stále stejný, panství 
mělo přinášet co největší zisk. Vilém Dubský 
nesliboval Novoměstským nové výsady za pří-

sun hotových peněz, 
ale raději začal podni-
kat ve vlastní režii na 
úkor městských práv. 
Nechal zřídit panský 
pivovar, skupoval mlý-
ny a na Michovech dal 
postavit panský dvůr 
s  ovčínem  – známý 
pak jako Horní dvůr. 
Michovy byly pozemky 
patřící k  zaniklé vsi 
Mnichov, kterou v roce 
1540 prodal Jan z Pern-
štejna Novoměstským. 
Vilému Dubskému bylo 
novoměstské panství 
pro podezření z účasti 

na stavovském povstání v roce 1623 zkonfis-
kováno. Jím založené „panské podniky“ (včetně 
Horního dvora) však pokračovaly v provozu i za 
dalších vrchností. K Hornímu dvoru byly přes 
odpor města připojeny pozemky na Michovech. 
Ve dvoře se choval dobytek, především ovce. Za 
správu dvora byl vrchnosti odpovědný šafář.

Až do sklonku 17. století se majitelé novo-
městského velkostatku poměrně rychle střída-
li, ale poté, až do znárodnění, zůstával majitel 
stále stejný – brněnský ústav šlechtičen. Nadace 
určená k vydržování chudých a osiřelých dívek 

z panského, rytířského a měšťanského stavu 
byla zřízena na základě testamentu Jany Fran-
tišky Prisky, hraběnky Magnisové ze Strážni-
ce. Hraběnka zemřela v roce 1655, její odkaz 
byl naplněn až v roce 1699, kdy byl nadační 
ústav konečně založen. Kromě novoměstského 
velkostatku dostal do vínku i statek Medlánky 
a dům v Brně. V čele ústavu, který několikrát 
změnil svůj název, stála představená – svobodná 
nebo ovdovělá příslušnice panského stavu.

Horní dvůr po první světové válce přestal 
sdílet osudy nadačního ústavu. V roce 1922 ho 
koupil spolek Okresní péče o mládež, aby zde 
otevřel první novoměstský sirotčinec. Ze záměru 
ale dočasně sešlo a v roce 1925 byl objekt čp. 
286 prodán do soukromých rukou. V jeho držení 
se vystřídali různí majitelé. Nejprve ho krátce 
vlastnil podnikavý řezník Čeněk Makovský, otec 

Z historie Horního dvora

Znak ústavu šlechtičen: Čtvrcený štít se středním 
štítkem se sedící postavou sv. Anny, která učí číst 
Pannu Marii. V prvním poli čtvrceného štítu orli-
ce, v druhém dvě kosmá břevna, ve třetím kosmo 
děleném poli dva vinařské nože převýšené knížecí 
korunou a ve čtvrtém orel. Štít je korunován hrabě-
cí korunou. Užití výjevu ze života Panny Marie ve 
středním štítku odpovídá názvu brněnského ústavu 
šlechtičen. Ten byl totiž v původním německém 
znění doplněn o sousloví „Maria-Schull“. Toto 
německé sousloví se do češtiny nejčastěji překlá-
dá jako „Panna Marie Školská“, i když část od-
borníků vidí jako přesnější překlad „Mariánská 
škola“. V nadačním ústavu se samozřejmě pěstoval 
kult Panny Marie, patronky ústavu, stejně jako se 
uctívala její matka sv. Anna. Právě svatoanenský 
kult výrazně zasáhl přičiněním brněnského ústavu 
šlechtičen i Nové Město. Sv. Anna dodnes dominuje 
sloupu na kašně před zámkem. Oblibě světice ve 
městě napomohlo i zázračné zachránění dřevě-
né sošky sv. Anny při velkém požáru v roce 1723. 
V Novém Městě též v 18. století působilo pobožné 
bratrstvo sv. Anny.

Horní dvůr v roce 1930
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Velrybové mocní

Toto básnicky vzletné slovní spojení pochází od 
básníka Otokara Březiny. Otokar Březina pro-
žil největší část svého života v Jaroměřicích nad 
Rokytnou, kde zemřel a je pohřben. Stýkal se 
se spisovatelem a knězem Jakubem Demlem, 
který od dvacátých let dvacátého století přebýval 
v Tasově. Při návštěvách v Tasově zaujal Otokara 
Březinu specifický jev této krajiny, veliké žulové 
balvany vyskytující se nahodile v terénu. Ty balva-
ny ho fascinovaly, obdivoval obrovskou sílu pří-
rody, která ty balvany donutila vyplavat z hlubin 
země na povrch. Nazval je „velrybové mocní“.

Otokar Březina byl blízkým přítelem malíře 
Václava Jíchy, který žil na Fryšavě. Také ho zde 

několikrát navštívil. Kumštýři se mezi sebou znali 
a ti, kteří si měli co říci, se i rádi navštěvovali. 
Karel Němec byl blízkým přítelem Václava Jíchy 
a znal se také s Jakubem Demlem a všichni byli 
přátelé Josefa Váchala.

Pro zajímavost k tomu ještě přidám poznámku. 
Na obálku knihy Jakuba Demla „Z mého okovu“ 
vytvořil Karel Němec dřevoryt s motivem okovu, 
ze kterého vyčnívá štika. V knize „Zapomenuté 
světlo“ o tomto dřevorytu Jakub Deml napsal: 
„Moje konve jsou těžké, a kdybych ještě po druhé 
vydal někdy knihu „Z mého okovu“, dal bych jí 
titul: „Z mé konve“. Otokaru Březinovi velmi se 
líbilo pojmenování první, neb 
řekl: Slovo okov volil jste vý-
borně, poněvadž připouští dvo-
jí výklad; proto onen dřevoryt 
Karla Němce měl být obsahově 
docela jiný. Bránil jsem pana 
Karla Němce řka, že tak jsem si 
to přál já. Pan Karel Němec je 
jediný inteligent v Novém Městě 
na Moravě. A on je inteligent, 
poněvadž mne nepovažuje za ta-
kového troubu jako profesor…“

Když Václav Jícha s Otoka-
rem Březinou navštívili 
v Novém Městě Karla Němce, 
tak tu Otokar Březina ke svému 
úžasu nalezl v Horním rybníč-
ku neboli „Horňáku“ u Horního 
dvora jednu z těch kamenných 

velrybových oblud.
Ono to zase tak udivující není, protože tyto 

žulové balvany patří geologicky ke stejné ob-
lasti vyvřelin jako ty u Tasova. A tak zde Otokar 
Březina přišel na to, že ty jeho velrybové mocní 
mají v Novém Městě u Horního dvora sestřičku. 
Přiložený snímek ukazuje onen velrybový balvan 
tak, jak ho mohl vidět Otokar Březina. Od té doby 
už ale uplynula hezká řádka let, a tak dnes už toho 
„velryba mocného“ zblízka nespatříme! Rybníky 
jsou odbahněné, hráze opravené a celý prostor je 
jako pastvina oplocen. Onen velryb mocný ale 
zůstává, bagrům zatím odolal. Jaromír Černý

známého sochaře Vincence Makovského. Po 
něm mezi lety 1927 a 1928 dáma s krkolomným 
jménem Marie Zhementzová. Od roku 1928 již 
Horní dvůr vlastnila rodina Kaštánkova.

V  roce 1827 byl u  Horního dvora vyorán 
pamětní kámen s  nápisem o  zabití 22letého 
mládence, který „poslušně a věrně příkladem 
pro obhájení chudých lidí na poli i na cestě od 
rabování na tomto místě zastřelen“. Zabit byl 
švédskými vojáky v roce 1645, tedy v dobách 
třicetileté války. V novoměstském zámku byl 
Švédy téhož roku zastřelen i  tehdejší majitel 
panství Šimon Kratzer ze Šensperku. V roce 
1935 přešel již poškozený „švédský“ kámen do 
péče Horáckého muzea. Na jeho místě byl po-
staven kamenný křížek z katolického hřbitova. 
Tolik praví historická literatura. Pamětníci však 
u Horního dvora pamatují litinový křížek připo-
mínající jinou tragickou smrt a opět spojenou 
s válečnými událostmi. Při osvobozování města, 
kdy ustupující německé jednotky ostřelovaly 
letouny Rudé armády, zahynul v Horním dvoře 
9. května 1945 na následky střelných zranění 
zemědělský dělník Bohumil Dvořák z Malé ulice 
čp. 322. I na tento křížek zůstala jen vzpomínka. 

Horní dvůr ale jeden kříž přeci jen má dodnes. 
U cesty ke dvoru byl postaven a vysvěcen v roce 
1851 a v roce 1887 získal dnešní podobu želez-

ného kříže na kamenném podstavci s vytesaným 
letopočtem 1887. Doufejme, že si ve zdraví užije 
letošních kulatých stotřicátin! Vít Křesadlo
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Studentky cukrářského oboru 
Střední školy gastronomické 
Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad 
Sázavou si připsaly další vítěz-
ství v  řadě úspěšných gastro-
nomických soutěží. Připravily 
jedinečný dort, který ohromil 
porotu na soutěži  Svatební dort 
roku 2017, pořádaný Asociací 
kuchařů a cukrářů.

Zlatý tým složený ze čtyř studen-
tek druhého a třetího ročníku pre-
zentoval svůj výrobek v juniorské ka-
tegorii  o nejvtipnější a nejchutnější 
dort na téma nové hry brněnského 
Divadla Bolka Polívky s názvem Ša-
šek a syn. 

Děvčata - Tereza Zelená, Anna 
Poulová, Karolína Švárová a Kristý-
na Stejskalová si nejdříve vymyslely 
podobu a tvar dortu, který vycházel 
z ducha dané divadelní hry. Učitelky 
odborného výcviku jim poradily při 
výběru surovin a volbě technologic-
kého postupu. Důležitým prvkem 
přípravy bylo modelování z plastické 
cukrářské hmoty. Děvčata musela 
natrénovat výrobu  královské  koru-
ny a modeláž obličeje herce Bolka 
Polívky. Pro výrobu drahokamů do 
koruny použily silikonovou formu, 
kterou vylívaly obarveným karame-
lem. 

Celou přípravu dortu musely 
dívky zvládnout v časovém limitu 6 
hodin. Zkoušely to pod odborným 

dohledem mistrových ve škole, aby 
mohly společně odstranit případné 
nedostatky.

V neděli  5. února brzy ráno odjel 
náš dívčí tým a učitelé odborného 
výcviku do brněnského Boby Centra. 
A Tereza, Anička, Karolína a Kristýna 
se pustily do práce. Během soutěže 
jsme je bouřlivě podporovali  i  s je-
jich  spolužáky ze školy, kteří se ně 
přijeli podívat. Výsledný excelentní 
cukrářský výrobek, tříposchoďový 
dort ze sachrového korpusu a z nápl-
ně s příchutí černý rybíz a čokoláda, 

ohromil všechny přítomné včetně 
poroty. 

Hlavní slovo při volbě nejlepší-
ho produktu  měl zástupce Divadla 
Bolka Polívky Jaromír „Barin“ Tichý, 
společně s herečkou  Šárkou Vaculí-
kovou (známou zejména ze seriálu 
Ulice). Naše děvčata famózně spl-
nila dané téma a dort byl chuťově 
výborný. Hodnotící komise sesta-
vená z odborníků z AKC velmi ráda 
souhlasila a ocenila děvčata za jejich 
profesionální výkon.

Vítězný tým získal hodnotné od-

měny: kurz na míru cukrářského 
mistra Martina Beránka, 6 kg vyso-
ce kvalitní čokolády Valrhona, dále 
vstupenky na představení do Di-
vadla Bolka Polívky a cenu nejvyšší  
-  špičkový kuchyňský robot značky 
Kenwood.

Děkujeme děvčatům za perfektní 
reprezentaci naší školy a přejeme 
další úspěchy. Poděkování si zaslouží 
i tým učitelů odborného výcviku za 
vedení, podporu a organizaci celé 
soutěže.

 www.ssgak.cz

Žďárské mladé cukrářky uspěly se svým dortem 
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Uzávěrka plošné reklamy do Novoměstska
je 14. března 2017. Svoji inzerci zasílejte na: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, tel.: 602 740 881

www.pksokna.cz

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

e-mail: okna@pks.cz

Akce platí při uzavření smlouvy na plastová okna 
do konce dubna 2017 a vztahuje se na cenové nabídky 
zhotovené v období 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017.
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Nové M sto na Morav

70

Velikono ní koutek

okoládové království

Jarní kytky

 

 

 Seriózní sběratel koupí:  

 obrazy malířů Vysočiny  
 těžké Škrdlovické sklo  

      +++   jen do roku 1980  +++ 

  art.sklo@seznam.cz       Tel: 604347541 

Nejste spokojeni 
s roznosem Vašich 

reklamních letáků? 
www.letakyzdar.cz
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny 
s duší dobrodruha. S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 s off-road režimem a sadou 
panoramatických kamer Vám cestou do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu objevovat to, na čem opravdu záleží.
RECONNECT.

mujkodiaq.cz

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

OBJEVTE, NA ČEM
  OPRAVDU ZÁLEŽÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o.
Nádražní 67
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303
www.auto-auto.cz
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březen výstava Den vody s pohádkou – práce dětí z družiny 1.ZŠ městská knihovna

březen výstava Vítáme jaro městská knihovna

Do 7.3. výstava Zahrady Vysočiny Anny Jarošové Horácké muzeum

Do 14.5. výstava Fotografie Aloise Podlouckého Horácké muzeum

1.3. 16:00 vzdělání MAP – diskuze o výchově dětí kulturní dům

2.3.  8:00 dětské Recitační přehlídka DDM kulturní dům

2.3. 17:00 vernisáž Josef Březina Horácká galerie

2.3. 19:00 tanec Tančírna – rumba kulturní dům

4.3. 9:00 dětské Pexeso – výroba  a hra v DDM kulturní dům

4.3. 19:00 divadlo Horké to má někdo rád – komedie žďárských divadelníků kulturní dům

5.3. 16:00 koncert Hudba v myšlenkách Masarykových Horácká galerie

5.3. 15:00 koncert Cimbálová muzika Aleše Smutného kulturní dům

7.3. 19:00 kino Muzzikanti – film ČR kulturní dům

8.3. 15:00 koncert Pamatuj! - vzpomínkový happening o holocaustu Vratislavovo náměstí

8.3. 19:00 koncert Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl trio kulturní dům

9.3. 16:00 vzdělání Jak rozvíjet silné stránky u dětí? - kurz pro dospělé v DDM kulturní dům

11.3. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

12.3. 15:00 dětské Akademie DDM kulturní dům

13.3. 19:00 divadlo Talk show Miroslava Donutila kulturní dům

14.3. 16:00 beseda Beseda s občany na téma: Sportovní park Budovatelů ulice Budovatelů

16.3. 15:00 škola Setkání s budoucími prvňáčky 2.ZŠ

16.3. 17:00 koncert Koncert sólistů – tradiční akce ZUŠ aula gymnázia

18.3.    9:00 trh Fler trh kulturní dům

19.3. 16:00 kino Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda kulturní dům

20.3. 19:00 kino Jáchyme, hoď ho do stroje! - film ČR kulturní dům

21.3. 19:00 kino Dítě Bridget Jonesové – film USA kulturní dům

23.3. 15:00 škola Setkání s budoucími prvňáčky 2.ZŠ

Od 23.3. vzdělání Překladatelský týden – akce novoměstského gymnázia gymnázium

23.3. 17:30 vzdělání S Michaelem Žantovským za oponou – beseda kulturní dům

25.3. 18:00 divadlo Trhák – představení novoměstských ochotníků kulturní dům

26.3. 14:00 divadlo Trhák – představení novoměstských ochotníků kulturní dům

26.3. 18:00 divadlo Trhák – představení novoměstských ochotníků kulturní dům

27.3. 19:00 beseda Kaleidoskop Jana Rejžka – beseda se slavným kritikem kulturní dům

27.3. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

30.3. 17:00 vernisáž Ladislav Kukla Horácká galerie

30.3. 19:00 divadlo Zdena Herfortová: Jízda přes kočičí hlavy kulturní dům

Změna programu vyhrazena.
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