
2/ Třídit odpad se vyplatí

2 / Anketa se zastupiteli

3/ Levnější volání

4 / Poničený povrch  
na náměstí

5 / Zetor show

6 / Kauza kamenolomu

7 / Ze života spolků

8 / Nové běžecké tratě

9 / Radek Jaroš na startu

12/ Svatováclavské slavnosti
Pohár starosty města letos získali nejlepší chovatelé slepic, králíků a holubů. Více na straně 7 

Hola, hola, škola volá
Děti se už pilně připravují na ná-
vrat do školních lavic. Dá se říci to 
samé o školách?
Základní škola Leandra Čecha má za sebou kla-
sickou prázdninovou údržbu. Opravy se dočkaly 
poničené lavice, třídy jsou vymalované. Nejvíce 
práce se podle ředitele Jana Krakoviče odvedlo 
asi ve škole v Pohledci, která pod II. ZŠ spadá. 
„Kompletně jsme tu zrekonstruovali sociální za-
řízení pro učitele i žáky, které bylo už poměrně 
dlouhou dobu ve špatném stavu,“ vysvětluje 
Krakovič. Na práce prý dohlížel osobně a sám 
také hotové dílo přebíral. „Poprvé jsem to odmítl 
převzít, protože tam byla celá řada nedodělků,“ 
vzpomíná s úsměvem. Nakonec se ale vše stihlo 
a pohledecké děti budou mít v září nové a čisté 
sociální zázemí. Ve II. ZŠ zároveň neustále pro-
bíhají přípravy na velkou rekonstrukci odborných 
učeben a stavbu nového bezbariérového výtahu, 
která by se měla uskutečnit příští rok. „Tato akce 
je podmíněna získáním evropských dotací, takže 
čekáme, jak to dopadne. Žádosti jsou už poslané, 
a dokonce máme připravené dvě varianty, takže 
pevně věřím, že o příštích prázdninách se budeme 
moci pustit do práce,“ doufá Krakovič. Projekt 
je ale natolik rozsáhlý a přípravy tak složité, že 

už nyní bylo potřeba začít vyklízet místnosti 
a prostory, které s rekonstrukcí bezprostředně 
souvisí. O  prázdninách nezahálel ani Školní 
sportovní klub, který uspořádal již tradiční letní 
soustředění. Jeho aktivity se podle Krakoviče 
rozrůstají natolik, že začínají pociťovat nedo-
statek trenérů, kteří by se dětem věnovali. „Do 
budoucna bychom byli moc rádi, kdybychom 
část příspěvku, který nám dává město, mohli 
použít na mzdové prostředky právě pro trenéry 
a cvičitele,“ dodává Krakovič. Od září do II. ZŠ 
také nastoupí noví učitelé matematiky a chemie.
I. ZŠ na Vratislavově náměstí se na nový rok při-
pravuje neméně zodpovědně. I tady ale vše ostatní 
zastiňují přípravy na rozsáhlou rekonstrukci. Jak 
jsme již čtenáře informovali v minulých číslech, 
škola by ráda postavila nástavbu a rozšířila od-
borné učebny, zejména pro výuku jazyků.
Nejvíce stavebních prací se odvedlo v novoměst-
ském gymnáziu. Zde totiž skončila další etapa 
náročné rekonstrukce historické budovy. Letos 
se opravy týkaly elektroinstalací a vodovodního 
potrubí. Všechny učebny budou vybaveny in-
ternetem a budou mít vlastní ozvučení. Vrcholí 
také přípravy na rekonstrukce odborných učeben, 
které by měly být hotové do konce roku. Týká se 
to zejména učeben jazyků, matematiky a labo-
ratoře fyziky.

Na celou řadu stavebních akcí se v  novém 
školním roce chystá také MŠ. V Drobného uli-
ci se maminky dočkají přístřešku na kočárky 
a přibudou také dvě brány na elektrický pohon 
a nové oplocení. Od školky také zmizí stanoviště 
na popelnice, které bude přesunuto jinam. „Na 
chodbách máme hotovou výměnu dlažby a rádi 
bychom udělali novou vzduchotechniku, která 
by měla zajistit, že chodby budou v zimě lépe vy-
topené,“ říká ředitelka MŠ Ivana Buchtová. V uli-
ci Žďárská bychom také rádi dokončili poslední 
etapu opravy sociální zařízení pro děti i učitele. 
Naopak hotová je už oprava asfaltového povrchu 
před školkou. „Všechny tyto projekty musí ale 
nejdříve schválit Rada města, tak uvidíme,“ do-
dává Buchtová. V MŠ Slavkovice mají za sebou 
výměnu oken.
Třídy jsou v celé příspěvkové organizaci plně 
obsazeny, a protože školka přijala i řadu dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, přibude 
v  učitelském týmu šest odborných asistentů. 
Školka má v plánu uspořádat besedu pro rodiče 
s psycholožkou a pedagožkou o tom, jak správně 
vychovávat děti. „Tuto besedu jsme uspořádali 
už v minulém roce a mezi rodiči měla úspěch. 
Rádi bychom jí proto zorganizovali i v letošním 
školním roce,“ dodává Buchtová.

 -kb-
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Ptali jsme se zastupitelů: Proč je důležité 
třídit odpad a jak může město přispět? 

Dan Sokolíček /ODS/
Třídit odpad považuji, zejména s ohledem na každodenní množství dále již 
nepotřebných plastových obalů, za nezbytnou nutnost moderní společnosti, 
která bere vážně ekologická a zdravotní rizika nevhodné likvidace obalů. Nejen 
my spotřebitelé bychom měli považovat za samozřejmost třídění námi vyprodu-
kovaného odpadu, ale i výrobci by měli být nuceni balit své výrobky do obalů, 
které jsou vhodnější pro následnou recyklaci a třídění. Protože u nás ve městě 
vidím kontejnery většinou přeplněné, tak je na místě uvažovat o častějších 
svozech nebo navýšení jejich počtu a míst, kde budou umístěny. 

Jaroslav Lempera /ČSSD/
Nové Město patří v posledních letech k těm obcím, kde občané třídí vcelku dobře, 
a patříme k nejlepším v kraji. Město lidem slíbilo, že pokud se budeme v třídění 
dále zlepšovat, tak se to projeví také snížením poplatku za svoz komunálního 
odpadu. I proto doufám, že vyhodnocení letošního roku přinese zlepšení. Myslím 
si, že rozumné hospodaření s odpadem je velmi důležité a do budoucna bude 
ještě důležitější. Nebude již možné skládkovat jako doposud a bez skutečně 
efektivního využití odpadů se neobejdeme. Jsem rád, že se na to město pečlivě 
připravuje. Samozřejmě je co zlepšovat a budu rád, když se to podaří.

František Laštovička /KDU-ČSL/

V popelnicích může skončit při absenci třídění mnoho využitelných složek 
odpadu. Mimoto pak způsobí nekázeň občanů, že se do odpadu ukládaného na 
skládkách dostanou látky vyloženě nežádoucí. Zvýšit objem tříděného odpadu 
lze rozšířením sítě sběrných míst či zvýšením počtu nádob na sběrných místech. 
Využití kapacity recyklačního dvora by stálo také za zvážení.Třídění odpadu 
je nutné. Vychází se z legislativních opatření, jako je ukončení skládkování. 
Vytříděný odpad lze zpeněžit, či jeho likvidace není finančně náročná. Vliv 
třídění na životní prostředí není třeba zdůrazňovat.

Třídit odpad se vyplatí

Možná budeme platit méně za popelnice. Má to 
ale jeden háček.
Pokud se lidem v  Novém Městě podaří snížit 
množství zbytkového komunálního odpadu, tj. 
odpadu, který zbyde po vytřídění jednotlivých 
složek (papír, sklo, plasty, kovy, textil, objemný 
odpad, bioodpad apod.), město jim bude účtovat 
nižší poplatek (vyvážet popelnice levněji). Podle 

Marcely Popelkové z  od-
boru správy majetku by se 
mohly poplatky snížit o de-
sítky korun. Město tak chce 
motivovat obyvatele, aby 
s odpadem lépe nakládali 
a třídili odpady podle za-
vedeného systému a nevy-
hazovali bezmyšlenkovitě 
vše do jedné nádoby.

Velké množství odpadu, 
který produkujeme, je ce-
losvětový problém a nega-
tivně ovlivňuje zejména 
životní prostředí. Snaha 

o snížení objemu komunálního odpadu má ale 
také ryze praktické důvody. Jde samozřejmě také 
o peníze. Odpady v Novém Městě sváží společnost 

TS služby. Ta má dočasné překladiště na zbytkový 
- směsný komunální odpad, kde odpady přebírá 
soukromá firma, která je odváží na skládku. „Dnes 
si to řeší obce v podstatě samy. Budují se různá 
překladiště, aby se náklady na svoz odpadu sni-
žovaly. Odpad se přeloží do velkého auta, které 
to pak odveze najednou,“ popisuje obecnou praxi 
Popelková. Jenže skládkování komunálního odpa-
du bude od roku 2024 zakázané, což znamená, že 
odpad bude nutné odvážet z popelnic rovnou do 
spaloven. Nejbližší spalovna odpadu je v Brně. 
Při současném množství odpadů by to bylo pro 
město ekonomicky neudržitelné, mohlo by to mít 
negativní dopad na výši místního poplatku.

Jak ale množství odpadu, které naše domácnosti 
vyprodukují, snížit? Jedním z osvědčených způ-
sobů je důslednější třídění. Z celkového množ-
ství odpadu totiž tvoří ten tříděný jen asi 14 
procent. „V určité donosné vzdálenosti jsou po 

V Novém Městě se na rozdíl od ostatních měst 
poplatky za odpad nezvyšují. 

V roce 2016 lidé ve městě vyprodukovali 
téměř 4400 tun odpadu. Z toho bylo 593 tun 
tříděného odpadu. Biologického odpadu se 
vyvezlo 1290 tun, 800 tun tvořil nebezpečný 
odpad, velkoobjemový odpad atd.

celém městě nádoby na papír, sklo, plast a nápo-
jový karton. Máme kontejnery na textil a drobné 
elektrozařízení, dále hnědé nádoby na bioodpad 
i velkoobjemové kontejnery. Speciální vaničky 
jsme instalovali i v zahrádkářských koloniích,“ 
vypočítává Popelková. Každou středu a sobotu 
je také v provozu sběrný dvůr. Pokud budou tato 
místa dostatečně využívána, je možné podle Po-
pelkové v budoucnu dosáhnout toho, že popelni-
ce nebude nutné vyvážet jednou týdně, ale třeba 
jen jednou za čtrnáct dní. Celkově ale množství 
odpadu, který Novoměšťáci vyprodukují, klesá. 
V porovnání s rokem 1996, kdy se za dvanáct mě-
síců vyvezlo téměř 2000 tun odpadu, jsme na tom 
v současnosti podstatně lépe. Podle údajů z roku 
2016 bylo z novoměstských popelnic vyvezeno 
1690 tun zbytkového - směsného odpadu.  -kb-

Setkání padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě 
a okolí narození v roce 1967, Kulturní a spole-
čenská komise Rady města Nového Města na 
Moravě připravuje poslední říjnovou sobotu 
(28. 10. ) tradiční setkání rodáků a přátel na-
šeho města – padesátníků. Zváni jsou všichni, 
nejen ti, kteří se v Novém Městě v roce 1967 
narodili, někdy studovali nebo zde dnes žijí 
a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu městu 
třeba jen blízký vztah. Pokud patříte mezi ně, 
ozvěte se prosím na tel. 566 598 425 nebo na 
e-mail rita.skalnikova@meu.nmnm.cz.  
 Děkujeme
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Odpadky ničí naše okolí
O tom, proč je důležité třídit odpad, jsme hovořili 
s Janou Hejtmánkovou, odbornicí na ekologii ze 
Správy CHKO Žďárské vrchy.

Všichni víme, že bychom měli třídit odpad. 
Možná si už ale neuvědomuje proč?

V dnešní době každý produkuje, ať chce či ne-
chce, velké množství odpadů. Skoro vše, co koupí 
v obchodě s potravinami je zabaleno nejčastěji 
v plastovém obalu. Takže po snídani, obědu i ve-
čeři neustále vyhazujeme nové, chvilkově použité 
krabičky, sáčky, láhve do koše. Vynásobeno dny 
v roce lze těmito obaly vyplnit naši domácnost. 
Tak stejně se zaplňují místa určená k ukládání 
komunálního odpadu. Čím méně odpadu hodíme 
do koše (vědomě třídíme), tím méně zaberou 
místo na těchto skládkách a tím méně se v krajině 
zabere další území pro nové skládky. Tříděním 
odpadu si tedy zabíráme méně okolní přírody 
a můžeme tyto obaly najít znova zrecyklované 
na pultech obchodů.

Jak škodí životnímu prostředí?
Známým problémem jsou odpadky v mořích, 

kde je živočichové považují za svou potravu 

a hynou po pokusu o jejich sežrání. 
V naší přírodě se od pohozených 
odpadků mohou zranit volně žijící 
zvířata, kdy se zamotají do kabelů, 
provazů, rozřežou nohy o střepy, 
otráví se nebezpečným odpadem, 
zlomí nohu o vysypanou suť apod. 
To je jen jeden z mnoha příkladů.

Jak konkrétně se nás to týká? 
Jaký negativní dopad může mít 
na krajinu Žďárských vrchů?

Dobrou ukázkou jsou výsledky 
každoroční úspěšné akce Čistá Vysočina pořá-
dané krajským úřadem a školní aktivity, jako 
jsou sběr hliníku, papíru, starých tonerů apod. 
Odhazování odpadků turisty i  černé skládky 
silně znehodnocují naši malebnou krajinu ma-
lířů. Navíc v ploše skládky se často uchytí běžné 
ruderální druhy rostlin, jako je kopřiva, merlík, 
lopuch, ale i nepůvodní a invazní druhy - kříd-
latka, netýkavka, a ty mění původní rostlinné 
společenstvo. Pokud skládka vznikne v území 
s hodnotnou flórou, může navíc dojít k jejímu 
zničení.

Jsou negativní dopady na přírodu vratné?
Naštěstí u odpadů v CHKO se jedná o inertní 

odpady, které nemohou způsobit otravu blízkého 
okolí, takže v krajině zůstávají a postupně za-
růstají vegetací do té doby, než je někdo z místa 
odklidí. V místech s hodnotnou flórou, jako jsou 
mokřadní louky, rašeliniště, tůňky, může dojít 
i k nevratnému zásahu, neboť odstranění větší-
ho množství odpadů na podmáčeném půdním 
podkladu je často spojeno i  se zničením ko-
řenového systému zavalených rostlin a semennou 
bankou.  -kb-

Aktivitou proti stáří
Nové Město získalo dar na vybavení Komunitního 
domu pro seniory.

Stoly, knihovna a  židle do společenské 
místnosti. Lavičky, altán, šachy a fitness stroje 
do venkovních prostor. To je vybavení, které město 
pořídí z prostředků společnosti ČEPS, a.s. Ta na 
tyto účely darovala celkem 350 tisíc korun, které by 
měly zpříjemnit seniorům chvíle strávené v novém 
Komunitním domě. Město o prostředky požádalo 
začátkem roku 2017.

Při stavbě Komunitního domu pro seniory je 
kladen enormní důraz na to, aby se zde budoucím 
nájemníkům žilo pohodlně a aby zde našli vše, 
co potřebují. Společenská místnost bude umístě-
na v přízemí a je určena k příjemnému posezení 
s  přáteli. Senioři se zde budou moci setkávat 
s rodinami, známými i mezi sebou. Výhledově tu 
také bude možné pořádat kulturní nebo vzdělávací 
akce. Přímo ze společenské místnosti povede vý-
chod do zahrady před domem, která by měla být 
ideální, když bude venku hezky a senioři si budou 
chtít v klidu posedět na čerstvém vzduchu. Kromě 
vybavení z fondů ČEPS, a. s. zde bude vysazena 
nová zeleň a povede tudy cestička přímo na blízkou 
autobusovou zastávku.

Stavba samotná pokračuje podle plánu. Osaze-
na jsou všechna okna i dveře a hotové fasády.  Po-
slední se budou dělat venkovní úpravy.  -kb-

Technické služby nabízejí 
pomoc všem
Máte pocit, že je ve městě nepořádek, všimli jste 
si něčeho, co je třeba opravit? Obraťte se na nás, 
zní z Technických služeb.

Úprava zeleně a laviček v parcích, úklid 
ulic, drobné opravy, svoz odpadků, veřejné 
osvětlení to je jen zlomek toho, co mají v po-
pisu práce zaměstnanci Technických služeb. 
„Jsme tady primárně pro Novoměšťáky,“ říká 
nový šéf TS Jiří Brychta a vyzývá všechny, aby 
neváhali upozornit na jakýkoliv nedostatek, 
který mohou TS v ulicích města odstranit. 
„Ideálním nástrojem je aplikace Lepší místo, 
kterou najdete na webu města. My tuto aplika-
ci průběžně kontrolujeme a jsme připraveni 
jakýkoliv nedostatek v krátkém čase napravit.“ 
TS se starají také o areál Koupaliště. „Naším 
úkolem je zkrátka to, aby bylo naše město 
pěkné,“ vysvětluje Brychta.

Kromě údržby se Technické služby zabývají 
také svozem a tříděním odpadů a ve svém are-
álu provozují sběrný dvůr. Ten je je otevřen ve 
středu od 7 do 17 a v sobotu od 8 do 11 hodin. 
Do budoucna by se chtěli pracovníci TS zamě-
řit také na opravu silnic a chodníků. „Naším 
cílem je provádět opravy povrchů vlastními 
silami, aby město už nemuselo najímat na tyto 
práce externí firmy,“ dodává Brychta.  -kb-

Levnější volání
pro Novoměšťáky
Nové Město na Moravě chce pomo-
ci občanům k výhodnějším tarifům.

Vedení města se rozhodlo vysoutěžit u mobilních 
operátorů hromadné tarify, které by umožnily 
občanům Nového Města volat levněji. Projekt 
schválila na konci srpna Rada města. „Česká 
republika patří mezi země EU v  otázce cen 
mobilních tarifů spíše k nejdražším, a mobilní 
internet je u  nás dokonce dvakrát dražší než 
v jiných zemích. Je proto logické, že se snažíme 
s tím něco udělat,“ říká starosta Michal Šmarda. 
V současné době město připravuje pravidla, podle 
kterých by bylo možné vybrat operátora s nejlepší 
nabídkou. S ním pak budou moci lidé uzavírat 
výhodnější smlouvy. Využití tarifu bude samo-
zřejmě dobrovolné. Kdo se rozhodne zvýhodněný 
tarif používat, bude moci podepsat s operátorem 
individuální smlouvu.

 -kb-

Sledujte web nmnm.cz
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Třešně a jabloně zkrášlí 
městskou dominantu
Zastupitelstvo města schválilo 
plánovanou výsadbu u Třech kří-
žů. Práce začnou již brzy.
Bude to první krok k dlouho plánované revita-
lizaci Tří křížů. Na svahu pod novoměstskou 
dominantou se objeví jabloně a třešně, přístu-
povou cestu by také mohlo lemovat nové elek-
trické osvětlení.

„Stromy začneme sázet už na podzim,“ říká 
Zdeněk Krejčí z Technických služeb. Podle něj je 
totiž důležité, aby stromy dobře přezimovaly, na 
jaře už byly zakořeněné. To, jaké druhy se v okolí 
Tří křížů objeví, záleželo na několika kritériích. 
„Lokalita je vedena jako lesní pozemek, a to samo 
o sobě nám výrazně zúžilo výběr. Druhým kri-
tériem byl požadavek, aby stromy nedorůstaly 
takové výšky, která by mohla zastínit vrcholek 
kopce. Třetím kritériem samozřejmě bylo to, aby 
byl na lokalitu hezký pohled,“ vysvětluje Krejčí. 
Volba proto nakonec padla na lesní odrůdy třešní 
a jabloní. „Jsou to stromy menšího vzrůstu, které 
se větví už poměrně nízko nad zemí. Navíc na jaře 
krásně kvetou. Nejdříve třešně a potom jabloně, 
takže kopec Tří křížů bude rozkvetlý dva až tři 
týdny v kuse,“ dodává Krejčí.

Stromy se budou sázet podle vyhlášky, kte-
rá přesně určuje, jak daleko mají být jednotlivé 
sazenice od sebe. Lesníci budou sázet polood-
rostky a odrostky, které mají výšku zhruba metr 

a půl. Stromky ale prý porostou po-
maleji, protože půda na svahu kopce 
je chudá na živiny. Za rok by tak měly 
povyrůst maximálně o 20 cm.

Výsadba se týká prázdných oplo-
cenek podél cesty od evangelického 
hřbitova, ale také zbytků lesa na 
jižním svahu kopce směrem k Mi-
chovským rybníkům. „Současná 
smrková monokultura je tam ve 
špatném stavu. Stromy jsou polá-
mané. Rádi bychom tu proto viděli 
javory, lípy, buky a  jeřáby,“ popi-
suje záměry města Krejčí. V  lese 
vzniknou průseky kvůli výhledům do 
kraje a celkově by měl být mnohem 
vzdušnější a rozvolněnější. Tím ale 
práce lesníkům nekončí. Štěrkovou 
cestu, která vede po svahu pod Tře-
mi kříži, budou lemovat klasické 
zahradní třešně. „Tato půda už není 
vedena jako lesní, takže nejsme nijak omezováni. 
Lidé si tam budou moci v červnu cestou na Tři 
kříže natrhat občerstvení,“ dodává Krejčí.

Novinkou by mělo být také umělé osvětlení. 
To bude osvětlovat přístupovou cestu od hřbi-
tova a  město uvažuje o  jejím prodloužení až 
k samotným Třem křížům.

Chystané práce jsou v souladu s projekty stu-
dentů Mendelovy univerzity. Ti dostali od Nového 
Města za úkol vypracovat návrhy, jak by bylo 

možné s lokalitou kolem Tří křížů do budoucna 
naložit.

Nákresy a studie, které studenti vypracova-
li, jsou stále k vidění v prvním patře kulturního 
domu a  také na webu města v sekci Projekty 
města. Projektů vzniklo celkem pět a byly neoby-
čejně nápadité. Ve většině z nich figuroval návrh 
zachování původních přírodních druhů v lokalitě 
a provázání celého území sítí cyklostezek, pěších 
cest i cest pro koně. -kb-

Poničený povrch na náměstí bude možné opravit

Letní bouřky se výrazně podepsaly na povrchu horní 
části Vratislavova náměstí. Voda na mnoha místech 
odplavila písek a vytvořila nepříjemné výmoly. Kva-
lita písečného povrchu je navíc často kritizována. Je 
vůbec písek vhodný povrch pro naše podmínky? Ptali 
jsme se odborníka z Mendelovy univerzity Jaromíra 
Skoupila.

Každý, kdo se prochází parkem v horní části 
náměstí, si může všimnout škod, které počasí 
napáchalo na písečném povrchu. Kde je podle 
vás chyba?
Vedení města mě požádalo, abych vypracoval 
studii na toto téma, a mohu jednoznačně říci, že 
chyba je v povrchu samotném. Ten materiál, kte-
rý byl použit na vrchní vrstvu, je totiž nevhodný. 
Podle projektu by se mělo jednat o takzvaný mla-
tový povrch, tedy směs zeminy a kameniva. Je 
ale důležité, aby materiál obsahoval dostatečné 
množství jílu, který jej bude držet pohromadě. 
To zde ale chybí. Je to v podstatě jen písek, který, 

jak se ukázalo, pohromadě nedrží.

Byla tedy chyba v projektu, nebo v samotné 
realizaci?
To nelze takto říci. Projekt byl celkem v pořádku, 
jako krytová vrstva byl uveden mlatový povrch, 
ale materiál už nebyl blíže specifikován. A proto 

prováděcí firma použila materiál, který byl k dis-
pozici, a ten se ukázal jako nevhodný.

Co se s povrchem náměstí dá dělat, je možné 
tuto chybu nějak napravit?
Bude samozřejmě potřeba povrch vyměnit. Týká se 
to ale jen horní vrstvy. Pokud byl podklad proveden 
dle projektu, tak ho nebude nutné měnit. Také je 
nutné kolem zavést nějaké odvodnění. Po opravě 
bude povrch za deště pevný a ne tak rozbředlý jako 
tento. Vypracovali jsme předběžný návrh na rekon-
strukci, který bude muset schválit Rada města.

Je vůbec takový povrch vhodný pro park na 
Vysočině?
Mlatový povrch je velmi vhodný a je to zcela běžné 
řešení. Mlatové povrchy jsou v parcích po celé 
republice i Evropě a postupně nahrazují asfaltové

 
Pokračování na straně 5
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Povrch na náměstí…
Pokračováni ze strany 4
materiály. Je to přírodní materiál a vždy v historii 
v parcích takové povrchy byly. Teprve v 60. a 70. 
letech byly nahrazeny asfaltem. Ten naopak do 
parků vůbec nepatří. Je neprodyšný, přehřívá se 
a je velmi nákladný na opravu.

Jak se změní podoba náměstí po případné re-
konstrukci?
Žádná výrazná změna to nebude. Barevnost 
podkladu je samozřejmě nutné doladit s památ-
káři, takže je možné, že barva se trochu změní.-kb-

Kolona traktorů projede Novým Městem

Novým Městem projedou začátkem října desítky 
traktorů Zetor. Pokusí se překonat světový rekord.
Kolona traktorů pojede 5. října z Maršovic přes 
Nové Město do Vysočina Areny. Začne tak akce, 
která nemá obdoby  – Vysočina Zetor Show. 
„Očekáváme, že spanilé jízdy traktorů se zúčastní 
více než stovka strojů,“ říká Milan Hájek, ředitel 
společnosti Moreau Agri Vysočina, která akci 
pořádá. Spanilou jízdu traktorů pořádali v Mar-
šovicích už před dvěma lety, ta letošní by ale měla 

být mnohem velkolepější. „Rádi bychom pokořili 
světový rekord v počtu traktorů Zetor v koloně. 
Ten drží Litva, kde jelo 117 strojů. Doufám, že se 
jej podaří překonat,“ vysvětluje Hájek. Překonání 
rekordu ale není zdaleka jedinou motivací, proč 
se v Moreau Agri do organizace tak náročné-
ho podniku pustili. Na závěr celé show, která 
vyvrcholí ve Vysočna Areně, si totiž převezmou 
představitelé čtyř odborných škol zbrusu nové 
traktory. Je v tom ale jeden háček – stroje budou 
rozebrané a žáci je budou muset sami složit do-
hromady. „Naším cílem je podporovat odborné 
školy. Traktory Zetor budou sloužit studentům 
k výuce. Hodně se určitě naučí už tím, že je budou 
muset smontovat dohromady. Výrobce traktorů 
zaškolí mistry a ti potom předají vědomosti svým 
žákům,“ vysvětluje myšlenku netradičního daru 
Hájek. Traktory dostanou školy v Třebíči, Bys-
třici, Humpolci a SOŠ Nové Město na Moravě.

Na své si samozřejmě přijdou i návštěvníci. 
Kromě přehlídky traktorů je čeká vystoupení 
několik hudebních kapel či autogramiáda pěti-
násobného vítěze Rallye Paříž – Dakar Josefa Ma-

cháčka. Doprovodný program se bude konat jak 
na Vratislavově náměstí, tak ve Vysočina Areně. 
Poté, co traktory slavnostně dojedou do Areny, 
mají pořadatelé v plánu i netradiční závod. Ten 
se pojede na traktorech a soutěžit budou profe-
sionálové z Moreau Agri i studenti odborných 
škol. Hlavní cenou pro studenty bude poznávací 
zájezd do Francie. Podle předběžných informací 
pořadatelé uvažují dokonce o tom, že závodu ve 
Vysočina Areně by se mohli účastnit i náhodně 
vybraní diváci z publika.

Příprava akce prý trvala skoro dva roky. „Není 
vůbec snadné tak velkou akci zorganizovat. 
Samotný průjezd traktorů v koloně je velmi ná-
ročný. Bez pomoci Kraje Vysočina a  Nového 
Města bychom to určitě nezvládli. Jsem také rád, 
že pozvání přijal šéf českého biatlonu Jiří Hamza. 
Podařilo se mu zbláznit národ do biatlonu, tře-
ba se mu to podaří i u traktorů,“ dodává Hájek 
s úsměvem.

Přihlásit se do spanilé jízdy Zetorů můžete na 
webu www.moreauvysocina.cz. 

  -kb-

Městské lázně budou týden zavřené
V září plánují pracovníci Městských lázní velký 
úklid. Týden si nezaplaveme.

Po letní sezoně se bude gruntovat i v Měst-
ských lázních. Plánovaná odstávka provozu bude 
v týdnu mezi 11. a 17. zářím. „Plánujeme velký 
úklid a opravíme různé drobné škody, které se 
během dvou let provozu objevily. Technickou 
údržbu také potřebují bazénové technologie, 
ale jedná se pouze o drobné úpravy,“ říká ředitel 
Městských lázní Jiří Brychta. Kompletně budou 
vyčištěny také všechny bazény. „Zmizí tak nehez-
ké hnědé skvrny, které se objevují u kanálků. Ty 
jsou způsobeny manganem ve vodě. Nejsou nijak 
zdraví škodlivé, ale není to estetické, a proto bu-
dou odstraněny a bazény budou opět jako nové,“ 
slibuje Brychta.

Celkově se letní provoz lázním prý vydařil 
a  obešel se bez jakýchkoliv problémů. „Co 
hodnotím velmi kladně, je neutuchající zájem 
lidí o Městské lázně. Je neuvěřitelné, že podle 
původních odhadů k nám mělo chodit zhruba 
230 lidí denně - skutečný průměr v  červenci 
byl 311 lidí,“ dodává Brychta. První školní den 
přivítají Městské lázně každého školáka volnou 
vstupenkou, která bude platit do konce října. 
V  sobotu 23.  9. se můžeme těšit na oblíbené 
noční saunování. V plánu je rovněž vyhlášení 
celkového vítěze velké letní soutěže o nejvěrnější-
ho zákazníka. To by se mělo uskutečnit 18. 9. po 
plánované odstávce. Vítěz si odnese zážitkovou 

koupel, nebo masáž zdarma. Výherce slosování 
bude uveřejněn na webových stránkách lázní. Od 
pondělí 18. září se také vrací klasická otevírací 
doba: pondělí a středa od 8:00, úterý a čtvrtek 
ranní plavání od 6:00, pátek, sobota a neděle od 
10:00. „Určitě doporučuji všem návštěvníkům 
sledovat naše stránky, kde jsou údaje o tom, jaká 
je obsazenost bazénu i sauny. Uvidíte tam, kdy je 
dobré si jít zaplavat, abyste se v bazénu nemuseli 
vyhýbat ostatním plavcům,“ vysvětluje Brychta. 
Otevřen bude také cvičební sál, kde je možné 
účastnit se kurzů jógy, kruhového tréninku, har-
monizačního cvičení nebo bojových sportů. 22. 9. 
lázně oslaví Mezinárodní den bez aut a každý, kdo 
přijde do lázní po svých nebo na kole, dostane 
zdarma iontový nápoj. -kb-

DDM překládá Koloběžkiádu, a to na neděli 
17. září od 15:00, dopravní hřiště u Klečkovského 
rybníka.

SDH Maršovice pořádá v 
sobotu 2. září od 13 hodin 
12. kolo Žďárské ligy v 
požárním sportu a v neděli 
3. září od 13 hodin 5. kolo 
Novoměstského poháru 
Soptíků.
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Marek Kučera /ANO 2011/: Kámen, který neexistuje 
a neexistoval, nelze odcizit – může však chybět
Z důvodu předchozího dlouhodobého působení 
ve společnosti jsem nucen reagovat na dění kauzy 
kolem chybějícího materiálu v kamenolomu.

Po zhlédnutí Zastupitelstva Nového Města 
na Moravě a  přečtení článků v  Novoměstsku 
jsem nabyl dojmu, že se pohybuji v Kocourkově. 
Již více jak rok a půl provozuje novoměstský ka-
menolom město Nové Město na Moravě, nikoli 
Technické služby s.r.o. Při převodu zásob ka-
meniva na konci roku 2015 zaplatilo město za 
kamenivo, které zde bylo - nebylo. Bylo – nebylo 
uvádím z toho důvodu, že stav zásob se pouze 
odhadl a zavedl do účetnictví. Při vlastním provozu 
se platilo za služby, které nebyly provedeny. Drtila 
se zde suť a vykázala se jako kamenivo různých 
frakcí a tyto frakce se opět zavedly do účetnictví. 
Se zbytkem zásob si hospodařil bez kontroly každý, 
jak chtěl, a to bez souhlasu provozovatele. Poté se 
prý hotový kámen vedený ve skladových zásobách 
zajezdil na dně lomové jámy nebo se prý použil 
na sjezd do lomu. Nikdo ze zaměstnanců města, 
tedy provozovatele, neměl v náplni práce činnosti 
týkající se lomu. Nikdo neměl uzavřenou dohodu 
o hmotné odpovědnosti za škody na věcech ur-
čených k vyúčtování. Provedení prací nikdo ne-
kontroloval. Nekontroloval se tedy pohyb zásob. 
Údajně proto, že veškeré činnosti si město zadalo 
u Technických služeb. Přesto zásoby na skladu 
vedlo město jako své. Tyto nesrovnalosti by nikdy 
nevyšly najevo, pokud by město jako provozovatel 
zajistilo povolení k další těžbě a lom by nebyl skoro 
vyprodán.

Účetně zde kámen je, ale fakticky tomu tak 
není. Malý příklad ze zaběhlé praxe. Přijdete do 
stavebnin koupit cihly a dle skladové zásoby v po-
čítači je uvedeno cca 7000 ks. Odeberu 3000 ks 
a požaduji další kusy. Místo toho dostanu odpo-
věď, že cihly byly použity na stavbu skladové haly. 
S nepořízenou jsem nucen odejít. Každý ať si udělá 
sám závěr o stavu věci.

Zastupitelům, kteří odpovídají za svoji činnost 
celým svým majetkem, byl předložen v souvislosti 
se „Závěrečným účtem“ v měsíci dubnu k odsou-
hlasení inventurní soupis z inventury, která nikdy 
neproběhla a dle které by měl být stav zásob ke 
konci roku 2016 vyšší jak 1,7 milionu Kč. Místo 
toho, že zisk z lomu měl krýt ztráty bazénu, je lom 
uzavřen a na dveřích lomu je nápis nemáme, ne-
máme, nemáme.

Co se ale nestalo? Našli se dva zastupitelé 
- MUDr. Zdeněk Kadlec a JUDr. Libor Černý, 
kteří si dovolili materiály do zastupitelstva číst, 
nastudovat a zeptat se. Tak se hledal viník. Kde? 
V Technických službách. A také se našel – účetní, 
i když zde nabývám dojmu, že účetní na sebe vzala 
vinu, přičemž, dle mého názoru, je pravda jinde. 
Hlavně celou věc co nejdříve uzavřít. Nebylo však 
zodpovězeno několik podstatných otázek. Co zod-
povědnost provozovatele? Co statutární zástupce, 
který nepřenesl odpovědnost na podřízené formou 
náplní práce, a tedy nese odpovědnost sám? Kdo 
dal souhlas k provedení plateb za nákup kameniva 
a služeb, které neexistují, a drcení nebylo prove-
deno? Kdo má na starosti společnosti zřízené 

městem? Kdo předložil zastupitelům výsledky 
inventury, která neproběhla? Jak v této souvislosti 
konali zaměstnanci úřadu?

Prostě změna za každou cenu se nepovedla. 
To už není utrácení peněz, které samy přijdou na 
účet, a články do novin, jak jsme dobří. Výmluvy, 
že vinou je restrukturalizace TS je úsměvná. Lomu 
se přece vůbec nedotkla. Naštěstí je tu řešení. 
Pronajmout lom. Scénář známe ze společnosti 
Lesy zeleň s.r.o. Odvolat jednatele, chvilku 
provozovat sám, pak pronajmout, nechat vybyd-
let a zdevastovat a nakonec se ztrátou prodat. Co 
říci v souhrnu závěrem? Materiál v lomu není, lom 
netěží a zisk z lomu, který měl krýt ztráty bazénu, 
se nekoná. Hlavně vše rychle uzavřít a…„Vlastně 
se nic nestalo.“ Marek Kučera /ANO 2011/, člen 
kontrolního výboru

Vyjádření redakce k textu 
Kámen, který neexistuje 
a neexistoval…
Vážení čtenáři,
v červnovém a červencovém čísle Novoměst-
ska jsme informovali o situaci v novoměst-
ském lomu a Technických službách, stejně 
jako o vážných podezřeních, která na jednání 
zastupitelstva vznesli představitelé hnutí ANO 
2011 Zdeněk Kadlec a Libor Černý. V rámci 
této kauzy jsme vám přinesli vyjádření teh-
dejšího jednatele TS Františka Laštovičky 
(KDU-ČSL) a také jsme informovali o vý-
sledcích auditu, který nepotvrdil, že kámen 
v lomu chybí. Naopak se ukázalo, že při správě 
kamenolomu docházelo k vážným administra-
tivním pochybením. Informovali jsme vás také 
o záměrech nového jednatele TS Jiřího Brych-
ty a o jeho vizi budoucnosti lomu. V srpnovém 
čísle jsme přinesli rozhovor s bývalým jednate-
lem TS a členem kontrolního výboru za ODS 
Luďkem Sečanským. Své stanovisko zveřejnil 
na našich stránkách v rozsáhlém textu i radní 
za ANO 2011 Zdeněk Kadlec. Nyní jsme ob-
drželi text dalšího bývalého zaměstnance 
Technických služeb a člena kontrolního vý-
boru za ANO 2011 Marka Kučery. V textu 
pan Kučera polemizuje s názory ostatních 
účastníků diskuze a klade konkrétní dotazy 
zaměstnacům Technických služeb a městské-
ho úřadu. Bohužel jsme dopis pana Kučery 
obdrželi těsně před uzávěrkou, a nebylo tak 
možné zajistit reakce lidí, kteří jsou v textu 
nepřímo zmiňováni. Jejich reakci přineseme 
v příštím čísle.  Kryštof Benoni, editor

Turistická sezona v plném 
proudu
Návštěvnost našeho města je velmi podobná jako 
v  loňském roce, od začátku roku prošlo infor-
mačním centrem a Horáckým muzeem přes 10 
tisíc návštěvníků.
Výhodou Novoměstska je, že je zde mnoho turis-
tických aktivit a vyžití jak v letních, tak v zimních 
měsících. „Kromě klasické stálé expozice jsou 
hojně vyhledávány i další prohlídkové okruhy – 
mlejnek z Víru a Strašidelné podzemí. Přes letní 
měsíce stoupá poptávka po pravidelných komen-
tovaných prohlídkách města. Osvědčila se nám 
také drobná služba navíc - poštovní schránka ve 
vstupních prostorách. Turistům ušetří čas i kroky. 
Cyklisté samozřejmě vyhledávají singletracky 
a pěší stezky ve Vysočina Areně,“ říká vedoucí IC 
Lucie Příhodová.
Horácké muzeum a informační centrum je tu od 
září k dispozici ve všední dny od 8 do 16 hodin, 
o víkendech od 9 do 16 hodin.  -red-

Projekt na pomoc dětem

Stali jste se obětí trestného činu? Ovládají vás po-
city smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti?
Nevíte, kam přesně se obrátit o radu anebo o po-
moc? Nejste v tomto sami! Právě pro vás je tu 
poradna Probační a mediační služby pro oběti.Od-
borníci každého citlivě vyslechnou, neptají se po 
detailech činu a snaží se vytvořit prostředí důvěry. 
V případě závažnějších případů poradkyně může 
zdarma zprostředkovat odbornou pomoc psycho-
loga. Poradnu můžete kontaktovat telefonicky, 
elektronicky nebo i osobně bez objednání v rámci 
poradenských hodin. Služby jsou poskytovány 
bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří 
se cítí být obětí trestné činnosti, nehledě na svůj 
věk, pohlaví, druh spáchaného činu, způsobenou 
újmu či fázi trestního řízení. Kontakt: Komenské-
ho 1786/25, Žďár nad Sázavou, tel. 727 939 970, 
e-mail: supkova.pms@gmail.com.  
 -red-
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Ze života novoměstských spolků

Žádáte město o dotaci? 
Raději si pospěšte

Žádosti o některé dotace a výzvy je letos potře-
ba poslat dříve než v předchozích letech. První 
termín vyprší už 11. září.

To se týká zejména příspěvků na podpo-
ru aktivit neziskových právnických osob 
v oblasti kultury, ochrany přírody a volné-
ho času. V září také musí poslat svoji žá-
dost malé spolky v oblasti sportu a ti, kteří 
chtějí prostředky na podporu neziskových 
právnických osob v sociální oblasti. K žá-
dostem je také potřeba připojit správně vy-
plněné povinné přílohy. Veškeré informace 
včetně potřebných formulářů najdete na 
webu města v sekci Městský úřad. Ostatní 
žádosti na vypsané dotace a výzvy budou 
přijímány v klasickém termínu od 25. 9. do 
25. 10. Nové Město na Moravě letos rozdě-
lí mezi žadatele celkem 4,2 milionů korun, 
což je o 600 tisíc více než v loňském roce. 
Finanční podporu mohou získat spolky 
a sdružení, ale i jednotlivci. Případné dotazy 
směřujte prosím na odbor ŠKSV MěÚ Nové 
Město na Moravě. -red-

Ochotníci z Novoměstska 
zahrají pro hospic
Stalo se již tradicí, že Ochotníci z Novoměstska 
věnují jedno ze svých podzimních představení 
Domácímu hospici Vysočina. V neděli 8. října 
v 17 hodin zahrají v kulturním domě divadelní 
hru Trhák, jejíž výtěžek podpoří hospicové 
služby. Třetí místo v soutěži Zlatá jeřabina bylo 
oceněno finančním darem ve výši 10 000 Kč, 
který ochotníci přenechali hospici. Tato spolu-
práce může sloužit jako případ dobré praxe, kdy 
se místní spolek spojí s neziskovou organizací 
a díky zapálení lidí pro dobrou věc se mohou 
vzájemně podporovat. Děkujeme, že můžeme 
být u toho a Ochotníkům z Novoměstska přeje-
me spoustu nadšení a elánu!

Vstupenky bude možné zakoupit měsíc před 
představením v informačním centru. Po diva-
delním představení mohou návštěvníci také 
přispět na provoz Domácího hospice Vysoči-
na, o.p.s. zakoupením obrazového nástěnného 
kalendáře na rok 2018.  DHV

Týden nízkoprahových 
klubů v EZOPu
Během Týdne nízkoprahových klubů 
(18.–24.  9.  2017) připravuje tým EZOPu 
rozmanitý program nejen pro klienty, ale i pro 
širokou veřejnost. V pondělí 18. září proběh-
nou na klubu tvořivé dílny, na které naváže 
v úterý 19. září akce STREETMIX a řemesla 
na Vratislavově náměstí. Zde budou od 13 
hodin do 17 hodin připravené řemeslné dílny 
pro širokou veřejnost.
Akce je financována z projektu NF Albert „Jak 
se to dělá? aneb Devatero řemesel“, který 
má poodhalit dětem a mládeži svět řemesel 
a méně se vyskytujících profesí. Ve středu 
20. září se bude konat Den otevřených dveří 
klubu, při kterém bude možné prohlédnout 
si prostory klubu a blíže se seznámit s fungo-
váním a posláním nízkoprahových zařízení 
pro děti a  mládež. Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež EZOP je součástí obecně 
prospěšné společnosti Portimo, více na www.
portimo.cz.  -Portimo-

Vezmi vnouče s sebou
Další setkání s tematikou osvěty Alzheimerovy 
nemoci pořádá v neděli 24. září 2017 Diakonie 
ČCE ve spolupráci s evangelickým farním sborem 
v parku u evangelického kostela v Novém Městě 
na Moravě.

Akce začne dopolední přednáškou Miroslava 
Erdingera, který bude od 10:30 v presbyterně 
evangelického kostela vyprávět o významu co 
nejdelšího setrvání lidí s demencí ve společenství 
rodiny nebo důležitosti známého prostředí.

V parku evangelického kostela bude od 14:00 
připraven program pro děti, střední generaci 
i seniory. A pro zpestření a utužení rodinných 
vztahů se můžete zapojit také do mezigenerační-
ho bubnování.

Důležitou součástí bude také možnost nechat 
si otestovat paměť. Pokud máte pocit, že se u vás 
nebo u někoho blízkého objevují neobvyklé poru-
chy paměti, které mohou signalizovat například 
počínající Alzheimerovu chorobu, můžete využít 
právě této příležitosti. Farní sbor ČCE v Novém 
Městě na Moravě ve spolupráci s Diakonií na-
bízí také poradenské služby. Podrobnosti na 
tel. 603 167 540, e-mail: martina.dvorakova@
diakonie.cz.  -red-

Moštování
Máte zájem o  vlastní jablečný mošt? I  le-

tos budete moci využít služeb novoměstských 
zahrádkářů, kteří vám z vašich jablek vylisují 
skvělý mošt. Moštárna za prodejnou COOP bude 
otevřena během září i října vždy v sobotu od 7:00 
do 12:00, po individuální dohodě také od 13:00 
do 17:00. Podrobnosti na telefonu 731 258 984. 
Cena je 4 Kč za litr moštu. Soboty 16. 9. , 23. 9. , 
30. 9. , 7. 10. , 14. 10. , 21. 10. , 28. 10.  -kb-

Univerzita třetího věku
Připomínáme všem zájemcům, že i  letos na 
podzim a v zimě v rámci projektu Doma je doma 
2017 bude v Novém Městě na Moravě probíhat 
další semestr Virtuální Univerzity třetího věku. 
Od září 2017 mají senioři a  lidé starší 50 let 
(v době studia nezaměstnaní) z Nového Města 
a  okolí opět možnost navštěvovat přednášky 
VU3V, a  získávat tak zajímavé vědomosti na 
vysokoškolské úrovni. V případě zájmu o další 
informace prosím kontaktujte tutora VU3V 
Mgr. Marii Hrnčířovou na telefonním čísle 
702 152 946 nebo prostřednictvím e-mailu hrn-
cirova.m@nss.nmnm.cz.  -red-

Výstava chovatelů
Na výstavě chovatelů, která se konala v chovatel-
ském areálu za nádražím, se letos bylo rozhodně 
na co dívat.

Desítky králíků, papoušků, holubů a slepic 
sem přivezli chovatelé ze širokého okolí. Kromě 
stovek návštěvníků si zvířata bedlivě prohlédla 
i odborná porota. V neděli 20. srpna vyhlásil sta-
rosta města Michal Šmarda vítěze tří hlavních 
kategorií. Nejlepší králíky letos přivezl Jaroslav 
Štěrba. Cenu za nejlepší drůbež získal Matěj 
Handschuh a nejkrásnější holuby chová Josef 
Odehnal.

Porota hodnotí zejména to, jestli má zvíře 
všechny vlastnosti, které jsou uvedené v ple-
menných knihách. Jednotlivé kategorie boduje 
a vítězem se stane ten chovatel, jehož zvíře získá 
nejvíce bodů. Cílem těchto hodnocení je udržet 
čistý genofond těchto chovatelských druhů do 
budoucna.

 -kb-
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Titáni v Národní lize
Na konci srpna vstoupil do nové sezony 
novoměstský ragbyový klub RC Titáni. Před 
domácím publikem poměřil své síly se zku-
šeným celkem ze Zlína. Nově totiž RC Titáni 
nastupují v Národní lize ragby – Morava. 
Díky reorganizaci soutěží se tak naši rag-
bisté utkají s atraktivnějšími celky. Po zápase 
se Zlínem je 10. září na hřišti v Petrovicích 
čeká další kvalitní soupeř. Přijedou ragbisté 
z Mariánských Hor. V pětičlenné skupině se 
dále utkají s týmy z Bystrce a Havířova. Cíl 
pro tuto sezonu je jasný. Získat cenné zku-
šenosti a zlepšovat hru po všech stránkách. 
 -mah-

Florbalisté se připravují na novou sezonu
Florbalová sezona 2017/2018 
klepe na dveře. Příprava novoměst-
ských florbalistů je tak v  plném 
proudu.
Formu pilují všichni hráči. „Letní přípravu letos 
měli povinnou starší žáci a dorostenci. Scházeli 
jsme se dvakrát týdně a připravovali se postupně 
od vytrvalosti přes sílu či výbušnost až po rychlost 
a hbitost. Někteří hráči absolvovali i externí flor-
balové kempy a tábory,“ říká trenér Tomáš Mrázek. 
Junioři a muži se připravují individuálně. Všechny 
pak čeká společné soustředění. Před novou se-
zonou se na soupiskách objeví i noví hráči. Po-
sílení hlásí zejména tým mužů. „Přišlo několik 
hráčů z dorostu a díky nové spolupráci bychom 
měli mít k dispozici i pár hráčů z Bystřice. Jejich 
první tým by naopak měli posílit dva hráči od nás,“ 

popisuje Mrázek. Díky okysličení by se tak tým 
mužů mohl pohybovat na předních místech Ligy 
Vysočiny, a pokud bude hra klapat, tak zabojovat 
i o návrat do Regionální ligy. „U mládeže výsled-
kové ambice nemáme tak velké. Přesto bychom 
rádi s dorostenci udrželi celostátní soutěž nebo se 
pohybovali ve středu její tabulky. U mladších ka-
tegorií počkáme, jak se bude vyvíjet sezona. Hlavní 
je, aby je florbal bavil, a oni se tak byli schopni 
rychle zlepšovat a hrát florbal na kvalitní úrovni,“ 
doplňuje Mrázek. Novinkou pro nadcházející se-
zonu je také spolupráce s týmem Bulldogs Brno. 
Oddíl je stále otevřen všem, kdo chtějí hrát florbal. 
„Hledáme hlavně ty nejmladší – od 6 do 12 let. 
Budeme ovšem moc rádi za nové hráče jakéhokoli 
věku. Nabíráme i do mužské kategorie. Stačí do-
jít na libovolný trénink do tělocvičny gymnázia,“ 
uzavírá Mrázek. Více informací se zájemci dozví 
na www.orelnmnm.cz nebo se mohou ozvat na 
e-mail florbal@orelnmnm.cz.  -mah-

Dobrý start v divizi. Vrchovina vyhrává
Šestého srpna rozehrála SFK Vrchovina novou 
divizní sezonu. Na domácím hřišti přivítala 
nováčka ze Šumperka. Oba týmy začaly pěkně 
zostra. Hrál se svižný fotbal plný osobních sou-
bojů a brankových příležitostí. Ta rozhodující 
přišla na začátku druhé půle, kdy novoměstský 
kapitán Lukáš Michal proměnil pokutový kop 
a rozhodl o jednogólovém vítězství novoměst-
ských. O týden později opět před domácím pub-
likem se náš tým utkal v krajském derby s Polnou. 
Proti takřka bezchybně hrajícímu soupeři si při-
psal těsnou prohru 1:2. „Nezvládli jsme začátek 
utkání, kdy jsme rázem prohrávali o dvě branky. 
Oběma gólům jsme pomohli svými chybami. 
Útočné akce jsme pak nedotahovali do konce. 
Místo rychlé kombinace nebo střel jsme balón 

zbytečně přidržovali. 
Na brankáře jsme za 
celý zápas pořádně 
nevystřelili. Korigující 
gól přišel už pozdě,“ 
zhodnotil průběh utkání 
trenér SFK Vrchovina 
Richard Zeman. Chuť 
si novoměstští fotba-
listé spravili ve 3. kole 
na hřišti Břeclavi. Po 
bezbrankovém poloča-
se nasázeli soupeři dvě 
branky a z jižní Moravy 
si odvezli cenné 3 body. 
 -mah-

Terénní okruhy pro běžce v lese Ochoza

Během letních měsíců Nové Město na Moravě 
ve spolupráci se Sportovním klubem SK NMNM 
vytvořilo běžecké okruhy Ochozou, systém zna-

čených tras pro běh a nordic walking pro všechny, 
kdo se rádi pohybují v terénu a zajímá je, jak na 
tom jsou se svojí fyzičkou.

Okruhy mají dvě místa startu. Trasy 2, 3, 5 
a 13 km mají start i cíl na rozcestí U Buku a ve-
dou převážně po lesních cestách, kde v minulosti 
procházely klasické závodní lyžařské tratě. Velká 
část okruhů se nachází v malebném prostředí 
bukových lesů pod Černou skálou. Samostatně 
pak stojí „ Výběh na Harusák“ s délkou 760 m 

a stoupáním 105 m, který se dříve běhával jako 
tréninkový test reprezentace běžeckého lyžování 
a současně slouží jako tzv. terénní test zdatnosti, 
na jehož konci si můžete porovnat svoji fyzickou 
kondici podle prověřené tabulkové metodiky 
MUDr. Karla Daňka, CSc.

Přehledové mapy okruhů budou k dispozici 
na infocentru a v test centru ve Vysočina Areně.

Více na www.vysocina-arena.cz/cz/okruhy-o-
chozou.html.  -red-

Více na sport.nmnm.cz
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Hasiči pořádají 
mistrovství ČR
MČR dobrovolných hasičů ve vyprošťování 
zraněných osob z  havarovaných vozidel se 
koná v sobotu 9. září od 8:00.
Soutěžit se bude na novoměstském Vrati-
slavově náměstí. Závodu se zúčastní 14 nej-
lepších družstev z jednotlivých krajů České 
republiky. Kraj Vysočina reprezentuje domá-
cí družstvo dobrovolných hasičů z Nového 
Města na Moravě. Družstvo se skládá z těchto 
členů: Dušan Holý – velitel družstva, Roman 
Dobrovolný – hasič, Martin Samek – hasič 
a Pavlína Holá – zdravotnice. Družstvo je 
pravidelným účastníkem MČR a v minulosti 
již dosáhlo medailových úspěchů. Přijďme 
společně podpořit domácí tým.
 SDH NMNM

Zdravá konkurence 
v týmu
Letní příprava sice výsledkově pro Vrchovinu 
nedopadla podle představ, ale o to víc potěšil 
přístup všech hráčů.
„Trénovat jsme začali 12. července a během 
třech nadupaných týdnů jsme hledali opti-
mální složení základní jedenáctky. To pozna-
menalo výsledky v přípravě,“ říká trenér Ri-
chard Zeman. Hráči trénovali čtyřikrát týdně, 
s týmem se postupně sžily i posily. Do nové 
sezony nastupuje Vrchovina silnější. Konku-
rence je na všech postech. „Jde o hnací motor 
celého mužstva,“ uzavírá Zeman.  -mah-

Soustředění mladých 
ragbistů
Nové Město se na konci července stalo jednou 
z kolébek českého ragby.
V našem městě se konal mládežnický kemp 
pořádaný Českou rugbyovou unií. Zúčastnilo 
se ho 55 dětí z celé České republiky a pojatý 
byl jako soustředění týmu British and Irish 
Lions. Ten je složen z hráčů Britských ostrovů 
a jde o to nejlepší, co může ostrovní ragby 
nabídnout. Naše ragbyové naděje tak vedli 
a leccos naučili angličtí trenéři Dave Livesey 
a Adam Blackford. V rámci kempu se také 
uskutečnila řada školení. Týkala se dopingu, 
trénování dětí či přípravy rozhodčích. -mah-

Statisíce pro děti
Na začátku srpna projel Novoměstskem peloton 
3. ročníku charitativní cyklojízdy Na kole dětem 
Žďárskými vrchy. Více než 380 účastníků si pak 
vzalo oddechový čas na náměstí našeho města, 
kde nejenom načerpali síly, ale také vybírali 
dobrovolné příspěvky do zapečetěné kasičky. 
Během všech zastávek na trase, která vedla od 
Pilské nádrže přes Světnov, Svratku, Křižánky, 

Sněžné, Tři Studně a Nové Město na Moravě 
zpátky do Žďáru, lidé přispěli částkou 65 320 
korun. K tomu je třeba připočítat dalších 280 
tisíc korun, které darovali sponzoři. „Získané 
peníze budou opět rozděleny mezi Nadační fond 
Krtek a pediatrická oddělení nemocnic v Novém 
Městě na Moravě a v Jihlavě,“ uvedl organizátor 
cyklojízdy Aleš Wasserbauer.  -mah-

Radek Jaroš na startu Koruny světa
V  polovině srpna odletěl nejúspěšnější český 
horolezec a novoměstský rodák Radek Jaroš do 
Austrálie. Na žhavém kontinentu odstartuje jeho 
první letošní expedice Koruny světa. Program 
má přitom nabitý. V zahřívacím kole ho čeká vý-
stup na nejvyšší horu Austrálie Mt. Koscuiszko, 
která měří 2228 metrů. Poté se postaví na start 
extrémního závodu na horských kolech Crocodile 
Trophy, který je označován za nejdelší a nejtěžší 
MTB dobrodružství na světě. Zahájen bude 
16. září a čítá 8 etap. Každý den se pojede jed-
na. Závodníci našlapou celkem 650 kilometrů. 
Převýšení bude činit 13 000 metrů. Toho se však 
Jaroš nebojí, má totiž natrénováno. Letos ab-
solvoval cestu po stopách Tour de France, v jejímž 
průběhu a během jednoho dne třikrát po sobě 
zdolal legendární horu nejslavnějšího silničního 
závodu planety Mont Ventoux. Díky tomu se stal 
členem Klubu bláznů. Vedle fyzického fondu se 
v Austrálii bude moci spolehnout také na tým, 

který bude Jaroše doprovázet a jehož součástí bu-
dou i Novoměšťáci. Radku, držíme palce.-mah-

Kolo pro život v Areně
O víkendu na přelomu září a října bude Vyso-

čina Arena již po čtvrté hostit finále největšího 
cyklistického seriálu pro širokou veřejnost - Kolo 
pro život. Od pátku do neděle bude v rámci její-
ho programu přímo ve Vysočina Areně probíhat 
třídenní výstava a testování žhavých novinek na 
nadcházející sezonu 2018.  Nebudou chybět tra-
diční závody pro děti, fitness jízda pro rodiče s 
dětmi a samozřejmě také tradiční MTB maraton 

na 55 km a 35 km, jehož se letos znovu zúčastní 
i nejúspěšnější český biker Jaroslav Kulhavý, po 
jehož boku se můžete postavit na start.

Celý program v neděli uzavře seriálová novinka 
a závod terénních silničních kol na 35 km, tzv. 
gravel bike, který si na Vysočině odbude svoji 
premiéru v rámci ČR. Startovat může úplně kaž-
dý a účast na jednotlivých závodech není nijak 
omezena. -red-

Batt klub sklízí úspěchy
Batt klub vloni obohatil svoji sportovní činnost 
o horská kola – MTB. Pod jeho hlavičkou star-
tuje i starší žák Filip Konečný, který sklízí úspě-
chy i mimo náš kraj a pravidelně se v závodech 
horských kol umísťuje na prvních místech. 
K dalším nadějným cyklistům patří Tomáš Pro-
cházka a Vojtěch Jelínek. Jaroslav Jílek se zúčastnil 
MS v atletice, které se konalo v Londýně, a v hodu 

oštěpem skončil na 16. místě. Jan Janů z Hlinného 
si z MS v běhu do vrchu, jež v červenci přivíta-
la italská Premana, ze závodu družstev přivezl 
bronzovou medaili. Batt klub razí cestu sportovní 
všestrannosti u mladých dětí. Dospělým sportov-
cům se to pak vrací v podobě úspěchů na světové 
úrovni.  -red-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 7.7.  Viktorie Filipová
 14.7. Vít Šmarda
 18.7.  Štěpán Kinc
 19.7.  Mikuláš Nedoma
 20.7.  Jakub Vomela
 10.8. Samuel Hajda

jubilanti
 2.8. Alena Ondráková  75 let
 4.8. Josef Janček  90 let 
 8.8. Božena Slonková   80 let
 14.8. Vlastislava Librová   85 let 
 16.8. Libuše Peňázová     80 let 
 17.8. Marie Petrová    86 let
 21.8. Marie Kovářová   89 let
 30.8. Alena Rovenská   80 let
manželství
 22.6 Lenka Kobrová, Petr Šebek
 15.7. Renata Pařízková, Martin Kolman
 15.7.  Blanka Klempířová, Jan Horváth
 22.7. Radka Janoušová, Michal Žák
 5.8. Pavlína Drábková, Vojtěch Sýkora

úmrtí
 17.7.  Kateřina Zdražilová (Slavkovice  1994)
 25.7.  Vratislav Tlustoš    (Jim. Paseky 1933)
 29.7.  Libuše Sochorová (Nové Město  1958)
 1.8.  Josef Mrkos   (Nové Město 1931)

SEZÓNNÍ ODSTÁVKA 11. 9. - 17. 9. 2017 
– ZAVŘENO
Noční lázně 23. 9., 14. 10., 4.11.   - otevřeno 
do 24:00
Sanitární den 20. 10., 24. 11. - otevřeno od 
14:00
22. 9. Mezinárodní den bez aut
Nechte auto doma a přijďte si zaplavat, za-
cvičit, dát si masáž, koupel, saunu… a na 
baru od nás dostanete iontový nápoj zdarma!
Podzimní solárium
Permanentka - 30% sleva – 1 min za 7 Kč!

1.9.1912  narodil se v Olešné prof. Ing. Josef Vykutil, ge-
odet, pedagog, autor odborných publikací,  autor 
článků z regionální historie, od roku 1994 čestný 
občan NMnM,105. výročí narození

6.9.1902   narodil se v NMnM Ing. Jaroslav Havlíček,
strojní inženýr, režisér a herec ochotnického 
divadla, 115. výročí narození

9.9.1987   zemřel v Praze akad. sochař Vlastimil Večeřa,
30. výročí úmrtí

14.9.1902  narodil se v Jimramově JUDr. Emil Čermák,
právník, regionální historik, autor knihy „Kro-
nika Zubří země“, 115. výročí narození

2. 9. MUDr. Jiřina Foltanová, U Zbrojnice 404, 
Svratka, 608 069 430
3. 9. MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 234
9. 9. MUDr. Milada Trojáková,  Zahradní 580, Bys-
třice n. P., 566 688 231.
10.9. MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové 
Město na Mor., 722 410 010
16. 9. MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bí-
teš, 607 785 326
17. 9. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo nám. 
6, Velká Bíteš, 566 531 645
23. 9. MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 
71, 799 505 925 
24. 9. MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  
Žďár nad Sázavou, 566 690 131
28. 9. MUDr. Jiřina Fialová,  Nám. Republiky 65, 
Žďár nad Sázavou, 604 334 823
30. 9. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních 
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 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 
Jiří Vašica – Sochařovy sny
Zámecký kabinet

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 
Antonín Kašpar – Strážci 
(do 28. září 2017)
Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven 
(do 1. října 2017)
Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů 
(do 1. října 2017)
Zdeněk Fuksa – Grafika ze sbírek HG
(do 10. září 2017)
Díla jsou spjata s vizuálně vnímanou realitou, 
v jiných případech jde o čistě abstraktní kompo-
zice. Výstava bude v Malé galerii.

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 7. září 2017 v 17 hodin
Martina Janáková a František Janák – SKLO – Studio 
ve dvou
Jejich díla vznikají v úzké spolupráci, a přesto 
zůstávají charakteristická pro každého z nich. 
Výstava, kterou najdete v zámeckém sklípku, 
potrvá do 9. prosince 2017 
čtvrtek 14. září 2017 ve 14 hodin
Výstava prací Dětského ateliéru II.
Výstavu vytvořili účastníci výtvarného kroužku 
Dětský ateliér II. v druhém pololetí školního roku 
2016/17. Přijďte se podívat na zajímavé výtvory 
a různé výtvarné techniky. Výstava bude k vidění 
v Malé galerii do 1. října 2017. 
úterý 19. září 2017 v 17 hodin
Kreativní podvečer pro dospělé
Máte-li pozitivní vztah k umění, rádi něco tvoříte 
či chcete vyzkoušet něco nového, přijďte do Ho-
rácké galerie. Cena jednoho kurzu (resp. výtvarné 
techniky) je 100 Kč na osobu. 
čtvrtek 21. září 2017 ve 14 hodin
Dětský ateliér III. - úvodní hodina pro zájemce
Výtvarný kroužek pro děti od 1. do 7. třídy zá-
kladní školy. Jedná se o půlroční kurz, během 
něhož si děti vyzkouší různé umělecké techniky. 
čtvrtek 21. září 2017 v 17 hodin
Josef Prodělal - Fotografie
Velkou retrospektivní výstavu tohoto autora, 
mohli již v březnu 2017 spatřit návštěvníci třebíč-
ského zámku. Nyní jeho dílo uvidíte v Červeném 
sále Horácké galerie. Výstava končí 30. prosince 
2017.

Děkuji touto cestou pracovníkům domácí hospi-
cové péče Vysočina za profesionální péči a lidský 
přístup věnovaný paní Marii Medvecové.
 S úctou Dagmar Němcová

Poděkování

Klub seniorů

4.9. Zážitky z prázdnin, seznámení s plánovaný-
mi  zájezdy. Jídelna DPS 15 - 17 hod. 

11.9. Organizační záležitosti, přihlášky na zájezdy, 
volná zábava. Jídelna DPS 15 - 17 hod.

18.9. Posezení v arboretu 15 - 17 hod., dokončení 
přihlášek na zájezdy a výběr peněz. Všechny zá-
jezdy je potřeba zaplatit předem na akcích Klubu 
seniorů. 

26.9. Výlet do Slavonic, zámek Kratochvíle, Ho-
lašovice 
Odjezd od KD v 7:00, návrat v 18:00. Cena pro 
členy Klubu seniorů 250 Kč, hosté 300 Kč. 
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Minibazar

Vzpomínka

Městská policie informuje

Uzávěrka říjnového  Novoměstska je 
15. září 2017. Své náměty můžete posílat  na 

zpravodaj @nmnm.cz.
 

Vzpomínka

Dne 7. září uplyne už 5 let 
od úmrtí české motocy-
klové legendy Jirky Sýkory. 
Děkujeme za vzpomínku. 
Holky Svobodovy, Houmík 
a kamarádi

Dne 11. září by oslavil 
pan Bohumil Ptáček 80. 
narozeniny. Vzpomínají 
manželka Marie a rodina.

Vzpomínka

Dne 19. září uplyne už 8 let od náhlého úmrtí 
Jana Ptáčka a 23. září 5 let od odchodu Stanislava 
Ptáčka z Nového Města na Moravě. Za tichou 
vzpomínku děkuje rodina Němcova.

Vzpomínka

Dne 2.  září vzpomeneme 
5. výročí, kdy nás náhle 
opustil náš milovaný syn 
a bratr pan Toník Beránek 
z Nového Města na Moravě. 
Byl jsi plný života, Tvá mysl 
plná snění a nikdo z nás se 
nenadál, jak rychle se vše 

změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz 
zůstává v nás.
S  láskou vzpomínají maminka, sestry Jitka 
a Vlasta, strýc Petr s rodinou a jeho přátelé. Dě-
kujeme za tichou vzpomínku.

Dne 13. září 2017 oslaví 
65 let společného života 
manželé Jiřina a Josef Jan-
čekovi.
Tatínku a maminko,
dědečku a babičko,

pradědečku a prababičko, jistě si vzpomenete, 
kdy jste si řekli poprvé vaše ANO. Možná dávno 
zdá se, ale důkazem vaší lásky je to, že jste tu dnes 
s námi, že jste stále spolu, že jste tolik společně 
zvládli a že pomáháte i nám.
Vám patří srdečná gratulace, srdečné díky za to, 
co jste společně dokázali. Přejeme vám, nechť 
vám život stále přináší jen to krásné. Nejsou tolik 
důležité věcné dary, ale smysl pro to, vzájemně 
si naslouchat, podporovat se, zvládat neduhy a 
trápení, pohladit milým slůvkem a společně si 
povídat o čemkoliv, a tím si tak dokázat, že ač už 
tak dlouhou dobu, tak přece je stále krásné být 
si na blízku a mít se rádi. K výročí vaší kamenné 
svatby z celého srdce blahopřejeme! 
 Iva a Jirka s rodinami

Blahopřání

Hledám zájemce o společné hraní - styl Dixie: https://
www.youtube.com/watch?v=D3IJ05QntXQ. Žádané 
nástroje zejména banjo, housle, kytara, flétna. Tel.: 
604208370; e-mail: dragon@megalith.name. Kou-
pím obrazy od malířů Jambor, Blažíček, Lacina, Jíra, 
Kalvoda i jiné. Sochy od Štursy, Zoubka, Makovského 
aj. Čestné jednání, jsem sběratel. Tel.: 778 750 209 Kou-
pím zahradu, dům se zahradou, zemědělskou půdu v 
okolí Nového Města na Moravě. Nejlépe směr Nová 
Ves, není podmínkou. Čestné jednání, nabídka nejlepší 
ceny. Tel.: 777 757 500 Koupím vzduchovku vojenskou s 
natahováním. Prosím nabídněte, jakýkoliv stav, potřebuji 
i náhradní díly. Koupím vojenské zbraně, sečné, bodné, 
střelné i nálezy z půdy, zásobníky, pouzdra, pistole. Tel.: 
778 750 209 Prodám šicí stroj Minerva ve skříňce a nové 
dveře bílé barvy, prosklené 85x200 cm. Tel.: 603 587 
538 Prodám 3 ks litinových radiátorů po 10 článcích. 

1 ks radiátoru deskový plechový, vše nepoužité. Prodám 
také kolo zn. Favorit, málo jeté. Cena dohodou. Tel.: 
603 887 575 Pronajmu byt 1+1 u nemocnice, částečně 
zařízený. Tel.: 608 274 565 Koupím jakoukoliv maringo-
tku, prosím nabídněte. Tel.: 604 685 054 Kdo daruje 
nebo levně prodá mechanický invalidní vozík? Tel.: 736 
265 969 Vyměním garáž v Novém Městě na Moravě za 
nádražím (ul. Vančurova) za garáž na Starém sídlišti, 
ul. Horní, popř. koupím, prodám, doplatím. Tel.: 737 
563 658 Prodám 4 ks kompletních kol na Fiat Pandu 
155/70 letní. Cena dohodou. Tel.: 737 195 350 Daruji 
mourovatou kočičku - koťátko. Je velmi čistotná. Tel.: 
731 388 592 Hledám osobu na doučování latiny. Víkend 
zde v NMnM, přes týden Praha. Jsem student studující v 
Praze, začátečník. Tel.: 602 888 914 Hledám pána nebo 
paní pro drobné práce na zahradě v Novém Městě na 
Moravě. Platba dle domluvy. Tel.: 566 618 635 Prodám 

český česnek – modrý paličák. Cena150 Kč/kg Tel.: 720 
102 472 Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Tel.: 720 243 863 Prodám psací stolek s výsuvem na 
klávesnici, rozměr 90x50 cm, cena 500 Kč. Foto zašlu e-
mailem. Pouze SMS 737 344 567 Prodám nepoužívaný 
tyčový vysavač Hoover DIVA, 3v1, bohatá výbava. Cena 
2 000 Kč. Info prosím SMS, tel.: 737 344 567. Prodám 
auto Ford K4 rok výroby 1996, cena dohodou. Tel.: 561 
027 809 Hledám – zrakově handikapovaná hledá nej-
lépe kamarádku z NMNM, která se také cítí sama. Tel.: 
774 618 754 Prodám střešní nosiče kol Thule 591 pro 
ride, málo používané, jako nové, 2ks. Cena 1500 Kč/
kus. Tel.: 608 612 162 Hledám místnost na uskladně-
ní nábytku. Tel.: 605 117 975 Výkup starého peří a 
nedraného peří. Tel.: 720 543 953

28. září by oslavil 76. naro-
zeniny pan Václav Polnický 
z Nového Města na Moravě. 
28. června uplynulo již 20 let 
od jeho úmrtí. S láskou vzpo-
míná rodina.

Vzpomínka

Dne 7. 7. prováděli strážníci na žádost PČR asi-
stenci na urgentním příjmu Nemocnice NMNM 
při převozu agresivního pacienta na záchytnou 
stanici do Jihlavy. Ve večerních hodinách dne 
8.  7. bylo oznámeno strážníkům, že na Ko-
menského náměstí dochází k rušení nočního 
klidu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde 
probíhá svatební oslava s reprodukovanou hud-
bou. Po upozornění byla ihned hudba vypnuta, 
a strážníci tak mohli věc vyřešit na místě. Dne 
9. 7. bylo strážníkům oznámeno z Nemocnice v 
NMNM, že došlo k napadení službu konajícího 
lékaře neznámou osobou. Celý incident byl ihned 
předán k šetření PČR. Dne 16. 7. řešili strážníci 
případ napadení muže psem na ul. Tyršova. Po 
zadokumentování a provedení všech nezbytných 
opatření, byla věc předána k dořešení správní-
mu orgánu. Dne 19. 7. asistovali strážníci při 
otevření bytu na ul. Mendlova, kde si majitel ne-
dopatřením zabouchl byt. SDH NMNM byt bez 
poškození otevřel, a majitel se tak mohl dostat 

dovnitř. Dne 21. 7. strážníci odchytli dva psy, 
kteří volně pobíhali po místních komunikacích. 
V obou případech se podařilo zjistit jejich maji-
tele, kterým byli vydáni i s patřičným postihem 
za přestupek. Dne 22. 7. bylo strážníkům ozná-
meno rušení nočního klidu v jedné z místních 
restaurací. Po příjezdu na místo strážníci zjis-
tili, že se osazenstvo restaurace baví hudbou a 
zpěvem. Vzhledem k tomu, že po upozornění na 
noční dobu svého jednání ihned zanechali, mohli 
strážníci vyřešit věc na místě.
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Svatováclavské slavnosti se stávají tradicí

Svatováclavské slavnosti se letos konají 23. září 
od 9:00. Již tradičně je zahájí průvod sv. Václava 
a jeho družiny kolem náměstí. Málokdo ví, že jeho 
představitel Ladislav Friedrich Neuenstad v pod-
statě velí všem, kdo na oslavách vystupují. A v roli 
svatého Václava se prý cítí dobře.

Jaký bude letos program Svatováclavských 
slavností?
Určitě podobný jako minulý rok. Můžete se těšit 
na píseň Svatý Václave v podání Michala Vojty, 
proslovy starosty Šmardy a děkana Daňka a pár 
slov pronesu i já jako svatý Václav. Následovat 
bude série vystoupení šermu, rytířů s koňmi, 
divadélko pro malé děti, klaun, žonglér i dobová 
hudba v podání pravého barda. Ten bude hrát na 
středověké nástroje a bude chodit přímo mezi 
lidmi. To je taková inovace oproti loňskému roku, 
kdy hudba hrála jen na pódiu. Děti se také budou 
moci povozit na historizujícím kolotoči a zastřílet 
si na dobové střelnici z luku nebo kuše.

Kde se inspirujete při tvorbě programu? Podle 
čeho vybíráte účinkující?
Já se v této branži pohybuji už od roku 1990, tak-
že mám opravdu mnoho známých, kteří mohou 
s něčím vystupovat. Mám už ale vybraný okruh 
spolupracovníků, o kterých vím, že se na ně mohu 
spolehnout a že jejich vystoupení je v pořádku. No 
a pak také vybírám lidi, kteří bydlí blízko konání 
akce, takže v Novém Městě vystupují většinou 
umělci z okolí. Jako třeba skupina historického 
šermu Flamberk, která je ze Žďáru nad Sázavou, 
nebo bard, který pochází z Brna.

O Česku se říká, že je naprosto unikátní v tom, 
kolik lidí se tu věnuje historickému šermu 
a různým dobovým koníčkům. Je to pravda?
Kdybychom to přepočítali na počet obyvatel, tak 
jsme určitě nejlepší na světě, to je pravda. Co se 
týče vyloženě historického šermu, tak to je mys-
lím světový unikát. Jsou u nás ale také další skupi-
ny, takzvané living history (živá historie), které se 
věnují nějaké konkrétní historické době a snaží se 
ji napodobovat ve všech sférách tehdejšího života. 
Nejsou zaměřeny přímo na šerm, ale napodobují 
tehdejší běžný život. No a pak jsou tu třeba i sku-
piny, které se zabývají napoleonskými válkami, 
první světovou nebo druhou světovou válkou. 
Myslím, že co se týče té nápodoby vojenství, tak 
jsme opravdu na světové špici.

Co se vám na době, kterou ve svých vystou-
peních zpodobňujete, líbí nejvíce?
Já už měl ve třinácti letech přečtené všechno od 
Jiráska, Sienkiewicze a Dumase. Vždy mě také 
zajímala technika tehdejšího boje a to, v jakých 
podmínkách a jakým způsobem lidé tehdy žili. 
V roce 1991 jsem založil ve Žďáře nad Sázavou 
skupinu historického šermu a od té doby se tomu 
věnuji profesionálně. Vždy mě ale fascinovalo 
objevovat skutečnou historickou realitu. Kaž-

dý si třeba představuje mušketýra jako velkého 
elegána s modrou krví, ale to je omyl. Byli to 
muži, které posbírali z nejnižších vrstev, v pod-
statě přímo z polí, a neustálým drilem je naučili 
používat zbraně a bojovat. A že to nebylo vůbec 
jednoduché! Třeba na jediný výstřel z muškety 
bylo třeba čtyřicet povelů, které se museli ti vojáci 
dokonale naučit.

Jak moc dokážeme historický boj dnes napodo-
bit? Co o tehdejších reáliích doopravdy víme 
a jak moc jsou vaše vystoupení reálná?
Myslím, že znalosti máme poměrně přesné. Já 
například vlastním několik starých německých 
učebnic šermu, kde je každá pozice a  pohyb 
popsán a  zakreslen. Z  podobných zdrojů lze 
poměrně dobře zrekonstruovat, jak tehdy boj 
vypadal. Je také třeba si uvědomit, že mnoho 
z nás se usilovně snaží vypátrat tyto informace 
už dlouhá desetiletí. A za tu dobu už jsme se také 
něco dozvěděli. Dnes už u nás skutečně existuje 
mnoho šermířských mistrů, kteří mají co předat. 
V Česku je také několik velmi kvalitních škol šer-
mu, kde jsou tyto znalosti uchovávány, a učit se 
k nám jezdí lidé z celé Evropy.

Jak se cítíte v roli svatého Václava?
Dříve jsem spolupracoval s jedním člověkem, kte-
rý se vyloženě zabýval historií Slovanů v raném 
středověku. Ten byl na Václava ideální, ale bohu-
žel se odstěhoval do Rajhradu. Když jsem hledal 
náhradníka, tak se hlásilo dost lidí, ale nikdo 
nechtěl jako Václav promluvit. A to byl problém, 
protože proslov zkrátka patří k roli. Proto jsem 
nucen dělat Václava já. Nejsem sice už mladý 
člověk, ale snad to nevadí. Říkám si, že zkušený 
jsem na to už dost, a když ve středověku lidé stárli 
rychleji, tak že by to mohlo projít.  
 -kb-

Pozvánka na Bacha
Zveme vás na koncert vážné hudby v rámci Bachova 
varhanního podzimu 2017, který se koná v neděli 
1. 10. od 19:00 v evangelickém kostele.
Brno Baroque Trio prezentuje barokní hudbu 
mladistvým a zábavným způsobem, aniž by ztra-
tilo úroveň reflexe a bádání o stylech barokní 
interpretace. Bach a Händel zvou na barokní 
chvíli, v níž se setkáme se souzvukem barokních 
houslí, violoncella a cembala. Výlet do moderní 
populárnější hudby ve formě irského tradicio-
nálu a jazzového standardu oživí tento virtuózní 
a bezstarostný koncert. Vstupné 190 Kč na místě 
a 150 Kč v předprodeji. -red-

Kurz společenského 
chování a tance pro 
začátečníky bude zahájen 
ve čtvrtek 14. září v 16:00 
hodin. Kurzovné 1200 Kč 
bude hrazeno na místě.

Slavnosti medu
a vína
Těšit se můžete nejen na med a víno, ale také na 
skupinu Laura a její tygři.
Slavnosti medu a  vína jsou v  Novém Městě 
novinkou. Jak už název napovídá, vznikly spo-
jením tradičního novoměstského medobraní a za-
čínajícího podzimu, který si obvykle spojujeme 
s vínem.

Slavnosti tedy v podstatě začnou na konci srp-
na a vyvrcholí velkou oslavou 16. září koncertem 
skupiny Laura a její tygři. To ale není zdaleka 
všechno. V rámci oslav se připravuje celá řada 
menších akcí. Podrobnosti sledujte na webu 
kultura.nmnm.cz. -red-
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Den památek
Podíváte se například do Müllerovy galerie 
nebo na zaniklé hamry.

Den otevřených dveří památek je celostátní 
akce, kterou pořádá Sdružení historických 
sídel Čech a Moravy. Každoročně se k ní také 
připojuje Nové Město na Moravě. I letošní 
program bude velmi zajímavý.
sobota 9. 9.
Horácké muzeum
prohlídka expozic a výstav 9:00 – 16:00
komentovaná prohlídka muzejních expozic 
10:00 – 11:00
Průvodce: Mgr. Alice Hradilová
Horácká galerie
prohlídka expozic a výstav 9:00 – 17:00
Komentovaná prohlídka města a památek, 
sraz u Horáckého muzea 13:30 – 15:00
Průvodce: Eva Benediktová
V rámci Roku malířů – mimořádná příležitost 
návštěvy Müllerovy galerie na katolické 
faře  15:30  – 16:30 (sraz před katolickou 
farou). Vzhledem k omezenému počtu ná-
vštěvníků přihlášky přijímá odbor ŠKSV MěÚ 
Nové Město na Moravě na tel. 566 598 421 
nebo zofie.radkova@meu.nmnm.
Průvodce : Ing. Jaromír Černý
neděle 10. 9.
Autobusový zájezd do Šlakhamrů - „Po 
stopách zaniklých hamrů“. Odjezd z auto-
busového nádraží v Novém Městě na Moravě 
ve 14:00. Přihlášky přijímá Horácké muzeum 
na tel. 566 598 762 nebo alice.hradilova@
nmnm.cz, do naplnění autobusu.
Průvodce: Mgr. Alice Hradilová
Prohlídky výstav a expozic, vstupy do objektů 
a zájezd jsou zdarma!

Odranecké loutky
Zveme vás v neděli 10. září od 13:30 do Kulturního 
domu v Odranci.
Koná se tu 6. ročník přehlídky loutkových před-
stavení pro děti i dospělé, tentokrát na podporu 
novoměstské iniciativy „Škola jinak“.
Také přijede paní učitelka Kateřina Vaňková 
z Waldorfské ZŠ a MŠ v Brně, která povypráví 
o své zkušenosti s alternativní pedagogikou.

Po celé odpoledne bude otevřeno „Daroviště“, 
do nějž může každý cokoli dát a cokoli si zdarma 
vzít.

 Těšíme se na všechny malé i velké diváky!
 -red-

Devět horáckých umělců v jednom muzeu
Ve čtvrtek 14. září v 16:00 zahájíme v muzeu vý-
stavu Horácko 9:9. 

Výtvarníci, kteří žijí a tvoří po okolních kop-
cích, se nechali inspirovat ve sbírkách muzea 
nebo vybrali díla, která v sobě inspiraci tradiční 
horáckou lidovou kulturou nesou. To vše v kon-
frontaci či spíše v dialogu s předměty z našeho 
depozitáře. Umění Martina a Hany Jelínkových z 

Krásného, Jitky Chrištofové a Štěpána Vrbického 
z Roženeckých Pasek, Jiřího Plieštika z Písečné-
ho, Jiřího Štourače z Bystrého, Miloše Slámy 
toho času ze Křoví, Jan Svbobody z Radňovic, 
Petry Cisárové z Nového Města ... a k tomu krásné 
staré věci z muzejních sbírek. Součástí výstavy 
bude výtvarná dílna s tiskařským lisem Miloše 
Slámy.  -red-

Čtení U Salvátora
V pátek 15. září od 17:00 se v Domě u Salvatora 
uskuteční autorské čtení z knihy Dětství není jen 
tak. Autorkou je Dagmar Benešová.

Dagmar Benešová maturovala v roce 1972 na 
novoměstském gymnáziu. Předtím zde žila při-
bližně 12 let. Knihu vydalo koncem loňského roku 

nakladatelství Šuplík. Zhruba polovina vzpo-
mínek se týká právě Nového Města na Moravě.

Vstupné na čtení je dobrovolné. Výtěžek ze 
vstupného bude věnován do Nadačního fondu 
města. Počet míst bude omezen.

 -red-

Kulturní dům otevírá 
i letos jazykové kurzy
Kurzy anglického jazyka – Výuka anglické-
ho jazyka, různé stupně pokročilosti, důraz 
na komunikaci. Pro všechny věkové katego-
rie, včetně seniorů. Kontakt: Jana Musilová, 
tel. 608 265 160
Kurzy anglického jazyka – Julia Vařeková, 
tel. 734 899 611
Kurzy ruského jazyka – Julia Vařeková, tel. 
734 899 611
Kurzy anglického jazyka – Mgr. Monika 
Pinterová, tel. 775 911 534
Kurzy německého jazyka – Eva Řádková, 
tel. 605 590 886
Kurzy španělského jazyka  – Mgr. Petra 
Tajzlerová, tel. 721 089 615

Pamětní deska odhalena
Ve Slavkovicích, rodné 
vsi slavného malíře 
Oldřicha Blažíčka, 
mají po dlouhých mě-
sících příprav krásnou 
upomínku na slavného 
rodáka.
Odhalení pamětní des-
ky se zúčastnila i malí-
řova vnučka Naděžda 
Blažíčková-Horová. 
„Dědeček miloval 
rodnou Vysočinu 
a  jsem moc ráda, že 
se podařilo desku ve 
Slavkovicích umístit.“
 -kb-

Dětský ateliér III.
Již v loňském roce zde děti mohly navštěvovat tzv. 
Dětský ateliér v Horácké galerii, kde si vyzkoušely 
řadu zajímavých výtvarných technik a dozvěděly 
se i něco málo z historie umění.

Výsledky jejich práce bude možné zhlédnout 
na výstavě v Malé galerii od 14. září. Vzhledem 
k úspěšnosti loňského kurzu vyhlašuje galerie 
další, v pořadí již třetí půlroční workshop pro děti 
od 1. do 7. třídy základní školy. Pokud máte doma 
potomka tohoto věku a přemýšlíte o nějakém 
kroužku, neváhejte nás navštívit. Kroužek bude 
probíhat každý čtvrtek od 14:00, vyjma prázdnin 
a svátků. Více na www.horackagalerie.cz. -red-

NOVOMĚSTSKO / ZÁŘÍ 2017 13

KULTURA



Zmizelé Nové Město
Malíři a natěrači

K tématu řemesel provozovaných v Novém Městě 
na Moravě v létech minulých stojí za úvahu do-
tknout se i profese malířské a natěračské. V době, 
o které chci psát, provozovalo tuto profesi několik 
řemeslníků ve městě obecně známých. Zmínit 
můžeme např. Láďu Zobače, Bohumila Zajíč-
ka, který byl svého času znám jako spolehlivý 
fotbalový brankař (Bojda Zajíc), Františka 
Skalníka, Petra Sokolíčka, Františka Lemperu, 
pana Houdka a další. Podrobněji bych se však 
věnoval svému otci Bohumilu Lukešovi, obecně 
známému jako Bojda.
Do učebního poměru v oboru písmomalířství 
a natěračství nastoupil v roce 1927 u Viktora 
Jakubíčka, natěrače, pozlatníka a malíře písma 
v Novém Městě na Moravě. Učební poměr ukon-
čil 3. srpna 1930. Po dobu učení navštěvoval ještě 
dva dny v týdnu živnostenskou školu pokračovací 
(od 2. října 1928 do 30. dubna 1929). Jakubíč-
kovy dílny se nacházely v domě pana Jaroše na 
Žďárské ulici čp. 81. Po nějaké době se však Vik-
tor Jakubíček i se svým podnikem přestěhoval 
do pronajatých místností domu Viléma Žáka, 
místního sedláka a majitele cihelny v Zubří, na 
Masarykově ulici čp. 235. Pana Jakubíčka ovšem 
očividně rozčilovalo platit sedlákovi nájem, a tak 
se rozhodl koupit od majitele Hotelu u  Kozů 
celý dům na Masarykově ulici, který se nalézal 
přesně naproti hotelu. Zakoupená nemovitost 
měla kromě jiných předností také nevyužitý velký 
dvůr, na kterém byla za spoluúčasti učňů a tova-
ryšů zbudována nová dílna, do které se posléze 
přestěhoval i otec.
Po vyučení ještě nějakou dobu u pana Jakubíčka 
pracoval, ale brzy si stěžoval, že podmínky jsou 
zde značně obtížné a pro chlapa – budoucího 
podnikatele – ponižující. Kromě práce řemeslné 
musel paní mistrové klepat koberce, přinášet 

vodu na vaření i na koupání. Ta musela 
být měkká, a tak pro ni musel docházet 
k Bramborovu korytu nebo i do potoka 
Pustáka. Důvodem k  odchodu byly 
i mizerné mzdy a také málo práce. To 
všechno ho tak rozčililo, že prásknul do 
bot a odešel ke stolařské firmě Antonín 
Slonek, kde „pyrogáloval“ lyže a sáňky. 
Pracoval i ve firmě Bohumila Dvořáka 
a  opět u  pana Jakubíčka. Vzápětí ale 
nastoupil do písmomalířské firmy Ja-
roslava Kukly ve Žďáru.
Pro příští čas se věnoval sportu a kvůli 
sociálnímu a zdravotnímu pojištění se 

nechával na krátký čas zaměstnat u Ví-
tězslava Kopáčka v Novém Městě. Na-

plno se věnoval běhu na lyžích a slavil úspěchy 
především při celostátních orelských závodech 
na trati 18 km. Zúčastnil se i XV. veřejných lyžař-
ských závodů v Novém Městě, při nichž obsadil 
v roce 1932 třetí místo v závodě na 8 km. Ale zpět 
k malířskému řemeslu.
Na svoje poslední angažmá u pana Kopáčka ne-
rad vzpomínal. Stěžoval si, že byl k zaměstnan-
cům tvrdý, zvláště pak k učňům, a obecně špatně 
platil. Kromě stravy dostávali pouze 120 Kč 
týdně. Když toho času dokončovali výmalbu 
budovy novoměstského okresního úřadu (čp. 
12), rozhodli se malíři, že vstoupí do stávky. Svůj 
záměr šli se stejně smýšlejícími kolegy konzul-
tovat s okresním hejtmanem Zemanem, který 
byl však na dovolené u moře, takže z konzultace 
sešlo. Mistr Kopáček se však druhý den o jejich 
„rošťárně“ dověděl, a jak říká otec, „prohnal je 
všecí“. S kolegou Bohumilem Zajíčkem nechtě-
li za takových podmínek nadále pracovat. Po 
pracovním rozchodu s mistrem Kopáčkem se 
nakrátko (květen 1936 – únor 1937) ustavil ja-
kýsi „dvojspolek“ Zobač–Lukeš. Oba řemeslníci 
využívali pronajatou dílnu ve dvoře za kinem.
Koncem třicátých, ale i ve čtyřicátých letech mi-
nulého století otec obnovoval zašlé nátěry, např. 
Kadlecovy zahradní besídky, vstupní dveře včetně 
výlohy u obchodu Edy Sošky i  jeho sousedky 
Mičkové a další. Za tyto práce však nepožadoval 

žádnou mzdu. Od čtyřicátých let pro cestmistra 
Pokorného a další opatřoval písmem rozcestníky, 
místní a informační tabule. Po přestálých exis-
tenčních peripetiích otcovu firmu zasáhlo období 
konjunktury. Zakázek přibývalo a vše fungovalo, 
jak má. Otec také vstoupil do Družstva pro stavbu 
a udržování Lidového domu, kde ve spolupráci 
s P. Matějem Müllerem, jeho kmotrem Josefem 
Svítilem-Karníkem a  dalšími přáteli celkem 
úspěšně hrál ochotnické divadlo. S postupujícími 
válečnými roky ubývalo písmomalířské a natěrač-
ské práce, a tak bylo nutné doplnit si „vzdělání“ 
o malířství pokojů. V té době už se kamarádil 
s Pavlem Kopáčkem, Bohumilem Puchýřem, Vin-
cou Makovským, Karlem Němcem a dalšími, se 
kterými často okupovali leckterý lokál.
Nedá se říci, že by v těch obtížných válečných 
létech otcova firma trvale a stabilně prosperovala, 
nicméně nabrala dva učně (Josefa a Jana Holeč-
ka) a jednoho dělníka (Petra Sokolíčka). Tato 
sestava se však držela nad vodou jen taktak 
a peníze na výplaty se sháněly obtížně (zákazníci 
platili pozdě, nebo také vůbec). Otec věděl, že by 
pomohlo propuštění zaměstnanců, ale neudělal 
to. Učňům by totiž v takovém případě hrozilo 
nasazení na nucené práce v Německu, což nechtěl 
připustit. Ke konci války však nepomohla ani jeho 
osobní intervence u odpovědného pracovníka 
za nábor (Petra Švandy) a oba učni museli do 
„rajchu“ odjet.
V  druhém pololetí školního roku 1940/41 
okupovala část nově zbudované novoměstské 
nemocnice německá obecná škola z Porýní. Pobyt 
německých žáků způsobil na vnitřním vybavení, 
ale i výmalbě značnou devastaci, a tak po jejich 
odchodu museli novoměstští malíři vše uvést 
do náležitého stavu. Poté otec dostával větší 
zakázky – prázdninové výmalby škol, lidového 
domu a další, které však svými silami nemohl 
zvládnout, proto si na tyto akce najímal námezdní 
pracovníky – profesní kolegy. Vše celkem solidně 
fungovalo až do roku 1948, kdy v důsledku jistých 
politických událostí utnul otec zavedené firmičce 
drápky a pověsil své „zlatodnové“ řemeslo na 
skobu. Bohumil Lukeš

 Firma Zobač a Lukeš studentská ozdravovna Tři Studně - 
Zobač Ladislav, Lukeš Bohumil, 

Sokolíček Petr  a uklízečky
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Byl mistrem svého řemesla
Také do Nového Města na Moravě přicházeli 

noví obyvatelé především z okolních vesnic. Josef 
Kopáček, malíř pokojů, natěrač a štukatér, se tam 
s rodinou přistěhoval ze Slavkovic. Od manželů 
Antonína a Antonie Smejkalových koupil dům 
čp. 154 na Malé ulici. Stalo se tak na základě 
trhové smlouvy uzavřené 26. června roku 1892. 
Šlo o typicky venkovský domek s dřevěným ští-
tem, obklopený velkou zahradou. Josef Kopáček 
si v něm zařídil malířskou dílnu. Takto na něj 
vzpomínal jeho synovec, akademický malíř Ol-
dřich Blažíček: „Mladší maminčin bratr Josef se 
učil pekařem, ale před vyučením sběhl na malíř-
ství, vyučil se mu v Brně a usadil se pak v Novém 
Městě, kde založil velkou malířskou dílnu. Byl pro 
svou práci chvalně znám a vyhledáván. Ale mne 
jako hocha nejvíce udivoval svými obrazy, studiemi 
květin, ovoce i krajin, které si maloval pro své po-
těšení. Dnes se mi ty práce jeví jako určitá obdoba 
Navrátilova. Býval to pro mne velký svátek, když 
jsem směl s matkou ke strýčkovi do Města.“

Obrazy – zátiší i krajiny, které Josef Kopáček 

maloval pro své potěšení, se bohužel nezachovaly. 
Ale talent opravdu měl. Mohla jsem se o tom 
přesvědčit při jedné návštěvě bývalé rychty v Kří-
dlech. (Od roku 1963 slouží obci jako kulturní 
dům.). V prvním poschodí této budovy je velká 
místnost, na jejímž stropě je nezvyklá výzdoba. 
Mezi romantickými výjevy najdeme alpské kraji-
ny, zříceniny hradů, zámky u jezera, staré kláštery 
i krajinu s antickými sloupy. Josef Kopáček tak 
místnost vyzdobil roku 1899 na přání majite-
le rychty. Půvabné malby se dodnes zachovaly 
a stojí za zhlédnutí.

Ale vraťme se k osudu jejich tvůrce. Zdánlivě 
bylo všechno v pořádku. Zákazníků měl Josef 
Kopáček víc než dost, děti rostly jako z vody, 
dařilo se mu i v malém hospodářství. Jenže při-
šel rok 1903. Právě v tomto roce Josef Kopáček 

zemřel na prudkou tu-
berkulózu. Zůstala po něm 
vdova s devíti dětmi, z nichž 
tomu nejmladšímu bylo 
sedm týdnů. Paní Antonie 
dál provozovala živnost 
tzv. vdovským právem, ale 
na všechno nestačila. Po-
moci musel nejstarší syn 
Vítězslav, který v  té době 
studoval na novoměstské 
reálce. Z reálky odešel, do-
učil se řemeslu a nastoupil 
na otcovo místo. Postupně 
si také získával mezi zákaz-
níky dobré jméno. Vyprávě-
la mi o tom jeho dcera Alena Kopáčková: „Otec 
byl velice vyhledávaným malířem. Nejenže dobře 
maloval pokoje, ale také ovládal natěračskou práci 
a opravoval štukové věci. Na štuky byl opravdu od-
borníkem, často ho zvali na opravy do zámku na 
Moravci nebo v Jimramově. Zpočátku pracoval jen 
s bratrem Josefem. Ale když se za první republiky 
stavěla škola v Krásném, pro tak velkou zakázku 
najímal dělníky jako na každé větší práce. Pama-
tuji si, že tatínek měl stále učedníky, dokonce se 
u nás učil Michal Klimáček z Myjavy, oblíbenec 
nás dětí, protože to byl veselý chlapík. Jinak se 
na otce často obraceli také novoměstští stavitelé 
Sadílek a Šmída.“

Domek čp. 154 sousedil s měšťanským do-
mem, kde bydlel MUDr. Josef Svítil. S Vítěz-
slavem Kopáčkem se dobře znal nejen z Nového 
Města. V době první světové války společně na-
rukovali do rakousko-uherské armády a dostali 
se do Haliče. Doktor Svítil tam sloužil jako lékař, 
Vítězslav Kopáček jako saniťák. Josef Svítil vě-
děl, v jak stísněných prostorách jeho přítel žije. 
V  domku čp. 154 totiž kromě malíře bydlela 
i jeho maminka Antonie a ostatní sourozenci. 
Když se Vítězslav Kopáček oženil a vzal si uči-
telku Annu Klevetovou, nabídl mu doktor Svítil 
byt v prvním poschodí svého domu. Tento byt se 
totiž v roce 1924 uvolnil. Malíř si samozřejmě 
po nastěhování upravil byt podle svého. Všichni 
návštěvníci obdivovali zejména takzvanou tape-
tovou výmalbu na stěnách velkého pokoje. Na 
tmavě modrém pozadí zářily velké ornamenty. 
V tapetové výmalbě byl Vítězslav Kopáček sku-
tečným mistrem.

„I když jsme se přestěhovali, dílna zůstávala 
stále ve vedlejším domku. Stále ji mám před očima. 
Šlo se do ní z verandy. Na pravé straně byly sudy 
hlinkových barev, na levé straně olejové malby. 
Z dílny vedlo do zahrady velké okno. Často jsem 
se chodila dívat, jak tatínek míchá barvy. Ale když 
dělal zlacené věci, to jsem musela být potichu jako 
myška. Na mě i na bratra Pavla byl otec velmi 
přísný, když jsme udělali nějakou neplechu, dočkali 

jsme se trestu. Nesnášel, když před ním někdo pou-
žíval hrubých slov. Byl velice vzdělaný, hodně četl. 
Když jsme chodili do druhé třídy, otevřel nám svou 
knihovnu, kde byly především spisy Aloise Jiráska 
s ilustracemi Mikoláše Alše a Adolfa Kašpara. Nej-
víc se nám líbila Filosofská historie. A tak s námi 
otec zajel na výlet do Litomyšle, abychom poznali 
místa, kde se děj knížky odehrává a kde chodila do 
učitelského ústavu naše maminka. V naší knihovně 
byly i další vzácné knihy, například všechny díly 
románu Tři mušketýři od Alexandra Dumase. Na 
mušketýry jsme si s bratrem rádi hrávali.“

Vítězslav Kopáček se v Novém Městě těšil velké 
vážnosti. Byl členem okresní živnostenské rady 
a městské rady. Řadu přátel měl i mezi umělci. 
Nebylo divu – také on měl výtvarné nadání a ve 
volných chvílích pro své potěšení kreslil. Navště-
voval ho novoměstský malíř a grafik Karel Němec 
i bývalí spolužáci z reálky – Volfgang Flek, Karel 
Kaláb, Petr Křička, Stanislav Sochor. Z Prahy 
často přijížděl jeho bratranec, akademický 
malíř Oldřich Blažíček. Z Blatin Josef Jambor, 
z Křižánek F. C. Jelínek, z Olomouce František 
Hoplíček, z Valašského Meziříčí sochař Julius Pe-
likán. Podle paní Aleny Kopáčkové se všichni rádi 
scházeli také na jiném místě, a to v domě čp. 15 na 
Palackého náměstí (dnes je tu Restaurace U Pa-
sáčka). V domě bydlela Marie Nedvědová, která 
učila na lyceu v Olomouci. Byla to velmi vzdělaná 
žena. Když její rodiče onemocněli, vrátila se „paní 
Maryna“, jak jí všichni říkali, zpátky do Nového 
Města na Moravě. Marie Nedvědová byla také 
kmotrou dětí Vítězslava Kopáčka (kmotrem jim 
byl malíř a grafik Karel Němec).

Výtvarné nadání otce i dědečka se nakonec plně 
projevilo u Pavla Kopáčka. Když se po ukončení 
druhé světové války znovu otevřely české vysoké 
školy, začal studovat na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Vítězslav Kopáček z toho měl 
velkou radost. Toho, že se syn stal akademickým 
malířem se už bohužel nedočkal. Zemřel 29. květ-
na roku 1946. 

 Věra Rudolfová

Vítězslav Kopáček

Kopáčkův dům čp. 154 před zbořením, v pozadí dodnes 
stojící dům čp. 153
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PO, ST: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 16.30
ÚT, ČT: 8.00 – 12.00 • 12.30 – 15.30
PÁ: 8.00 – 14.00

Nabízíme:

• pojištění vozidel

• cestovní pojištění

• pojištění majetku

• penzijní připojištění

• pojištění odpovědnosti

• životní a úrazové pojištění

• pojištění fi rem

• stavební spoření

Kontaktní osoba Hana Trnková  
  739 497 638  

 hana.trnkova@obchod.csobpoj.cz

www.csobpoj.cz | infolinka: 466 100 777

Najít tu správnou pojišťovnu 
může být někdy voříšek
Kancelář ČSOB Pojišťovny v Novém Městě na Moravě 
Najdete nás v Malé ulici č. 161 
(za Nábytkem u Kozů, nedaleko prodejce Hyundai)

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

Chcete pracovat pro špičku 
v oboru strojírenství 
a metalurgie?

►ŽĎAS je Vaše volba!

► Obsluha obráběcího

centra

► Obsluha 3D měření

► Nástrojář

► Konstruktér

► Soustružník

► Horizontkář

► Frézař

► Zámečník

► Svářeč

► Kalič

► Jeřábník

► Kovář

► Tavič

► Formíř

► Mistr – vrchní mistr

HLEDÁME odborníky do firmy:

ŽĎAS, a.s. • Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 643 777 • e-mail: personalni@zdas.cz

www.ZDAS.cz
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VÝUKA ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA 
Od začátečníků až po středně pokročilé 
 
Mgr. Petra Tajzlerová 
Tel.: 721 089 615 
Mail: sobotkova.peta@seznam.cz 
 
Nové Město na Moravě 

U Malého lesa 12
Žďár nad Sázavou
         607 257 404
         566 622 072

www.granit.jihlavsko.com

Tel.:

Nejste spokojeni s roznáškou 
Vašich reklamních tiskovin? 

Pomůžeme Vám!
letakyzdar@seznam.cz

 www.letakyzdar.cz
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Levn ji než na internetu

Skolní koutek

1000 druh zboží

Ak níceny

Dárek k nákupu nad 200,-K

Nové M sto na Morav

Nejv tší výb r v CR

Uzávěrka fi remní inzerce dalšího čísla Novoměstska  je 14. 9. 2017. 
novomestskoinzerce@seznam.cz • tel.: 602 740 881
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ŠKODA FABIA TRUMF

již od 2 999 K  m sí n

Váš autorizovaný prodejce voz  ŠKODA:

AUTO … s.r.o. 
Nádražní 67  
591 01  Ž ár nad Sázavou
Tel: 566 630 303
www.auto-auto.cz

Vzorový p íklad úv ru na v z ŠKODA FABIA HB TRUMF 1.0 TSI 70 kW v cen  286 400 K  (po zapo ítání výkupního bonusu 10 000 K  za v z na protiú et k prodejní cen  296 400 K ), splátka p edem 105 000 K  (36,66 %), 
výše úv ru 181 400 K , poplatky za uzav ení a vedení smlouvy 0 K , celkové platby za úv r 205 825 K , celkové platby za úv r v . pojišt ní 237 220 K , RPSN v . pojišt ní 9,307 %, délka úv ru 60 m síc , poslední 
nerovnom rná splátka 57 280 K , m sí ní splátka úv ru 2 476 K , m sí ní splátka úv ru v . pojišt ní 2 999 K , ro ní pevná záp j ní úroková sazba 3,99 %. ŠKODA Pojišt ní Standard obsahuje havarijní pojišt ní, povinné 
ru ení (10% spoluú ast) s uznáním bonus  za bezeškodní pr b h dosavadních pojišt ní (60 m síc ) a pojišt ní skla (limit pln ní 10 000). Další parametry klienta jsou v k 50 let a b žné použití vozu. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku, a jejím p ijetím nevzniká mezi spole ností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

TE  NA TO MÁTE
ŠKODA FABIA TRUMF

Kombinovaná spot eba a emise C02 voz  FABIA TRUMF: 
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

V rámci výhodného  nancování se ŠKODA Financial Services ho m žete mít za bezkonkuren ní úv rovou splátku 2 999 K  
m sí n  v etn  p tileté záruky a s výkupním bonusem 10 000 K  za váš stávající v z. Navíc od 50% akontace m žete 
získat 0% navýšení. P ij te se sami p esv d it k autorizovaným partnerum ŠKODA, nebo si rovnou zarezervujte testovací 
jízdu na infolince ŠKODA, tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Model ŠKODA FABIA TRUMF si te  m že po ídit opravdu každý.
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září výstava Antonín Kašpar – Strážci Horácká galerie

září výstava Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven Horácká galerie

září výstava Antonín Kanta – Světlo Nitra Horácká galerie

září výstava Zdeněk Fuksa – Grafika ze sbírek HG Horácká galerie

září výstava Irena Stanislavová – Ne-spoutané barvy tónů Horácká galerie

1.9. 16:00 zábava Setkání s romskou kulturou – akce DDM Koupaliště

5.9. 17:00 vzdělání Kurz první pomoci Nemocnice NMNM

5.9. 19:00 kino Masaryk, film ČR kulturní dům

7.9. 17:00 vernisáž Martina Janáková a František Janák – Sklo Horácká galerie

9. 9. 8:30 sport Mistrovství ČR ve vyprošťování – pořádá SDH Nové Město Vratislavovo náměstí

9. - 10.9. vzdělání Den otevřených památek – muzea a galerie zdarma NMNM

9.9. 13:30 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo náměstí

9.9. 16:00 vzdělání Přednáška a beseda: Desatero evangelický kostel

14.9. 16:00 tanec Taneční kurzy pro začátečníky kulturní dům

14.9. 16:00 vernisáž Horácko 9:9 – výstava umělců z NMNM a okolí Horácké muzeum

14.9. 17:00 vernisáž Výstava prací Dětského ateliéru II. Horácká galerie

15.9. 17:00 literatura Čtení U Salvátora – Dagmar Benešová: Dětství není jen tak U Salvátora

16.9. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

16.9. 8:00 slavnosti Slavnosti medu a vína – oslava přicházejícího podzimu Vratislavovo náměstí

17.9. 16:00 kino Mimi šéf, animovaný USA kulturní dům

17.9. 17:00 koncert Jakub Pustina a jeho hosté Horácká galerie

19.9. 17:00 workshop Kreativní podvečer pro dospělé Horácká galerie

19.9. 19:00 kino Logan: Wolverine, akční USA kulturní dům

21.9. 14:00 workshop Dětský ateliér III. - úvodní hodina pro zájemce Horácká galerie

21.9.17:00 vernisáž Josef Prodělal – Fotografie Horácká galerie

23.9. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo náměstí

23.9.9:00 slavnosti Svatováclavské slavnosti – šerm, hudba, tanec, zábava Vratislavovo náměstí

Změna programu vyhrazena.
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