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Nové Město na Moravě v lednu navštívil prezidentský kandidát Jiří Drahoš. Ruku si s ním
přišly podat desítky Novoměšťáků.

Výročí 100 let od založení
republiky připomene hned
několik akcí
Letos oslaví Česká republika
100 let od svého založení. Oslavy
a vzpomínkové akce se nevyhnou
ani Novému Městu na Moravě. Těšit se můžeme na návštěvu T.G.M.
nebo na nový památník.
Minulý rok žilo město Rokem malířů, letos
se budeme věnovat dějepisu. Sto let od založení
republiky si jistě zaslouží pozornost a radní Nového Města na Moravě se rozhodli připomínat si
výročí po celý rok. Přichystali proto celou řadu
akcí a happeningů a zapojili do nich kdekoho.
Vědomostní soutěž z oblasti historie Novoměstska připravuje Dům dětí a mládeže. Soutěž
bude pro žáky 6. tříd, ale zúčastnit se mohou
i studenti gymnázia. Bude mapovat historické
události a výročí spojená s významnými „osmičNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

kovými roky“. Tedy s rokem 1848, 1918, 1938,
1948 a 1968. Soutěž se uskuteční v květnu 2018.
Výstavu „Za svobodu“ uspořádá ke 100. výročí
založení ČR Horácká galerie. Bude se konat 10. 5.
až 31. 12. Součástí budou další doprovodné výstavy v arkádě HG.
V polovině června do Nového Města zavítá
sám prezident zakladatel Tomáš Garrigue Masaryk. Přijede se podívat na novoměstské slavnosti
Nova Civitas, kde pozdraví davy a pronese pár
vzletných slov. Zopakuje se tak událost, která
se stala před 90 lety, kdy Nové Město skutečně
navštívil první československý prezident. Této
rekonstrukci bude uzpůsoben také program
slavností, takže nás čeká dobová hudba i adekvátní taneční a jiná vystoupení. Horácké muzeum
také připravuje speciální výstavu k této události.
15. září bude v Masarykově ulici slavnostně odhalen rekonstruovaný památník. Ozdobí ho nová
kopie plastiky Lva od Vincence Makovského.
Originál je umístěn na Pražském hradě.

27. října bude odhalen další zrekonstruovaný
památník, tentokrát v Pohledci. Pomník je věnován obětem 1. světové války.
V říjnu chystá tematickou výstavu také Horácké muzeum. Bude věnována 100. výročí od
konce 1. světové války. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout uniformy, zbraně a vojenský materiál z doby před 100 lety. Svoji sbírku také představí
novoměstský sběratel pan Bittner.
V listopadu se uskuteční Den válečných veteránů. Připomínkovou akci pořádá pravidelně
novoměstské gymnázium.
Pouze ve fázi plánování je zatím akce nazvaná
„Legiovlak“. Na nádraží v Novém Městě na Moravě by totiž měla přijet replika vlaku, se kterým
na Sibiři cestovali českoslovenští legionáři na
sklonku 1. světové války. Vlak, ve kterém je zajímavá expozice, křižuje republiku a doufejme,
že se tedy zastaví i v Novém Městě. Termín akce
bude upřesněn. 
-kb-
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Téma Novoměstska: Kvalita školství
v Novém Městě na Moravě
Helena Šustrová /KDU-ČSL/
NMNM investuje do mateřské školy i základních škol nemalé prostředky. Přesto to není tolik, kolik bych si představovala. Proto
mě těší, že se daří získávat dotace z jiných zdrojů, a to ať už na dokončené rozšíření kapacity MŠ či očekávanou modernizaci
a výstavbu učeben ZŠ. Tento rok bude pro NMNM v oblasti školství rokem zlomovým. Kromě výše zmiňovaných akcí na ZŠ
bychom měli dokončit adaptaci bývalé budovy VZP pro potřeby ZUŠ. S potřebami škol v oblasti výuky tělesné výchovy souvisí
i plánovaná výstavba Sportovní haly.

Pavel Peňáz /SNK pro obce/
V Novém Městě jsou vidět investice a snaha na každém rohu - modernizace učeben a vybavení obou základních škol, dostatečná
kapacita mateřských škol či vybudování mikrojeslí. Jako velké plus hodnotím přechod v pantoflích z gymnázia do jídelny II. ZŠ
spojovacím krčkem nebo blízké zastávky autobusů a MAD, kdy školáci v klidu a bezpečí přejdou do výuky. Pozitivně hodnotím
i zachování výuky na malotřídních školách v Pohledci a Slavkovicích. Je tu vidět kus dobře odvedené práce vedoucích učitelek.
Pevně věřím, že děti si co nejdříve budou moci zahrát v nové ZUŠ či si zasportovat ve Sportovní hale.

Jiří Maděra /ČSSD/
Míst ve školkách i školách je u nás dost. Bez dojíždění si Novoměšťáci mohou vybrat i z nabídky středních škol. Od gymnázia
až po učební obory. Rozšiřuje se i nabídka DDM a ZUŠ. Miliony korun město investuje do škol i do bezpečí dětí v jejich okolí.
Školní jídelny slouží nejen žákům a učitelům, ale i mnoha dalším spokojeným strávníkům. Přesto by šlo mnohé zlepšit. Určitě
by pomohlo více rodilých mluvčích při výuce jazyků, nová Sportovní hala nebo peníze na platy učitelů a dalších zaměstnanců.
Trochu přidat by se mohlo i v investicích ve školkách. Popelkou zůstává praktická škola na Drobného.

Novoměstské školy jdou s dobou
Děti v Novém Městě na Moravě mají jednu výhodu.
Jejich rodiče si mohou vybrat, do jaké školy či školky
je pošlou. Možností mají hned několik. Každá ze škol
má přitom trochu jiné zaměření a cíle. Obě základní
školy i mateřská škola mají v posledních letech za
sebou řadu úspěchů.
„Od devadesátých let jsme se na I. ZŠ zaměřili na
oblasti, které považujeme ve vzdělávacím procesu
za důležité. Prioritou byla především výpočetní
technika,“ sděluje ředitel školy Otto Ondráček.
Budoucnost mu dala za pravdu a škola si pod jeho
vedením udržela v této oblasti solidní náskok. Žáci
pracují na moderních počítačích, díky spolupráci se společností Microsoft pracují s nejnovějším
softwarem a díky nové elektroinstalaci jsou
všechny učebny prvotřídně vybaveny. Ve třídách
jsou projektory, dotykové tabule, třídy jsou zasíťované. Moderní technologie jsou přímo spjaté
se způsobem vyučování. Děti v rámci vyučování
běžně pracují s IT technologiemi. Novinkou jsou
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například konverzační hodiny, kdy v rámci daného
předmětu žáci přes Skype komunikují a spolupracují se svými spolužáky z cizích zemí, například
z Pakistánu, Anglie, Vietnamu nebo Kolumbie.
Žákům druhého stupně, kteří se chtějí více věnovat
IT, škola také nabízí studium ve specializované
třídě se zaměřením na výuku výpočetní techniky.
„Ke své hlavní profilaci jsme si postupně přidali
další dvě důležité oblasti vzdělávání - ekologii a cizí
jazyky,“ říká ředitel školy.
Za systematické vzdělávání v environmentální oblasti také už čtyřikrát získala ocenění „Škola udržitelného rozvoje“, které uděluje Kraj Vysočina. Především žáci druhého stupně pracují v Ekotýmu,
v rámci kterého se pravidelně scházejí a podílejí se
na ekologických aktivitách kolem Nového Města.
„Velký důraz klademe rovněž na výuku cizích jazyků, proto jsme již od 1. třídy zařadili anglický jazyk
mezi hlavní předměty. Všichni naši učitelé jsou
plně kvalifikovaní,“ uzavírá Ondráček.
V této snaze se podle ředitele Jana Krakoviče neod-

lišuje ani II. ZŠ. „Myslím, že je to u všech ředitelů
hodně podobné. Je to snaha vytvořit a vést kvalitní
vzdělávací zařízení s dobrými výsledky, přátelskou
tvůrčí atmosférou a důvěrou mezi učiteli, žáky
a jejich rodiči. Říká se tomu všemu dohromady
dobré klima školy.“ II. ZŠ je kromě klasického
vzdělání zaměřena především na sport. Jeho výuku
zajišťuje Školní sportovní klub (ŠSK), kam děti
docházejí po vyučování, v podstatě stejně jako
do družiny. I zde se ale ke všem dětem snaží přistupovat otevřeně a individuálně, o čemž svědčí
široká nabídka sportovních aktivit, které trenéři
Školního sportovního klubu svým svěřencům nabízejí. A vypadá to, že důraz na všestrannost se
vyplácí, protože členové ŠSK mají na sportovních
kláních pravidelně vynikající výsledky. „Každé dítě
potřebuje něco jiného.
Pokračování na straně 3
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Novoměstské školy jdou
s dobou
Pokračování ze strany 2
To je také smyslem rozsáhlých změn ve školství. Je
zřejmé, že každý má jiné nadání, jiné předpoklady,
po ukončení základního vzdělávání každý zamíří
jiným směrem - praktickým nebo teoretickým,
odborným nebo všeobecným. Neustále se zdůrazňuje individuální přístup k žákům, bohužel ve
třídách, kde počty dosahují 30 dětí, lze jen těžko
dosáhnout toho, aby se vyučující mohl každému
žáku osobně věnovat dle jeho potřeb. Přesto se o to
snažíme,“ říká o vývoji ve vzdělávání dětí ředitel
Jan Krakovič. Na vývoj se prý snaží adekvátně
reagovat, ale není to jednoduché. „Práce učitelů je stále náročnější a požadavky na ně kladené
nemají hranic. Například v souvislosti se zaváděním inkluze do škol vyvstala potřeba realizace tzv.
podpůrných opatření. Do škol se dostávají i velmi
slabí žáci, což klade velké nároky na přípravu. Ale
zatím vše zvládáme,“ uzavírá Krakovič. Podle něj
dnes děti také pomalu začínají být přesycené výpočetní technikou, a proto se ve škole zaměřují i na
klasické rukodělné třídy a dílny.
Na změny ve školství musela v minulých letech rea-

govat také mateřská škola. Podařilo se
navýšit počet tříd a školka se také pomalu připravuje na nábory dvouletých
dětí. „Dvouleté děti už k nám chodí,
zatím ale pouze v omezeném počtu,“
říká ředitelka MŠ Ivana Buchtová. Od
roku 2020 ale už školka nebude moci
dvouleté dítě odmítnout, a musí se proto na malé děti dostatečně připravit.
„Aby těmto dětem byla poskytnuta co
nejlepší péče a úměrně tomu i vzdělání, vidíme jako jedinou možnost
zřídit samostatnou třídu pro dvouleté
děti s nižším počtem dětí a posílením
personálu,“ říká Buchtová.
I proto školka už v minulém roce začala postupně školit své zaměstnance
tak, aby byli schopni se o nejmenší děti
„Naším cílem jsou spokojené děti,“ říká Ivana Buchtová.
postarat. „Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání pro všechny děti, které dosáhly
matematických představ a podobně.
věku 5 let k 31. 8. Z uvedeného vyplývá i možnost
Vedení školky ale nezahálelo ani ve stavební
individuálního vzdělávání v rodině u předškoláčinnosti. Úspěšně zvládli celou řadu náročných
ků.“ dodává Buchtová. Děti se v rámci předškolníoprav a stavebních projektů. V roce 2016 školka
ho vzdělávání učí zejména respektovat pravidla
oslavila 70 let od svého založení a vše zatím nav kolektivu a samostatnosti. Učitelé je také seznasvědčuje tomu, že pro novoměstské děti tu dalších
mují se základy čtení, logického myšlení, základy
minimálně 70 let určitě bude.
-kb-

Bez dotací z EU by to nešlo
O stavu novoměstského školství jsme se bavili s vedoucí školského odboru na městském úřadě Alenou
Lukášovou.
Jaký rozvoj zažil v posledních letech váš odbor?
Poslední roky byly v oblasti školství náročné.
Změny proběhly jednak v samotném vzdělávacím procesu, ale současně se realizovaly i velké
stavební akce. Podařilo se získat dotace na nástavbu MŠ na ul. Drobného, proběhla rekonstrukce
elektroinstalace na I. ZŠ, velkou investiční akcí
loňského roku bylo vybudování spojovací chodby
mezi školní jídelnou a budovami ZŠ a gymnázia.
Myslím, že právě školství je oblast, která se rozvíjí
nebývalou měrou. Podařilo se vyřešit dlouhodobé
požadavky škol. K získání dotace na vybudování
odborných učeben na I. ZŠ a výtahu bylo nutné
zapojit se do projektu Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání a vytvoření tzv. Strategického
rámce, ve kterém jsou shromážděny investiční
požadavky nejen našich škol, ale celého regionu
Novoměstsko.
Jaký rozvoj má za sebou tedy mateřská škola?
Mateřská škola v posledních letech získala tři
nové, prostorně vybavené třídy v MŠ Drobného,
rovněž v této MŠ, v Pohledci a ve Slavkovicích se
podařilo vybudovat přírodní zahrady. V MŠ Žďárská postupně rekonstruují u všech tříd sociální
zařízení pro děti.
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Je to tak, že jste byli nuceni reagovat na nedostatek volných míst ve školce, a nyní si tedy
můžete konečně oddychnout?
Počet míst je v současné době v MŠ dostatečný.
Městské mateřské školy jsou naplněny, ale stále
máme volnou třídu v MŠ Slavkovice. Nižší počet narozených dětí v posledních letech nenutí
zřizovatele navyšovat kapacitu MŠ. V současné
době se mateřská škola připravuje na přijímání
i dvouletých dětí, které dosud MŠ navštěvovaly
spíše výjimečně.
Řešili jste také třeba otázku jeslí? V Novém
Městě fungují od loňského roku mikrojesle,
které jsou soukromé. Spolupracujte s nimi
nějak?
Ano, jsme v kontaktu, sledujeme zájem rodičů
o tuto službu a chceme i do budoucna spolupracovat. Vzhledem k tomu, že děti od dvou let je
možné přijímat do MŠ, neuvažuje zatím město
o zřízení jeslí. Každoročně při zápisu do MŠ zjišťujeme zájem rodičů o přijímání dětí mladších
tří let, ale žádostí o umístění je poměrně málo.
Co se dělo v základních školách?
Dominantním tématem uplynulého roku bylo
získání dotace na přestavbu I. ZŠ. Ta je z mého
pohledu významná i proto, že definitivně řeší
problém bezbariérovosti celé budovy, což byl
velký a dlouhodobý problém. Investic ale bylo
v posledních letech mnohem více. I. ZŠ má

novou elektroinstalaci, v II. ZŠ jsme vybudovali
takzvaný spojovací krček, který usnadnil život
žákům i učitelům. Spojuje školu a gymnázium
s jídelnou, a žáci se tak cestou na oběd nemusí přezouvat. To je ale jen jedna z výhod, které
stavba přinesla.
Jaké nároky na vás klade, jako na zřizovatele,
inkluze – tedy zařazování handicapovaných
dětí do běžné výuky?
Myslím, že to byla zejména bezbariérovost budov, která nám dělala velké problémy. Nový výtah ale čeká také II. ZŠ, takže myslím, že tento
problém bude vyřešen. Město jako zřizovatel se
samozřejmě snaží školám vyjít vstříc i v dalších
požadavcích, ale toto byl asi největší problém.
Proč má vlastně město dvě základní školy, nebylo by jednodušší mít pouze jednu? Jakou to
má výhodu?
Novoměstské základní školy nenavštěvují pouze žáci z NMNM, ale i z okolních obcí, které
buď školy nemají, nebo jsou zde pouze školy
malotřídní. Kapacitně jsou obě školy naplněny
a ani vývoj v počtu narozených dětí do budoucna nepředpokládá žádné razantní snížení. Dvě
základní školy znamenají možnost výběru ve
vzdělávání dětí a při každoročním zápisu dětí
do ZŠ sledujeme, že rodiče navštěvují při Dnu
otevřených dveří obě základní školy a opravdu
hodnotí a vybírají. 
Pokračování na str. 4
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Bez dotací z EU by to nešlo
Pokračování rozhovoru s Alenou Lukášovou ze
str. 3
Jak město spolupracuje se středními školami
v Novém Městě?
S oběma středními školami probíhá velmi dobrá
spolupráce. S našimi základními školami pracují
na společných projektech, zapojují se do kulturních a společenských aktivit města.
Pod odbor školství spadá také Dům dětí a mládeže. I jeho provoz je z vašeho pohledu bezproblémový?

S činností DDM jsme velmi spokojeni. Myslím
si, že nabídka zájmových kroužků je dostatečně
široká, každoročně se obměňuje, rozšiřuje, vycházejí vstříc požadavkům veřejnosti, což je podle
mého názoru moc dobře. Aktivně se také zapojují do dění ve městě. Jako krok dobrým směrem
hodnotím také to, že se DDM v minulosti přestěhovalo do kulturního domu. Jsou blíže školám
a centru města a děti k nim mají snadnější přístup. Nese to s sebou ale také negativa. Program
v kulturním domě je často také nabitý a DDM má
někdy nouzi o prostory pro své aktivity.

Kromě DDM máte na starosti také ZUŠ. Nemůže se stát, že si tyto dvě organizace mohou
konkurovat?
Základní umělecká škola i Dům dětí a mládeže
nabízí zájmové aktivity pro děti. ZUŠ navštěvují žáci, kteří při průzkumech a talentových
zkouškách prokáží schopnosti pro zvolený obor.
Vzdělání v ZUŠ jim přinese základy znalostí
a dovedností a připraví je dle potřeby pro další
studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. DDM nabízí dětem nejrůznější
kroužky bez ohledu na míru talentu, důležitá je
chuť a zájem něco nového se naučit.
-kb-

Je čas podat přihlášku na střední školu
Během února musí budoucí středoškoláci podat
přihlášky do škol. Jaká je nabídka středních škol
v Novém Městě na Moravě a čemu se zde mohou
studenti vyučit a přiučit?

Střední odborná škola Nové
Město na Moravě

Škola sídlí na dvou adresách. Teoretická výuka
žáků se odehrává v budovách školy v ulici Bělisko
a praktická v areálu bývalé lesnické školy u Petrovic. Škola tolik prostoru rozhodně potřebuje,
protože rozsah oborů je nebývalý. Učí se tu vše od
práce se dřevem přes opravu velkých strojů až po
znalosti toho, jak vést svoji vlastní firmu. Škola
nabízí učňovské i maturitní obory.
„Co se týká maturitních oborů, tak tam jsme
zaměřeni především na dopravu,“ říká ředitel
SOŠ Ivo Teplý. V oboru Provoz a ekonomika dopravy se studenti mohou naučit vše o železničním
provozu a logistice. Podle Teplého je například
právě po logisticích dnes v ČR velká poptávka.
„V republice chybí asi tři tisíce logistiků, takže
uplatnění našich studentů je značné. Ty studenty, kteří studují železniční provoz, od nás zase
přebírají České dráhy,“ pochvaluje si úspěšnost
svých svěřenců při hledání zaměstnání Teplý.
Druhým maturitním oborem je Ekonomika
podnikání, který je zaměřen na všeobecné ekonomické znalosti.
Pestrou škálu odborností nabízejí ale zejména
učební obory. „I zde máme dopravní obor Železničář, řemeslné obory Zedník, Tesař, Truhlář
a Instalatér a pak učíme lesnické obory, což jsou
Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů,“
vysvětluje Teplý. Už třetím rokem se v SOŠ také
vyučují budoucí ošetřovatelky. Studentky se na
svoji náročnou, ale velmi žádanou práci připravují mimo jiné i během praxe v domově v Moravci
nebo v Centru Zdislava přímo v Novém Městě.
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„Snažíme se ve studentech podporovat povědomí o tom, že kromě řemesla musí zvládnout
také řadu dalších dovedností nutných k tomu,
aby se ve svém oboru mohli sami uživit,“ říká
Teplý. Základy toho, co je nutné k vedení vlastní
firmy, se proto studenti dovědí ve dvouletém nástavbovém oboru příhodně nazvaném Podnikání.
„Stále k nám přichází lidé, kteří jsou vyučení a potřebují maturitu, a pro ně je toto ideální. Tento
obor je denní i dálkový,“ uzavírá Teplý.
Poslední dva roky je ve škole největší zájem
o dopravní obory. Podle Teplého je to tím, že škol,
kde se toto učí, je v republice opravdu málo. Mají
také dobré vztahy se SŽDC a s ČD Cargo. Dopravní specializaci studují v SOŠ studenti z Ostravska i Brněnska. Pro dojíždějící nabízí škola
ubytování v internátu, který má 108 míst. „Kritéria pro ubytování na internátě nejsou žádná.
Když máme více zájemců, než kolik můžeme ubytovat, tak to řešíme individuálně,“ říká Ivo Teplý.
Škola se řadu let zapojuje do života v Novém
Městě na Moravě. „S městským úřadem spolupracujeme velmi intenzivně. Vyrobili jsme pro
město mnoho věcí, v poslední době například
Zvoničku štěstí na náměstí nebo Šachy na ulici,“
vysvětluje Teplý.
Do konce února musí své přihlášky odevzdat
také žadatelé o studium na novoměstské

Gymnázium Vincence
Makovského.

„Naše gymnázium je všeobecně vzdělávací
škola, která poskytuje kompletní rozsah vzdělání
pro možné přijetí na vysokou školu,“ říká ředitel gymnázia Jiří Maděra. A dodává, že v dalším
studiu nějakou formou pokračuje drtivá většina
absolventů. Žáci, kteří na gymnáziu studují, si
mohou vybrat všeobecné zaměření, sportovní
specializaci nebo zaměření na výpočetní techniku. Podle toho pak mají určité hodiny v daném

oboru navíc. V nich mohou látku probrat podrobněji. „Všeobecné zaměření má například více
laboratoří nebo dějepisných hodin,“ vysvětluje
Maděra. Základní vzdělání ale dostanou všichni
stejné. „Všichni žáci končí studium maturitou,
kde nelze nijak zohledňovat, na kterou specializaci žák chodil. Všichni mají stejné podmínky.“
Osobně jako ředitel klade prý velký důraz na to,
aby se dětem dostalo vyváženého vzdělání. I když
v poslední době škola modernizovala zejména přírodovědné učebny, velký důraz je kladen také na
výuku humanitních oborů. „Ve vyšších ročnících
si potom mohou studenti vybrat specializované
semináře, které pak činí až třetinu celkového objemu předmětů. Snažíme se tak žákům umožnit,
aby se mohli odborně profilovat už během studia na naší škole a lépe se připravit na přijímací
zkoušky na vysněnou vysokou školu,“ dodává
Maděra.
V rámci sportovní specializace gymnázium
spolupracuje s profesionálními trenéry, jejichž
svěřenci mají za sebou úspěchy na republikové
úrovni. Vyučuje se lyžování, biatlon, rychlobruslení, severská kombinace a atletika. „Škola mladým sportovcům nabízí profesionální vedení a zázemí. Zároveň je kvalitně připravíme na maturitu
i následné přijímačky na vysokou školu,“ uzavírá
Maděra. Velké úspěchy v porovnání s ostatními
gymnázii ale mají studenti pravidelně také v humanitních nebo přírodovědných soutěžích.
Gymnázium výrazně vstupuje i do veřejného
dění v Novém Městě na Moravě. Velmi ceněnou
akcí je například projekt Vlčí máky, který má za
cíl upozornit na veterány a připomenout oběti
světových válek. Akce se koná pravidelně každý
podzim. „Spolupracujeme s okolními školami
a tato naše aktivita byla v rámci kraje nominována
na Skutek roku.“ 
-kb-
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Vítězný únor v Novém Městě na Moravě
Pod tímto optimistickým názvem se skrývá celá
řada událostí, které vyvrcholily rezignací demokratických ministrů a následným převzetím
moci v Československu komunistickou stranou
25. 2. 1948.
I když není dnes co slavit, protože únorem
započala éra hospodářské, morální i ekologické
devastace, můžeme si tehdejší události alespoň
připomenout. 6. února bude kulturní dům promítat film „Milada“ o Miladě Horákové. 13. února bude v kulturním domě od 18:00 historická
přednáška o únoru 48 spojená s promítáním.

Co se tehdy dělo v Novém
Městě na Moravě?
Citujeme z knihy Historický kalendář Nového
Města na Moravě 1945-1990
22. únor 1948
Na zasedání Okresního výboru KSČ v Novém
Městě na Moravě bylo rozhodnuto ustanovit
Lidové milice. Ve městě se jednotka ustanovila
takřka okamžitě, jejím okresním velitelem se stal
tajemník OV KSČ Leopold Novák. Již druhý den
po vzniku Lidových milicí prošlo městem 18 komunistů ozbrojených loveckými puškami a zbraněmi

získanými od bývalého partyzána Josefa Bukáčka
a od komunistů myslivců….Členové LM hlídali
důležité objekty jako závod s uskladněným obilím či
obchody s potravinami s cílem zamezit případným
sabotážím reakčních sil…
26.únor 1948
Druhý den po faktickém převzetí moci komunisty se
v zasedacím sále Okresního výboru ustavil Okresní
akční výbor Národní fronty….Úkolem akčního výboru bylo odstranit z politického, hospodářského
a kulturního života všechny nežádoucí živly stojící,
nebo bojující proti novém řádu. S očistou se začalo
hned na první schůzi.
…Dosud největší novoměstský podnik – pila
a tírna Jana Kadlece- byl znárodněn a oba provozy odděleny. Tírna byla připojena k národnímu
podniku Českomoravský len. Pilu převzaly Moravskoslezské pily, poté Horácké pily a v roce 1955
Jihlavské dřevařské závody.
…Potud citace. Ze záznamů vyplývá, že vše
probíhalo velmi rychle. Počátkem dubna už byli
prakticky ze všech významnějších funkci vyházeni nekomunisté a na jejich místa dosazeni
politicky angažovaní soudruzi. 
-kb-

Technické služby se už nyní připravují
na jaro

Údržbáři nakoupili čisticí stroj za
3 miliony. Vyjede ale až po zimě.
O co méně mají pracovníci Technických služeb
letos práce se sněhem, o to více se připravují na
jarní úklid. Pomoci by jim v tom měly zejména
vydatné investice. „Koupili jsme nové zametací
vozidlo, které je vhodné na čištění chodníků i silnic. Zároveň také dokáže kropit, takže tím výrazně snížíme prašnost v ulicích, což doufám občané ocení,“ říká ředitel Technických služeb Jiří
Brychta. V plánu je také nákup dvou elektroauNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

tomobilů, které by rozvážely pracovní úklidové
čety po městě. „Na nákup těchto ekologických
vozidel je vypsána dotace, takže se o ni budeme
ucházet. Auta se napájejí z běžné elektrické sítě,
mají dojezd 100 km a velmi by nám pomohla,“
dodává Brychta. V budoucnu budou Technické
služby kupovat také nový popelářský vůz.
Nový metač v ulicích zatím neuvidíte. Podle
Brychty by bylo neekonomické jej provozovat
v době, kdy stále hrozí sněhové přeháňky. „Štěrk,
který bychom z chodníků zametacím vozem odstranili, bychom při prvním sněžení museli opět
na ulice nasypat. Počkáme s vozem až na jarní
úklid, který začne, jakmile už nebude hrozit sněžení,“ vysvětluje Brychta.
Běžný úklid chodníků ale zaměstnanci Technických služeb provádějí kontinuálně. „Pokud
by občané zjistili, že jsou někde chodníky ve
špatném stavu nebo příliš špinavé, ať nám dají
prosím vědět přes aplikaci Lepší místo. Slibuji,
že rychle zareagujeme a nedostatek odstraníme,“ uzavírá Brychta. Aplikaci Lepší místo, díky
které můžete upozornit úředníky na nedostatky
v Novém Městě, najdete na webu nmnm.cz pod
záložkou Otevřené město. 
-kb-

Univerzita 3. věku
Připomínáme všem zájemcům, že i letos na
jaře v rámci projektu Doma je doma 2018
bude v Novém Městě na Moravě probíhat
další semestr Virtuální Univerzity třetího
věku. Od ledna 2018 mají senioři a osoby
s postižením jakéhokoliv věku z Nového
Města a okolí opět možnost navštěvovat
přednášky VU3V, a získávat tak zajímavé
vědomosti na vysokoškolské úrovni.
Gian Lorenzo BERNINI – génius evropského baroka
30. 1. 2017 v 9:00 hod. 1. přednáška
13. 2. 2017 v 9:00 hod. 2. přednáška
27. 2. 2017 v 9:00 hod. 3. přednáška
13. 3. 2017 v 9:00 hod. 4. přednáška
27. 3. 2017 v 9:00 hod. 5. přednáška
10. 4. 2017 v 9:00 hod. 6. přednáška
HUDEBNÍ NÁSTROJE
6. 2. 2017 v 9:00 hod. 1. přednáška
20. 2. 2017 v 9:00 hod. 2. přednáška
6. 3. 2017 v 9:00 hod. 3. přednáška
20. 3. 2017 v 9:00 hod. 4. přednáška
3. 4. 2017 v 9:00 hod. 5. přednáška
17. 4. 2017 v 9:00 hod. 6. přednáška
V případě zájmu o další informace prosím
volejte: 702 152 946 nebo pište e-mail na:
janu.h@nss.nmnm.cz.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vaši
návštěvu.

Místní organizace Svazu
tělesně postižených
pořádá přednášku se cvičením na téma „Jak
předejít cvičením bolesti zad“, kterou povede terapeutka paní Blažková a paní Stará z rehabilitačního oddělení novoměstské
nemocnice. Tato přednáška se bude konat
28. února v 16:00 v Gobelínovém salonku
kulturního domu.

Dům dětí a mládeže Nové
Město na Moravě,
příspěvková organizace nabízí pracovní pozice: Vedoucí hudebních zájmových útvarů
- kroužků Keyboard, Flétna, Kytara, vykonávající dílčí pedagogickou činnost na DPP.
Bližší informace www.ddm.nmnm.cz.
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V Komunitním domě seniorů jsou první nájemníci
Jak se bydlí seniorům v novém Komunitním domě?
Ptali jsme se jeho obyvatelky Bohumily Bohanesové.
Proč jste se rozhodla nastěhovat do Komunitního domu pro seniory?
Dlouho jsem byla na čekací listině v Domě s pečovatelskou službou, a když se začal stavět Komunitní dům, rozhodla jsem se jít tam. Stěhovala
jsem se z velkého bytu. Trvalo mně to dlouho, než
jsem se rozhodla, protože jsem tam byla zvyklá.
Ve vašem starém bytě vám to už nevyhovovalo?
Byl už moc velký, nepotřebovala jsem tolik
místností. V komunitním domě se mi líbí, že je
to tu upravené pro vozíčkáře, a i když já nemám
s pohybem větší problémy, tato úprava mi vyhovuje. Jsou tu širší rámy dveří, prostornější sociální
zařízení, nižší parapety u oken. Vyhovuje mi také
uspořádáním. V bývalém bytě jsem neměla ani
výtah a tady je.
V bytě jste sama a obýváte jednu místnost. Stačí
vám to?
Ano stačí. Už jsem se zabydlela a vzhledem k tomu,
že při podávání přihlášky jsem měla možnost určit
tři byty, které se mi líbí, mám teď krásný výhled na
Nové Město. Pro jednu osobu tento byt stačí vrchovatě. Byla jsem u kamarádek v různých domech
s pečovatelskou službou a ty to měly mnohem
menší. A to také byly nově postavené domy. A ani
nájem tu není nějak drahý.

autobusovou zastávku. To
je také důležité. Těším se,
až bude před domem tráva
a bude možné si sednou pod
altánek.
Když jste se sem stěhovala,
bylo všechno hotové? Nezůstaly tu po stavebnících
nějaké nedodělky?
Všechno bylo v pořádku.
Domovní telefon funguje,
zásuvky také. Vše jak má
být. Akorát tu nebyla kuchyň
a musel mi pomoci zeť, který
mi tady vše namontoval.
Před domem je také nový
altán. Myslíte, že ho budete spolu s ostatními nájemníky využívat?
Určitě. Vždyť než aby někdo
v našem věku šel někam
třeba pět kilometrů, rád si
sedne na čerstvém vzduchu
před domem. Alespoň já už
ty nohy musím šetřit.

Jak vám vyhovuje zařízení v domě?
I v tomto případě musím chválit. Chodby jsou
prostorné, stejně tak výtah. Moc se mi líbí společenská místnost v přízemí, kde je i kuchyňka. Už
se těším, jak se tam budeme scházet. Dá se z ní
vyjít přímo ven před dům a je to jen kousek na

Tento dům je koncipován
tak, aby se tu senioři cítili
bezpečně a zároveň mohli
žít ve svém domácím
prostředí. Podařilo se to? Nepřipadáte si tu
opuštěná?
Ne, já jsem něco takového potřebovala. Věk
člověka omezuje a já už jsem se ve starém bytě
necítila. Zároveň ale mám ráda soukromí. Vždyť

Novoměstská školka je
pátá NEJ

Skokani se dočkali, opraví jim malý
můstek

MŠ se zúčastnila soutěže o NEJ školku. V celorepublikovém hlasování o nejlepší školku se utkalo
celkem 82 mateřinek. První tři školky dostaly finanční odměnu, na kterou ta novoměstská bohužel nedosáhla. I tak je ale páté místo skvělý úspěch
a gratulujeme!
„Novoměstská školka je třináctitřídní mateřská škola, která sdružuje dvě městské a dvě venkovské mateřské školy. Naším cílem je samostatné
a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prezentovat svoje názory a umí vyjádřit
své postoje a pocity,“ říká ředitelka Ivana Buchtová. Úplně nejdůležitější prý ale je, když jsou děti
spokojené.-kb-

Skokanské můstky v Novém Městě nejsou
dlouhodobě v dobrém stavu. Město proto dalo
Sportovnímu klubu mimořádnou dotaci na jejich
opravu.
Té se dočká takzvaný malý můstek, který podle Jana Skřičky ze Sportovního klubu využívají
novoměstští skokani na tréninky. „Můstek byl
naposledy opravován před 12 lety, a protože je
z větší části dřevěný, přestal být bezpečný,“ říká
Skřička. Ještě loni na něm děti trénovaly, ale letos
už je v havarijním stavu. Jeho oprava vyjde na 240
tisíc korun. „Můstek upravíme tak, aby odpovídal současným standardům. Dřevo vyměníme za
kov a plechy, které jsou speciálně upravené tak,
aby dobře odolávaly našim povětrnostním pod-
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mně stačí mít si kde odpočinout po procházce
a pustit si televizi. A na to tenhle byt úplně stačí.
-kb-

mínkám,“ vysvětluje Skřička. Velký můstek zatím
ale na opravu musí počkat. Prostředky stačí pouze
na opravu malého. „Malý můstek ale pro naše
potřeby úplně stačí. Starší lyžaři jezdí skákat na
velké můstky po republice.“
Sportovní klub se také stará o najíždění běžeckých
tratí. Letos zatím ale moc práce neměli, protože
zima je skoupá na sníh. „K tomu, abychom mohli
s rolbou vyjet do terénu, je potřeba alespoň 25
centimetrů sněhové pokrývky. Novoměšťáci si ale
mohou přijít zalyžovat do Vysočina Areny, která je
už opět otevřena pro veřejnost,“ dodává Skřička.
Podrobnosti najdete na stránkách www.vysocina-arena.cz.
-kbNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

ZPRAVODAJSTVÍ

Beseda o Jižním Súdánu
Přednáška novoměstského lékaře MUDr. Dušana
Macha se uskuteční v pátek 23. 2. 2018 v 18:00
v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě v 1.
konferenčním sále. Vstupné dobrovolné.
Jižní Súdán je zemí, kterou protéká Bílý Nil.
A Nil, to jsou krokodýli, hroši, spousta ptáků,
ale také komáři, a tím pádem i malárie, spavá
nemoc a kala azar.
Jižní Súdán je zemí nekonečné savany. A savana, to je tetelící se horký vzduch nad siluetami
osamělých stromů, pasoucí se zvířata, sledující
vysychající řeky, ale také spousta jedovatých

hadů, suchem zničená úroda, a tím i bezbřehá
chudoba, podvýživa a smrt jako každodenní rutina.
Jižní Súdán je zemí obrovské humanitární krize,
kterou si Evropan dokáže jen velmi těžko představit. A netýká se jen nedostatku potravin, pitné
vody a základních životních potřeb. Je patrná
i v nedostupnosti elementární zdravotní péče.
Do tohoto koutu subsaharské Afriky a současně
do chodu nemocnice mezinárodní humanitární
organizace Lékaři bez hranic nahlédneme očima
MUDr. Dušana Macha. 
-red-

V Novém Městě bude automat na sýry
V Novém Městě je už k dostání mléko ze Zubří v
automatu nad Billou, nebo kvalitní potraviny v obchůdku ve dvoře domu 133 na Komenského náměstí. Nově také přibude automat a prodejna na sýry.
Během února by měl na Žďárské ulici vedle půjčovny lyží přivítat první zákazníky malý obchod,
ve kterém najdete jediný sortiment – sýrové delika-

tesy. Sýry se budou prodávat také v automatu. Kde
bude umístěn, není zatím jasné. Jednou z variant
jsou prý Městské lázně. Tak uvidíme, třeba nová
prodejna inspiruje i další obchodníky a s podobnými kulinářskými obchody se budeme v ulicích našeho města setkávat častěji. To přeci není od věci.
-red-

Zprávy z DDM

DDM zve na dětský karneval. Přijďte v neděli
4. 2. 2018 od 15:00 do kulturního domu. Akci
pořádá DDM ve spolupráci s KD.

Recitační přehlídka pro děti a veřejnost ve
dnech 21. 2. a 22. 2.
Bližší informace najdete na našich webových
stránkách: ddm.nmnm.cz.

Zveme rodiče na další cyklus rozvojových
kurzů v DDM už od 6. února 2018.
Bližší informace o kurzech a přihláškách najdete na našich webových stránkách: ddm.
nmnm.cz.

Ze života novoměstských spolků
Iniciativa Svět
na jevišti hledá
spolupracovníky
Svět se mění, málokdo mu rozumí a často
slýcháme otázku, kam ten svět vlastně spěje
a zda to můžeme nějak ovlivnit. Proto jsme
se rozhodli zvát do Nového Města na Moravě
osobnosti, které mají co říct. Chceme jim naslouchat a diskutovat s nimi o tématech odvěkých i vysoce aktuálních.
Pár zajímavých osobností jsme do Nového
Města již pozvali. Přehled je k nalezení na našich webovkách (http://svet.najevisti.info/).
Rádi bychom rozšířili náš realizační tým.
K debatě nad přípravou besed se scházíme
obvykle jednou měsíčně, ostatní řešíme po telefonu nebo e-mailem. Máte-li chuť se přidat,
neváhejte nás kontaktovat osobně, e-mailem
(tomblazek@email.cz) nebo telefonicky
(777 045 586).
Za iniciativu Svět na jevišti Tomáš Blažek
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Výstava chovatelů
bude i letos
ČSCh-ZO Nové Město na Moravě pořádá ve
dnech 5. a 6. května 2018 jarní propagační
výstavu drobného zvířectva a expozici králíků,
chovných samců, okresu Žďár nad Sázavou
a zvláštní expozici klubu moravských modrých
králíků. Výstava bude otevřena v sobotu od 13
do 17 hodin, v neděli od 8 do 15 hodin. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Komentovaná
prohlídka Horácké
galerie
Klub seniorů zve na tuto akci i seniory, kteří
nejsou členy Klubu. Sejdeme se v pondělí 12. 2.
ve 14:00 před budovou Horácké galerie.Kdo máte
Senior pas, vezměte jej s sebou. Za Klub seniorů
Libuše Topinková

Dejte o sobě vědět!
Přispívejte do spolkové rubriky, a informujte
tak čtenáře Novoměstska o vašich aktivitách.
Své příspěvky můžete posílat spolkovému
koordinátorovi Tomáši Blažkovi ze Sdružení
Krajina na e-mail
blazek@sdruzenikrajina.cz.

Zprávy z Portima
Pár dní před vánočními svátky jsme dostali nečekaný dárek: AUTO HOLUBKA CZ
S.R.O. věnovala pro potřeby sociálních
služeb a programů ojetý osobní vůz VW
Caddy, který díky speciální úpravě zavazadlového prostoru navíc umožňuje přepravu vozíčkářů. Moc si podpory vážíme
a děkujeme!
Letos slaví Portimo 20 let od svého
vzniku. Během celého roku si to budeme
při různých příležitostech připomínat
a bude nás při tom provázet motto oslav
DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET…
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80. ročník závodu o Zlatou lyži

Vysočina Arena má za sebou první
vrchol zimní sezony.
V termínu od 12. do 14. ledna se tu konal
80. ročník závodu o Zlatou lyži, který byl současně mistrovstvím České republiky v běhu na
lyžích. Pro část českých reprezentantů byl šampionát poslední možností vybojovat si místa na
olympijské hry. V rámci programu se uskutečnily
závody mužské a ženské kategorie, o tituly však
bojovali také junioři a juniorky. Program odstartovaly závody volnou technikou 10 km/ženy a 15
km/muži. V hlavních kategoriích zvítězili Adam
Fellner z Fenixu Jeseník a Barbora Havlíčková
z Dukly Liberec. Poté se rozdělovaly medaile
ve sprintu volnou technikou. Mistrovské tituly
vybojovali Dušan Kožíšek z Dukly Liberec a Te-

reza Beranová ze Ski Teamu Trutnov. Oba mistři
obsadili ve finálových závodech shodně druhá
místa. Nejrychlejší byli polští lyžaři Pawel Klisz
a Monika Skinderová. Celý program uzavřely závody klasickým stylem na 10 km/ženy a 15
km/muži. V těch se nejvíce dařilo a tituly získali reprezentanti Dukly Liberec Miroslav Rypl
a Barbora Havlíčková. Pětadvacetiletý Rypl obhájil své loňské prvenství a současně vyhrál jubilejní
80. ročník závodu o Zlatou lyži. V běhu žen na
10 km navázala teprve sedmnáctiletá Havlíčková
na svůj páteční titul. Na startu závodů chyběli
obhájci titulu Martin Jakš a Kateřina Beroušková,
kteří dostali společně s dalšími favority Michalem
Novákem, Alešem Razýmem a Petrou Novákovou
po náročné Tour de Ski volno na přípravu.
-mah-

První kolo ČP v lyžování
Ve dnech 12.-14. ledna se ve Vysočina
Areně uskutečnilo první kolo Českého
poháru v klasickém lyžování.
Na jeho startu se představili také
sportovci novoměstského klubu
a studenti sportovního gymnázia.
Z výčtu výsledků uvádíme umístění
na užším i širším pódiu. Dosáhli jich
Marta Slonková, Zdeněk Tulis, Iva
Vránová, Eliška Holcová, Jakub Sládek, Jakub Trojan, Markéta Košetická, Martina Krejčíková a Vendula
Peňázová.
-mah8

Závodní šrumec
ve Vysočina
Areně
Po MČR v běhu na lyžích přivítala Vysočina
Arena zahajovací závod seriálu Stopa pro
život s podtitulem Ve stopě Zlaté lyže. V rámci tohoto závodu byla oživena tradice lyžařských maratonských závodů pro veřejnost.
Plánována byla distanc na 50 km. Na konci
ledna se pak Vysočina Arena stala dějištěm
nejvyššího juniorského mezinárodního seriálu v biatlonu - Juniorského poháru IBU.
Třetí závod seriálu se do Nového Města stěhoval z polských Dusznik, které jeho uspořádání byly nuceny kvůli špatným sněhovým
podmínkám odřeknout. Nejlepší juniorští
závodníci se představili ve dvou závodech
ve sprintu. Na startu nechyběla kompletní
česká juniorská biatlonová špička včetně tří
závodníků z domovského oddílu SK Nové
Město na Moravě. 
-mah-

Trenérská rošáda
u skokanů
Nepříliš vydařené vystoupení mají za sebou čeští skokani na Turné čtyř můstků, do
kterého zasáhli také dva novoměstští reprezentanti Vojtěch Štursa a Viktor Polášek. Na
nepřesvědčivé výkony zareagovalo vedení
české reprezentace změnami v tréninkových
skupinách. Pod vedením reprezentačního
trenéra Richarda Schallerta zůstávají jen
Roman Koudelka a Vojtěch Štursa. Viktor
Polášek se pak přesnunul do skupiny Jakuba
Jiroutka. Oba novoměstští skokani pak figurují v nominaci na ZOH v Pchjongčchangu,
které odstartují 9. února tohoto roku. Den
nato proběhne finále závodu na středním
můstku. 
-mah-

Pokud máte námět na
článek nebo sportovní
tip, pište na e-mailovou
adresu
zpravodaj@nmnm.cz.
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018
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Sedmičkové ragby i letos
Novoměstský ragbyový tým RC Titáni bude
i v tomto roce nastupovat v Českém poháru v sedmičkovém ragby. Zatímco v prvním ročníku soutěže nastoupil pouze ke dvěma turnajům, ambice
na letošní sezonu má mnohem větší. Chystá se
odehrát kompletní sérii v tomto olympijském
sportu. Ta bude pravděpodobně zahrnovat i sehrání jednoho turnaje na domácím hřišti. V rámci
prvního ročníku, ve kterém nastoupilo 13 týmů,
se uskutečnilo celkem 7 turnajů. Vítězem se pak
stal tým RA Olymp Praha. 
-mah-

Fotbalisté zahájili přípravu
Všech 22 hráčů Vrchoviny, kteří nastupovali
v podzimních zápasech, zahájilo v polovině ledna
zimní přípravu na jarní část divize D. Nabírají
fyzičku, a to jak v tělovičně, tak při venkovních
výbězích či při tréninkových dávkách v bazénu.
20. ledna pak odehráli první přípravný zápas s juniorkou Jihlavy, na který navázalo utkání s Novou
Vsí na umělé trávě ve Žďáře nad Sázavou. „Po letech mám klid, nemusím shánět hráče do sestavy
a nic navíc vyřizovat. Zaměříme se na zdokonalování herního projevu,“ řekl trenér Richard

Zeman. A jelikož dovednosti nejlépe prověří herní
praxe, mají na únor naplánovanou pořádnou
dávku přípravných zápasů. Nastoupí proti
týmům Líšně, Ústí nad Orlicí, Pardubic a Bystřice nad Pernštejnem. Generálka je naplánována
na 10. března, kdy se v posledním přípravném
utkání střetnou s Ledčí nad Sázavou. K prvnímu
soutěžnímu zápasu vyběhnou 18. března na hřišti
Polné. Cíl třetího celku po podzimní části je jasný.
Hrát líbivý fotbal a posunout se výš v tabulce.
-mah-

Pátý vrchol do Koruny světa
Nejúspěšnější český horolezec a novoměstský
rodák Radek Jaroš si připsal do projektu Koruna světa pátou čárku. Na konci minulého roku
zdolal nejvyšší horu Antarktidy Mount Vinson,
která měří 4892 metrů. Pokořil již vrcholy pěti
kontinentů. Cesta nahoru se však nerodila lehce.
Výprava se musela poprat s extrémními podmínkami. Cestu ztěžoval hlavně silný vítr včetně větrné bouře, která sedmičlenné expedici zničila tři
z pěti stanů. „Strávil jsem více než deset hodin
mimo jakýkoliv úkryt. Vítr nás srážel k zemi a my
se snažili zachránit, co šlo. Naštěstí jsme našli

úkryt u Rusů, kteří tu jsou s Japonci a natáčejí
tu dokument,“ vzpomíná Radek Jaroš. Přesto se
expedice nevzdala a šla si za svým cílem. A podařilo se. Výstup se uskutečnil na Štěpána mezi
druhou a třetí hodinou odpoledne. Jaroš na vrchol vystoupal společně se svým parťákem. Na
nejvyšším bodě pobyli několik minut a vztyčili
také českou vlajkou. Pátá hora do Koruny světa!
K jejímu dovršení zbývají Jarošovi africké Kilimandžáro, oceánská Puncak Jaya a Aconcagua
v Jižní Americe.

-mah-

Lyžuje se
Po teplém začátku ledna přišlo v druhé
polovině prvního měsíce vydatné sněžení.
To se odrazilo v lepšících se podmínkách pro
lyžování. Zrušeno tak bylo dočasné uzavření
Vysočina Areny a v jejím programu jsou opět
zařazeny hodiny pro veřejnost. S ohledem na
dlouho plánované akce doporučujeme sledovat rozpis jízd na webu www.vysocina-arena.cz. Díky sněhové nadílce se také začalo
s úpravou lyžařských tratí. Stopa byla vyjeta
v úseku vedoucím od Jiříkovic do Vlachovic
a Tří Studní. Výborné sněhové podmínky hlásí rovněž sjezdovka na Harusově kopci, kde
je možné lyžovat každý den v týdnu v době
od 9.00 do 21.00 hod. 
-mah-

Biatlonisté drží
třetí příčku
Po dvou kolech Českého poháru v biatlonu
dorostu a dospělých, které proběhly v Novém
Městě na Moravě a Jablonci nad Nisou, drží
novoměstští biatlonisté sportovního gymnázia i Sportovního klubu průběžné 3. místo
v hodnocení klubů. Mezi nejlepší individuální
výsledky proběhlých kol Českého poháru se
řadí medailová umístění Ivy a Martiny Křižovičových, Kláry Polednové, Jonáše Marečka, Václava Červenky, Elišky Teplé, Jáchyma
Kaplana, Zuzany Doležalová, Terezy Benešové, Hany Franzové a Veroniky Mackové.
Další kolo Českého poháru se uskuteční
v Harrachově ve dnech 2. - 4. února. Někteří biatlonisté se na konci ledna představili
také na mezinárodních závodech juniorského
IBU Cupu, které hostila Vysočina Arena. Za
Českou republiku startovali Jonáš Mareček,
Iva Křižovičová a Eliška Teplá.
-mah-

Atleti hodnotili loňský rok
V sobotu 6. ledna se v novoměstském kulturním
domě konala výroční schůze atletického oddílu TJ.
Předseda oddílu Petr Hubáček st. shrnul loňskou
sezonu, nastínil plán letošního roku a došlo také
k vyhodnocení nejlepších členů za uplynulý rok.
Ve své řeči poděkoval městu za celoroční podporu,
rovněž vyzvedl spolupráci s Gymnáziem Vincence Makovského, kde úspěšní atleti studují a mají
kvalitní zázemí. Neopomněl také pochválit práci
nového správce stadionu. Zmíněna byla i spoluNOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

práce s Městskými lázněmi, kde atleti regenerují
a nabírají nové síly. Příslibem pro další sezonu
je příchod nového trenéra Stanislava Joukala,
který za svoji dosavadní kariéru vychoval mnoho
kvalitních výškařů a skokanů do dálky. Doplnil
tak kvalitní duo trenérů Hubáčkových a trenérky
Šaclovou a Hubáčkovou Pokornou. Po sportovní
stránce byl uplynulý rok hodnocen jako velmi vydařený. Atleti TJ přivezli z vrcholných akcí celkem
13 cenných kovů, což je opět zařadilo na 1. místo

v kraji. Za špičkové výkony byli v průběhu schůze
vyhlášeni a oceněni Matouš Budig, Jiří Kabrda,
Martin Koutník, Michal Starý, Jiří Brychta, Karel
Kulíšek, Lukáš Kourek, Veronika Střešňáková,
Vendula Šírová, Ivana Jíchová, Barbora Dostálová,
Gabriela Bojanovská, Ivana Koktavá a Kateřina
Pulgretová. Do nové sezony se můžeme jistě těšit
na kvalitní výkony všech členů atletického oddílu
TJ Nové Město, který do svých řad rád přivítá nové
zájemce o královnu sportu.
-mah-, -hub9

SERVIS
Horácká galerie
Otevřeno každý den kromě pondělí a státních
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V sobotu
od 9 do 13 hodin, v neděli od 14 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
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa - Akty
Komorní výstava sochařských aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Josef Klimeš - Rovnováha (do 25. března)
Výstava kreseb i bronzových plastik akademického sochaře Josefa Klimeše, který v lednu oslaví
významné životní jubileum.
Anna a Josef Dvořákovi – obrazy (do 11. března)
Výstava obrazů Anny a Josefa Dvořákových. Tato
malířská dvojice je spjata zejména s Kameničkami, které se staly inspirací pro krajinomalbu
malíře Josefa Dvořáka.
Věra Staňková a Drahomír Prihel – Benátský karneval
(do 1. dubna 2018)
Inspirací umělcům se stal benátský karneval.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 1. února 2018 v 17 hodin
Photographia Natura 2017
Horácká galerie vás zve na zahájení výstavy fotografií čtrnáctého ročníku fotosoutěže pořádané
Muzeem Vysočiny Jihlava.
čtvrtek 15. února 2018 v 17 hodin
Koncert barokní a klasické hudby
Dovolujeme si vás srdečně pozvat na koncert barokní a klasické hudby v podání kytaristy Libora
Janečka a flétnistky Kristiny Vaculové. Vstupné
100 Kč, pro studenty a seniory 75 Kč. Kapacita
míst je omezena.
Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Městské lázně
5. 2. – 8. 2. jarní prázdniny jihomoravského
kraje - sauny denně od 10:00 do 21:00
10. 2. Skákací sobota – 10:00 - 14:00 – pestrý
zážitkový program pro malé i velké s nafukovacími atrakcemi v plaveckém bazénu
v ceně základního vstupného!
7. 2. Noční lázně - otevřeno do půlnoci – peelingové rituály v parní sauně od 21:00 a 22:00
v ceně základního vstupného
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Významná výročí
6. 2. 1793 zemřel v Olomouci dr. Josef Vratislav Monse,
právník, spisovatel a národní buditel, 225. výročí
úmrtí
9. 2. 1928 narodil se v NMnM Jiří Brady,90. výročí
narození
14. 2. 1933 zemřel v Brně Filip Heusler (pohřben
v NMnM) farář a katecheta 85. výročí úmrtí
27. 2. 1838 narodil se ve Smiřicích u Hradce Králové
Josef Šimek, první ředitel chlapecké školy v NMnM
180. výročí narození
28. 2. 1928 zemřel v Pardubicích Jan Šír, malíř, učitel
kreslení, 90.výročí úmrtí

Stomatologická pohotovost
3. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
4. 2. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
10. 2. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové
Město na Moravě, 566 524 615.
11. 2. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
17. 2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6,
Žďár nad Sázavou, 566 643 805
18. 2. MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6,
Žďár nad Sázavou, 566 643 805
24. 2. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12,
Nové Město na Moravě, 566 616 901
Služby se mohou měnit. Aktuální rozpis najdete
na webu novoměstské nemocnice www.nnm.cz.

MC Lístek
2. 2. a 23. 2. pátek - Logohrátky pro děti od 9:30,
vstupné 50 Kč
Pondělky - s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
5. 2. Tvoříme se Zorkou
12. 2. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada Bittnerová
19. 2. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
Úterky - otevřené herny s volným programem od
9:00, vstupné 20 Kč
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným programem, vede Martina Vejpustková, Jarka Nováková
Středy - 7.,14., 21., 28., vede Jarka Nováková
8:30-10:00
Čtvrtky - 1., 8., 15., 22., vede Martina Vejpustková
1. skupina: pro děti 4-18 měsíců, začátek v 8:30
2. skupina: pro děti 18-36 měsíců, začátek
v 10:00

Z matriky
narozené děti
4. 12. Tobiáš Kadlec
8. 12. Tereza Málková
13. 12. Eliška Šperlová
18. 12. Lukáš Kaplan
18. 12. Kryštof Kobza
20. 12. Kristýna Štěpánová
21. 12. Marta Petulová
6. 1. Jiří Ondra
10. 1. Matouš Klimeš
jubilanti
3. 2. Jaroslav Kozák
90 let
5. 2. Alois Ročárek
92 let
5. 2. MVDr. Metoděj Peroutka
88 let
6. 2. Jiřina Srnská
92 let
7. 2. Milada Vávrů
80 let
7. 2. Milada Kaštánková
88 let
12. 2. Jaroslava Jamborová
75 let
12. 2. Jiřina Janebová
75 let
13. 2. Miluška Bukáčková
96 let
14. 2. Marie Bursová
86 let
14. 2. Miloslav Žák
92 let
16. 2. Marie Kočíková
85 let
23. 2. František Procházka
89 let
28. 2. Františka Pejchalová
75 let
úmrtí
15. 12. Ludmila Slámová (NMNM1936)
18. 12. Helena Hrušková (NMNM 1926)
18. 12. Božena Kolářová (NMNM 1955)
18. 12. Anton Koleňák (NMNM 1949)
19. 12. Adolf Řehoř (Dlouhé 1927)
19. 12. Josef Koudela (NMNM 1939)
21. 12. František Mitráš (NMNM 1935)
22. 12. Jiří Smetana (Radeš. Svratka 1962)
23. 12. Hana Batelková (NMNM1931)
29. 12.

Drahoslava Pustinová (Pohledec 1935)

30. 12.
2. 1.
6. 1.
9. 1.
13. 1.
16. 1.

Jaroslav Havlíček (NMNM 1936)
Jaroslava Hubáčková (NMNM 1939)
Ladislav Kollár (NMNM 1964)
Rudolf Sečanský (NMNM 1935)
Jarmila Jamborová (Maršovice 1962)
Ing. Zdeněk Komár (NMNM1937)

Klub seniorů
5. 2. Beseda s lékárnicemi na téma trávicí obtíže:
průjem, zácpa, nadýmání, zažívací potíže.
Jídelna DPS 15-17 hod.
12. 2. Komentovaná prohlídka Horácké galerie.
Sraz před HG ve 14 hod.
20. 2. Výroční schůze Klubu seniorů.
Jídelna DPS 14-16 hod.
26. 2. Masopustní merenda.
Penzion Vrchovina 14-17 hod.
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SERVIS
Minibazar
Táta se synem hledají akutně ubytování v době
konání SP v biatlonu 19. - 23. prosince 2018.
Nejlépe v soukromí, blízko Vysočina Areny (např.
Brožkův kopec), s vlastním sociálním zařízením.
Uvítáme i snídani, ale není podmínkou. Pouze
NMnM, ne okolí, ne ZR. Tel.: 603 710 773

Prodám cvičební stroj AB ROCKER BSB - 610,
dvě křesla "ušáky" a postel 1,5 lůžka s úložným
prostorem. Cena dohodou. Tel.: 737 484 358
Pronájem cihlového bytu 1+1, 33,5m2. Ulice
Drobného, NMnM. Tel.: 605 564 996
Rodina 2+2 hledá ubytování v soukromí
v NMnM a blízkém okolí v době konání SP

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 19. února 2018 uplyne
pět let od náhlého úmrtí naší
drahé maminky, paní Elišky
Messenské.
Vzpomínají děcka Květa a Miloš.
Prosíme, vzpomeňte si s námi.

Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 20. ledna uplynul
1. rok, kdy nás navždy opustil
pan Ing. Petr Konieczny. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Syn Petr a dcera Jana.

v biatlonu 19. - 23. prosince 2018. Požadujeme
vlastní soc. zařízení, možno i se snídaní - není
podmínkou. Tel.: 606 866 537
Pronajmu nově zrekonstruované prostory na
ulici Soškova 212 za Hotelem Musil.
Tel.: 606 585 283
Hledám levné bydlení pro sebe a 4 děti - podnájem v Novém Městě na Moravě. Maximální cena
nájmu + energie 8 000 Kč. Kontakt: 723 803 102
Výměním garsonku s lodžií, plast. okna, plovoucí
podlaha, zděné jádro, WC zvlášť, větší předsíň,
+ 1 místnost s el. ve Žďáře nad Sázavou za 1+1
v NMNM nejlépe Budovatelů nebo Hornická.
Tel.: 605 042 214
Výkup starého peří a nedraného peří.
Tel.: 720 543 953

Vzpomínka

Poděkování

Poděkování

V srdcích svých, drahý, navždy
Tě máme, s láskou a vroucností navždy vzpomínáme. Dne
20. ledna uplynulo 14 let, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Jan Ťok ze Slavkovic.
Stále vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka Ludmila, syn Jan,
syn Roman a dcery Marcela a Ivana s rodinami.

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy dne
20. 1. 2018 rozloučit s mým zesnulým manželem,
Ing. Zdeňkem Komárem. Děkuji též za květinové
dary a projevenou soustrast.

Manželka Milena Komárová

Dne 29. prosince 2017 zemřela paní Drahoslava
Pustinová z Pohledce. Zarmoucená rodina děkuje
touto cestou všem, kteří přišli naši drahou maminku vyprovodit na poslední cestě. Děkujeme
rovněž za květinové dary a slova útěchy, tolik
potřebná v této těžké době. Poděkování patří
panu faráři Zdeňku Šormovi, jehož zásluhou
nabyl církevní obřad důstojnosti, zpěvačkám za
krásnou písničku.
Rádi bychom vyjádřili dík a vděčnost pracovníkům interního oddělení novoměstské
nemocnice, kteří o maminku v posledních dnech
pečovali, především však paní doktorce Libuši
Kubíkové, která byla dlouhá léta maminčinou
lékařkou a stála při ní i naší rodině i v posledních
chvílích jejího života. 
Dcery s rodinami

Vzpomínka
Dne 23. prosince prohrál poslední závod pan Karel Štefl,
úspěšný československý lyžař
60.-70. let. Po skončení lyžařské kariéry odešel trénovat
mládež do oddílu v Jeseníku.
Rád se do rodného města vracel. Vzpomeňte s námi. Sestra Jarka Kopřivová
s rodinou

Vzpomínka
Kytičku na hrob pokládáme,
je v ní skrytý vroucí dík, s láskou stále vzpomínáme, bylo
krásné s Tebou žít.
Dne 18. února 2018 vzpomeneme 70. nedožitých narozenin pana Josefa Rubína
z Nového Města na Moravě.
S láskou vzpomínají manželka Libuše, synové
Radek, Zdeněk a Josef s rodinami.
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

Vzpomínka
Dne 15. února uplyne 10 let od úmrtí mého
manžela Jaroslava Lorence. Vzpomíná celá
rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Jediné srdce na světě jsme
měli, jež dovedlo nás milovat,
kdybychom láskou vzbudit jej
chtěli, neozve se nám vícekrát,
umlklo, utichlo, šlo už spát.
Dne 26. ledna tomu byly 2
roky, co nás navždy opustila
paní Dagmar Lemperová. Stále vzpomínají manžel Jaroslav a děti.

Vzpomínka
Dne 13. února uplynou čtyři
roky od úmrtí pana Františka
Jaitnera. Všichni, kdož jste ho
znali a měli rádi, věnujte prosím s námi společnou tichou
vzpomínku. Rodina

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 18. ledna uplynulo 10 let
od úmrtí naší drahé maminky
paní Boženy Altové. Vzpomínají synové Jirka s Pepou
a dcera Božena s rodinami.

Vzpomínka
Dne 23. ledna uplynul třetí
smutný rok, kdy nás náhle
opustil pan Josef Gabriel.
Vzpomíná rodina.
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Zveme vás na první ročník recitační přehlídky
v Novém Městě
Kdo má rád krásnou literaturu, neměl by si nechat ujít akci, která se chystá v druhé polovině
února v kulturním domě. Začíná totiž Poetický
podvečer, první ročník přehlídky uměleckého
přednesu, na které může recitovat kdokoli.
„Akce, na které spolupracuje ZUŠ s DDM, je
určena všem milovníkům prózy i poezie bez rozdílu,“ říká jedna z organizátorek Lada Hubáčková
Pokorná. Akci připravuje se svými kolegy na 21.
února. Literární večer navazuje na tradiční recitační soutěž Dětská scéna, které se účastnili žáci
základních škol. „Vždy mě mrzelo, že recitační
přehlídky mají příliš „soutěžní“ charakter. Děti
při nich nejsou uvolněné a neužijí si to. Navíc se
do nich nemohl zapojit nikdo další,“ popisuje
důvody, proč udělat akci jinak a lépe, Hubáčková.
Organizátoři se například rozhodli změnit dobu
konání z dopoledních hodin na podvečerní. „Děti
tam teď budou moci přijít i se svými rodiči, aby si
je mohli poslechnout. Navíc recitační podvečer

nebude nijak věkově omezen. Chceme, aby měl
možnost zúčastnit se každý, kdo chce.“
Recitovat tedy může i ten, kdo se nechce soutěže účastnit, ale dělá to jen pro radost. „Slibujeme
si od toho, že to bude zkrátka takové příjemné posezení s kvalitní literaturou,“ dodává Hubáčková.
Pro účastníky připravuje se svými kolegyněmi
také speciální literární a přednesové workshopy.
Každý, kdo by se literárního večera rád zúčastnil, najde vše potřebné na webu DDM. Je potřeba vyplnit přihlášku, ve které například uvede
i text, který by rád četl nebo recitoval. Konečnou
podobu programu i přesný termín a čas konání
zveřejní pořadatelé podle počtu zájemců. „Protože se jedná o první ročník, jedeme v takovém
testovacím provozu. Sami jsme zvědaví, kolik
milovníků literatury ve městě vlastně je, a moc
se na všechny těšíme,“ uzavírá Lada Pokorná.
-kb-

- Přehlídka bude současně i obvodním kolem
postupové přehlídky Dětská scéna 2018, což
znamená, že někteří z vás, žáků základních škol
a odpovídajících ročníků gymnázií, mohou být
následně nominováni do okresního kola této
přehlídky.
- Postupovou přehlídku vnímáme jako přirozenou
součást celého poetického podvečera, nijak ji neakcentujeme, zároveň ji však nesnižujeme a nebereme jí na vážnosti.
- Chceme společně se všemi dětmi, rodiči, učiteli
vnímat akci jako literární slavnost, kam si účinkující budou moci pozvat svoje kamarády a příbuzné
a která bude mít přiměřenou atmosféru.

Pamětníci ze Sportenu
Výroba lyží v Novém Městě na Moravě byla od samého počátku spojena s lidmi, kteří měli svou práci rádi.
Platí to i v současnosti o zaměstnancích firmy Sporten. Na svůj podnik nedají dopustit ani lidé, kteří v podniku
pracovali dlouhá léta. S několika z nich jsem se nedávno setkala. Jejich životní příběhy jsou velmi zajímavé,
a proto je chci přiblížit i čtenářům Novoměstska.
Věra Rudolfová

Lesníkem se nestal, ale nelituje
Málokterý podnik se může tak jako Sporten
pochlubit tím, že se v něm vystřídaly celé rodinné
generace. Příkladem může být i rod Formánků.
V podniku pracoval nejdříve František Formánek.
Pak jeho syn Jan s manželkou Marií a v rodinné
tradici nyní pokračuje jejich syn i vnuk.
Jan Formánek měl ale v mládí trochu jiné
představy o svém životě. Chtěl být lesníkem.
Dědeček, který byl hlavou rodiny, rozhodl jinak:
„ Vyučíš se řemeslu.“ Formánkovi měli kolářskou
živnost, takže se Jan vyučil v letech 1943 až 1946
u svého otce. V roce 1950 rodné město opustil
a šel studovat na mistrovskou karosářskou školu ve Valašském Meziříčí. Do Nového Města na
Moravě se však po ukončení školy v roce 1952
vrátit nemohl. V padesátých letech rozhodovali
o budoucím pracovišti absolventů odborných
škol jiní. „Dostal jsem umístěnku do národního
podniku LIAZ v Mnichově Hradišti. Dělaly se
tam tehdy autobusy. Přidělili mě k hlavnímu konstruktérovi a byla to zajímavá práce. Ale pak mě
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čekala vojenská služba. Po jejím ukončení jsem se
vrátil do Nového Města. Moc pracovních příležitostí tady v roce 1954 nebylo, jen v Chiraně a ve
Sportenu. Protože táta dřív ve Sportenu pracoval,
zašel jsem za ředitelem Jaroslavem Boháčem
a ten mě do práce přijal. Začínal jsem na ručním
opracování lyží. Jenže hned vedle naší dílny byla
lakovna a výpary z ní mi nedělaly dobře. Trpěl
jsem silným kašlem, a tak jsem ze zdravotních
důvodů ze Sportenu odešel.“
Do roku 1956 pracoval Jan Formánek v Jihlavských dřevařských závodech, nejdříve jako třidič
řeziva, potom jako řidič. Po fabrice se mu však
stýskalo. V srpnu se do Sportenu vrátil a pracoval
na pile, kde se jasanová kulatina řezala na lyže.
Ale měl smůlu. V roce 1970 onemocněl infekční
žloutenkou. Půl roku byl na neschopence. Po
návratu do Sportenu zašel znovu za ředitelem
Jaroslavem Boháčem. „Řekl jsem mu, že mám
zakázanou těžkou práci, ale chtěl bych ve fabrice
zůstat. A on mi odpověděl: ´Vím, že umíš dělat.

Nějakou práci Ti najdeme.´Rok jsem dělal mistra údržby a měl jsem na starosti také dopravu.
K mým povinnostem patřilo například vypisování
služeb při vykládce vagónů s uhlím, které fabrika
potřebovala k provozu. Uhlí přivážely vlaky na
nádraží v Novém Městě a muselo se přeložit na
nákladní auta. Tehdy nebyly žádné překladače.
Musely nám stačit lopaty. Po roce mně ředitel
Boháč dal na starost zásobování materiálem. Tak
jsem přešel z dělníka na úředníka.
Celý text naleznete na webu noviny.nmnm.cz

Zveme vás na koncert Žďárského swingového
orchestru, který se uskuteční 24. 2. od 16.00 v
kulturním domě. Vstupné je v předprodeji v IC a
restauraci K CLUB za 100 Kč, na místě za 150 Kč.
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KULTURA

Vzpomínka na Jaroslava Havlíčka
Dne 30. prosince 2017 nás ve věku 81 let opustil
pan Jaroslav Havlíček, dlouholetá osobnost hudební školy v Novém Městě na Moravě. Pedagogickou dráhu nastoupil v r. 1958. Přes těžký
zdravotní handicap, úplnou ztrátu zraku, vystudoval Konzervatoř Jana Deyla v Praze. Vyučoval
housle a akordeon, později kytaru. Podílel se na
výchově několika generací novoměstských mu-

zikantů. Byl to člověk širokého rozhledu a fenomenální paměti. Mladším kolegům byl moudrým
rádcem. Snad i pro hlubokou víru byl člověkem
naprosto nekonfliktním a všeobecně oblíbeným.
Zůstane s námi v našich vzpomínkách.

Kolektiv učitelů a zaměstnanců ZUŠ


Gymnázium zve na ples
Srdečně vás zveme na reprezentační ples gymnázia, který se bude konat v pátek 16. 2. 2018
od 19.00 v místním KD. Přijďte si zavzpomínat
na studentská léta, zatancovat a pobavit se za
hudebního doprovodu kapely Na šikmé ploše.
Ples, který připravují studenti 2. ročníků, nabízí
bohatý program včetně půlnočního překvapení
nebo soutěže o ceny. Sponzorský bonus nabíze-

jí Městské lázně Nové Město na Moravě - ke každé
vstupence na ples obdržíte zdarma vstupenku
1+1 do lázní.
Vstupenky lze rezervovat v kanceláři školy
(566 617 243) nebo prostřednictvím e-mailu
penaz@gynome.cz. Těšíme se na setkání a věříme, že večer strávený na plese gymnázia bude
příjemným zážitkem. 
Gynome

Botas – obuv sportovců
Ve čtvrtek 22. února se od 17:00 uskuteční
v Horáckém muzeu beseda Botas – obuv sportovců. Pozvání přijali dlouholetí zaměstnanci
n. p. Botana, technolog Jiří Javorský z Nového
Města na Moravě a návrhář a modelář Marcel
Scheinpflug, ústřední postava 60. letech při specializaci podniku na sportovní obuv. Besedovat
se bude o počátcích sportovní obuvi v Československu, postupech výroby, technologiích
i materiálech. Zajímavé jistě budou příběhy

o spolupráci se špičkovými československými
sportovci i historie „soupeření“ se západními
konkurenčními značkami. Velký prostor bude
věnován dotazům, tak neváhejte a přijďte si
poslechnout zajímavé povídání z československé sportovní historie. Cena vstupného je
40 Kč pro dospělé, 20 Kč pro děti a seniory.
Beseda se uskuteční jako součást výstavy Století
na lyžích, která je v Horáckém muzeu k vidění do
konce února. 
Alice Hradilová

Bacha na Bacha
Johann Sebastian Bach je znám zejména jako autor velkých instrumentálních či vokálně-instrumentálních děl.
Mnozí z nás si při vyslovení jeho jména vzpomenou na Braniborské koncerty, Matoušovy
pašije nebo na některý z varhanních koncertů.
Bach byl však i skladatelem koncertů pro sólové
nástroje, polyfonních cyklů, jako je například
Umění fugy, a v neposlední řadě byl autorem sonát. Jenda z nich zahájí únorový koncert v novoměstském zámku. Bude to Sonáta C dur BWV
1033 pro flétnu a kytaru. Vznik této skladby je
datován přibližně do roku 1731, tedy do doby
Bachova působení v Lipsku, ale zda je autorem
skladby skutečně Johann Sebastian, je sporné.
Manuscript díla je totiž psán rukou jeho syna
Carla Philippa Emanuela Bacha a místy odpovídá i jeho hudebnímu jazyku. Podstatné však
NOVOMĚSTSKO / ÚNOR 2018

zůstává, že se jedná o skladbu o čtyřech částech,
z nichž nejzajímavější je poslední Menuet. Je napsána pro flétnu a basso continuo, které bude
v tomto případě představovat kytara. Kromě výše
zmíněné sonáty zazní na vystoupení i Bachovo
Siciliano, Fantasie pro flétnu Georga Philippa
Telemanna, Paganniho Sonata A dur a řada
dalších kompozic barokní i klasicistní epochy.
Na flétnu je zahraje absolventka JAMU, laureátka několika národních a mezinárodních soutěží
Kristina Vaculová. Na kytaru ji doprovodí Libor
Janeček, který je novoměstskému publiku znám
ze závěrečného koncertu festivalu Moravský
Múzokraj. Koncert proběhne 15. února 2018
v 17:00 v Horácké galerii. Vstupné 100 Kč, pro
studenty a seniory 75 Kč. Kapacita míst je omezena, tak neváhejte rezervovat vstupenky na
pokladně Horácké galerie. Těšíme se na vás. HG

Na co se můžeme
těšit v roce 2018
Rada města na svém lednovém zasedání
schválila termíny tradičních novoměstských
akcí. Takže si připravte kalendáře.
Čarodějnice – klasická akce, na které se podílí
NKZ a DDM. Opět bude čarodějnický průvod a hořící vatra. Termín: 30. 4.
Noc literatury, to je zážitek pro milovníky
dobrých knih. Ale nejen pro ně. Ukázky
z různých děl budou opět číst novoměstské
osobnosti na netradičních místech. Květnový
termín bude upřesněn.
Noc muzeí je, jak už název napovídá, noc, kdy
mají muzea otevřeno. No a to přeci stojí za
to, ne? Termín: 25. 5.
Den dětí aneb dětský den plný her a radování
bude i letos. Termín: 2. 6.
Nova Civitas jsou městské slavnosti, jakým
není rovno široko daleko. Letos navíc přijede i Tomáš Garrigue Masaryk. Termín: 15.16. 6.
Váza fest proběhne v termínu 27. -28. 7.
Pouť na Kostelíčku bude 19. 8.
Den otevřených dveří památek se uskuteční
v termínu 15.-16. 9.
Slavnosti medu a vína si zopakujeme i letos.
Na příjemné spojení novoměstského medu
a jihomoravského vína se můžete těšit
12.-13. 10. Samozřejmostí budou i živá hudební vystoupení.
Svatováclavské slavnosti, to je tradiční novoměstská akce, kterou vítáme přicházející
podzim. Letos se uskuteční 22. 9.
Rozsvícení adventu bude 1. 12. a následovat
budou Čertohrátky 5. 12.

Ples ZUŠ
se uskuteční 9. 2. od19:00 v kulturním domě.
Tentokrát ve stylu opery. Vystoupí bubenický
soubor ASAF, kapela POW, hudební těleso
složené z pedagogů a mnozí další. 
-red-

11. března 2018 v 18:00 vás zveme do KD
na moravskou zemskou premiéru dokumentárního filmu

Archa světel a stínů

novoměstského rodáka, režiséra Jana Svatoše.
Hrdým sponzorem je Nové Město na Moravě. Vstupné 50 Kč. 
-red-
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Zmizelé Nové Město
Podnikavý duch rodu Kadleců

neštovicím. Na doporučení přízně se Jan Kadlec
po čase oženil znovu, a to
7. dubna 1891 v sázavském evangelickém kostele s Marií Dobrovolnou
(*1852) ze Žďáru. V roce
1917 ovdověl Jan Kadlec podruhé, jeho třetí
manželkou se stala industriální učitelka Františka Melicharová.
Jan Kadlec ml. (1876–1942)
V 90. letech 19. století
Jan Kadlec začal rozvíjet
další podnikatelské akcovi se Nové Město v roce 1907 dočkalo prvního
Komenského náměstí, zleva budova evangelické fary, dům Jana Kadlece tivity. V roce 1894 spolu
elektrického osvětlení. Nechal nainstalovat tři
čp. 241 a dům čp. 242 (pozdější Hotel Německý)
s Františkem Nečasem
lampy (v roce 1908 byla přidána i čtvrtá) napáPrvním, kdo proslavil jméno Kadlec v Novém
z čp. 31 založil na konci dnešní Masarykovy ulice
jené elektřinou z generátoru umístěného v jeho
Městě na Moravě, byl Jan Kadlec (*1851), rodák
(mezi pohledeckou a maršovickou silnicí) tírnu
parní pile. Osvícena byla maršovická silnice
z Odrance, kde jeho otec Antonín, pocházející
lnu. Po požáru tírny (17. 2. 1899) Nečas svoji
(dnešní Křičkova ulice) od nádraží až ke kříži
ze Spělkova, hospodařil na gruntu čp. 9. Jan
polovinu společníkovi odprodal a Jan Kadlec se
na začátku Nových Domů. Elektrický proud byl
Kadlec si však zvolil jinou životní dráhu, odešel
stal jediným majitelem. Kromě samotného zpraz pily zaveden i do Kadlecova domu (čp. 241),
do města a věnoval se obchodu. V roce 1874 se
cování lnu v tírně se věnoval i obchodu se lnem.
hostince U Kozů (čp. 197), domu MUDr. Josefa
usadil v Novém Městě, a když se 2. května 1875
Dne 2. července 1900 okresní hejtmanství uděSvítila (čp. 153), kde byla provdána dcera Jana
ženil s Josefou Marií, dcerou barvíře Františka
lilo Janu Kadlecovi stavební povolení na stavbu
Kadlece Helena, a evangelické fary (čp. 135).
Beneše z čp. 137 na Nových Domech (dnešní Mapily při jeho tírně lnu. Na jaře příštího roku pak
Počátkem 20. století začal Jan Kadlec st. přesarykově ulici), byl již zavedeným obchodníkem.
Kadlec získal živnostenský list na živnost „řezání
dávat vedení svých podniků synům. V roce 1900
První kupecký krám si otevřel na náměstí v domě
dříví parní pilou“ se stanovištěm v Novém Městě
převzal obchod se lnem nejstarší Jan, absolvent
Karla Gregora čp. 10. Svou kupeckou živnost
čp. 331. V původní malé pilnici stála zprvu jedobchodní akademie v Chrudimi, který byl i obbrzy přesunul jinam – do domu čp. 13, který dnes
na horizontální pila (ležačka), v roce 1906 byly
chodvedoucím v obchodě smíšeným zbožím
máme spojený především s rodinou Brady. Tehdy
přistavěny dva rámy. Před první světovou válkou
v domě čp. 241. Mladšímu synovi Richardovi
ale patřil Anně Šírové, vdově po kupci a novozaměstnávala asi 20 dělníků. Pila s tírnou měla
byla někdy před rokem 1910 svěřena správa parní
městském starostovi Josefu Šírovi, který zemřel
výhodnou polohu, v její blízkosti stálo železniční
pily. Samostatně začal provozovat Jan Kadlec
17. června 1872 při epidemii neštovic. Už v čp.
nádraží v roce 1905 otevřené trati Tišnov–Žďár.
ml. všechny rodinné podniky až po smrti svého
13 se 21. května 1876 manželům Kadlecovým
Než získalo Nové Město železniční spojení, zajížotce v roce 1929. Už za jeho života se podílel na
narodil prvorozený syn Jan. Tak jako jeho otec
děl kočí Jana Kadlece s koňmi pro zboží do Ždírce
jejich rozvoji a rozšiřování. V roce 1927 získal
byl vychován v evangelické víře. Matka byla katoa také tam vozil cestující. Během let 1918–1920
úřední povolení k další živnosti – výrobě beden.
lička, a tak dcery sdílely její víru. Manželům Janu
došlo k rozšíření stávajících provozních budov
Bedny dodával i do německých přístavů Brémy
a Josefě Kadlecovým se po Janovi narodilo ještě
pily.Nejprve byla
pět dětí: Helena (*1879), Anna (*1881), Richard
v letech 1918–1919
(*1884), Marie (*1887) a Eliška (*1889).
k pile přistavěna
Janu Kadlecovi se v obchodování dařilo, a tak
nová strojovna pro
si mohl s manželkou v roce 1882 pořídit vlastní
umístění parního
dům. Za 8 500 zlatých koupil dům čp. 241 stávajíkotle a parního stroje
cí naproti tehdejší evangelické faře v místech, kde
o výkonu 150–200
se z Komenského náměstí vyjíždí na Masarykovu
HP. Na straně k náulici. Stejně jako dům čp. 13 také čp. 241 patřídraží vyrostl vedle
valo kupci Josefu Šírovi, ale manželé Kadlecovi
přístavby ještě 30
ho již kupovali od jeho syna Jana Šíra. Jan Kadlec
metrů vysoký komín.
nechal dům čp. 241 přestavět a v přízemí si opět
V roce 1920 byly nadotevřel obchod se smíšeným zbožím. Osud tomu
stavbou patra nad
chtěl, že stejná nemoc, jaká přinesla v roce 1872
novou strojovnou
smrt kupci Josefu Šírovi, připravila o život ženu
získány nové admiJana Kadlece. V roce 1889, devět měsíců po nanistrativní místnosti. Obchod Jana Kadlece st. v domě čp. 241, uprostřed stojí jeho třetí manželka
Františka a vlevo s holí vnuk Jiří.
rození dcery Elišky, podlehla Josefa Kadlecová
Díky Janu Kadle14
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zemřel 3. března 1942.
A přišel rok 1948 a dosud soukromé firmy přešly do tzv. socialistického sektoru. Tehdy největší
novoměstský podnik – pila a tírna Jana Kadlece – byl znárodněn
a oba provozy odděleny. Tírna byla
připojena k národnímu podniku
Českomoravský len. Pilu převzaly
Moravskoslezské pily, poté Horácké pily a v roce 1955 Jihlavské
Na hospodářské výstavě v Praze roku 1904 Jan Kadlec představil dřevařské závody. Mezitím byla
postup při zpracování lnu.
v roce 1949 rozšířena
hala pilnice. V roce
a Hamburk, kde sloužily k přepravě zboží v zao1960 byla zrušena tírna a v uvolněceánských parnících. K přepravním firmám vyslal
ných prostorách se začaly vyrábět
na zkušenou syna Jiřího. Jan Kadlec ml. si také
truhlářské opracované přířezy pro
na místě spáleniště domu čp. 208 nechal postavit
nábytkářský podnik UP závody. Díky
nové rodinné sídlo. Při ústí dnešní Křičkovy ulice
rozšíření výroby byly vybudovány
do ulice Masarykovy vyrostla v roce 1922 podle
i dvě sušárenské komory s kapacitou
plánů olomouckého architekta Jana Komrsky
4–5 tisíc m3 řeziva ročně. V dalších lenárožní vila.
tech byla zrekonstruována i kotelna,
V roce 1939 byla do živnostenského rejstříku
která dodávala páru také národnímu
vedeného Okresním úřadem v Novém Městě na
podniku Sport, hotelové ubytovně
Moravě zaznamenána zásadní změna. Vedení roa jídelně Uranových dolů, mateřské
dinných podniků převzala již třetí generace novoškole a družstevním bytovkám. Od
městských Kadleců. Od 31. května 1939 zasturoku 1970 se začalo se zásadní repoval firmu Jan Kadlec a spol., veřejná obchodní
konstrukcí a modernizací pilařského provozu.
společnost, v živnosti „tírna lnu provozovaná po
Nejprve byl za provozu přebudován celý sklad
továrensku, obchod lnem a zemskými plodinami“
kulatiny a od 1. ledna 1971 začala vlastní přestavJiří Kadlec (*1908), v živnosti „obchod veškeba pilnice. Od roku 1976 se již podnik nazýval
rým dřívím“ Zdeněk Kadlec (*1913) a v živnosti
Jihomoravské dřevařské závody.
„obchodní a námezdní pilařství, výroba beden
K historii rodiny Kadleců v Novém Městě patří
a strojní opracování dříví po továrensku“ Jan
i dva památné požáry. O půl druhé odpoledne
Kadlec (*1906). Jejich otec Jan Kadlec ml. už se
14. října 1920 se díky neopatrnosti služky, ktedlouho z rozkvětu rodinného podniku netěšil,
rá vstoupila s otevřeným ohněm do sklepa, kde

Obrázek z pohřbu Jana Kadlece ml. v březnu 1942, pohřební průvod prochází
Komenského náměstím.
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byly velké zásoby petroleje, vzňaly hořlavé páry
a vzniklý požár rychle zachvátil celý dům čp. 241.
Požár se podařilo uhasit až v poledne druhého
dne. Ohrožena byla i tehdejší evangelická fara
stojící na protější straně ulice, které začínala hořet střecha. Při hašení požáru se naplno projevila krize místního hasičského sboru. Zarážející
také byla neochota diváků pomoci s hašením
ospravedlňovaná tvrzením: „Ať hasí bohatí, když
hoří bohatý.“ Přímo při požáru došlo ke sporům
a místy i k ostré výměně názorů mezi členy hasičského sboru a zástupcem obce. Terčem kritiky

Kadlecova pila
bylo nevhodné chování některých členů sboru
– někteří ze zasahujících hasičů prý byli opilí.
Sboru byla vyčítána také malá akceschopnost,
protože hasičský sbor z Pohledce začal zasahovat
dříve než novoměstští hasiči. Roztržka měla za
následek, že se hasičský sbor na čas prakticky
rozpadl.
Druhý požár vypukl 23. října 1935 v sušárně
a tírně lnu. Požár způsobila dělnice Františka
Fajmonová, která rozbila elektrickou lampu. Díky
následnému zkratu se vznítil lněný prach a oheň
se pak začal rychle šířit. Přivolané hasičské sbory
vzhledem k rozsahu požáru již jen chránily sousední budovy. Zničeno bylo celé strojní zařízení
a část uskladněného lnu. V plamenech bohužel
uhasl i život neopatrné jednatřicetileté dělnice. Tírna se sušárnou lnu byly takřka okamžitě provizorně opraveny. Provizorium netrvalo
dlouho a stará tírna byla zbořena a na jejím místě
byla roku 1937 místním stavitele Karlem Šírem
postavena nová.

Vít Křesadlo

Omlouváme se čtenářům za špatné označení
spolupracovníka Jana Lorence na fotografii
z příprav nového krovu kostela uvedeném v
lednovém čísle Zmizelého Nového Města.
Nešlo o Petra Peňáze, ale o pana Václava Komínka z Radňovic. Děkujeme za pochopení.
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Kompletní realizace oplocení
Prodejna pletiva, branek a bran
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KARNEVAL
Nové Msto na Morav
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ŠKODA KAROQ s vysokým standardem
a nízkou splátkou
Máte vysoké nároky na nízké měsíční splátky? V nabídce
ŠKODA Bez starostí získáte SUV ŠKODA KAROQ se
spoustou bezpečnostní a komfortní výbavy. Součástí
výhodných splátek je komplexní pojištění i služba
Předplacený servis. Přijďte k nám odhalit bezpečně jiné
SUV ŠKODA KAROQ při testovací jízdě.

BEZPEČNĚ
JINÁ NABÍDKA

novaskodakaroq.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o., Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,4–5,5 l/100 km, 117–137 g/km

* Služba operativního leasingu na vůz ŠKODA KAROQ Ambition 1,0 TSI 85 kW, barva bílá Candy v ceně 556 890 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční
splátka 7 599 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné a havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

NABÍDKA
REFERENTSKÝCH
VOZIDEL 4x4
Octavia Combi Elegance 1.6 TDI CR/77 kW 4x4

NOVÁ CENA 479

000,-

TÙºËôÝÄĀËÙûȮôû¨ÛôÄôÙÝäôÄ½ÄÝº½ËȮôü¨ÛôÖÛÄ¨Ý½ȮäÃÖËÃäȮéäËÃä«ºǝɈĀËÄËôº½«Ãä«Ā
½«ÃäÙËÄ«ȮÖºäÖÙËßÖäÄÝäûȮ¨ÄÝ¢ÙȮÖÙË½ËéĂÄĀÙéºǠ½äȹǜǛǛǛǛǛ:ÃȮËÖÙËôËĀéȭǤȹǝǛǜǠȮÄ·äËǞǠǠǛǛºÃȮ
ÖòôËÄÄǡǡǢǣǛǛȮɈȳ

Octavia Ambition 1.6 TDI CR/77 kW 4x4

NOVÁ CENA 419

000,-

Octavia Combi Ambition 1.6 TDI CR/77 kW 4x4

NOVÁ CENA 429

000,-

bÃÖËÃäȮÖÙºËôÝÄĀËÙûȮôü¨ÛôÖÛÄ¨Ý½ȮÃé½ä«¢éÄºÄôË½ÄäȮ¨ÄÝ¢ÙȮûÄÃ«ºéĀôÙº«¢ÙÄ«½éx[Ȯ
º½«Ãä«ĀȮËÖÙËôËĀéȭǞȹǝǛǜǠȮÄ·äËǠǝǞǛǠºÃȮÖòôËÄÄǠǡǞǟǛǛȮɈȳ

TÙºËôÝÄĀËÙûȮÃé½ä«¢éÄºÄôË½ÄäȮôû¨ÛôÄäÙûÝºûËÝäÛ«ºËôò½Ä¨ËÝº½Ȯ¨ÄÝ¢ÙȮûÄÃ«ºéĀôÙº«¢ÙÄ«½é
x[Ȯº½«Ãä«ĀȮËÖÙËôËĀéȭǟȹǝǛǜǠȮÄ·äËǞǠǠǛǛºÃȮÖòôËÄÄǡǛǠǡǛǛȮɈȳ
:ËÃÖ½äÄÄºéTYr/*
WIC/*rI~pÄ·äÄ

www.auto-auto.cz
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AUTO ... s.r.o.
CÙĂÄǡǢ
ǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǡǛǠǝǤǣǜǤǝ
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KALENDÁŘ AKCÍ
únor

výstava

Jan Štursa - Akty

Horácká galerie

únor

výstava

Josef Klimeš - Rovnováha

Horácká galerie

únor

výstava

Anna a Josef Dvořákovi – obrazy

Horácká galerie

únor

výstava

Věra Staňková a Drahomír Prihel – Benátský karneval

Horácká galerie

únor

výstava

Století na lyžích

Horácké muzeum

1. 2. 17:00

vernisáž

Photographia Natura 2017

Horácká galerie

2. 2. 19:30

ples

Ples MEDIN a novoměstské nemocnice

kulturní dům

3. 2. 15:00

tanec

Tančírna Lindy Hop – taneční kurzy

kulturní dům

4. 2. 15:00

děti

Maškarní karneval pro děti

kulturní dům

6. 2. 19:00

kino

Milada, film ČR – drama o Miladě Horákové

kulturní dům

7. 2. 19:00

tanec

Tančírna – waltz

kulturní dům

9. 2. 19.00

ples

Ples ZUŠ

kulturní dům

10. 2. 8:00

trh

Farmářský trh

Vrat. náměstí

10. 2. 12:00

sport

MČR v Muay Thai

kulturní dům

12. 2. 19:00

tanec

Tančírna – volný tanec

kulturní dům

13. 2. 18:00

historie

Vzpomínka na únor 48 – filmy, přednáška, zábava

kulturní dům

15. 2. 15:30

škola

Posezení u kávy – posezení pro rodiče v I. ZŠ

I. ZŠ

15. 2. 17:00

koncert

Koncert barokní a klasické hudby

Horácká galerie

16. 2. 19:00

ples

Reprezentační ples novoměstského gymnázia

kulturní dům

17. 2. 16:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka lyžařské výstavy

Horácké muzeum

18. 2. 16:00

kino

Emoji ve filmu - dětský animovaný příběh

kulturní dům

19. 2. 19:00

tanec

Tančírna – rumba

kulturní dům

20. 2. 19:00

kino

Rande naslepo

kulturní dům

21. 2. 16:00

literatura

Umělecký přednes na Novoměstsku – recitační večer

kulturní dům

21. 2. 17:30

kino

Zimní kino na dvoře muzea – nechte se překvapit

Horácké muzeum

22. 2. 17:00

beseda

Botas, obuv sportovců – beseda v HM

Horácké muzeum

23. 2. 18:00

beseda

Jižní Súdán – beseda s lékařem Dušanem Machem

kulturní dům

23. 2. 9:30

děti

Logohrátky – akce DDM

kulturní dům

24. 2. 16:00

koncert

Žďárský swingový orchestr

kulturní dům
Změna programu vyhrazena.
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