Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí
ročník XXVIII. | číslo 3 | 1. BŘEZEN 2018
2/

Téma Novoměstska:
Veřejná správa

3/

Rozhovor
s Petrem Hanychem

5/

Proč ztrácí Zlatá lyže
svůj lesk

8/

Druhé místo na sněhu

9/

Střelci bodovali

12/

Archa světel a stínů

Novoměstský rodák Jan Svatoš dokončil svůj dokumentární film. Moravská premiéra
bude v Novém Městě na Moravě 11. 3. Podrobnosti najdete na straně 12.

Práce na nové ZUŠ začala
Dělníci jsou na místě, staveniště
ožilo a bývalá budova VZP se pomalu začíná proměňovat v novou
ZUŠ. Hotovo bude v létě.
Třídy vhodné pro výuku hry na hudební nástroje, více prostoru pro žáky i učitele a nový
koncertní sál. To vše bude mít ZUŠ už příští
rok, kdy se nastěhuje do nových prostor. Školu,
která má více než 400 studentů, dlouhodobě
trápil nedostatek místa, a to jak pro výuku, tak
pro koncerty a společenské akce. Město proto
už předloni zakoupilo budovu dnes již bývalé
VZP. Po dlouhých měsících příprav, do kterých
se zapojilo vedení školy i stavební odborníci
z městského úřadu, stavba konečně začala.
„V budově bývalé VZP se pracuje už od poloviny února,“ říká Miloš Hemza z odboru investic
městského úřadu. „Hotové jsou už hlavní bourací práce a musím si pochválit, že stavba se rozjela velmi dobře.“ Zakázku vyhrála novoměstská
firma Staredo s.r.o. Podle Hemzy ale využívá
celou řadu firem z města a okolí, a i přes zimní
počasí se prý na stavbě pracuje naplno. „RozNOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2018

jíždí se sádrokartony, pracuje se na instalacích,
takže pracovní ruch je tam velmi čilý,“ popisuje
s úsměvem Hemza. Stavba ani nijak neomezí
dopravu. Průchozí nebude pouze zkratka kolem
budovy na Brněnskou ulici.
Radost ze zahájení stavebních prací má určitě
i ředitelka ZUŠ Eva Mošnerová, která se velkou
měrou podílela na přípravách projektu. „Hlavně
budeme všichni pohromadě. To znamená daleko
jednodušší organizaci jak výuky, tak ostatních
akcí školy. Budeme mít konečně vyhovující třídu pro hudební teorii, prostornější taneční sál
s odpruženou podlahou a zkušebnu pro soubory
školy. Učitelé se dočkají sborovny a někteří i kabinetů. Koncertní sál nebude zároveň učebnou
pro literárně dramatický obor jako doposud.
Žáci budou mít prostory k dispozici celý týden,
tak se budou moci lépe připravit na všechna
vystoupení,“ vyjmenovává výhody, které stěhování do nových prostor škole přinese. Zvenku
zůstane budova téměř stejná. Stavaři pracují zejména uvnitř, kde mění elektroinstalaci
a dispozici budovy. Specialitou budovy bude
odhlučnění, které dělníci montují přímo do zdí.
Zvuk hudebních nástrojů tak na ulici neuslyšíme. Co je ale podstatnější, je to, že ho neuslyší
ani studenti ze sousedních tříd, kteří se tak už

nebudou rušit navzájem.
Nový koncertní sál bude v místech, kde dříve
byly garáže, v zadní části budovy.
„Sál je dimenzován na 80 diváků. Jeviště
bude vybaveno světelnou i zvukovou technikou.
Hlediště bude s mírnou elevací, v boční části je
počítáno s prostorem pro vozíčkáře. K dispozici
bude i malý bar pro příležitostné občerstvení.
Na chodbě bude zvlášť šatna i WC. Vchod do
sálu bude samostatný, což je pro provoz velice
příjemné,“ říká Mošnerová.
Stavba bude stát 29 milionů korun a hotova bude v polovině srpna. Pak už je řada na
zaměstnancích ZUŠ. „Vybavení si většinou
přestěhujeme ze stávajících prostor. Hudební
nástroje a další technika, kterou máme, je na
dobré úrovni. Nově se nábytkem vybaví učebna
výtvarného oboru, hudební nauky a sborovna,“
dodává Mošnerová. 
-kb-

Uzávěrka dubnového čísla je 15. 3. 2018. Své
náměty posílejte na zpravodaj@nmnm.cz.
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Téma Novoměstska:
Jaký je stav veřejné správy
Soňa Macháčková /ČSSD/
V posledních letech se novoměstský úřad hodně otevírá, veřejnosti, která vidí, jak radnice pracuje, a o významných akcích se
vedou otevřené diskuze. Oceňuji i prodloužení úředních hodin. Pondělí, kdy je uřad otevřen do osmnácti hodin, umožní vyřídit
si své věci i těm, kteří mají delší pracovní dobu. Někteří úředníci by mohli být ochotnější a příjemnější. Většina však odvádí
dobrou práci. Zlepšila se i spolupráce mezi městskými organizacemi.

Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Jsem přesvědčena, že se Městský úřad NMNM snaží maximálně vycházet vstříc občanům, a to jak přístupem a prací úředníků,
tak změnou pracovní doby či možností kontaktovat pracovníky on-line. Jsem si vědoma toho, že se mnou nemusí v tomto mínění souhlasit všichni spoluobčané. Zároveň vím, že někteří lidé zaměňují samosprávu a pravomoce města se státní správou,
která je nezávislá a město ji nemůže a nesmí nijak ovlivňovat. Stále je co zlepšovat, a má-li někdo dobrý nápad, rádi jej uvítáme.

Martin Junek /ČSSD/
Tvář městského úřadu budu hodnotit jako jeho častý návštěvník a občan Nového Města na Moravě. Mám velmi dobré zkušenosti se stavebním odborem a jeho vedoucí Ing. Jamborovou. Mezi odbory, kde je domluva vždy dobrá, bych určitě zařadil
odbor dopravy, životního prostředí a živnostenský odbor. Naopak na evidenci obyvatel jsem se setkal s přístupem, který mi
přišel zvláštní. Pokladna podle mého funguje také velmi dobře a vše, včetně poplatků za popelnice, není problém hladce vyřešit.
Celkově hodnotím úřad jako dobře fungující instituci přátelskou k občanům Nového Města na Moravě.

Nové Město transparentní
O naprostou otevřenost k občanům se radnice Nového Města
snaží už řadu let. Umožňuje to
technický pokrok, ale i vůle zastupitelů, kteří transparentnost
podporují.
Na stěně kanceláře vedoucího oddělení IT
Zbyňka Grepla visí zhruba dvě desítky diplomů
a ocenění za IT, které Nové Město pravidelně
dostává už od roku 2002. Jsou výmluvným důkazem toho, že úřad je na čele peletonu. Jak v kvalitě webových stránek a služeb, tak v otevřenosti,
se kterou radnice zveřejňuje vše o svém hospodaření. „Být transparentní ale není samo sebou.
Nikdy se žádný úřad neotevře veřejnosti sám od
sebe. Je k tomu především potřeba vůle zastu2

pitelů a vedení města. Ta tu je,
a proto jsme nyní tak daleko,“
říká Zbyněk Grepl a ukazuje na
zarámovaná ocenění.
Podle něj město veřejnosti
zpřístupňuje důležité informace
v tak velkém rozsahu zejména
poslední dvě volební období.
„Nové Město na Moravě je nyní
o světelné roky dál než všechna ostatní města. Občané mají
možnost hledat informace v utříděných 12 kategoriích na webu
města pod záložkou Otevřené
město. A nejsou to nesrozumitelné úřední informace, ve kterých se nikdo nevyzná. Data jsou
zpracována a prezentována tak, aby jim rozuměl
každý,“ dodává.
Na webu města v tuto chvíli můžeme najít takzvaný klikací rozpočet, kde jsou všechny infor-

mace o hospodaření města i jeho příspěvkových
organizací od roku 2013. Lidé mají možnost
nahlédnout i do transparentních účtů, které má
město v několika bankách. Zveřejněny jsou také
všechny smlouvy, a to nad rámec, který ukládá
zákon. Občané mají navíc k dispozici podklady,
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které dostávají zastupitelé před každým jednáním.
Ta jsou přenášena živě na YouTube kanálu města,
a může je tak sledovat každý, kdo má zájem o dění
ve městě a na radnici. „Jestliže chceme, aby lidé
radnici věřili, musíme je otevřeně informovat o
tom, co děláme. Pokud mají lidé v našem městě
žít spokojeně, musíme s nimi také umět diskutovat
o našich plánech," říká starosta Michal Šmarda.
Podle vedoucího IT se zveřejňování informací v minulosti neobešlo bez protestů některých
úředníků, kteří nebyli na podobné praktiky
zvyklí. „Většinou ale šlo o drby, které se šířily
mezi lidmi, jak tomu u novinek bývá. Když jsme
data zveřejnili, ukázalo se, že to žádný problém
nepředstavuje. Dnes už si na to všichni zvykli,“
vzpomíná na začátky Grepl. První vlaštovkou
bylo zveřejnění klikacího rozpočtu pro rok 2013.
V té době šlo o naprostou novinku a nikdo s ničím podobným neměl zkušenosti. Aplikaci proto
museli programovat z velké části sami. Dnes už si
ajťáci „půjčují“ programy a postupy, které fungují ve městech různě po světě. „IT technologie se
pro veřejnou správu stávají naprosto klíčovými.
A nejde už pouze o zveřejňování informací, ale

o poskytování služeb jako takových. V některých
zemích už lidé v podstatě nemusí chodit na úřad,
vše potřebné si zařídí od stolu přes počítač,“ říká
Grepl. V současné době už se prý pilně pracuje na
portálu občana, který by měl lidem umožnit vyřídit
si vše od placení daní po poplatky za popelnice.
„Měli jsme možnost se do tohoto projektu zapojit
a spolupracujeme se státem, který momentálně
tuto aplikaci vyvíjí. Výhodou je, že máme možnost
do ní zakomponovat také městskou agendu. To
znamená, že občan Nového Města v budoucnu
najde vše na jednom místě. Velmi užitečný pro
něj bude například přehled dluhů a nedoplatků.
Jasně uvidí, kde má co zaplatit a na co případně
zapomněl. Ať se jedná o daň z nemovitosti nebo
poplatek za psa,“ vysvětluje Grepl. Státní aplikace
by měla být zcela hotova v polovině tohto roku, ale
vedoucí IT je skeptický. „Termíny u takto velkých
projektů je potřeba brát s rezervou. Vím ale, že na
této věci pracuje intenzivně celá řada lidí, takže
doufám, že se výsledek dostaví a užitek z něj bude
mít novoměstský úřad i občané.“ 
-kb-

Dopravní výluky
V ulicích Nového Města nás v nejbližších
týdnech čekají dopravní výluky.
V rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Školní a na to navazující opravy
komunikací na Vrat. náměstí, ul. Školní a
část ul. Tyršova, dojde k etapizaci uzavírek
komunikací v těchto lokalitách.
1. etapa - od 01.03.2018 - 06.04.2018
uzavřena ul. Školní částečná uzavírka od
kostela sv. Kunhuty po ul. Školní.
2. etapa - od 07.04.2018 - 21.05.2018
uzavřena ul. Školní až po kostel sv. Kunhuty
3. etapa - od 22.05.2018 - 31.05.2018
uzavření Vrat. náměstí, ul. Školní a část ul.
Tyršova před KD. 
-red-

Komunikace je důležitá
Tajemník městského úřadu Petr Hanych redakci
prozradil, jak úřad funguje a co si o jeho provozu
myslí.
Jak by měl vypadat úřad 21. století? Jaké jsou
trendy a jaký na ně máte názor?
Myslím, že by to měl být úřad, kam budou
muset lidé chodit co nejméně. Vše potřebné by
si občané mohli zařídit on-line na dálku. A pokud
na úřad budou muset přesto zamířit, měli by přijít
do příjemného prostředí, kde jim s vyřizováním
jejich záležitostí pomohou příjemní a kvalifikovaní pracovníci.
Snažíte se nějak pracovat na tom, aby byli
úředníci milí a vstřícní?
Myslím, že by to mělo patřit ke standardu. Neškodí to ale zaměstnancům občas připomenout
a k dobré komunikaci s klienty je trochu vést. Jako
zpětná vazba nám dobře funguje dotazník na
spokojenost klientů, kde si anonymně ověřujeme,
jak byli s našimi službami spokojeni. A to bezprostředně poté, co opustí přepážku, nebo jsou
vyhodnocovány reakce na telefonické jednání
zaměstnanců či e-mailovou korespondenci. Výsledky prezentujeme zaměstnancům, ukazujeme
jim srovnání s ostatními úřady a upozorňujeme
na nejčastější chyby.
Jak je na tom tedy úřad v Novém Městě v
porovnání s jinými úřady? Jste dostatečně
vstřícní?
NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2018

Z šetření, které máme
k dispozici, vyplývá, že
se pravidelně objevujeme
v první polovině hodnocených úřadů, což je myslím
dobrý výsledek.
Dělají se pro úředníky nějaká školení na to, jak by měli
s lidmi jednat?
Ano. Nedávno jsme měli
školení, které bylo zaměřené
na písemnou komunikaci
vč. e-mailové komunikace.
Zaměstnanci pracující na
přepážkových agendách mohou absolvovat například školení zaměřená na zvládání krizových
situací, aby byli schopni zvládnout i některé vypjaté momenty jednání.
Co je vlastně základní úlohou městského úřadu?
Základní úlohou MěÚ je, tak jako u řady jiných
úřadů, zajišťování výkonu státní správy. To znamená, že pro stát a za peníze státu vyřizujeme
například agendy matriky, živnostenského úřadu, stavebního úřadu, občanskosprávní a dopravní agendy (tedy veskrze agendy bývalých
okresních úřadů). Druhou základní úlohou je
výkon samosprávných činností. To znamená, že
realizujeme to, o čem rozhodne Zastupitelstvo
nebo Rada města, například investice a správu

majetku města.
Dá se vyjádřit poměrem rozsah státní správy
a samosprávy? Kolik procent vaší činnosti se
odehrává pouze v rámci úřadu a kolik práce
pro vás znamená agenda občanů města?
Výkon státní správy jsou přibližně 2/3 a výkon samosprávných činností je přibližně 1/3.
Podobně je to na všech 205 obcích s rozšířenou
působností.
Co jste v poslední době udělali konkrétního,
abyste zlepšili služby pro občany Nového
Města?
Klíčová je komunikace úřadu s lidmi.
Pokračování na straně 4
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Komunikace je důležitá
Pokračování ze strany 3
Pracujeme na ní dlouhodobě, ať již se jedná
o formu jednotného vizuálního stylu, kterým
se snažíme prezentovat město – jednotné logo,
typové reklamní materiály (jednotný vizuální
styl myslím přispěl k tomu, že město je vnímané
jako celek, je jasné, jaké jsou jeho organizace
a jaké akce pořádá), nebo o formu komunikace
ústní a písemné. Jako forma komunikace se například osvědčil elektronický vyvolávací systém,
kdy má dopředu klient rezervovaný konkrétní čas
a termín na vybrané agendě, nebo aplikace Lepší
místo, díky které mohou lidé upozornit třeba
na zjištěné nedostatky v ulicích města. Nově na
webových stránkách testujeme chatovací okénko
pro řešení jednoduchých dotazů. Kanceláře jsme
vybavili telefony s pamětí, když nás občan telefonicky nezastihne napoprvé, zaměstnanci mu
sami zavolají.
Jak se vám osvědčilo on-line sledování služebních vozidel na stránkách města? K čemu
je to dobré a nestěžují si třeba vaši zaměstnanci
na ztrátu soukromí?
Sledování je anonymní. Občan, který si příslušnou aplikaci na webu otevře, vidí pouze, kde
se pohybuje konkrétní vozidlo, ale samozřejmě
neví, kdo ho řídí. Ztráta soukromí zaměstnance to tedy není a přispívá to k transparentnosti
radnice. V několika případech nám tato služba
pomohla odhalit pár prohřešků, které byly následně pracovněprávně vyřešeny.
Byli jste v posledních letech nuceni nějak
měnit úřední hodiny?
Poslední změnu ve prospěch klientů jsme zavedli od poloviny roku 2016, kdy jsme prodloužili úřední hodiny v pondělí do 18:00. Vedlo nás

k tomu především to, že řada lidí pracuje v institucích, které tak mají podobné úřední hodiny
jako náš úřad, a proto pro ně bylo komplikované
vyřizování věcí na naší radnici. Díky prodloužení
mají možnost stihnout vyřešit si i po práci, co potřebují. Dlouhodobě nabízíme mimo obvyklých
úředních dnů pondělí a středy i čtvrtek.
Proč nejste v úřadu pro občany každý pracovní den? Někde to tak bývá.
Protože nejsme velký úřad a nemáme na
jednotlivých pozicích úplnou zastupitelnost.
Řada zaměstnanců musí jezdit do terénu, na
místní šetření, na školení, za imobilními klienty a tyto činnosti směřujeme převážně do neúředních dnů úterý a pátek. Samozřejmě si klient
může předem třeba telefonicky dohodnout vyřízení své záležitosti i v neúřední dny, a pokud
příslušný zaměstnanec je k dispozici, tak je klient
rovněž odbaven.
Státní správa se modernizuje také na centrální státní úrovni. Jsou změny dobře připravené, nemáte problém s jejich zavedením do
praxe?
Je bohužel častým problémem, že změny jsou
schvalovány s malým časovým předstihem, tudíž
v řadě případů chybí prováděcí předpisy i metodiky ze strany nadřízených orgánů. Je to pak velmi
nepříjemné, neboť klient očekává, že úřady jsou již
na změnu 100% připraveny, ale opak je pravdou.
Například od pololetí je změna v pořizování fotografií pro řidičské průkazy (budou digitalizované
a žádost o ŘP bude občan moci podat bez ohledu
na místní příslušnosti), ale v současnosti ještě není
známo technické řešení a zajištění této změny. Ministerstvo dopravy teprve na něm pracuje. Stejně
tak je od letošního roku účinná změna stavebního

zákona, ale metodiky chybí. Změny samotné jsou
pro občany pozitivní, ale chybí dostatečný čas na
přípravu, proškolení pracovníků.
Jak vypadá spolupráce úřadu s vedením
města?
V této oblasti je vztah úřadu a vedení města
podobný vztahům mezi samosprávnými orgány
a jinými úřady, výhodou samozřejmě je, že můžeme řešit vše potřebné na úřadě bez nutnosti
komunikace na dálku. V oblasti samostatné působnosti je fungování příslušné části úřadu přímo
navázáno na rozhodnutí samosprávných orgánů
města – tedy úřad zajišťuje přípravu a realizaci
například investičních akcí. Samozřejmě to obnáší
přípravu variant technických řešení, hledání dotačních možností, přípravu veřejné zakázky na
dodavatele apod.
Na úřadě jste už řadu let. Jste spokojený s tím,
jak funguje? Jak by měl vypadat třeba za deset
let?
Samozřejmě elektronizace veřejné správy je
důležitá a přispívá k efektivitě veřejné správy
i ke komfortu vyřizování pro klienty. Elektronizace umožňuje i zlepšení dohledu veřejnosti
nad činností úřadů a přispívá i k odstraňování
byrokratických překážek. Nese s sebou však
i rizika spojená s přenosy dat a kybernetickými
útoky na úřady. Tedy je to dobrá cesta, ale má
i svá úskalí. V oblasti státní správy jsou pro nás
limitující změny legislativy s poměrně malým
manévrovacím prostorem, cílem je samozřejmě
kvalitní výkon agend pro stát. V oblasti výkonu
samostatné působnosti města jsou klíčové vize
Rady a Zastupitelstva města. Kvalitní komunikace
mezi všemi je pak vždy klíčem k úspěchu. 
-kb-

Fond rozvoje bydlení v roce 2018
Město Nové Město na Moravě informuje občany
o vyhlášení:
1. výběrového řízení pro poskytování zápůjček
občanům z prostředků Fondu rozvoje bydlení na
opravy a modernizace rodinných a bytových domů
a bytů
2. dotačního programu z Fondu rozvoje bydlení,
který je určen na obnovy barvy fasády a modernizaci
a opravy balkónů a lodžií u bytových a rodinných
domů se zvláštním historickým, kulturním a estetickým významem pro město.
Výběrové řízení pro poskytnutí zápůjček
z prostředků FRB a s nimi „Pravidla pro použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na
území města Nové Město na Moravě“ jsou ode
4

dne 23. února 2018 vyvěšeny na úřední desce
města a současně umístěny i na webových stránkách www.radnice.nmnm.cz. Způsob a podmínky
ručení zůstávají nadále ve stejné výši v porovnání
s rokem 2017. Tzn. zápůjčka částky do 350 tis. Kč
jeden ručitel, nad 350 tis. Kč dva ručitelé. Zájemci
o zápůjčku mohou podávat své žádosti do 26. března 2018. V měsíci dubnu proběhne výběrové řízení
a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které
budou v souladu se schválenými podmínkami
výběrového řízení, budou předloženy ke schválení na zasedání Zastupitelstva města v měsíci
dubnu. Dotační program z Fondu rozvoje bydlení
je na úřední desce města a současně umístěn i na
webových stránkách města.

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti
včetně povinných příloh od 16. března 2018 do
18. května 2018. Finanční prostředky mohou být
použity na způsobilé výdaje hrazené od 13. února 2018.
Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky i o poskytnutí dotace jsou k dispozici na webových
stránkách městského úřadu, podatelně nebo na
finančním odboru měst.
Výše uvedené zápůjčky z prostředků Fondu rozvoje
bydlení a dotace z Fondu rozvoje bydlení mohou
majitelé nemovitostí kombinovat.
Případné další informace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve
III. nadzemním podlaží, tel. 566 598 330. -redNOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2018
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Proč ztrácí Zlatá lyže svůj lesk?
Tradiční novoměstský závod Zlatá lyže byl poslední
dobou spojován se závody Světového poháru v běhu
na lyžích. Ten se v našem městě jel naposledy v roce
2016, kdy jsme si užili skvělý distanční závod.
O roce 2018 se mluvilo jako o nejbližším možném
termínu, kdy bychom si mohli „svěťák“ zopakovat.
Jenže chyba lávky. Světový pohár se letos Novému
Městu vyhnul a Zlatá lyže hostila „pouhé“ mistrovství republiky bez většího zájmu publika. Proč to
tak dopadlo a bude se tu vůbec ještě někdy Světový
pohár konat? O tom jsme hovořili s člověkem, který je s lyžováním v Novém Městě nerozlučně spjat,
s Ladislavem Slonkem.

Co je všechno potřeba na přípravu závodů
Světového poháru?
Světový pohár je organizován Mezinárodní
lyžařskou federací FIS. Je to výběrový závod, to
znamená, že na jeho pořádání nemá nikdo automaticky nárok. Plánuje se čtyři roky před konáním a uchazeči se potvrzují na kongresech FIS,
které jsou po dvou letech. Mezitím jsou takzvané
kalendářní komise, kde se kontroluje stav přípravy
tratí a připravují se smlouvy na televizní přenosy,
na reklamu, PR je u takových závodů opravdu
veliké. Toto všechno musí být hotovo minimálně
rok před závodem.
Proč to letos nedopadlo a museli jsme se obejít bez Světového poháru? Vždyť jsme se o něj
ucházeli už v roce 2016?
Je třeba si uvědomit, že o pořádání závodů se
neuchází Nové Město. Světový pohár přihlašuje
národní lyžařská federace - Svaz lyžařů ČR. Svaz
musí garantovat kvalitu pořadatele, včetně ekonomického krytí, a pověří vybraného národního pořadatele. Důvody, proč to letos nevyšlo, vidím dva.
Před rokem se o pořádání závodu začalo ucházet
Slovinsko, které má nový a velmi moderní areál
v Planici. Je to nádherný areál, se kterým usilují
také o mistrovství světa a jehož součástí je mimochodem i biatlonové závodiště, takže předpokládám, že budou chtít také v budoucnosti Světový
pohár v biatlonu. Od jejich přihlášení jsme tedy
čekali na kalendářní komisi, kde mělo dojít k duelu
mezi Planicí a Novým Městem, ale nedočkali jsme
se. Český lyžařský svaz se totiž odhlásil. Neměl
finanční zajištění.
Jak to? Vždyť dříve se peníze vždy našly a je
to přeci prestižní závod?
Bohužel na Ministerstvu školství a tělovýchovy
panoval chaos kvůli korupční kauze kolem pana
Pelty a náměstkyně ministryně Simony Kratochvílové. Těch zhruba 12 -14 milionů potřebných ke
konání závodů jsme prostě nedostali. Máme ale
naději, že získáme Světový pohár v roce 2020.
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Co tedy může
Nové Město, respektive Sportovní
klub udělat pro to,
aby se tu závody
znovu konaly?
V květnu bude
v Řecku další
kongres FIS, na
kterém se bude
o místě pořádání
Světového poháru
2020 jednat. Český
lyžařský svaz musí
podat přihlášku, to
je první věc. K přihlášce je nutné
společné jednání
ministerstva, Svazu
lyžařů a novoměstského Sportovního klubu. Nejdůležitější je vytvoření ekonomických podmínek
pořádání SP v rámci republiky, krajská a místní
podpora v celé šíři nestačí. Dále nabídnout FIS
formou semináře zkušenosti, např. při výrobě
technického sněhu, jeho rozvážení a hlavně jeho
skladování. Máme i další dlouhodobé zkušenosti.
Jaké to jsou?
Areál se začal budovat od roku 1972. Navazoval
na původní tratě, které startovaly v centru Nového
Města. Postavením SKI hotelu a jeho převedení
pod tělovýchovu jsme situovali nový stadion do
údolí pod SKI hotel a tratě projektovali ve spolupráci s vedením lesů a Lesnickou fakultou v Brně.
Projekt byl i prezentován na mezinárodní lesnické
konferenci v Brně a na Studnicích. Zaujal je soulad
mezi sportovními potřebami a dodržením základní
funkce lesa. Profesor Harlaa z helsinské lesnické
fakulty potom používal projekt jako demonstraci
pro studenty. A to tehdy o nějaké Vysočina Areně
ještě nikdo ani zdaleka nevěděl. Zkušenosti
z Ochozy jsem využil při budování tratí v Lillehammeru, Ramsau a Salt Lake City, hlavně z environmentálního přístupu k tvorbě projektu. Protože
jsem byl ve vedení běžecké komise FIS, na všech
kongresech jsem samo sebou loboval pro Českou
republiku a Nové Město a dařilo se. Všechno jsme
tomu ale v Novém Městě přizpůsobovali a cokoliv
se tu pro lyžování budovalo, muselo se to podřídit společnému cíli, a tím byly závody Světového
poháru. A to musí platit dodnes. Vždyť Vysočina
Arena je areál, kterých je 4 nebo 5 na světě.
Co ale můžeme nabídnout lepšího než nové
moderní areály, jakým je třeba zmiňovaná Planica ve Slovinsku?
Máme perfektní tratě. Ty nové jsou sice pro biatlon a plně se nehodí na běžecké lyžování, ale zkombinovali bychom je se starými běžeckými a bylo

by to ideální. Musíme samozřejmě garantovat,
že závody budou mít takovou kvalitu, na kterou
bylo FIS zvyklé, a nabídnou ještě něco navíc. Při
jednání by měli být přítomni také Novoměšťáci ze
Sportovního klubu a stvrdit to osobním kontaktem. Je velká naděje, že se to podaří, ale musíme
se té příležitosti chopit.
Myslíte, že by se mohlo stát, že Nové Město
skutečně zmizí z hledáčku pořadatelů velkých
lyžařských závodů?
Ano, to hrozí. Podobná věc se už stala celé řadě
vynikajících areálů. I ve sportu bohužel platí, že
sejde z očí, sejde z mysli. O pořádání závodů se
stále uchází někdo nový a dravý.
Letos se v Novém Městě jel jubilejní 80. ročník
Zlaté lyže, ale ten se odehrál prakticky bez většího zájmu veřejnosti, proč?
No to je velká škoda. Ale my jsme prostě neměli
fanouškům co nabídnout. Jelo se tu mistrovství
České republiky, ale bez reprezentantů, protože ti
se připravovali na olympiádu. Je to škoda, protože
novoměstskou Zlatou lyži (ocenění dostane vždy
vítěz závodu na 15 km) má celá řada olympioniků
a velkých hvězd lyžování. Letos tu prostě nikdo
zajímavý nebyl, protože se nejel zajímavý závod.
Jak s popularitou klasického lyžování zamával biatlon? Nemohlo se stát, že si nás pořadatelé závodů prostě zařadili do jiné škatulky?
Myslím, že ne. Biatlon je populární jen v některých zemích a zdaleka ne tolik, jako poslední
dobou u nás. Je to prostě sportovní atraktivní
disciplína jako každá jiná a já ji také tak vnímám.
Myslím, že je naopak dobře, že Nové Město stojí
sportovně na třech nohou. Biatlonu, horských
kolech a klasickém lyžování. Ta třetí noha ale teď
zkrátka trochu kulhá. Jak jsem řekl, téma je jedno.
Je třeba využít té možnosti, kterou nám FIS, zdá
se, dala. Pracovat na ní tvrdě a soustavně. O tom,
že na svěťák máme, nepochybuji.
-kb5
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Otevírání bytů a domů
V poslední době se množí výjezdy hasičů k zabouchnutým nebo zamčeným bytům a domům,
aniž by hrozilo nebezpečí z prodlení. V těchto
případech se může jednat o zneužití hasičských
jednotek. Na Novoměstsku k tomuto typu událostí vyjíždějí vždy dvě hasičské jednotky, jedna
místní z Nového Města na Moravě a zároveň
druhá jednotka z HZS Žďár nad Sázavou. Hasičské jednotky jsou dle zákonů o IZS a O požární
ochraně povinny zasahovat v případech, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení. V těchto případech

je vhodné kontaktovat tísňové linky hasičů 150
nebo 112. V ostatních případech kontaktujte odbornou zámečnickou firmu. Pro občany Nového Města na Moravě a jeho místních částí jsme
schopni zajistit tuto službu. V případě nouze
kontaktujte velitele JSDH Nové Město na Moravě Ing. Ondřeje Nováka na tel. 739 274 877
nebo jeho zástupce Františka Košíka na tel.
604 420 929.


O.N. Hasiči NMnM

Prodej pozemků v Pohledci
Nové Město prodává pozemky na výstavbu rodinných domů v Pohledci. Podrobnosti k prodeji budou
známé až v březnu a přineseme vám je v dubnovém Novoměstsku. Už nyní se nám ale podařilo získat
informace o cenách a velikostech parcel.

Je čas platit daně
Stejně jako předchozí roky se i letos rychle
blíží zákonná lhůta pro podání daňového
přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2017. Termín pro jeho odevzdání v neprodloužené lhůtě je stanoven nejpozději na
úterý 3. dubna 2018. Jde-li o daňový subjekt,
jehož daňové přiznání zpracovává a podává
poradce (daňový poradce, advokát), lhůta se
prodlužuje do 2. července 2018. Podmínkou
je, aby příslušná plná moc udělená poradci
byla uplatněna u správce daně do 3. dubna 2018.
Úřední hodiny Územního pracoviště ve
Žďáru nad Sázavou ve vybraných obcích:
MěÚ Nové Město na Moravě
14. 3. 2018
8:00 – 16:00 hodin
28. 3. 2018
8:00 – 16:00 hodin
Jimramov
21. 3. 2018

1. pozemek parc. č. 335/15 o výměře 672 m2 – minimální kupní cena 601.000 Kč vč. DPH
2. pozemek parc. č. 335/16 o výměře 699 m2 – minimální kupní cena 625.000 Kč vč. DPH
3. pozemek parc. č. 335/17 o výměře 750 m2 – minimální kupní cena 670.000 Kč vč. DPH
4. pozemek parc. č. 335/18 o výměře 704 m2 – minimální kupní cena 629.000 Kč vč. DPH
5. pozemek parc. č. 341/3 o výměře 1 026 m2 – minimální kupní cena 917.000 Kč vč. DPH
6. pozemek parc. č. 341/2 o výměře 843 m2 – minimální kupní cena 753.000 Kč vč. DPH
7. pozemek parc. č. 335/21 o výměře 1 072 m2 – minimální kupní cena 958.000 Kč vč. DPH
8. pozemek parc. č. 335/20 o výměře 826 m2 – minimální kupní cena 738.000 Kč vč. DPH
9. pozemek parc. č. 335/19 o výměře 892 m2 – minimální kupní cena 797. 000 Kč vč. DPH
10. pozemek parc. č. 311/16 o výměře 706 m2 – minimální kupní cena 631.000 Kč vč. DPH
11. pozemek parc. č. 311/15 o výměře 737 m2 – minimální kupní cena 659.000 Kč vč. DPH
12. pozemek parc. č. 311/14 o výměře 856 m2 – minimální kupní cena 765.000 Kč vč. DPH
-red-

Změna v jízdních
řádech

Pozvánka
na přednášku

Na základě oznámení Krajského úřadu Kraje
Vysočina došlo od nového roku k zavedení
nových spojů na lince 840128, 840114, 840108
a 840102, které jezdí jen v pracovních dnech.
Na lince 840128 Nové Město na Moravě - Zubří
byly přidány spoje 17, 18, 19 a 20.
Na lince 840114 Žďár nad Sáz. - Mirošov Moravec - Pikárec byly přidány spoje 11, 16
a prodlouženy stávající spoje 21 a 24.
Na lince 840108 Nové Město na Moravě Fryšava - Sněžné byly přidány spoje 28 a 31.
Na lince 840102 Svratka - Sněžné - Nové Město
na Moravě byly přidány spoje 26 a 27.
-red-

Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3-7 let
aneb Co nepokazit ve výchově
Využijte této mimořádné příležitosti, kdy vám
vynikající lektorka poskytne zajímavé informace
o tom, jak nechybovat ve výchově.
Kdy: 15. 3. 2018 v 16.00 hod.
Kde: Kulturní dům Nové Město na Moravě (velký
sál)
Vstup zdarma
-red-

Více informací z městského úřadu najdete na webu radnice.nmnm.cz
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8:00 – 16:00 hodin

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích
vybírat daně v hotovosti.

Zápis do MŠ
Zápis pro školní rok 2018/2019 se koná
9. května 2018 v době od 9.00 – 16.00,
10. května 2018 v době od 12.00 – 16.00 v MŠ
Drobného 299.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ
potvrzenou pediatrem, 2. rodný list dítěte,
3. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu na území ČR (podle zákona č. 326/1999
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria
pro přijímání dětí je možno zhlédnout a vytisknout na webových stránkách
materskaskola.nmnm.cz nebo vyzvednout
přímo na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských služeb.
Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.
Všechny zájemce zveme i na Den otevřených
dveří:
9. 4. 2018 - Drobného 299
10. 4. 2018 - Žďárská 70
11. 4. 2018 - Pohledec 143
12. 4. 2018 - Slavkovice 98
od 9.30 do 11.00, od 14.30 do 16.00. V uvedenou dobu máte možnost si prohlédnout
zvolenou mateřskou školu a pohrát si se
svými dětmi. 
-red-
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V malé škole mají z dětí radost

V únorovém čísle jsme zevrubně informovali o novoměstských školách. Z organizačních důvodů jsme
museli vynechat ZŠ Nové Město na Moravě, ulice
Malá. Rozhovor s jejím ředitelem Bohuslavem
Žilkou proto přinášíme v tomto čísle.
Čím se vaše škola zabývá? Jak se profiluje?
Naše škola poskytuje základní vzdělávání žákům,
kteří dlouhodobě selhávají ve výchovně vzdělávacím procesu běžných škol. Především se
pak zaměřuje na vzdělávání žáků s mentálním
postižením (lehké a středně těžké). Chceme, aby
i tyto děti ve vzdělávání zažívaly úspěch, a byly tak
pozitivně motivovány do dalšího života. Snažíme
se uplatňováním a působením speciálně pedagogických metod celkově maximálně aktivovat
a rozvíjet schopnosti každého z nich. Naším cílem
je vybavit naše absolventy tak, aby byli připraveni na vstup na odborné učiliště, kde získají
odbornou přípravu, vědomosti a dovednosti po-

třebné k výkonu kvalifikovaného povolání.
Žáky s těžším stupněm
postižení se snažíme vybavit takovými
dovednostmi a návyky,
které jim umožní, aby
se v maximálně možné
míře zapojili do běžného života společnosti.
Přesně pro tyto žáky
budeme od září 2018
zřizovat střední stupeň
vzdělávání - praktickou školu dvouletou, která
v okolí Nového Města chyběla.
Kolik máte v současné době žáků?
Po legislativních změnách nám počet žáků poklesl na 25 žáků. Dlouhodobý průměr se pohybuje
kolem 30 žáků.
Jak vypadá vyučování u vás? Jaké služby nabízíte a pro koho?
Jak už jsem uvedl, orientujeme se na žáky, kteří
z různých důvodů selhávají v běžné ZŠ. Se zařazením žáka do naší školy musí souhlasit rodiče a dále pak je třeba doporučení školského
poradenského zařízení. A jak vypadá vyučování?
Charakteristické je to, že vzdělávání je především
individuálně zaměřené. Individuálním přístupem
za užití škály speciálně pedagogických metod
rozvíjíme každého žáka podle jeho možností.
Ve třídě se pohybuje 6-14 žáků. Pedagog má
tak prostor a čas se každému věnovat. Předmě-

Ze života novoměstských
spolků
Akce včelařů
Klub seniorů

Klub seniorů připravuje na středu 14. března zájezd do Rájce-Jestřebí na výstavu
kamélií a do Brna do Technického muzea,
kde je v současné době kromě stálých expozic
výstava emailérských výrobků. Cena pro členy Klubu je 150 Kč, pro hosty 200 Kč. Jedno
vstupné uhradíme z klubových peněz, druhé
si bude platit každý sám. Zájemci se mohou
hlásit u paní Marie Ptáčkové na telefonním
čísle 775 296 455. Srdečně zveme všechny
zájemce.
Dne 5. 4. 2018 připravujeme zájezd do MDB
na hru Lakomec s B. Polívkou v hlavní roli.
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18. 3. od 9:00 do 12:00 přednáška pro veřejnost
spojená s medovou masáží prováděnou paní
Hiklovovou v KD.
V červnu bude Medobraní (workshop) v arboretu
nebo u včelaře, dle počasí. 25. 8. 8:00-14:00 Novoměstké slavnosti medu na Vratislavově náměstí
v parku. 12.10. -13. 10. Slavnosti medu a vína
2. 11. -10. 11. Výstava vůně medu v Horáckém
muzeu.

Bezpečnost ČR
Přednáška Ivana Gabala v pátek 16. března 2018
od 18:00 v Kulturním domě NMNM, klubovna č.
2, vstupné dobrovolné.

ty máme stejné jako v běžné škole. Větší důraz
klademe na praktické činnosti, které jsou velmi
důležité pro budoucí pracovní uplatnění.
Jak spolupracujete s Novým Městem?
Naším zřizovatelem je Kraj Vysočina. Od města
NMNM si pronajímáme budovu a školní zahradu. Zapojujeme se do různých aktivit, které
město pořádá - např. Nova Civitas, jsme zapojeni
v MAP a podobně. Naše spolupráce je myslím
velmi dobrá a stále se zlepšuje.
Jak byste ohodnotil poslední roky? Byly pro
vás úspěšné?
Práce s dětmi je vidět až za delší čas. Máme radost
ze všech našich absolventů, kteří se navzdory
svému handicapu úspěšně vyučí a zapojí do
pracovního procesu. Naštěstí jich je většina
a ohlasy jejich rodičů jsou v naprosté většině
také pozitivní. Z tohoto úhlu pohledu můžu
říct, že poslední roky byly úspěšné. Jen nás mrzí
mediální kampaň a trendy, které jsou zaměřené
proti našemu typu škol. A je nám líto, že ne každé dlouhodobě selhávající dítě využije možnost
vzdělávat se u nás. V průběhu let se nám podařilo
vybavit školu širokým spektrem didaktických
a metodických pomůcek. Každá třída je vybavena
interaktivní tabulí, máme k dispozici sadu iPadů. Máme velmi dobře vybavenou dílnu a cvičný
byt. Daří se nám tyto pomůcky obnovovat. Mezi
úspěchy mohu zařadit i sportovní výkony našich
žáků na soutěžích žáků s mentálním postižením.
Z krajského kola občas postupují do kola národního a i zde bodují.
-kb-

Vzpomínky
...Jak těžko se s vámi
loučilo, jak smutně se
bez vás žije. Tak pilné
jste měli ruce, tak dobrá
jste měli srdce.
Dne 27. února 2018
uplynulo 8 let, co nás
navždy opustila naše
drahá a milovaná maminka, babička a prababička
paní Anežka Růžičková z Vlachovic.

Dne 6. března 2018
uplyne 17 let, co nás
navždy opustil náš
drahý a milovaný tatínek, dědeček a pradědeček pan František
Růžička z Vlachovic.
S láskou vzpomíná
dcera Jana s rodinou.

7

SPORT

Zimní jízda Vrchoviny
Prozatím stoprocentní jsou v přípravě na jarní část
sezony novoměstští fotbalisté.
V polovině února měli za sebou tři přípravná
utkání, ve kterých své soupeře přehráli. V prvním
zápase porazili 2:1 jihlavskou juniorku. Trefili se
Kamil Skalník a Lukáš Wolker. „Utkání splnilo
především kondiční charakter. Měli jsme dobrý
začátek a konec zápasu, mezitím pochopitelně
spoustu hluchých míst. Vzadu dominoval Lukáš
Smetana a z ofenzivních hráčů byl nejaktivnější

Michal Skalník,“ zhodnoti lzápas domácí trenér
Richard Zeman. Ve druhém utkání pak fotbalisté
rozstříleli Novou Ves 6:1. Hned dvakrát se trefili
Petr Ošmera a Michal Dočekal, síť dále rozvlnili
Vojtěch Dobrovolný a Michal Skalník. S prozatím
nejtěžším soupeřem poměřili své síly na hřišti
třetiligové Líšně, která přezimovala na 5. místě
MSFL. Jediný gól utkání vstřelil už v 5. minutě
Michal Dočekal, který postupoval sám na bránu
po kolmé přihrávce Kamila Skalníka a nekompro-

misně prostřelil brankáře. „Všichni hráči zápas
poctivě odmakali a střed pole zkušeně ohlídali
Kamil Skalník s Lukášem Wolkrem,“ pochválil
své svěřence Zeman.V únoru novoměstští fotbalisté dále nastoupili proti týmům z 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.
-mah-

Vítězné představení výškařů
V úterý 6. února se v Kolíně uskutečnil Středoškolský skokanský pohár.
Do soutěže zasáhlo také novoměstské družstvo.
To ve složení Anna Šanderová, Ivana Koktavá,
Matyáš Ammer a Martin Filip předčilo všechny
své soupeře a soutěž s celkovým součtem 647
cm vyhrálo. Šlo přitom o překvapení dne. Z výkonů vyniká vyrovnaný oddílový rekord žen, kdy
Anna Šanderová zdolala 159 cm. Ivana Koktavá

pak přidala 153 cm, Martin Filip přeskočil laťku ve výše 165 cm a Matyáš
Ammersi přispal výkon ještě o 5 cm
lepší, čímž si vytvořil osobní rekord.
V Kolíně se opět ukázalo, že studenti
novoměstského sportovního gymnázia
mají šanci a využívají ji prosadit se na
výsluní.

-hub-, -mah-

Druhé místo na zasněženém
hřišti

Novoměstský klub RC Titáni má za sebou úspěšnou
premiéru ve sněžném ragby, jehož turnaj se
v polovině února uskutečnil ve Sportovním areálu
Harrachov.

Na 2. ročníku akce Snow rugby Harrachov se
představilo 6 mužských a 6 ženských týmů. Dvě
hřiště přitom byla zasazena v těsné blízkosti sjezdovek a běžkařských tratí a jak to na horách bývá,
byla pokryta vrstvou sněhu. Jednotlivé zápasy
se hrály na 2x5 minut a na každé straně hřiště
nastoupilo 5 hráčů. Po urputných bojích nakonec Titáni získali 2. místo, kdy ve finále podlehli
týmu z Liberce. Zimnímu vystoupení předcházela
nejen řádná příprava, která zahrnovala například
otužování, ale jde také o vítanou součást zimního
ladění sil na nadcházející sezonu v sedmičkovém
ragby. 
-mah-

V Novém Městě si mohou zájemci zacvičit
tradiční korejské bojové umění taekwon-do.
Novou sezonu tu zahajuje škola Ge-Baek
Hosin Sool. Tréninky probíhají každé pondělí
a středu od 19:00 hod. v prostorách novoměstského gymnázia. Přihlásit se je možné po celý
rok a výbavu včetně chráničů obdržíte zdarma. Škola je vedena pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga a při tréninku je
kladen důraz na originální hodnoty bojových
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Více informací je možné
získat na www.tkd.cz. 
-mah-

na tratích od 50 m do 1 km a výkony mnohých
z nich jsou příslibem pro budoucnost českého
lyžování. V nejstarší chlapecké kategorii ročník
2006 – 2007 zvítězil na trati 1 km Oliver Harvey
z Nového Města, v kategorii dívek ročník 2006 –
2007 nenašla na trati 500 m přemožitelku rovněž
domácí účastnice Lucie Crháková.
-mah-

Více informací ze najdete
na webu noviny.nmnm.
cz. Budeme rádi i za vaše
tipy a náměty. Posílat je
můžete na emailovou adresu
zpravodaj@nmnm.cz.

Párkové závody
V neděli 8. února se ve Vysočina Areně uskutečnily
tradiční Dětské párkové závody v běhu na lyžích.
Zúčastnilo se jich 200 dětí ve věku od 2 do 11
let. Nejmladším účastníkem se stal Tomáš Anděl
ze Žďáru nad Sázavou, kterému nebyly ani dva
roky. Patřil mu tak zasloužený dort, který coby
nejmladší účastník převzal v cíli závodu na 50
metrů. Děti závodily podle věkových kategorií
8

Tréninky
taekwon-da
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Úspěchy reprezentantů SK NMNM na Zimní
olympiádě dětí a mládeže
Ve dnech 28. ledna až 2. února se v Pardubickém
kraji uskutečnily Hry VIII. zimní olympiády dětí a
mládeže České republiky.
O medaile se bojovalo v 11 sportovních soutěžích. Šlo o alpské lyžování, běžecké lyžování, lední
hokej, skicross, snowboarding, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh a
doplňkové sporty - taneční soutěž a šachy. Ze SK
Nové Město na Moravě se do nominace za Kraj Vysočina dostalo celkem 17 sportovců, kteří nastoupili v běžeckém lyžování a biatlonu. Hned první
olympijský den vybojovala Lucie Crháková zlatou
medaili v lyžařském závodě mladších žákyň na 2

km volnou technikou. Medailovou sbírku rozšířila
druhý den o stříbrnou medaili v závodě klasickou
technikou. Pro bronzovou medaili si doběhla v závodě na 2 km klasickou technikou v kategorii starších žákyň Patricie Srnská. Velká škoda, že Patricie zlomila lyži při závodě volnou technikou, a tím
pádem nedokončila závod, kde mohla bojovat o
stupně vítězů. Pochvalu si zaslouží i další umístění
našich závodníků, kteří se objevili na startu běžeckých soutěží. Jedná se o 8. a 10. místo Petra Michuta, 11. místo Amálky Slonkové, 12. a 14. místo
Olivera Harvee, 14. místo Veroniky Střešňákové ,
16. místo Vítka Fouska a 23. místo Jana Košetické-

ho. Ve výborném světle se předvedly také biatlonové naděje SK NMNM, když dokázaly vybojovat
celkem osm medailí. Nejlepším z biatlonistů byl
ve starších žácích Michal Zaoral, který vybojoval
dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Na stejnou
bilanci cenných kovů dosáhla i Kamila Orálková
v barvách Pardubického kraje. Na stupně vítězů
dále dosáhli Vladimír Kocmánek a Jonáš Kabrda, kteří byli spolu s Michalem Zaoralem členy
vítězné štafety. Závodníci svými výkony pomohli
k celkovému 3. místu Kraje Vysočina v hodnocení
všech krajů. Ivana Fousková, Michaela Buchtová,
-mah-

Novoměstští střelci bodovali
V sobotu 20. ledna se v Třešti uskutečnil Krajský
přebor ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní.
Závodu se zúčastnila desítka střelců z Nového
Města. Dařilo se jim jak v puškových, tak pistolových disciplínách. Největšího úspěchu dosáhla v disciplíně „Vzduchová puška 40 ran vstoje“
Radka Havelková, která si vystřílela 2. místo. Ve
stejné kategorii skončili na 6. místě Petr Dufek
ml. a hned za ním Leona Librová.V puškařských
disciplínách měli naši střelci zastoupení i mezi
nejmladšími závodníky. V disciplíně „Vzduchová
puška 30 ran vleže kategorie do 12 let“ vybojoval 5.

Halové atletické závody
V sobotu 20. ledna se na pražském Strahově uskutečnily závody krajského přeboru v halové atletice.
A naši atleti se v konkurenci dalších oddílů rozhodně neztratili. Domů si přivezli 26 medailí
a v krajském hodnocení obsadili 2. místo. Za
zmínku stojí výkony Tomáše Nejedlého v běhu
na 200 m za 24,46, na stejné trati zaběhly Natálie
Zdražilová 28,16 a Vendula Šírová 28,34. Tomáš
Nejedlý se vytáhl také v běhu na 400 m, který
dokončil v čase 52,85, z dívek byla ve stejném
závodě nejrychlejší Patricie Šaclová 64,96. Závod na 800 m se vydařil Martinu Koutníkovi,

který finišoval v čase 2:04,73. Trať 1500 m prolétl
v čase 4:06,35 Karel Kulíšek. Ve skoku do výšky
předvedli shodný výkon 166 cm Matyáš Ammer
a Martin Filip, v soutěži dívek si Anna Šanderová připsala 151 cm a Ivana Koktavá 148 cm. Ve
skoku do dálky předvedla Anna Šanderová 488
cm a Eliška Forchtsamová 479 cm. Ta v trojskoku
dolétla do vzdálenosti 10,15 m. Ve skoku o tyči
se dařilo Vendule Šírové, která zdolala laťku ve
výše 325 cm. V hodu koulí patřila k nejlepším
Ivana Koktavá.
-hub-,-mah-

Místo Petr Havlíček a v kategorii do 14 let připadlo
11. místo Filipu Lukešovi. V disciplíně „Vzduchová
pistole 40 ran“ patřilo 3. místo Evě Pelikánové
a na 4. místě skončil Jan Dufek. V juniorské a
mužské kategorii disciplíny „Vzduchová pistole
60 ran muži“ si 6. místo vystřílel Pavel Poul, místo
za ním skončil Jiří Zach a první desítku uzavíral
Petr Dufek st. Touto cestou chceme poděkovat
všem střelcům za dosažené výsledky a reprezentaci
klubu i města, bez jehož podpory bychom nemohli
obnovit vybavení, a tím zlepšit podmínky k dosažení co nejlepších výsledků. Milan Marek, -mah-

Vydařená sezona
Jiřího Ročárka
Novoměstský lyžař Jiří Ročárek se zabydlel
v širší špičce světových dálkových běžců na
lyžích. Na Jizerské padesátce obsadil vytrvalec
ze stáje Vltava Fund Craft 24. místo a šlo o
druhý nejlepší výsledek českého závodníka
v 51. ročníku tohoto podniku. V předchozím závodě, který vedl z Toblachu do Cortiny
d'Ampezzo, si pak připsal 20. místo. V průběžném pořadí seriálu Ski Classics mu patří
s 219 body výborné 29. místo. 
-mah-

Florbalisté vyhlížejí lepší výsledky
Po volném lednu odehrál mužský tým florbalistů
v únoru dva zápasy. V prvním utkání narazil na
vedoucí tým soutěže Spartak Třebíč. Byť byl favoritovi rovnocenným soupeřem, nakonec těsně
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prohrál 7:5. V druhém měření sil již pak jasně prohrál s mužstvem Snipers Třebíč. Dorostenecký tým
nastoupil k poslednímu utkání ještě před Vánoci.
Připsal si přitom dvě porážky od soupeřů z Pardu-

bic a Jindřichova Hradce. V Orelské lize naopak
dominovali a na posledním turnaji vyhráli všech
šest utkání. Starší žáci se zvedají. tři jeho nejlepší
hráči zahrají závěr ligy na hostování ve Žďáře -tm9

SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

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.
Anna a Josef Dvořákovi – obrazy (do 11. března) 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) Inspirací umělcům se stal benátský
karneval.
Photographia natura 2017 (do 25. března) Výstava
fotografií soutěže pořádané Muzeem Vysočiny
Jihlava.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 8. 3. 2018 v 16:00
Happening Pamatuj! – Vzpomínková akce připomínající 8. březen 1944.
V parku před Horáckou galerií vystoupí sbory
Novocantus a Naenia a žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy.
sobota 10. 3. 2018 v 17:00
Koncert „Děkujeme“ u příležitosti pořízení nového
klavíru umístěného v podkroví Horácké galerie. Vystoupí sbor Novocantus a žáci ZUŠ Jana
Štursy.
sobota 24. 3. 2018
Klavírní recitál s japonskou klavíristkou Yukiko
Sawa
úterý 22. března 2018 v 17:00
Vernisáž výstavy Zdeňka Šplíchala – Vědomí
(ne)skutečnosti

11. 3. 1773 narodil se ve Vyškově Leopold Pausa
děkan v N.M., historiograf, kronikář, 245. výročí
narození (zemřel 21. 1. 1843 v NM)
14. 3. 1753 narodil se v Senici Michal Blažek
evangelický kněz, superintendant, spisovatel,
překladatel, 265. výročí narození
25. 3. 1983 zemřel v Hradci Králové Josef Šín
příslušník zahraniční armády v Anglii, drezurní
jezdec, 35. výročí úmrtí

Městské lázně

8. 3. Mezinárodní den žen - přijďte si udělat
hezký den! Ženy 10% sleva - solárium, masáže. 17:30 Být krásná a šťastná – speciální
cvičící program pro ženy
10. 3. , 31. 3. Noční lázně - otevřeno do
půlnoci, peelingové rituály
10. 3. Skákací sobota 10:00 - 14:00 zábavní
program v bazénu
16. 3. Sanitární den - otevřeno od 14:00
20. 3. První jarní den - jarní lázně v zelené,
10% sleva na solárium
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Stomatologická pohotovost
3. 3. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303,
566 536 712
4. 3. MDDr. Zuzana Voráčková, Vratislavovo nám.
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
10. 3. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
11. 3. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
17. 3. MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, Nové Město
na Moravě, 566 618 060
18. 3. MDDr. Lenka Filipová, Žďárská 73, Nové Město
na Moravě, 566 618 060
24. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
25. 3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
30. 3. MUDr. Eva Brázdilová, Osová Bitýška 303,
566 536 712
31. 3. MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou, 566 690 130

MC Lístek
13. 3. úterý - Logohrátky pro děti od 9.30 hod.,
vstupné 50 Kč
Pondělky - s různorodým programem od 9.30
hod., vstupné 50 Kč
5. 3. Tvoříme se Zorkou
12. 3. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada Bittnerová
19. 3. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
26. 3. Hrajeme si se Zorkou, vede Zora Janebová
Úterky - otevřené herny s volným programem od
9.00 hod., vstupné 20 Kč
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným programem, vede Martina Vejpustková, Jarka Nováková
Středy - 7.,14., 21., 28., vede Jarka Nováková od
8.30 - 10.00 hod.
Čtvrtky - 1., 8., 15., 22., 29, vede Martina Vejpustková
1. skupina: pro děti od 4 - 18 měsíců, začátek
v 8.30 hod.
2. skupina: pro děti od 18 - 36 měsíců, začátek
10.00 hod.

Z matriky
narozené děti
16. 1.Lucie Ondráčková
19. 1.Richard Ondráček
20. 1.Natálie Merunková
21. 1.Ondřej Rusňák
23. 1.Jitka Hronová
31. 1.Klaudie Pejchlová
31. 1.Viktorie Benešová
2. 2.Gideon Formánek
6. 2.Natálie Nedvědová
8. 2.Julie Michalová
10. 2.Daniel Bielák
jubilanti
1. 3.Miloš Sáblík
7. 3.Josef Kopáček
8. 3.František Zelený
11. 3.Zdeňka Jindrová
12.3.Božena Švehláková
12. 3.Marie Janů
19. 3.Bohumil Bukáček
20. 3.Františka Neumannová
28. 3.Ivan Bulla
31. 3.Emil Kovář
31. 3.Vladislav Palát
31. 3.Helena Zrůstková
manželství
3. 1.Šárka Dostálová, Luboš Chaloupka
2. 2.Jana Plevová, Pavel Kvíčala

88
89
89
88
88
89
75
80
75
91
89
86

úmrtí
18. 1.Bohuslav Navrátil (Nové Město 1930)
2. 2.Stanislav Trojan (Nové Město 1946)
6. 2.Jan Trojan (Nové Město 1941)
9. 2.Josef Janček (Nové Město 1927)
10. 2.Ludmila Kozáková (Pohledec1929)
12. 2.Jan Plhal (Nové Město 1933)
14. 2.Jaroslav Šmol (Nové Město 1931)

Klub seniorů
5. 3. S čím vám můžeme pomoci – zkušenosti
z Občanské poradny NMNM.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
14. 3. Zájezd : Rájec-Jestřebí – výstava kamélií,
Brno – Technické muzeum. Odjezd v 7.15 od
nádraží, zastávky u KD a Jednoty. Cena bez
vstupného 150 Kč člen Klubu seniorů, 200 Kč
host. Přihlášky pouze na akcích Klubu seniorů.
19. 3. Bowling 14 – 16 hod. Penzion Vrchovina.
26. 3. Volná zábava, povídání u čaje i kávy.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
Členům Klubu seniorů – do konce března
je nutné zaplatit členské příspěvky.
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SERVIS
Minibazar

Poděkování

Rád pomohu seniorům - s nákupy, úklidem atd.
Cena dohodou. Tel.: 777 037 012
Koupíme k vlastnímu bydlení menší byt na ulici
Budovatelů v NMnM. Prosím nabídněte. RK nevolat. Tel.: 604 721 347 Koupím garážová vrata
- dvoukřídlá. Rozměry: výška 200 cm, šířka min.
220 cm. Tel.: 603 508 130 Vyměním byt 2+1 v OV
na ul. Mendlova za 3+1 či větší. Pouze v NMnM.
BEZ realitky!Tel: 605 886 046 Koupím garáž
v NMnM. Tel.:720 380 366 Pronájem cihlového bytu 1+1. Ulice Drobného v NMNM. Tel:605
564 996 Rodina 2+2 hledá ubytování v soukromí
v době konání SP v biatlonu 19. - 23. prosince 2018. Požadujeme vlastní soc. zařízení, možno
i se snídaní, není podmínkou. Tel.: 606 866 537
Prodám bezvadně zateplenou psí boudu pro
pejska do 25 kg. Velmi levně. Tel.: 724 972 572
Hledám paní na úklid, 1x týdně, vhodné i pro
aktivní seniorku. Jedná se o chatu na Třech

Studních u osady Yukon. Odměna dohodou.
Tel.: 774 100 430 Vyměním 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 Nabízím své
skromné služby v NMNM a blízkém okolí. Tříleté revize OPZ a roční prohlídky plyn. spotřebičů
(Karma, Mora) dle vyhl. č. 85/1978 a TPG 800 03
čl. 5. 8. 1. Ing. Miroslav Juránek, tel.: 720 102 469
Koupíme pozemek, domeček nebo byt v Novém
Městě a okolí. Tel.:739 333 981 Hledám pronájem 1+1 nebo 2+1 v Novém Městě na Moravě,
možno ihned.Tel.: 604 270 436 Pronajmu byt
2+KK částečně vybavený s vlastním plynovým
topením. Náklady na energie minimální. V klidné
části NMNM. Tel.: 604 423 009 Výkup starého
peří a nedraného peří. Tel: 720 543 953

Vzpomínka

Vzpomínka
Očím jsi odešla, v srdcích zůstáváš.

„Byl to velikán žijící
skromným životem, tichý, mnohdy neviditelný,
ale jeho přítomnost bylo
to, co nás všechny dělalo
silnými. Byl nám natolik vším, že na člověka
jako on se nezapomíná.
Bolest v našich srdcích

Dne 26. března uplyne
již 10 let od úmrtí paní
Olgy Ptáčkové z Nového
Města na Moravě. S láskou a úctou stále vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínka

nikdy neuhasne.“
31. března si všichni společně připomeneme rok
ode dne, kdy od nás bez jediného slůvka rozloučení odešel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Novotný.
S láskou a úctou vzpomínají všichni, kdo ho
milovali.

Dne 14. března uplyne
25 let od náhlého úmrtí naší milované dcery
a sestry paní Sylvie
Nyklové, roz. Citnarové.
Stále vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
maminka s manželem
a sestry Marcela a Alice

Vzpomínka
Vím, že žiji dál v srdcích
těch, kteří mě milovali.
Dne 7. března by náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček
a bratr pan Jaromír
Doležal oslavil 75. narozeniny. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi. Moc
nám scházíš!
Manželka Helena, dcera Šárka, synové Jaromír
a Petr, vnoučata Lucie, Jakub, Michal, Filip, Diana, Vendila a Kristýna, pravnoučata Sebík, Tobík
a Bellinka, bratr Zdeněk
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s rodinami.

Vzpomínka
Dne 2. března uplynulo
25 let od náhlého a nečekaného skonu paní Olgy
Kopáčkové. Děkujeme všem, kdo jí spolu
s námi věnují tichou
vzpomínku. S láskou
a vděčností stále vzpomínají syn Pavel s rodinou
a bratr Oto s rodinou.

Děkuji všem, kteří se přišli dne 26. 1. 2018
naposledy rozloučit s mým manželem Bohuslavem Navrátilem. Děkuji též za květinové
dary a projevenou soustrast. Dík patří též personálu z oddělení následné péče novoměstské
nemocnice za laskavý přístup k nemocnému.
Manželka Marie

Dubnové Novoměstsko
má uzávěrku 15. 3. Své
náměty posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz
Vzpomínka
Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na
ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
28. března uplyne rok, kdy nás navždy opustila
paní Marie Štejdířová, naše drahá maminka, babička a prababička. Za tichou vzpomínku děkují
dcera Sylva s rodinou.

Vzpomínka
Dne 9. února by oslavil
74. narozeniny náš tatínek pan František Žák
ze Zubří. Věnujte mu
prosím malou vzpomínku.
S láskou v srdci vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Kytičku na hrob
pokládáme, je
v ní skrytý vroucí
dík. S láskou stále
vzpomínáme, bylo
krásné s Vámi žít.
Dne 11. března uplyne 9 let od úmrtí naší maminky paní Marie Sládkové a dne 17. března uplyne 20 let od úmrtí našeho tatínka, pana dentisty
Josefa Sládka. Kdo jste je znali, věnujte jim s námi
tichou vzpomínku. Děti s rodinami
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KULTURA

Archa světel a stínů
11. 3. má od 18:00 v Novém Městě
na Moravě moravskou premiéru
film novoměstského rodáka Jana
Svatoše.
Své filmy natáčíte ve dvou s manželkou. Proč?
Romi je skvělá kameramanka, můžeme se na
sebe spolehnout, což je velmi důležité. Jsme
také velmi mobilní, v dokumentaristice na vás
záběry nikdy nečekají, musíte se vždy přizpůsobovat dané situaci, což se rozhodně dělá lépe
ve dvou než v celém štábu. Nevýhoda spočívá
v tom, že bychom měli oddělovat profesní věci
od rodinných, což se ne vždy úplně daří… A v neposlední řadě je určitou výhodou i ekonomická
stránka věci. Dvoučlenný štáb je úsporný.
Váš nový film Archa světel a stínů navazuje na
snímek Africa Obscura z roku 2011. I tentokrát
se vydáme do Afriky po stopách Martina a Osy
Johnsonových?
To úplně ne. Ve stopách tohoto manželského
páru, který na začátku 20. století točil a fotil
divokou přírodu v Africe, jsme šli v minulém filmu, kde jsem se snažil například najít místo, kde
stála jejich temná komora, což se nám podařilo.
Tentokrát spíš mapujeme jejich odkaz. Natáčeli
jsme proto nejen v Africe, ale také ve Spojených
státech.
Na co jste během natáčení přišli?
Procházení archivů byla nesmírná mravenčí
práce. Zjistil jsem, že Johnsonovi byli velmi
prozíraví. Natočili tisíce metrů filmového pásu
a už tehdy o tom uvažovali jako o odkazu budoucím generacím. Dnes je to opravdu nesmírně

cenný dokumentární
materiál. Ve filmu
jsou tedy jak tyto archivy, tak i aktuální
záběry. Natáčeli jsme
např. se strážci národních parků, kteří
ochraňují vymírající
populaci nosorožců nebo v knihovně
amerického Kongresu. Zjistili jsme, že
odkaz manželů Johnsonových je stále aktuální.
V čem například?
Vždyť žili před 100 lety?
V jejich době nejezdil do Afriky nikdo za turistikou nebo kvůli fotografování zvířat. Jezdilo se
tam střílet. Oni ale tušili, že Afriku brzy čekají velké změny a pokusili se její krásu uchovat
alespoň ve filmu. Ničivou sílu člověka znali moc
dobře ze své vlastní země. Martin byl malý kluk,
když z amerických prérií zmizela milionová stáda
bizonů. A divoká africká příroda mizela stejně
rychle. A v čem jsou moderní? My jím říkáme
„rebelové z Kansasu“. Poznali se v pátek, v neděli
měli svatbu, a protože Ose bylo 16, tak museli
utéci před rozzuřenými rodiči – otec Osy chtěl
Martina dokonce zastřelit…
Jak se jim podařil jejich cíl - uchovat kouzlo africké divočiny pro další generace?Tedy alespoň
ve filmu?
V tom byli úspěšní. Záběry jsou sice černobí-

lé, ale nesmírně kvalitní. To koneckonců uvidí
diváci v kinech. Když jsme v ČR nebo v v Evropě
ukazovali jeho fotky, málokdo jim hádal takový
věk. Bohužel je to opravdu pohled do dávné
minulosti. To, co Johnsonovi natáčeli, je už
nenávratně pryč. Některé domorodé tradice nebo
tisícihlavá stáda slonů už dnes v Africe nejsou.
V podstatě se snažíme ochránit pouhé zbytky
toho, co viděli oni.
Jaké poučení váš film přinesl vám?
Naučil mě trpělivosti. Že filmovat s nadšením
znamená obětovat hodně času a energie, kterou
člověk začne sklízet třeba až za pár let. Potěšil
mne proto i slavný režisér Werner Herzog, který
mi pomáhal s dramaturgií, když náš film označil
za dokumentární rekviem.
-kb-

PAMATUJ! 2018
Vzpomínka na české oběti holocaustu se uskuteční
8. 3. od 16:00 před Horáckou galerií.
Poprvé před šesti lety zveřejnil vokální soubor
Geshem, v čele se sbormistrem Markem Šlechtou, výzvu k uspořádání happeningu PAMATUJ!
Tehdy ji vyslyšelo více než 50 pěveckých souborů
z různých míst ČR. 8. března 2013 tak poprvé ve
stejný čas zněly hebrejské a české texty 3 písní
(Hatikva, Šema Jisra´el a Kde domov můj), jež
měli podle dochovaných svědectví na rtech mnozí
z 3792 vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora
v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau, když
šli v noci z 8. 3. na 9. 3. 1944 na smrt do plynových
komor. Následně bylo 10. až 12. července téhož
roku v průběhu dvou nocí stejným způsobem
zavražděno 6500 mužů, žen a dětí. Celkový počet
obětí této hromadné vraždy tzv. Terezínského
rodinného tábora přesáhl množství 10 000 lidí.
12

Došlo tak k největší masové vraždě československých občanů: nevinných mužů, žen a dětí,
kteří se provinili tím, že se narodili jako Židé.
V následujících letech se vždy 8. března konal
happening PAMATUJ! na desítkách míst po celé
ČR: na náměstích, školách, v kavárnách a kostelích a počet pěveckých souborů zapojených do
této akce se více než zdvojnásobil. Loni poprvé
se do této vzpomínkové akce zapojilo i Nové
Město na Moravě. Dovolte, abychom vás i tento
rok pozvali k účasti na této vzpomínkové akci.
Zamysleme se 8. března od 16:00 společně při
této vzpomínce nad našimi současnými životními
prioritami v kontextu událostí největšího masového zabíjení v koncentračních táborech, mezi
kterými má Osvětim-Březinka mrazivé prvenství.
Zájmem občanské společnosti by mělo být připomínat tyto události všem generacím a vyjádřením

zármutku nad zbytečnou ztrátou životů občanů
naší země projevit v duchu altruismu, humanismu, důvěry a empatie víru, že se naše mlčení už
nikdy nestane osudným jako v minulosti! -red-
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„Děkujeme!“
Zveme vás na koncert u příležitosti uvedení nového
klavíru do Horácké galerie.
Minulý rok vyvrcholila potřeba zajistit do
výstavních prostor Horácké galerie nový klavír,
který by lépe odpovídal technickým a hudebním
požadavkům na dokonalejší interpretaci hudebních děl. Náš pěvecký sbor se rozhodl být
v této záležitosti aktivní a převzal záštitu nad
sbírkou, která by vedla k zakoupení tohoto nástroje. Bylo vybráno koncertní křídlo značky
C. Bechstein – model T186 v ceně 609 000 Kč.
V minulých měsících jsme nejenom my, ale i další
nadšenci této akce oslovili řadu společností, jedinců a firem, včetně města Nového Města na
Moravě, a poprosili jsme je o finanční pomoc
tomuto záměru. Velkou satisfakcí pro nás všechny je fakt, že 5. února byl nový klavír do Horácké

galerie instalován.
Upřímně děkujeme všem laskavým
dárcům, kteří přispěli na zakoupení
tohoto výjimečného
nástroje. Velice si
vaší podpory vážíme.
Zveme všechny na slavnostní
inaugurační koncert
„Děkujeme!”, který
proběhne 10. března v 17:00 hodin
v podkroví Horácké
galerie. V programu vystoupí mužský pěvecký
sbor Novocantus, nejlepší současní, ale i bývalí
studenti ZUŠ Jana Štursy a další profesionální

Největší perokresba Karla
Němce se vrátila do Nového
Města
Obraz Raubíři v lese visí v Galerii Sokolíček. K vidění bude při otevření zdejší kavárny.
„Je to největší dochovaná věc tohoto druhu,
kterou Němec kdy namaloval,“ říká Dan Sokolíček a ukazuje na velkou kolorovanou perokresbu
visící na chodbě před v stupem do nové kavárny
v domě U Salvátora. Obraz namaloval novoměstský umělec v roce 1948. Námět skupiny
raubířů, které sledujeme při procházce v lese,
zpracoval Němec několikrát. „Vím o jednom
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menším obraze, který se jmenuje Les s raubíři,
a ten je v soukromých rukách v Novém Městě.
Tento má formát 120 x 160 a byl považován za
ztracený a úplně náhodou jsem ho objevil v galerii
na moravském Slovácku,“ říká Sokolíček. Podle
neověřených informací maloval Němec tyto obrazy pro rodinu. Obraz si bude moci prohlédnout
každý, kdo přijde na kávu do nové kavárny, která
by měla být v domě U Salvátora otevřena po Velikonocích. 
-kb-

hudebníci.
 MUDr. Václav Peňáz, předseda pěveckého

sboru Novocantus

Koncert
ATMO + Sebastian
V kulturním domě 9. 3. od
19.00 hod.
Jaro v muzeu

Až do 4. března máte možnost navštívit
úspěšnou výstavu Století na lyžích.
Od 8. března do 8. dubna představí paní
Drahoslava Horká z Pohledce výběr ze své
sbírky 1600 kraslic. Při zdobení používá
přes 90 technik, tradiční i zcela novodobé.
Zveme na zahájení výstavy 8. 3. v 16:00, kde
vás autorka seznámí s různými technikami
a můžete si sami vyzkoušet například vyškrabávání nebo quilling. Paní Horká povede také
výtvarnou dílnu na Velikonočním jarmarku
29. března.
Od dubna do května bude výstavní sál patřit
grafikám a heraldice novoměstského rodáka
Jaroslava Petra. 17. května slavnostně otevíráme novou expozici věnovanou Karlu Němcovi
a současně zpřístupníme krásné prostory půdy
muzea, které zaplní práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ na téma díla tohoto všestranného umělce. V sále vystavíme obrazy z našeho
depozitáře i zapůjčené od sběratelů. Karla
Němce představíme ale také jako řezbáře,
sběratele nebo designéra. V létě se můžete
těšit na výstavu lidových hraček ze sbírek
Marty Kovaříkové ze Svratky. 
HM
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Zmizelé Nové Město

Díváte-li se na úvodní obrázek této dvoustrany,
prožíváte možná malé déjà vu. Ano, tu kresbu jste
už viděli. A jsou tomu právě čtyři roky, věřte mi.
Tehdy jsme pro vás psali o Křičkově ulici. Dnes si
připomeneme slovem i obrazem téma minulého
čísla – firmu Jana Kadlece. A u toho samozřejmě

nemůže firemní veduta chybět. V jejím středu ční
kouřící komín parní pily. Budovy pily a přilehlé
bednárny obklopují hromady kulatiny a řeziva.
V levém rohu veduty se připomíná další Kadlecův
podnik – tírna lnu. Na blízkost dráhy a nádraží
upozorňuje v pozadí supící mašinka s řadou

vagónů. Mně neznámý autor veduty neopomněl
v pravém rohu ani rodinné sídlo majitele firmy.
A my nesmíme zapomenout na přízemní dům se
dvěma štíty mezi tírnou a Kadlecovou vilou. Byl
postaven pro dělníky pracující na pile. O něm už
ale více Jiří Janíček.
Vít Křesadlo

opatřeno automatizací. V pilském domě bydlely po druhé světové válce ještě další čtyři rodiny
zaměstnanců pily. Byla to rodina druhého topiče
pana Nekvindy, strojního mistra pana Staňka,
pana Vítka a pana Kadlece (příbuzného majitele pily). Bydlelo se jim tam dobře, každý byt měl
předsíň, kuchyň, komoru a pokoj. Topilo se zdarma dřevěnými špalíky a odkorky. Během doby byl
zaveden také vodovod. Rodiny měly možnost držet
drobné zvířectvo včetně prasat a koz. Měly také
k dispozici zahrádky,
které navazovaly bezprostředně na dům.
Také děti si velmi užívaly při svých hrách
skladovacích prostor
pily. Samozřejmě se
ale musely mít na
pozoru před hlídači panem Růžičkou
nebo Lukšem. Nutno
ještě dodat, že jistou
výhodou, hlavně pro
mužskou část, byla
blízkost hostinců v hotelech Musil a Gregor,
kde bylo veselo a kde

se také vyřešilo hodně pracovních problémů. Rodiny v pilském domě spojovalo společné zaměstnání,
a tak si dobře rozuměly i jako sousedé. Dědeček
dělal topiče celkem 40 let až do roku 1960. „Dům
piláků“ stojí dodnes, najdeme ho na adrese Křičkova 184. Z původních staveb pily, které již nebyly
rekonstruovány, je nejvíce vidět vysoký cihlový
komín, který občas vypustí malé obláčky dýmu,
a dává tak o sobě vědět, že je stále v provozu.

Jiří Janíček

Dům "piláků"

Manželé Mašíkovi
Můj dědeček Josef Mašík bydlel se svou rodinou
v onom domě od roku 1946. Jako topič však
byl zaměstnán na Kadlecově pile již od roku
1920, kdy mu toto místo zprostředkovala po
návratu z první světové války manželka Aloisie
Mašíková, která dělala po rodinách švadlenu,
takže se dobře znala i s rodinou Kadlecovou.
Dědeček tedy měl ke kotelně kousek, což byla
velká výhoda, neboť topit se muselo mnohdy i přes
sváteční dny a brzo od rána, aby bylo „páry dost
pro všechny řezací katry“. Práci měl fyzicky velmi
náročnou, topilo se dřevěnými odkorky a pilinami,
zvláště v době, kdy ještě nebylo zavážení topenišť
14
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Živnost pohostinná čili hostinská
Mají se připomínat v rámci zmizelých novoměstských řemesel a živností i osudy novoměstských
hospod, restaurací a hotelů? Určitě ano! Hostinští, restauratéři či hoteliéři přeci patřili a patří
mezi živnostníky, jejich činnost navíc, je-li vykonávána s příkladným zápalem, dokáže zpříjemnit
svým kolegům řemeslníkům a živnostníkům
jejich popracovní chvíle. Tuto známou skutečnost
již letmo připomněl Jiří Janíček v předchozím
článku. Doba slávy řady novoměstských hospod bohužel dávno pominula, o těch zmizelých
časech si můžeme jen vyprávět. Pojďme si tedy
nyní odpočinout od těžké práce na pile a v tírně
a zaskočme na pivko do blízkého Hotelu Musil,
kde se přeneseme právě do těch zmizelých časů.
Dům číslo popisné 215, stojící na konci ulice,
Masarykovy před odbočkou do ulice Soškovy
býval již v 19. století vyhlášenou hospodou
U Ferdů. Podle novoměstského písmáka Petra

Šíra-Tovary byl její poslední majitel Antonín Caha „rozhlášený
piják a biják“, který „vyhledával
ustavičné bitky, za kteréž několikráte i žalářem trestán byl“.
Po Cahově smrti se jeho bývalá manželka provdala za Josefa
Bubna, který se ujal i hospody.
Sláva Bubnovy hospody skončila
se smrtí majitele, vdova hospodu se sluncem na vývěsním štítě
nejprve pronajala a později prodala Janu Musilovi. Ten původní
přízemní dům přestavěl a v roce
1927 nechal vyzdobit sgrafity
Hodování a Muzika Karla Němce. Ve sgrafitu nad vchodem se
znovu objevilo slunce.

Vít Křesadlo

V dobách, kdy se Novým Městem proháněli první cyklisté,
bývala Masarykova ulice Novými Domy, kterou lemovaly pouze
přízemní domy. Najdete mezi nimi budoucí Hotel Musil?

Hotel se sluncem nad vchodem

Při přestavbě se přízemní hospoda
změnila na patrový hotel
Můj dědeček Jan Musil (*1868) byl na Kuklíku na
hospodě. Asi v roce 1914 koupil zájezdní hostinec
U Slunce v Novém Městě na Moravě, kam se s rodinou i třemi dětmi přestěhoval. Můj tatínek Jan
Musil (*1903) se vyučil na řezníka u Makovských
a potom pomáhal svému otci na hospodě. V letech
1927–1929 se pustili do přestavby. V té době se
čepovalo pivo ve starém železničním vagonu, ten
později sloužil na zahradě jako slepičárna. Jedna
jeho sestra vystudovala obchodní školu v Brně
a pracovala na sociálce nejprve v Novém Městě
a později ve Žďáře. Mladší sestra se vyučila kuchařkou a vařila v hotelu. Původní název hotelu
byl Hospoda U Musilů a potom se upravil na stávající Hotel Musil. Jan Musil ml. se oženil s Marií
Švandovou, na kterou musel čekat, až si vydělá
na věno. Byla to dcera malého zemědělce, který
NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2018

si přivydělával jako povozník. Vystudovala
učitelský ústav v Litomyšli a učila ve Vítochově a na Fryšavě. Právě zde se seznámila s malířem Václavem Jíchou, od kterého
měla hodně obrazů. A nakonec působila
v Radešínské Svratce. Po jejich sňatku se
věno použilo na vybudování ústředního
topení v celé hospodě a dostavbu části
hospody ve dvoře.
Tatínek začal v hospodě spolu s Emilem
Olišarem vést restauraci. Po úmrtí dědečka vyplatil své sestry a převzal provoz celé
hospody. Pro výbornou kuchyni byla známa široko daleko. Při velkých lyžařských
závodech byl hotel plný závodníků, mezi
nimi byli například Bohumil Hanč a Václav Vrbata. K snídani se jim prý vařil kotel
krupičné kaše. Za války vybudoval tatínek
na nové půdě skrýš pro věci odbojářů bydlících
v sousedství – Edu Sošku a Hynka Hájka. Eda
se u nás i nějaký čas skrýval. Úniková cesta vedla
přes zahradu. Během války se tradovalo,
že do zadního lokálu kdysi chodíval Jan
Štursa a později Vincenc Makovský. Po
válce byl v kurzu kulatý stůl v předním
lokále. Hodně známých Novoměšťáků
chodilo ke „kulaťáku“, například malíř
Pavel Kopáček, fotograf Emil Srnský
a „lazebník“ Sokolíček, dále pánové
Liedermann, Rohlík, Kadlec, Rovenský,
Chroust. Obsluhoval je tatínek a Slávek
Buchta, který se u nás vyučil.
Při hospodě bylo i malé hospodářství
s pár polnostmi. Po znárodnění hospody
tatínek stále, napřed pod komunálem

a později pod RaJ (Restaurace a jídelny), hospodu vedl. Ale velice těžko nesl zabrání hotelu a byl
hodně nemocný. Po roce 1960 převzala vedení
hotelu maminka, a to až do svého důchodu. Často
vzpomínala na krušné i hezké chvíle z provozu
hotelu. Třeba jednou, bylo krásné letní odpoledne,
město vylidněné a do hospody přišel značně opilý
host. Protože mu tatínek nechtěl nalít alkohol,
chtěl ho zabít. Na „četníky“ se nedalo dovolat,
a tak alespoň místní rozhlas volal o pomoc k Musilům. Pomohl jeden soused a opilce se podařilo
zneškodnit. Krásné vzpomínky jsou na Mikuláše.
Do hospody přijížděla stará pomalovaná sanitka,
na kapotě seděl Mikuláš (pan Koudela), čert (pan
Srnský) byl v autě spolu s andělem. Všichni byli
krásně namaskováni právě panem Srnským.
Krásné vzpomínky měla maminka také na některé stálé hosty, třeba na MUDr. Hladkého z Brna
nebo JUDr. Krajníka z Brna a mnoho dalších, kteří
se k nám do Nového Města stále a rádi vraceli.

Jana Janovská, rozená Musilová
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SATELITNÍ DOTACE

778 527 899

na montáž nové paraboly
za 300 Kč nebo naladění
karet FreeSat

www.satelitnizpravodaj.cz

Stavíme na
pevných základech
Společnost SPH stavby s.r.o.
se sídlem v Bystřici nad Pernštejnem
hledá vhodné kandidáty na pozici:

l tesař
l zedník
l stavební dělník – montér

vodovodů a kanalizací

Jedná se o práci
na plný úvazek.
Nástup březen 2018,
případně dle dohody.

Bližší informace
poskytneme
zájemcům při
osobním jednání.

KONTAKT

tel: 566 560 941, info@sph-stavby.cz
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Ja

Nové Msto na Morav

a.s. hledá nového kolegy na pozice:
strojník kolových nakladačů (UNC) a strojník pásových rypadel – 5t.
Požadujeme:
• 6WURMQLFN¾ SUİND] REQRYHQ®
QHERUR]Ģ®ĚHQ®SRGRKRGÜ]D
MLVW®PH 
• ęLGLÎVN¾SUİND]VN&
• 3UD[LURN
• =GUDYRWQ®]SİVRELORVW
• 3U¢FLYWXUQXVRY¾FKF\NOHFK

Nabízíme:
• 0RĿQRVW VOXĢQªKR Y¾GÜONX
DRGPÜQ\SRGOHY¾VOHGNİSU¢
FHFFD.ÎSUªPLH
• )LUHPQ®EHQHƉW\
• 0RĿQRVW]Y¾ĢHQ®NYDOLƉNDFH
• =¢]HP®VWDELOQ®URGLQQªƉUP\

řidič nákladního vozidla pro stavby inženýrských sítí
Výhodou je zkušenost s obsluhou čelního kolového nakladače (UNC)
nebo hydraulické ruky.
Požadujeme:
• ęLGLÎVN¾SUİND]VN&
DSURIHVQ®SUİND]
• 3UD[L
• =GUDYRWQ®]SİVRELORVW
• 3U¢FLYWXUQXVRY¾FKF\NOHFK

Nabízíme:
• 0RĿQRVWVOXĢQªKRY¾GÜONX
DRGPÜQ\SRGOHY¾VOHGNİSU¢FH
FFD.ÎSUªPLH
• )LUHPQ®EHQHƉW\
• 0RĿQRVW]Y¾ĢHQ®NYDOLƉNDFH
• =¢]HP®VWDELOQ®URGLQQªƉUP\

9SĚ®SDGÜ9DĢHKR]¢MPXYROHMWHSDQD5RPDQD-RQ¢ĢH
tel. 602 265 007QHERSLĢWHQDHPDLOmtz@kubik.cz
6®GORVSROHÎQRVWLMHY/LWRP\ĢOL1¢VWXSPRĿQ¾v březnu 2018QHER
GOHGRKRG\
%OLĿĢ®LQIRUPDFHRVSROHÎQRVWL.XE®NDVQDOH]QHWHQD
www.kubik.cz
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ŠKODA FABIA TRUMF
8-IǜǤǤǛǛǛ:

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝǛǝôËĀò$-bWgB$ȭ
ǟȮǟ½ɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǜɈǜǜǜ£ȹºÃ

BË½]:I$-bWgB$·ßäôü¨ËÄ·«Ȱ
Cena ǜǤǤǛǛǛ:Ö½äÖÛ«ôûéĂ«äËÄéÝéĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÄÖÙËä«êä¢«ÄÄËôÄÄºéÖéÄËô¨ËôËĀé
êôÙÃé]:I$«ÄÄ«½[Ùô«ÝȳròĀ$-bWgB$ÃòĂäÃäĀÃÝÄêôÙËôËéÝÖ½äºéǝǤǤǤȮɈ:ôäÄ
ºËÃÖ½äÄ¨ËÖË·«ßäÄĀÙéºûÄǠ½äȹǜǛǛɕǛǛǛ:Ãȳ
TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËrÝôÙ«ÄäûêôÙËôÄÄËô¨ËôËĀéÄËéËǞǡËǢǝÃÝòȮÝÃËĂÄËÝä¢«ÄÄËôÄĀô½ÝäÄ¨
ĀÙË·òɂºËÄäɃËǛʌËǢǛʌȳËÄéÝĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÖËÝºûäÄÃ«ºûĂéäÄºéÖÄËô¨ËôËĀé
ēÄÄËôäô¨ËäËôËÝä«ȳ
Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTO ... s.r.o.ȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮwww.auto-auto.cz
rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:I$-bWgB$ǜȳǛBT-ǟǟºsôÄǜǤǣǣǤǛ:ɂTÙË·ÄÄôËĀé·ǝǟǟǣǤǛ:ȮĀÖËäÄËÄéÝǝǠǛǛǛ:ÖÛ«ôüºéÖéôß¨ËôËĀéÄÖÙËä«êäÄËô
Āôü¨ËÄÄǝǛɕǛǛǛ:ÖÛ«ēÄÄËôÄôËĀéÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳɃȮÝÖ½äºÖÛÃǜǞǛǛǛǛ:ɂǡǠȮǞǡʌɃȮôüßêôÙéǡǣǣǤǛ:ȮÖËÖ½äºûĀéĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙ
ǤǛǝǛǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǜǛǢǤǣǟ:ȮWT[CôäÄÖË·«ßäÄǞǢȮǜǜʌȮ½ºêôÙéǞǡÃÝòȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéǝǠǛǡ:ȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǝǤǤǤ:Ȯ
ÙËÄÖôÄĀÖò·ÄêÙËºËôÝĀǜǣȮǟǞʌȳ]:ITË·«ßäÄ[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝòĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄ
ɂǜǝǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄǜǛǛǛǛ:ɃȳbäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä
]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ
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KALENDÁŘ AKCÍ
březen

výstava

Doteky jara – dětské práce

městská knihovna

březen

výstava

Jan Štursa – Akty

Horácká galerie

březen

výstava

Josef Klimeš – Rovnováha

Horácká galerie

březen

výstava

Věra Staňková a Drahomír Prihel – Benátský karneval

Horácká galerie

Do 4.3.

výstava

Století na lyžích

Horácké muzeum

Do 11.3.

výstava

Anna a Josef Dvořákovi – obrazy

Horácká galerie

6.3. 15:30

kurz

Rozvojové kurzy DDM – Silé stránky a zdroje

kulturní dům

6.3. 19:00

kino

Ewa Farna 10: Neznámá známá– dokument

kulturní dům

7.3. 19.00

tanec

Tančírna – Quickstep

kultuní dům

8.3. 16:00

výstava

Kraslice Drahoslavy Horké

Horácké muzeum

8.3. 16:00

koncert

Pamatuj – vzpomínka na oběti holocaustu

Horácká galerie

9.3. 19.00

koncert

Sebastian + ATMO music - dvojkoncert populárních kapel

kulturní dům

10.3. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

10.3. 17:00

koncert

Děkujeme – Novocantus, žáci ZUŠ

Horácká galerie

10.3. 19:00

koncert

Kieslowski – hudební skupina ČR

kulturní dům

11.3. 18:00

film

Archa světel a stínů -dokument J. Svatoše

kulturní dům

13.3. 20:00

koncert

Hrubý/Balard/Kučera – jazz, blues

kulturní dům

15.3. 16:00

vzdělání

Co nepokazit – přednáška o výchově 3-7 letých dětí

kulturní dům

15.3.16.00

vzdělání

Rozvojové kurzy DDM – asertivní komunikace

kulturní dům

15.3.17:00

koncert

Koncert sólistů ZUŠ

gymnázium

17.3. 9.00

trh

Fler trh

kulturní dům

18.3. 16:00

kino

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu

kulturní dům

19.3. 19.00

tanec

Tančírna – Valčík

kulturní dům

20.3. 19.00

kino

Vražda v orient expresu /Velká Británie, USA 2017/

kulturní dům

21.3. 9:00

prodej

Prodej vyřazených knih a časopisů

městská knihovna

22. 3. 17:00

vernisáž

Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti

Horácká galerie

24.3 18:00

divadlo

Čtyři vraždy stačí, drahoušku – novoměstští ochotníci

kulturní dům

24.3 17:00

kurz

Klavírní recitál s Yukiko Sawa

Horácká galerie

25. 3.

divadlo

Čtyři vraždy stačí, drahoušku –začátek ve 14:00 a 18:00

kultuní dům

29.3.10:00

trh

Velikonoční jarmark

Vratislavovo nám.

29. 3. 19:00

tanec

Tančírna – Tango

kulturní dům
Změna programu vyhrazena.
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