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Světový pohár horských kol je tu
I letos nás čeká koncem května 
Světový pohár horských kol. Ob-
hájí Vysočina Arena ocenění za 
nejlepší závod roku? Přinášíme 
vám rozhovor s organizátorem 
závodu Petrem Vaňkem.

Kdy to vypukne?
Světový pohár bude od pátku 25. května do ne-
děle 27. května. Celou akci odstartují dva páteční 
závody v disciplíně Short Track.

Short Track je v podstatě úplná novinka na této 
závodní úrovni. O co se jedná?
Závod je určen 40 nejlepším jezdcům v žebříčku 
v kategoriích elite muži a elite ženy. Pojedou to 
tedy nejlepší závodníci. Je to závod na relativně 
jednodušší trati, která není tak technicky náročná 
a je kratší než klasická trať. Jede se deset kol a vy-
hrává ten, kdo projede cílem jako první. Výhodou 
pro diváky je určitě to, že závodní peloton se ne-
roztrhá tak, jak tomu bývá u klasické jízdy. Jezdci 
často jedou tělo na tělo. Je to opravdu adrenalinová 
záležitost. Jedno kolo trvá tři minuty a jezdci jsou 
také po celou dobu dobře vidět. Aby byli dosta-
tečně motivováni, tak vítěz každého jednotlivého 
kola dostává finanční odměnu. Všichni tedy jedou 

opravdu na maximum, a to znamená pro diváky 
zábavu.

Chystáte také nějaký doprovodný program pro 
diváky? Na co se můžeme těšit páteční večer?
Jako každý rok budeme předávat na začátku zá-
vodu deseti nejlepším jezdcům dresy. Je to milá 
tradice a ocení ji zejména diváci, kteří tak budou 
mít možnost vidět relativně zblízka ty nejlepší jezd-
ce. Připravujeme také tradiční noční jízdu, která si 
za ty roky získala velkou oblibu mezi návštěvníky. 
Po ní bude následovat party s hudbou. Novinku 
jsme připravili na sobotu. Přes den se pojede závod 
jezdců do 23 let a na večer jsme přichystali něco, 
co nazýváme pracovně „bláznivý závod“. Pojede se 
v maskách na trati plné různých překážek. Budou 
tam staré pneumatiky, čerpací stanice, kde musí 
každý vypít půl nealko piva a tak podobně. Je to 
věc, kterou bychom chtěli trošku zpestřit program. 
I v sobotu bude následovat party a DJ.

V neděli se pojede hlavní závod?
To se takto nedá říct. Samozřejmě že jede elite ka-
tegorie klasický cross country závod na dlouhých 
tratích, ale elitní kategorie se jede i v pátek. Letošní 
svěťák tak má vlastně dva hlavní závody.

Co je podle vás největší novinka letošních zá-
vodů?
Pátek a sobota je pro diváky zcela zdarma. Zpo-

platněná je pouze neděle. Lístek je v předprodeji 
za 500 korun.

Jaká doporučení byste dal divákům? Chystá se 
nějaká organizační změna?
Ne, vše zůstalo stejné. Parkoviště bude mezi Me-
dinem a Vysočina Arenou. Areál zůstává takový, 
jak si ho lidé pamatují. Opět bych ale apeloval 
na diváky, ať do areálu nepřichází na poslední 
chvíli a přijdou dostatečně dlouho před závodem. 
V opačném případě hrozí, že část závodu prostojí 
ve frontě před vchodem.

Vysočina Arena získala už po šesté ocenění za 
nejlepší závod Světového poháru. Jak to do-
padne letos?
Máte pravdu, cenu jsme dostali od Mezinárodní 
cyklistické federace pokaždé. Vysočina Arena je 
totiž opravdu dokonalá destinace.

Daří se držet Vysočina Arenu na úrovni. Roste 
jí někde konkurence?
Já myslím, že velkou roli stále hraje diplomacie 
a schopnost se prosadit. Vysočina Arena má ale 
nesporné kvality a výhody, které z ní dělají opravdu 
světové závodiště. Velkou výhodou je například 
řídký a dobře prostupný les. Diváci tak jezdce na 
tratích skvěle vidí, a to se cení. V horských stře-
discích, kde jsou lesy husté, to tak zdaleka není.
  -kb-
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Téma Novoměstska: Sport a cestovní ruch

Vysočina Arena: utopie, která se povedla

Za poslední roky zažilo Nové Město v této oblasti 
nevídaný rozvoj. Městské lázně i Vysočina Arena 
výrazně rozšířily možnosti toho, kde se dá sportovat.

„Bereme to jako samozřejmost, ale já oprav-
du neznám podobný areál, který by nabízel tolik 
možností, jako je v Novém Městě. Nevím v Čes-
ké republice o  ničem podobném,“ říká ředitel 
Sportovního klubu Jan Skřička. A to nemluví jen 
o Vysočina Areně. V Novém Městě jsou sjezdovky, 
bazén, cyklistické okruhy. Na své si tu přijde oprav-
du každý.

Jenže ještě před pěti lety to tak vůbec nevypa-
dalo. Vysočina Arena byla Mekkou lyžování. Pak 
ale v lese Ochoza vznikly singletracky - okruhy pro 
horská kola, a za pár let se z Nového Města stala 
jedna z nejvyhledávanějších cyklistických destinací. 
Tratě původně vznikly jako doplněk pro světové 
poháry v cyklistice, které se ve Vysočina Areně 
pravidelně pořádají. Ze zábavy pro cyklistické fa-
noušky se ale stala jedna z hlavních turistických 
atrakcí. Ročně se tu projedou tisíce návštěvníků. 

Přímo ve Vysočina Areně mají 
cyklisté zázemí v  podobě Test 
centra, kde si mohou vyzkoušet 
moderní kola a najdou tu i servis. 
V okolí Nového Města už vznik-
lo i 250 km značených tras pro 
silniční kola a připravuje se nový 
terénní okruh - pumptrack.

Podle starosty Michala Šmardy 
se městu podařilo včas reagovat 
na to, že dlouhodobě ubývá sně-
hu a lyžařská turistika kvůli tomu 
skomírá. Právě díky cyklistice je 

možné Vysočina Arenu využít v teplejší polovině 
roku. I kvůli úspěšnému pořádání MS horských 
kol před dvěma lety je tak dnes cyklistické Novo-
městsko téměř stejně známé jako to lyžařské. Vše 
funguje zejména díky dobré komunikaci města 
se Sportovním klubem. Ta je důležitá zejména 
proto, že jeden bez druhého by nemohl fungovat. 
Stavby ve Vysočina Areně totiž patří Sportovnímu 
klubu, pozemky, na kterých stojí, jsou ale města. 
Singletracky patří kompletně městu, ale Spor-
tovní klub je obhospodařuje a stará se o údržbu. 
„Naštěstí jsme našli partnera ve vedení města, 
které bylo ochotné naslouchat, a mohli jsme se 
společně pustit do toho, co ze začátku vypadlo jako 
utopie,“ říká Jan Skřička. Naráží tak na to, že před 
několika lety nikdo netušil, jaký z Vysočina Are-
ny vznikne fenomén. Město spolu se Sportovním 
klubem zkrátka vždy využilo příležitosti, která se 
naskytla. A také vyšlo vstříc poptávce novoměst-
ských sportovců.

Skvěle například fungují ale i Městské lázně, 

které jsou schopné nabídnout sportovní vyžití všem 
generacím a doplňují sportovní nabídku ve městě.

K turistickému ruchu vždy patří dobrá propaga-
ce. A ta se radikálně změnila k lepšímu před třemi 
lety vznikem organizace Koruna Vysočiny. Spolek 
zahrnuje 7 měst. Žďár nad Sázavou, Bystřici, Nové 
Město, Tišnov, Velké Meziříčí, Nedvědici a Velkou 
Bíteš. Každé z nich se dříve propagovalo samo. 
Teď spojily síly, vydávají společný turistický ča-
sopis, prezentují se na cestovních veletrzích a na 
webu. „Hlavní myšlenkou je, že Novoměstsko 
samotné nabízí turistovi, který by zde chtěl strávit 
například týdenní dovolenou mnohem méně, než 
Nové Město, Žďár a Bystřice dohromady. Každé 
z nich má nějakou zajímavost, a když se prezentují 
společně, lidé jsou ochotni zde strávit více času. 
Z toho pak profitují i podnikatelé z Nového Města 
a okolí,“ vysvětluje Šmarda. Poslední dobou se také 
výrazně změnilo financování sportovních organiza-
cí městem.Velké kluby, které mají nad 150 členů, 
dostávají peníze podle počtu členů, zejména dětí. 
Menší oddíly se mohou přihlásit do jednotlivých vý-
zev tak, jak jsou městem vypsány. Peníze rozděluje 
Rada města, a loni tak sportovní kluby čerpaly více 
než 3 miliony korun. Zatímco v poslední době se 
v Novém Městě objevilo hned několik nových spor-
tů, namátkou zmiňme třeba florbal či ragby, mnoho 
tradičních živoří. Například volejbal, košíková nebo 
lezecký sport. Těm by mohlo prospět vybudování 
nové Sportovní haly, jejíž stavba by měla již brzy 
začít. „Uvidíme, jak se osvědčí. Jsem také zvědavý, 
zda horolezecká stěna skutečně přivede ke sportu 
novou generaci novoměstských horolezců“ dodává 
Šmarda.  -kb-

Roman Wolker /ČSSD/
Sport a turistický ruch je nedílnou součástí našeho krásného města. Otevřely se Městské lázně, které jsou hojně navštěvovány, 
a letos se začne s projektem Sportovní haly, která zde tolik chybí. Snad se výstavbou obnoví takové tradiční sporty, jako je košíková, 
volejbal a možná přibudou i další. Vzpomínám si, když jako kluk jsem lízal plot u gymnázia a fandil volejbalovým ikonám ve II. 
lize. I turisté, kteří zavítají do NMNM, si město velmi pochvalují, vždyť projíždět singletracky a spojit to s návštěvou muzea nebo 
galerie, co může být lepší. Je mi líto fotbalistů, nemají dosud náhradní hřiště.

Lubomír Buchta /ANO 2011/
Jsme sportovní město a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat. Máme vybudované Městské lázně, bude se stavět 
Sportovní hala a je zde fungující Vysočina Arena se singletracky. Město sport podporuje, ale dovedl bych si představit každoroční 
navýšení dotací na sport o 10 %. Státu se daří a město dostává více peněz. Kluby potřebují více peněz na podporu dobrovolných 
trenérů, aby mohly trénovat děti, které mají stále o sport zájem. Samozřejmě se počítá, že se do toho zapojí kraj i stát. Bylo by 
dobré vybudovat další cyklostezky a zázemí pro veřejnost, jako jsou převlékárny a sprchy.

Martin Junek /ČSSD/
Do Nového Města během celého roku míří velké množství návštěvníků toužících po hezké přírodě a sportovním vyžití. Často 
však přijíždějí se svým mobilním bydlením v podobě obytných dodávek, karavanů či obytných aut. Tito návštěvníci jsou však 
nuceni parkovat na místech k tomu nevhodných, bez potřebných přípojek elektřiny, hygienického zázemí a s rizikem náhlého 
vykázání či vykradení jejich bydlíků. Vytvoření malého autokempu například v lokalitě " u Koupaliště" by bylo přínosem jak pro 
město, které by získalo více návštěvníků, tak pro samotné návštěvníky.
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Informační centrum a Horácké muzeum pracují spolu a lépe
Před několika lety došlo ke sloučení informačního 
centra a muzea. To přineslo delší otevírací dobu, 
ale přidělalo starosti zaměstnancům. I jim se však 
blíská na lepší časy.
Horácké muzeum a  informační centrum sídlí 
ve stejné budově, v renesančním objektu bývalé 
radnice na Vratislavově náměstí. Dříve to ale byly 
dvě oddělené instituce s vlastními prostory, což se 
projevovalo navenek například různou otevírací 
dobou. Zatímco muzeum bývalo zavřené v pon-
dělí, do informačního centra se turisté nedostali 
o víkendu, což bylo vzhledem k charakteru institu-
ce zvlášť nešťastné. Jejich faktické sloučení pod 
hlavičkou Novoměstských kulturních zařízení 
přineslo pozitiva, ale také kritiku.

Dobrou zprávou zejména pro turisty je jistě fakt, 
že IC je otevřeno sedm dní v týdnu. Cyklistům zde 
půjčují sadu na opravu kol, prodávají se zde v před-
prodeji lístky na kulturní akce a mnoho dalšího.

Delší otevírací dobu má i Horácké muzeum, kte-
ré navíc připravuje novou expozici, která bude 
otevřena v květnu. Zaměstnanci ale zároveň mají 
více práce, kterou musí dělat v poměrně stísněných 
podmínkách. Nevyhovující jsou také malé prostory 
a zázemí, zejména absence toalet pro veřejnost.
Město ale plánuje kompletní rekonstrukci muzea, 
která se v současné době projekčně připravuje.
Vznikne zde nový výtah, sociální zázemí i  ad-
ministrativně technické zázemí pro personál, 

přednášková místnost a nová expozice na půdě 
muzea. -red-

Turistům se tu líbí, chybí jim jen kavárny a restaurace

Tereza Wolkerová pracuje v informačním centru. 
S turisty a návštěvníky města je v denodenním 
kontaktu. Jaké služby jim město poskytuje a jsou 
s nimi spokojeni?

Jak funguje informační centrum?
Informační centrum je tu především pro turisty, 
ale nejen pro ně. Poskytujeme informace, které se 
týkají turistických záležitostí, informace o městě, 
o historii a tak dále. Zaměřujeme se také na pro-
pagaci města jako takovou.

K dostání je zde ale i mnoho suvenýrů. Co lidem 
nabízíte?
Materiály v tištěné podobě, jako jsou brožury, 
letáky nebo mapy, poskytujeme zdarma. Jinak 
prodáváme drobnosti spojené s Novým Městem. 
Máme tu například med od novoměstských vče-
lařů, trička, publikace, které se vážou k Novo-
městsku.

Jaké to jsou například?
Většinou jsou to knihy, které vydává Novoměst-
ský okrašlovací spolek. Tedy různé historické 
texty. Nebo knihy, které vydává Horácké muze-
um. K dostání je tu ale například i Horácká ku-

chařka nebo kniha Zmizelé Nové Město, 
kde jsou texty ze stejnojmenné rubriky 
zpravodaje Novoměstsko.

Jaký máte servis pro turisty?
Například tu seženou kvalitní mapy. 
Mapa města a okolí je zdarma. Prodává-
me také klasické turistické mapy v letní 
i zimní variantě. Podstatné informace ale 
turisté najdou na webu. Máme vlastní 
turistický portál nmnm.eu, který spravu-
jeme. Lidé se na něj dostanou jednodu-
še odkazem na stránkách města. Tam 

jsou všechny základní informace o ubytování, 
aktivitách, tipy na výlety a tak podobně.

Kromě komunikace s návštěvníky informačního 
centra máte také nějaké jiné povinnosti?
Samozřejmě. Dohlížíme například na to, aby byla 
v pořádku všechna značení na cyklotrasách. Spolu-
pracujeme s Klubem turistů, který nás upozor-
ňuje na chybějící cedulky, a zařizujeme nápravu. 
Bohužel se totiž velmi často stává, že cedulky 
někdo strhne. Zařizovali jsme také nové značení 
přímo v Novém Městě. Cedulky, které vás zavedou 
k důležitým místům ve městě, jsou už jednotné 
a přehlednější, než bývaly. Novinkou, kterou nyní 
připravujeme, je zavedení GPS navigací pro cyklis-
ty. Přístroje budou k vypůjčení v cyklistickém cent-
ru ve Vysočina Areně. Obsluha vám do navigace 
nahraje vámi zvolenou trasu a navigace vás po ní 
provede. Předpokládám, že do budoucna by tento 
systém mohl nahradit klasické značení.

Jak kvalitní je ubytování v Novém Městě? Jsou 
lidé spokojeni?
Podle reakcí lidí je ubytovacích kapacit málo, nebo 
o nich nevíme. Existuje portál ubytovani.nmnm.
cz, kde by lidé měli snadno najít místa na přespání. 

Bohužel to příliš nefunguje, protože poskytovatelé 
ubytování s webem moc nespolupracují. Bylo by 
potřeba, aby všichni, kdo mají zájem, aktualizova-
li své kontakty na webu, protože tam mají často 
uvedeny staré, nefunkční kontaktní údaje. Situace 
je kritická zejména v době velkých sportovních 
akcí, jako jsou třeba biatlon nebo horská kola. 
Lidé se nás ptají, kde se mohou ubytovat, a my je 
už nemáme kam poslat. Prosím proto každého, 
kdo poskytuje ubytování, aby se u nás v IC zastavil 
a nechal nám na sebe kontakt.

Co turistům, kteří sem zavítají, v Novém Městě 
chybí?
Rozhodně jsou to toalety. V IC ani v celém muzeu 
nejsou toalety pro veřejnost. Také si nemají kam 
odložit třeba batoh, když si jdou prohlédnout ex-
pozici. Podle mě je také velká škoda,že v našem 
městě je nedostatek kaváren a restaurací nebo 
bister, a to nejen na náměstí. To je věc, na kterou 
návštěvníci města často upozorňují a vzhledem 
k našemu věhlasu se jí docela dost diví.

Jak k turistickému ruchu v Novém Městě při-
spívá společnost Koruna Vysočiny?
Koruna Vysočiny vznikla v roce 2015, takže je 
to poměrně mladý projekt. Nemám také nějaká 
konkrétní data, o kolik lidí sem třeba přijelo více 
díky Koruně. Každopádně ale ten projekt slouží 
k propagaci regionu jako celku. Není tedy zamě-
řen výhradně na Novoměstsko. Je ale jasné, že 
má řadu nesporných výhod. Vydáváme Turistické 
noviny dvakrát ročně, kde se návštěvníci dozví vše 
podstatné o celém regionu. Máme také společný 
web. Daří se nám například budovat síť dobíjecích 
stanic pro elektrokola. Ty jsou ve Žďáře, v Novém 
Městě, Bystřici a chystá se také ve Velké Bíteši.

Společná propagace také samozřejmě městům 
šetří peníze.  -kb-
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Tajemství staré bambitky
Divadelní spolek Rozsochy podpoří také letos 
ochotnickým pohádkovým představením sociální 
služby a programy Portimo, o.p.s.

Dospělé i dětské diváky zveme do novoměstského 
kulturního domu na pohádku Tajemství staré 
bambitky, a to v sobotu 12. května od 18 hodin. 
Vstupenky budou v prodeji na místě před začát-
kem představení – cena pro dospělého je 100 Kč, 
děti 50 Kč.
Smyslem a hlavní náplní činnosti Portima je pod-
pora lidí v nepřízni života. Veřejné zdroje nesta-
čí plně pokrýt veškeré náklady, proto chybějící 
prostředky získáváme z darů, grantů, veřejných 
sbírek a různých benefičních akcí a kampaní, 
mezi které patří např. i ochotnické divadlo nebo 
tradiční podzimní benefice Portimo.
Jedna prodaná vstupenka pro dospělého diváka 
na květnové představení nám tak např. pomůže 
koupit troje balení fixů na preventivní programy 
ve školách nebo materiál na jednu tvořivou či 
kuchařskou dílnu pro děti v  nízkoprahovém 
centru EZOP.

Že nám dárci pomáhají opravdu významně, 
ukazuje mj. i výtěžek podzimní benefice Portimo. 
Ten byl v roce 2017 rekordní, a tak nám umožnil, 
díky laskavému přispění mnoha návštěvníků, 
dárců a příznivců, plně pokrýt náklady na sedm 
dnů provozu všech našich sociálních služeb 
a programů.  Ruth Šormová

Plánované uzavírky
V termínu 7. 4. -21. 5. 2018 budou uzavře-
ny následující ulice: Školní - uzavírka celé 
komunikace,
Vrat. nám. - uzavírka celé komunikace, a to 
v úseku OD Halina - lékárna U Salvátora.
V  termínu  22. 5. -31. 5. 2018  budou 
kompletně uzavřeny: Školní ulice, Vrat. 
nám. - celé,
Tyršova - v místech před KD.
Tyto tři komunikace uzavřeny z důvodu rea-
lizace asfaltových povrchů. Ve stejném ter-
mínu bude uzavřena také ulice Smetanova 
v úseku mezi ul. Malá a ul. Drobného.
Ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2018 je naplánována 
uzavírka ulice Drobného, a to v úseku, kde 
vloni byla realizována rekonstrukce kana-
lizace a asfaltových vrstev komunikace. Re-
konstrukce této komunikace byla vzhledem 
ke kvalitě kompletně reklamována u dodava-
tele stavby, reklamace byla uznána. V rámci 
stavby bude stávající vrchní asfaltová vrstva 
odfrézována a  zrealizována znovu novou 
pokládkou asfaltu v  požadované kvalitě. 
Jestliže bude špatné počasí, bude stavba 
provedena o  týden později, a  to v  termí-
nu 4. 5. -5. 5. 2018, tudíž termíny realizace 
povrchů na ul. Drobného jsou v tuto chvíli 
připraveny dva.  -red-

Proč je rozkopané náměstí?

Na Vratislavově náměstí před I. ZŠ opravují dělníci 
vodovodní potrubí. Omezení se týkají chodců i vo-
zidel. Brzy by ale mělo být náměstí opět průchozí.

Výkopové práce provádí Svazek vodovodů 
a kanalizací Žďársko. Pod povrch Vratislavova 
náměstí se potřebovali dostat kvůli výměně kana-
lizačního řadu a hlavního vodovodního řadu. 
Oboje bylo ve velmi špatném stavu a práci nešlo 
odkládat. Na výměnu kanalizace a vodovodu 
naváže město, které zahájí rozsáhlou rekonstruk-
ci silničních povrchů za více než 4,5 milionů. 
Oprava začne u polikliniky, diagonálou pove-
de přes Vratislavovo náměstí a skončí de facto 
u vjezdu na Komenského náměstí. Nový povrch 
dostane i Školní ulice a Tyršova před kulturním 
domem. Stejně tak i Smetanova mezi ulicemi 

Malou a Drobného. Hotovo by mělo být 
do konce května.

Těžká technika se na chodník před 
I. ZŠ brzy vrátí, jakmile začne velká 
rekonstrukce základní školy. Její sou-
částí bude zbrusu nová přístavba, a tak 
nový povrch čeká zatěžkávací zkouška 
v podobě nákladních aut a bagrů. To 
v minulosti kritizovali někteří zastupi-
telé a navrhovali, aby se s opravou po-
vrchu chodníku před školou počkalo 
až po dokončení rekonstrukce. Podle 
starosty Michala Šmardy to ale není 

dobré řešení. Čekat s úpravou povrchu na konec 
rekonstrukce školy, a nechat jej tak dlouhé mě-
síce neopravený, není dobré řešení. „My jsme se 
takto rozhodli v případě Tyršovy ulice, kde se na 
podzim opravovalo potrubí. Protože plánujeme 
výměnu povrchu v dalších částech Tyršovy ulice, 
rozhodli jsme se počkat a udělat práci najednou. 
Teď vidím, že to byla chyba. Ulice připomíná 
tankodrom a lidé jsou z toho otrávení. Já se jim 
nedivím. Jakmile je delší dobu něco rozdělané, je 
to vždy špatně,“ uzavírá Šmarda. I proto se město 
rozhodlo opravit chodník před I. ZŠ, jakmile to 
bude možné. Dělníci na stavbě tak budou muset 
být opatrnější. Případné opravy škod, které způ-
sobí, lze odstranit poměrně snadno a lidi to zatíží 
rozhodně méně, než kdyby se k rozbitým komu-
nikacím město vracelo až po čase.  -kb-

Setkávání města 
s krajinou
V kulturním domě se 31.5. uskuteční netradiční 
akce. V krátkých příspěvcích se představí různé 
pohledy na architekrturu, veřejný prostor a rozvoj 
města v přírodě. 
Následovat bude dikuze se zajímavými hosty 
i  novoměšťáky mezi sebou. Součástí večera 
bude i promítání krátkých filmů a klipů a hu-
dební produkce. „Město se mění a rozrůstá. To 
je příležitost tvořit nové krásné věci, ale také toho 
hodně pokazit. A právě to je téma, o kterém je 
fobré nahlas mluvit," vysvětluje význam setkání 
starosta Michal Šmarda.
-red-

 Důležité informace z městkého úřadu nalez-
nete na webových stránkách města 
www.nmnm.cz pod záložkou Městský úřad.
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Historie nemocnice: 
výzva
Nemocnice Nové Město na Moravě se obrací 
na pamětníky, bývalé zaměstnance a sběrate-
le s prosbou o zapojení se do příprav výstavy 
k 80. výročí položení základního kamene 
novoměstské nemocnice. Rádi bychom na 
výstavě připomněli různé historické předmě-
ty související s prací zdravotníků, případně 
dobové zdravotnické oblečení či různé po-
můcky. Výstava se uskuteční 22. září 2018 
v areálu nemocnice. Pokud máte doma nějaké 
předměty související se zdravotnickou te-
matikou, ozvěte se prosím na telefonní číslo 
602 730 793.

Počátek pochodu 50 km Vysočinou
Bylo jaro roku 1968. Lidé prožívali velikou euforii 
z celkového uvolnění politického napětí. Ani na 
Chiraně jsme nechtěli zůstat pozadu, a tak jsme 
se rozhodli uspořádat pochod na 50 kilometrů. 
Celkem se hlásilo trasu absolvovat 11 pracovníků 
podniku. Bylo to 20. dubna 1968.

Celá trasa byla vedena po silnici. Šlo se přes 
Rokytno, Sněžné, Křižánky, Svratku, Herálec, 
Kadov a Fryšavu. Start byl ve 12 hodin, docházeli 
jsme mezi 21.-22. hodinou. Nikdo neměl před-
stavu, jaké obtíže tak dlouhá chůze přináší.

Původní nadšení opadlo a další ročník jsme 
uspořádali až v roce 1971. To šlo již 19 nadšenců, 
a ne všichni byli z podniku. Další ročníky pak 
následovaly po roce, tzn. 1972–1990. Celkem 
se uskutečnilo 21 pochodů s  celkovou účastí 
47 412 pochodníků. Každým rokem měla účast 

vzestupnou tendenci, a to až do roku 1981, kdy 
bylo celkem 4 041 účastníků. Všechny ročníky se 
konaly vždy první víkend v květnu.

Uspořádat tak velkou akci přinášelo řadu 
organizačních starostí. Pro každého účastníka 
byla připravena medaile s diplomem, který měl 
každý rok jiný motiv. Po trasách a v cíli se podával 
čerstvý chléb se solí a teplý čaj. Tras bylo několik 
a dost se měnily. Čaje se vypilo více jak 1500 lit-
rů, chlebů – vek se rozkrájelo 350. Dále se ještě 
spotřebovalo 220 lahví sirupu.

Snažili jsme se projít ty nejhezčí trasy Vysoči-
ny, například Žákovu horu, Stříbrnou studánku, 
Samotínský vánek a další. Jedna z občerstvova-
cích stanic byla při několika ročnících například 
nedaleko pralesa pod Žákovou horou, kde jsme 
na doplnění tekutin používali pramen s křišťálově 

čistou vodou.
Pochod byl velice atraktivní pro rodiče s dět-

mi i dříve narozené. Tradičně přijížděly skupiny 
turistů například z Plzně, Prahy, Kutné Hory 
a dalších měst.

Příčinou velké účasti byla zřejmě jedna sku-
tečnost. Podle kontrolních kartiček z minulých 
ročníků jsme zvali jednotlivé účastníky stručnou 
pozvánkou a ti se pak cítili zavázáni, že na další 
ročník musejí přijet.

Pravidelnou trasou u delších pochodů byla Žá-
kova hora. U jednoho ročníku jsme měli zákaz 
vést trasu přes Žákovu horu, protože u památ-
níku Stříbrné studánky pořádal OV KSČ vzpo-
mínkovou oslavu. 

 Oldřich Pojezný

Nemocnice a MEDIN připravují pochod
a Den otevřených dveří

V srpnu roku 1938 byl položen základní kámen 
novoměstské nemocnice. Nové Město na Moravě tak 
završilo letité snahy o vybudování zdravotnického 
zařízení na svém území.
Ještě tři roky předtím totiž o nemocnici usilovali 
také představitelé Žďáru nad Sázavou a Bystři-
ce nad Pernštejnem. Nemocnice se začala stavět 
podle plánů brněnského architekta Bedřicha Roze-
hnala na pěti hektarech pozemků, které pro tento 
účel darovalo město Nové Město na Moravě. Podle 
původních plánů měla mít nemocnice pět budov 
o celkové kapacitě sto třiceti lůžek.

Podnik Chirana se začal stavět o deset let poz-
ději a stal se dalším významným zaměstnavatelem 
v našem městě. Chirana se v devadesátých letech 
transformovala v akciovou společnost MEDIN. 
Na první vyrobené vrtáčky a zubní frézy navázala 
produkce chirurgických nástrojů a traumatolo-
gických a ortopedických implantátů.

Oba subjekty si  chtějí 
svá výročí připomenout 
několika společnými ak-
cemi. První z  nich je Po-
chod srdcem Vysočiny, 
který se uskuteční v sobotu 
19.  května  2018. Akce je 
určena pro rodiny s dětmi 
a tomu bude přizpůsobena 
většina tras, které povedou 
Ochozou a  okolím města. 
Připravena bude i padesá-
tikilometrová trasa, která 
naváže na původní turistický 
pochod, jehož první ročník 

se uskutečnil v dubnu roku 1968. Start a cíl bude 
na parkovišti pod sjezdovkou na Harusáku a pro 
účastníky je připraven také bohatý doprovodný 
program. Výtěžek z pochodu podpoří činnost Na-
dačního fondu Nového Města.

Druhou akcí bude Den otevřených dveří 
v sobotu 22. září 2018 v nemocnici i firmě ME-
DIN. V  rámci prohlídky MEDIN se můžete 
podívat do jednotlivých dílen a dozvědět se více 
o zhotovení lékařských nástrojů a  implantátů. 
Vedle výroby má společnost MEDIN vlastní 
vývojovou základnu, která úzce spolupracuje 
s odbornými lékařskými a vědeckými pracovišti. 
Nemocnice chystá doprovodný program, jehož 
součástí bude mimo jiné i módní přehlídka a vý-
stava historických zdravotnických předmětů. 
Nemocnice v této souvislosti hledá pamětníky či 
sběratele, kteří doma mají historické předměty 
související s výkonem lékařského povolání, pří-

padně mají doma dobové zdravotnické oblečení. 
Pokud by byli ochotni tento materiál zapůjčit na 
plánovanou výstavu, nechť kontaktují mluvčího 
nemocnice na čísle 602 730 793. Den otevřených 
dveří v nemocnici bude pokračovat dobročinným 
jarmarkem v kulturním domě, kde se také usku-
teční večerní koncert Michala Hrůzy s kapelou. 
Výtěžek z této akce pak půjde na vybavení nově 
budovaného dětského pavilonu.

Nemocnice v Novém Městě na Moravě v sou-
časné době zajišťuje zdravotní péči ve spádové 
oblasti čítající zhruba sto tisíc obyvatel. V roce 
2017 prošlo jejími ambulancemi přes dvě stě tisíc 
pacientů, na lůžka jich bylo přijato skoro dvacet 
tisíc.  Petr Hladík
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Kaplička na Jánské ulici má 208 křížků
Domov
Dvě lípy a studánka s kapličkou u domu,
kde žil jsem se svou matičkou.
Stromy zde chránily svatého Jána.
V domě mé vlasy mně hladila máma.
Dnes už je maminka na pravdě boží,
dvě lípy s kapličkou u domu stojí.
Zůstala vzpomínka na naše mládí,
o kterém krásné je povídání.  
 autor Pavel Hubáček

Zveme vás na tradiční neformální oslavu 208 let 
kapličky na Jánské ulici, která se uskuteční v so-
botu 19. 5. v 17 hodin před kapličkou. Během 
oslavy je připravena ochutnávka bramborových 
placek a dalších pochutin.  Petr Hubáček

Chovatelskou výstavu ozdobí modří králíci
Novoměstský chovatel Jaroslav 
Dudek nám prozradil, na co se mů-
žeme těšit na letošní jarní chova-
telské výstavě. Ta začíná 5. květ-
na v 8:00 v chovatelském areálu.

Co se letos chystá nového?
Požádal nás klub moravských modrých králíků, 
jestli bychom jim neudělali samostatnou expozi-
ci. My jsme souhlasili. Na výstavě tak bude skoro 
o 100 králíků více, než je obvyklé.

Jak vypadá takový moravský modrý králík?
Je to takový velký šedý králík. Moc pěkný, je 
potřeba se přijít podívat. Na výstavě budou ale 
samozřejmě i běžné typy králíků, celkem asi 10 
druhů. Výstava je jako vždy soutěžní, takže od-
borníci vyhodnotí nejlepší kusy, jejichž chovatelé 
dostanou pohár.

Co se na králících hodnotí?
Je toho mnoho. Váha, postava, srst, délka uší, 
čistota, upravenost. Těžko se to popisuje. Jak 

říkám, musíte se přijít podívat.

Jaký bude letošní program?
Návštěvníci budou mít přístup 
do našeho areálu už v  sobotu. 
K  vidění budou již zmiňovaní 
králíci, ale také slepice, holubi, 
papoušci a tak podobně. Prodej 
zvířat začne ale až po vyhodno-
cení a obodování. To bývá kolem 
13.-14. hodiny.

Váš klub v Novém Městě funguje 
už desítky let. Spravujete roz-
sáhlý výstavní areál, pořádá-
te výstavy. Máte dost nových 
členů?
Máme nějaké mladé členy, ale není jich mnoho. 
Většinou jsou to všechno starší lidé. Ale nějak to 
zvládáme. Od města dostáváme ročně příspě-
vek 10 tisíc, který nám moc pomáhá. Každý rok 
proto něco přikoupíme nebo opravíme. Letos 
bych řekl, že koupíme barvy a budeme natírat. 
Ale je to opravdu hodně práce. Připravit výstavu 
není jen tak.

Nabíráte stále nové členy? Co jim můžete na-
bídnout?
Uvítáme každého. Komukoliv, kdo by měl zájem 
začít s chovatelstvím, rádi poradíme a pomůže-
me. Kde sehnat zvířata, co to obnáší apod. A co 
jim můžeme nabídnout? Kdykoliv mohou přijít 
na brigádu.
 -kb-

Otvírání studánek

Tradiční akce se uskuteční 26. 5. od 14:00 v obci 
Tři Studně u studánek Barborky a Vitulky. Těšit se 
můžete na vystoupení folklórních skupin.

 -red-

Novoměstská kavárna
V Kafé 133 na Komenského náměstí po-

tvrzují, že správná kavárna by měla sloužit 
zejména jako příjemné místo, kde se rádi 
setkávají lidé. Můžeme se tu tak dozvědět 
i ledacos zajímavého. V květnu zde připravili 
zajímavou akci. Gastro kroužek se známými 
gurmány. Ten se koná 6. 5. 2018 od 17:30 do 
19:00.  -red-

Tým pro mládež
V Novém Městě se sešli odborníci, kteří chtějí po-
máhat mladým lidem.
V pátek 13. dubna v prostorách ZŠ Leandra Čecha 
proběhlo setkání členů Týmu pro mládež okresu 
Žďár nad Sázavou. Téměř dva roky se pravidelně 
schází odborníci, kteří se ve svých profesích se-

tkávají s různými rizikovými projevy dětí a mlá-
deže. „Je pro nás velmi důležité předávat si ak-
tuální informace z našich resortů,“ informovala 
Mgr. Petra Svobodová, koordinátorka Týmu 
pro mládež. Podrobnosti najdete na www.tmzr.
estranky.cz. -red-
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Městská policie 
zasahuje
Dne 7. 3. ve večerních hodinách prováděli 
strážníci na žádost PČR asistenci při zákroku 
proti nemocnému muži, který se zamkl v domě 
a nechtěl otevřít. Po chvíli se ho společně s příto-
mným doktorem podařilo uklidnit a následně byl 
za doprovodu MP převezen do jihlavské nemocni-
ce na vyšetření.
Dne 10. 3. strážníci prováděli asistenci SDH 
NMNM při otevírání bytu, kde se nacházel po-
stižený občan, který si nemohl sám otevřít.
Dne 12. 3. ve večerních hodinách bylo na slu-
žebnu městské policie oznámeno, že na ul. Bu-
dovatelů běhá volně velký černý pes. Tento byl 
hlídkou odchycen a umístěn do kotce. Následně 
byl zjištěn jeho majitel, kterému byla uložena 
bloková pokuta za porušení vyhlášky města.
Dne 16. 3. v odpoledních hodinách oznámila 
strážníkům občanka z NMNM, že na katolickém 
hřbitově viděla dva muže, kteří z něj vynášeli 
věnce. Strážníci se ihned vydali na místo, ale při 
kontrole celého areálu se zde nepodařilo nikoho 
zastihnout.
Dne 16. 3. ve večerních hodinách provádě-
li strážníci asistenci personálu nemocnice při 
převozu agresivního pacienta do léčebny v Jih-
lavě.
Dne 17. 3. bylo oznámeno z OD Lidl, že se zde 
nachází podnapilý zákazník, kterého vyvedli před 
prodejnu, a mají obavu o jeho zdraví. Strážníci na 
místě zjistili totožnost osoby a vzhledem k tomu, 
že se nedopouštěla žádného protiprávního 
jednání, byl zajištěn doprovod do místa bydliště.
Dne 19. 3. prováděli strážníci odchyt lišky, která 
se zaběhla do jedné z místních zahrad. Při pokusu 
o její odchyt však utekla ze zahrady pryč.

DDM vás zve :
Na Dětský den 2. 6. do areálu novoměstského 
Koupaliště. Přijďte v hojném počtu, bude to 
stát za to!  -red-

Klub seniorů
Připravujeme: S prarodiči na výlet do Prahy
(průvodce Mgr. J. Hnízdilová a Mgr. P. Hnízdil)
Termín: 11. 7. 2018
Cena: autobus senior čl. 250 Kč, senior nečl. 
300 Kč, děti do 15 let 100 Kč, nad 15 let 250 
Kč (vstupné na místě jednotlivě)
V případě menšího zájmu je možno akci usku-
tečnit vlakem.
Program:
a/ návštěva Pražského hradu (Zlatá ulička, bazi-
lika sv. Jiří, chrám sv. Víta, Královská zahrada)
b/ Národní zemědělské muzeum (zajímavé 
expozice, interaktivní prvky, kvízy a herní si-
mulátory)
Přihlášky s programem výletu a organizačními 
pokyny k vyzvednutí při akcích Klubu seniorů 
v Penzionu na Žďárské ulici nebo písemně na 
e-mailu : jar.hnizdilova@gmail.com nebo tel. 
737 132 415 do 30. 5. 2018.

Už jste se přihlásili?
Pobytové i příměstské tábory DDM se vel-
mi rychle plní. Neváhejte a přihlaste se, po-
slední volná místa jsou: Tábor na zkoušku 
29. 6. -1. 7. , Florbalový příměstský tábor
2.  7.  -6.  7.  ,Výtvarný příměstský I. 
13.  8.  -17.  8.  , Výtvarný příměstský II. 
20. 8. -24. 8. 
Přihlásit se můžete a více informací najdete 
na WWW.DDM.NMNM.CZ.

Ze života novoměstských 
spolků

Domácí hospic Vysočina 
děkuje Petru Havlíčkovi
Každodenní život přináší změny a impulsy, které 
formují každého z nás. A jednoho dne přijde 
okamžik, kdy na dveře zaklepe čas a sdělí nám, 
že ten pracovní jsme vyčerpali. Přijde období, 
ve kterém se stáváme „seniorem pod penzí“.

Petr Havlíček opouští pozici ředitele DHV a těší 
se na to, že si každý den zasportuje, že se bude 
věnovat rodině, koníčkům i  radostem, které 
jsou odměnou za vykonanou celoživotní prá-
ci. V DHV zanechal hlubokou stopu. Pod jeho 
vedením se mnohé změnilo. Občanské sdru-
žení se transformovalo na obecně prospěšnou 
společnost, rozšířili jsme poskytování služeb 
na Velkomeziříčsko, přestěhovali jsme se do 
nových, důstojnějších prostor, uzavřeli jsme 
smlouvu s VZP. Díky ní jsme získali ke spolu-
práci více lékařů, a tím významně zvýšili kvali-
tu poskytovaných služeb. Podařilo se finančně 
stabilizovat celou organizaci, v roce 2017 jsme 
získali titul „Neziskovka roku“.
Za vše dobré chceme Petru Havlíčkovi i touto 
cestou poděkovat.
Novým ředitelem byl po výběrovém řízení 
k 1. 4. 2018 jmenován Petr Hladík. A tak ini-
ciály PH zůstávají. S nimi i naděje, že DHV je 
v dobrých rukou.
Za zakladatele, správní a dozorčí radu Zdeňka 
Marková

Pozvánka na přednášku
Sperma z Vysočiny do celého světa aneb proč 
zůstat v EU a zavést euro. Beseda s Ing. Mi-
chalem Basovníkem 4. května 2018 od 19:00 
v KD, klubovna č. 1. Vstupné dobrovolné.

O  své zážitky z  podnikání v  Zambii se 
s námi podělí Ing. Michal Basovník, ředitel 
Chovatelského družstva IMPULS z  Boh-
dalce, které se zabývá výrobou a prodejem 
inseminačních dávek býků. Dozvíme se, jak 
se v Zambii daří českému strakatému skotu, 
jak fungují býčí brýle proti slunci, jak může 
Česká republika pomáhat v Africe, jak to sou-
visí s Evropskou unií a jak by nám prospělo 
zavedení eura. Pořádá kulturní dům a Svět 
na jevišti.

Rámcový plán činnosti
MO STP
Květen - Zdravotní přednáška o trénování paměti 
9. 5. , KD 9:00
- Zájezd do Příbrami 30. 5. (město a okolí)
Červen - Členský klub 16. 6. , KD 17:00-18:00
- Oslava Nova Civitas prezentací 16.-17. 6. 
Září - Zájezd na hrad Svojanov a do Olešnice 
12. 9. 
Říjen - Zdravotní přednáška
Listopad - Členský klub 14. 11. od 17:00 do 18:00 
(slavnostní uzavření roku)
Prosinec - Zajišťování balíčků pro dlouhodobě 
nemocné členy a členy s jubilei 80 let a výše
Termíny a informace k akcím, u kterých nejsou 
uvedeny bližší údaje, budou včas zveřejněny ve 
vývěsce MO STP, v upoutávkách Novoměstska.

Informovat se můžete na členských klubech
a výborových schůzích, které se konají každou 
druhou středu v měsíci v KD od 16:00 do 17:00.
Tento rámcový plán může být v průběhu roku 
doplňován o další aktivity nebo měněn.
 MO STP
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Výsledky Korunou za korunu
V neděli 8. dubna se uskutečnil už 
19. ročník populárního přespolního 
běhu pro všechny kategorie Korunou 
za korunu. 
Oblíbená sportovní akce byla spojena 
se startem závodu Běžeckého poháru 
mládeže. Tradiční závod, který se ko-
nal za chladného a větrného počasí, 
přilákal 164 účastníků. Závodu Bě-
žeckého poháru mládeže se zúčastni-
lo 44 dětí. V kategorii junioři a muži 
dominoval Jiří Šacl, jenž trať o délce 
3200 m dokončil v čase 9:04. Druhý 
v cíli byl Petr Zimola a dvě vteřiny za 
ním finišoval na 3. místě Petr Zimola. V kategorii 
žen zvítězila Kateřina Pulgretová, která o 3 vteři-
ny porazila Lýdii Brázdovou. Na 3. místě doběhla 
Veronika Macková. Kategorii veteránů ovládl 

Petr Dlouhý. Zpestřením letošního ročníku bylo 
zařazení exhibiční štafety. Kvarteto Viktor Beneš, 
Matěj Trávníček, Lukáš Kourek a Tomáš Nejedlý 
prolétlo trať v čase 8:05.  -mah-

SFK Vrchovina rozehrála fotbalové jaro
Naplno se rozjely zápasy fotbalové divize D. 
Novoměstští fotbalisté mají za sebou 4 utkání, 
v nichž si za 3 výhry a jednu prohru připsali 
cenných 9 bodů.
Ve vyrovnané tabulce jim prozatím patří 2. 
místo. Nejdříve na umělé trávě ve Ždáru po-
razili tým z Břeclavi 2:0. Trefili se Kamil Skalník 
a Ondřej Košík. „Podali jsme bojovný výkon, 
byť jsme měli i notnou dávku štěstí. Ve hře to 
místy drhlo,“ zhodnotil úvodní měření sil trenér 
SFK Vrchovina Richard Zeman. Na stejném 
místě pak jeho svěřenci odehráli i druhý zá-
pas. Na konci března se uskutečnilo okresní 
derby, ve kterém naši fotbalisté nestačili na 
žďárský manšaft. Zápas prohráli 2:1, kdy 

jediný gól do sítě soupeře vstřelil opět Kamil 
Skalník. V dalším utkání se SFK Vrchovina ko-
nečně představila domácím fanouškům. Před 
slušnou návštěvou porazila 1:0 nevyzpytatelného 
soupeře ze Strání. Jediným střelcem utkání byl 
obránce Pavel Chalupa. Poté následovala cesta 
do Ždírce nad Doubravou, kde SFK Vrchovina 
potvrdila roli favorita. Po brankách Michala Do-
čekala a Ondřeje Košíka zvítězila 2:0. V dubna 
pak naši fotbalisté ještě odehráli krajské derby 
s Havlíčkovým Brodem a představili se na hřišti 
Blanska. V květnu je čeká velká porce zápasů 
se soupeři z Bzence, Rosic, Tasovic, Šumperka, 
Staré Říše a Velké Bíteše.  
 -mah-

Ragbyová sezona
na startu
Nové Město žilo ragby. V  neděli 22.  dub-
na totiž na hřišti v Petrovicích odstartoval 
letošní Český pohár v sedmičkovém ragby. 
Do našeho města se sjelo 7 týmů, které tím 
zahájily 2. ročník celorepublikové soutěže 
tohoto olympijského sportu. Celkem se letos 
odehraje 7 turnajů. Do Nového Města se pak 
ještě jednou vrátí. V pořadí čtvrtý turnaj se tu 
uskuteční 23. června. Sezona pak vyvrcholí 
říjnovým kláním v Brně. Loňským celkovým 
vítězem poháru se stal RA Olymp Praha. 
 -mah-

Kateřina Pulgretová získala ocenění v anketě 
Sportovec Kraje Vysočina
V Havlíčkově Brodě se ve čtvrtek 
12. dubna udělovaly tituly v anketě 
Sportovec Kraje Vysočina 2017.

V kategorii juniorek uspěla členka atletické-
ho oddílu TJ a studentka Gymnázia Vincence 
Makovského Kateřina Pulgretová. Ocenění je 
krásnou tečkou za její loňskou veleúspěšnou se-
zonou. Na MČR vybojovala hned 4 cenné kovy. 
Nejcennější je pak halový mistrovský titul v běhu 
na 1500 m. V anketě se neztratili také další zá-

stupci novoměstského sportu. Na 2. místě za 
Kateřinou Pulgretovou se umístila biatlonistka 
Eliška Teplá, která ovládla hodnocení Českého 
biatlonového poháru dorostenecké kategorie. Na 
MČR pak získala 3. místo ve sprintu a 1. místo 
ve stíhacím závodě.

V kategorii juniorů uspěl biatlonista Jonáš 
Mareček, který v anketě obsadil 3. místo. Na 
MČR vybojoval 1. místo ve sprintu a 2. místo ve 
stíhacím závodě. V celkovém hodnocení Českého 
biatlonového poháru mu pak v kategorii mladších 
dorostenců patřilo konečné 2. místo. 

 -mah-
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Světový den orientačního 
běhu
Orientační sporty Nové Město na Moravě 
zvou širokou veřejnost na Světový den ori-
entačního běhu, který se koná 23. 5. Akce 
bude probíhat celý den od 9:00 do 17:00 
z hřiště u Městských lázní.
Přijďte si zaběhnout jednu z připravených 
tratí nebo se jenom projít s mapou v přírodě. 
Vhodné pro všechny věkové kategorie bez 
rozdílu pohlaví, rodiny s dětmi. Akce je zdar-
ma. Dopřejte si v této hektické době nevšední 
zážitek. Těšíme se na vás.  -red-

Spokojenost v řadách stolních tenistů
Právě skončená sezona stolních tenistů TJ Nové 
Město na Moravě byla pro všechna družstva 
úspěšná. Stejně jako před rokem, kdy všechna 
družstva poskočila do vyšších soutěží, i  letos 
A a C družstva slaví postup a v příští sezoně bu-
dou hrát vyšší soutěže. Suverénně si v soutěži 
vedlo zejména A družstvo. Sice bylo v krajském 
přeboru II. třídy nováčkem, umístilo se ale na 
1. místě a celou soutěž ovládlo. Družstvo za ví-
tězstvím táhly výkony zejména Dušana Mazla 
a Františka Nečase. Výborně je pak doplňovali Jiří 
Malý a Stanislav Trnka. Během 22 utkání získali 
celkem 79 bodů, pouze jednou si naše družstvo 
připsalo porážku a třikrát remizovalo. V příští 
sezoně bude A družstvo nastupovat v krajském 
přeboru I. třídy. B družstvo hrálo okresní přebor 
II. třídy, ve kterém obsadilo celkové 4. místo. 
Jeho hráči si připsali konečných 41 bodů a na 
v tabulce první SK Vídeň ztratili pouze 7 bodů. 
Nejmladší hráči C družstva skončili na 3. místě, 
díky kterému vybojovali postup do okresního 
přeboru IV. třídy.  Pavel Vinkler, -mah-

Radek Jaroš se vrací
do Himálaje
Letos je tomu dvacet let, co novoměstský 
rodák a horolezec Radek Jaroš zdolal nej-
vyšší horu světa Mount Everest. Po vzoru 
velikánů vystoupil 19. května 1998 jako 12. 
člověk v pořadí na vrchol planety bez pomo-
ci výškových nosičů a použití kyslíkových 
přístrojů. A před několika dny odjel Radek 
Jaroš opět do Himálaje, kde bude se svojí par-
tou točit filmový snímek Koruna Himálaje. 
Tím pádem ho čeká další velkolepá výprava. 
Radkovi přejeme hodně štěstí a budeme mu 
„v patách“.  -mah-

Ohlédnutí za florbalovým 
měsícem
Florbalový tým mužů nabírá v závěru soutěže 
dech. Po zápasech s týmy z čela tabulky se utkal 
se soupeři, kteří na nejlepší ztrácejí. Po výhrách 
14:1 proti SK JeMoBu a 10:2 proti Přibyslavi se 
náš tým usadil na 7. příčce tabulky. Na posledním 
turnaji, který se uskuteční 28. dubna v bystřické 
sportovní hale, se muži pokusí vybojovat dalších 
6 bodů, a tím se posunout na 6. příčku, čímž 
by si vylepšili chuť po špatném podzimu. Do-
rostenecký tým má již po sezoně. V nejvyšší sou-
těži v ČR obsadil v jedné ze 4 divizí konečné 7. 
místo. Na 4. místo mu přitom chybělo 5 bodů. 
S právě skončenou sezonou však panuje v klubu 
spokojenost. Tým se dokázal poměřovat s nej-
lepšími týmy v republice. Kapitán Filip Chalupa 
se navíc umístil na třetím místě v kanadském 

bodování soutěže. K tomu všemu tým dorosten-
ců postoupil do finále Orelské ligy, ve kterém 
bral bronzové medaile. Sezonu už mají za sebou 
i starší žáci. Ti do posledního turnaje bojovali o 3. 
místo v soutěži, ale nakonec to o pár bodů nevy-
šlo. Hlavní příčinou byl omezený počet hráčů, 
o který se tým mohl opřít. Navíc na posledním 
turnaji naši nejlepší tři hráči už začali hostovat 
v sousedním Žďáře. I díky nim Žďár dokázal po-
stoupit na MČR, které se v květnovém termínu 
koná v Praze. Perličkou na závěr je účast našich 
elévů na turnaji ČFbU. Celou sezonu hráli OFL, 
ale podařilo se nám dohlásit do soutěže na tento 
jediný turnaj. Během celého turnaje předváděl 
tým skvělý florbal a překvapil mnohé soupeře. 
 Tomáš Mrázek, -mah-

Odstoupení lídra tabulky

Před začátkem fotbalového jara jen málo-
kdo pochyboval o jednom z postupujících 
divize D. Tím se měl stát ambiciózní celek 
z  Tišnova. Ještě než se vůbec týmy stihly 
dostat do soutěžního tempa, přišel šok. Zimní 
mistr z Tišnova totiž odstoupil ze čtvrté nej-
vyšší fotbalové soutěže. Učinilo tak vedení 
klubu, které jej z divize odhlásilo a Tišnov je 
s předstihem prvním sestupujícím. Klub se 
po odchodu šéfa a sponzora následně rozpa-
dl. V tabulce měl Tišnov desetibodový náskok 
před Vrchovinou a skóre 61:8. Zápasy pak 
byly kontumovány ve prospěch jeho již býva-
lých soupeřů. Jediným, kdo přišel o body, je 
Břeclav, která lídra dokázala porazit. -mah-

Májový sraz na dráze
Novoměstský atletický oddíl zve všechny vy-
znavače královny sportu na Májový mítink na 
dráze. Uskuteční se v sobotu 13. května na at-
letickém stadionu v Novém Městě. Start je na-
plánován v 9:30. Soutěžit se bude jak v mužské, 
tak ženské kategorii. Muži poměří své síly v běhu 

na 1500m a ve skoku do dálky. Ženy k tomu bu-
dou ještě házet diskem. Startovné za jednu dis-
ciplínu činí 100 Kč. Na první tři nejlepší v každé 
disciplíně čeká finanční odměna. Ta se navyšuje 
v případě splnění limitů.
  -mah-
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Horácká galerie

Městské lázně

Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 15. 2. Vít Vambera
 9. 3. Šarlota Domaničová
 12. 3. Natálie Zárevová
 15. 3. Eva Chaloupková
 15. 3. Iva Chaloupková
 27. 3. Tereza Vlčková
 28. 3. Tereza Bílá
 1. 4. Nikolas Jakubíček
 1. 4. Zora Bubláková
jubilanti
 28. 4. Marta Janů 80 let
 2. 5. Blažena Bukáčková 89 let
 3. 5. František Starý 75 let
 5. 5. Žofie Zdražilová 91 let
 8. 5. Blažena Elblová 90 let
 9. 5. František Javorský 86 let
 18. 5. Božena Zelená 88 let
úmrtí
 21. 3. Metoděj Peroutka (NMNM 1930)
 22. 3. Stanislav Králíček (NMNM 1939)
 25. 3. Jiří Lausch (Kadov 1944)
 28. 3. Oldřich Šandera (Tři Studně 1948)
 28. 3. Anežka Tlustošová (NMNM 1930)
 30. 3. Miroslav Hrnčíř (NMNM 1952)
 31. 3. Eduard Stařík (Olešná 1930)
 1.4. Jaroslav Prosecký (NMNM 1943)
 7. 4. Eva Pařilová (NMNM 1963)
 10. 4. Božena Švehláková (NMNM 1930)

Klub seniorů

MC Lístek

Červnové Novoměstsko má 
uzávěrku 15. 5. Své náměty 

posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz.

Vaše vzpomínky a blahopřání doneste 
prosím, osobně do Informačního centra 
na Vratislavově náměstí. Poplatek je možné 
uhradit na účet: 84 34 751/0100. Do zprávy 
kvůli identifikaci platby uveďte VZPO-
MINKA a jméno zesnulého či jubilanta.  

1. 5. MDDr. Jiří Špinar, Vratislavovo nám. 449,
Nové Město na Mor., 566 616 904
5. 5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
6. 5. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
8. 5. MDDr. Klára Kamarýtová, Vratislavovo nám. 
449, Nové Město na Mor., 566 616 904
12.  5. MUDr. Jiřina Foltanová, U  Zbrojnice 404, 
Svratka, 608 069 430
13. 5. MUDr. Jiřina Fialová, Nám. Republiky 65,
Žďár nad Sázavou, 604 334 823
19. 5. MUDr. Petr Filla, Střední 5,
Velké Meziříčí, 566 524 275
20. 5. Lékař stomatolog Fiodor Gonchar,
Osová Bitýška 303, 566 536 712
26. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
27. 5. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777

Služby se mohou měnit. Aktuální informace nalez-
nete na webu novoměstské nemocnice.

3. 5. 1953 zemřel v Praze Oldřich Blažíček, akademický 
malíř, profesor kreslení, 65. výročí úmrtí
9. 5. 1948 zemřel v Jámách u Žďáru n.S. Josef Koněrza, 
učitel, osvětový pracovník, překladatel, spisova-
tel, 70. výročí úmrtí
10. 5. 1923 narodil se v N.M.n.M. Pavel Kopáček,
akademický malíř – krajinář, 95. výročí narození
28. 5. 1928 narodil se v Brně MUDr. Karel Daněk, spor-
tovní lékař, autor zdrav. literatury, propagátor 
turistiky, 90. výročí narození

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních 
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

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

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

Jan Štursa - Akty Komorní výstava sochařských 
aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Zdeněk Šplíchal - Vědomí (ne)skutečnosti
(22. 3. - 25. 5. ) Výstava malíře, grafika, sochaře 
i výtvarného experimentátora.
Živý svět Anny Vojtěchové
(5. 4. - 24. 6. ) Výstava uspořádaná ve spolupráci 
s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
představí tvorbu výtvarnice a ilustrátorky Anny 
Vojtěchové.
Václav Kyselka - Odpoutání
(19. 4. - 30. 9. ) Výstava sochaře žijícího a tvoří-
cího v Křoví u Velké Bíteše.

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:

úterý 15. 5. v 17:00
Za svobodu!
Výstava k výročí vzniku ČSR pod záštitou hejtma-
na Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

Miroslav Vojtěchovský - Skleněné rozhovory
Výstava fotografií skleněných objektů připravená 
v souvislosti s životním jubileem prof. Jaroslava 
Svobody.

Připravujeme rovněž komentovanou prohlídku 
výstavy s  výtvarnicí Annou Vojtěchovou. Pro 
upřesnění termínu sledujte webové stránky 
a facebook Horácké galerie. Těšíme se na vás 
v Horácké galerii.

7. 5. Vycházka ke Koupališti. Sraz ve 14:00 u via-
duktu Na Bělisku.
16. 5. Výlet autobusem do Jimramova. Odjezd 
z autobusového nádraží v 9:05, návrat - odjezdy 
z Jimramova 14:08, 15:35.
25. 5. Noc muzeí. Sraz a program budou upřesně-
ny na nástěnkách.
28. 5. Kavárnička a stolní hry.
Jídelna DPS 15:00 – 17:00.

18. 5. pátek - Logohrátky pro děti od 9:30, vstupné 
50 Kč
Pondělky – s různorodým programem od 9:30, 
vstupné 50 Kč
14. 5. Tvoříme se Zorkou, vede Zora Janebová
21. 5. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada Bittne-
rová
28. 5. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
Úterky – otevřené herny s volným programem od 
9:00, vstupné 20 Kč

Trdlohrátky s metodicky zpracovaným progra-
mem, vede Martina Vejpustková, Jarka Nováková
Středy - 2., 9., 16., 23., 30. vede Martina Vejpustková 
od 8:30 – 10:00
Čtvrtky - 3.,10., 17., 24., 31. vede Jarka Nováková, 1. 
skupina v 8:30, 2. skupina v 10:00
Kontakt: trdlohratky-martina@seznam.cz nebo 
tel. 605 876 601

1. 5. Svátek – otevřeno od 10:00, sauny od 
11:00, smíšené
8. 5. Svátek – otevřeno od 10:00, sauny od 
11:00, smíšené
12. 5. Skákací sobota – 10:00 – 14:00 - 
program v bazénu
13. 5. světový den koktejlů - míchané nápoje 
30% sleva
25. 5. sanitární den - otevřeno OD 14:00
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Minibazar

Vzpomínka

Městská policie

Dne 22. dubna by oslavi-
la své 70. narozeniny 
naše maminka paní 
Anežka Dobešová z Pet-
rovic. Kdo z vás ji znal 
a  měl rád, vzpomeňte 
s námi. Děti s rodinami

Vzpomínka

Dne 21. dubna by se do-
žil 80 let pan Jiří Doležal 
z Nového Města na Mo-
ravě.  Kdo jste ho znali, 
věnujte mu s námi tichou 
vzpomínku. Stále vzpo-
míná manželka a synové 
s rodinami.

Vzpomínka

Dne 26. května by se do-
žil 70 let pan Jiří Heral. 
Dne 24. března uplynulo 
25 let od jeho úmrtí.Dě-
kujeme za tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínka

Dne 2. května již uplynou 
dva roky, kdy nás opustil 
pan Ivan Kočík z Nového 
Města na Moravě. Stá-
le vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 10.  května  by se 
dožil 95 let novoměst-
ský rodák, akademický 
malíř Pavel Kopáček. 
Celým svým srdcem mi-
loval rodné město a Vy-
sočinu, kterou celý život 
oslavoval motivy svých 
pláten. Děkujeme novo-

městským občanům, jeho kamarádům i známým 
za tichou vzpomínku.
S láskou a smutkem stále vzpomínají syn Pavel 
s rodinou, sestra Alena a rodina Kadlecova ze 
Žďáru.

Vzpomínka

Dne 3. května by se naše 
drahá maminka paní Eliš-
ka Messenská dožila deva-
desáti jedna let. Vzpomínají 
děcka Květa a Miloš. Prosí-
me, vzpomeňte si s námi.

Vzpomínka

Čas nikdy neběží tak 
rychle, aby se dalo zapo-
menout. Dne 16.  květ-
na  uplynou dva dlouhé 
roky, kdy nás opustil pan 
Ing.  Roman Šustáček 
z  Radešínské Svratky. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.

Blahopřání

Dne 14.  dub-
na  oslavili zlatou 
svatbu manželé 
Božena a Jaroslav 
Dudkovi z Nového 
Města na Moravě. 
Děkujeme za vše, 
co pro nás v dětství 
i v dospělosti udě-
lali, a přejeme jim 
pevné zdraví, poho-
du a hodně radosti 

z rodiny. Děti Jitka, Martin a Pavel s rodinami

S  velkou úctou a  pokorou bychom chtěli po-
děkovat Martinu Krškovi a jeho rodině za po-
skytnutí první pomoci našemu tatínkovi a dě-
dečkovi, který náhle zkolaboval na ulici. Martin 
si dokázal všimnout, že něco není v pořádku, 
vyhodnotil situaci a zavolal pomoc. Tímto mu 
chceme vyjádřit poděkování za jeho reakci, za to, 
že není lhostejný ke svému okolí a že má srdce na 
pravém místě. Rodina Králíčkova a Melicharova

Poděkování

Městská policie upozorňuje řidiče, aby respek-
tovali dopravní značení vyznačující blokové 
čištění. Nejenže svojí neukázněností porušují 
zákon a dopouštějí se přestupku, ale navíc ztěžují 
práci zaměstnancům Technických služeb, kteří 
nemohou komunikaci řádně očistit.

Prodám stavební pozemek v obci Koroužné.
Tel.: 731 063 271
Pronajmu garáž na Holubce, cena 550 kč / mě-
síc. Tel.: 603 865 682
Vyměním garsonku za větší novoměstský byt. 
Tel.: 604 771 483
Koupím zahradu pro pěstování zeleniny, prosím 
nabídněte. Tel.: 775 160 751; ZahradaNMnM@
seznam.cz
Mladá rodina s malými dětmi koupí zahrádku 
v NMNM. Prosím nabídněte. Tel.: 776 016 182
Pronajmu garáž na Holubce.Tel.: 603 865 682
Prodám letní pneu 155/80 R13 zn. Continental. 
Tel.: 608 949 042
Hledám učitele - studenta angličtiny pro výuku 
6letého dítěte. Zn.: Holubka, Maršovice.
Tel.: 602 888 914
Koupíme k vlastnímu bydlení menší byt na uli-
ci Budovatelů v NMnM. Prosím nabídněte, RK 
nevolat. Tel.: 604 721 347
Prodám kompletní hliníkové 5 dírové pneu 195-
65, R-15 Mischelin letní, 6mm vzorek.
Tel.: 732 204 624
Výkup starého peří a nedraného peří.

Tel.: 720 543 953
Prodám ručně sbírané brambory.
Tel.: 739 970 974
Kdo by mohl občas vyvenčit za úplatu hodného 
menšího pejska? Tel.: 721 800 220
Prodám letní pneu 155/80 R 13 zn. Continental. 
Tel.: 608 949 042
Pronájem budovy vhodné k obchodní činnosti 
nebo k podnikání v ulici Budovatelů, Nové Městé 
na Moravě. Cena dohodou. Tel.: 603 814 866

Blahopřejeme manželům Aleně a Zdeňkovi 
Albrechtovým k úžasnému společnému ju-
bileu, tzv. kamenné svatbě, které oslavili 
v polovině dubna. Do dalších let přejeme 
hlavně hodně zdraví, spokojenosti a radosti.

Kulturní a společenská komise Rady města 
Nového Města na Moravě

Blahopřání
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Odpoutání Václava Kyselky

V Horácké galerii bude od dubna do konce září 
k vidění výstava sochaře Václava Kyselky (nar. 
1975) z Křoví u Velké Bíteše. Výstava byla původně 
plánována, stejně jako v loňském roce výstava Anto-
nína Kašpara, i do novoměstského parku. Kvůli při-
pravovaným výkopovým pracím na náměstí z toho-
to projektu sice sešlo, ale výstava bude k vidění na 
nádvoří Horácké galerie a v galerijním zámeckém 
sklípku. Dovolili jsme si autora trochu vyzpovídat.

Jde o vaši vůbec první samostatnou výstavu 
v galerii Kraje Vysočina. Jaký z ní máte pocit? 
A co vás, rodáka z Teplic, přivedlo na Vysočinu?

Je to má první větší samostatná výstava v našem 
kraji, hlavně pokud jde o velké sochy a objekty.

Z Teplic do Křoví byla delší cesta s dlouhým ob-
dobím v Brně. Táta byl Moravák, který po válce 
odešel studovat sochařinu do Prahy a se spolužáky 
ještě za studií po válce jezdili do severních Čech za 
prací, kde pak strávil půlku svého aktivního života 
a kde si vzal moji mamku, rodačku z Prahy, která 
pracovala v tamních lázních. Když mně bylo 10 
let, stěhovali jsme se do Brna za moravskou částí 
rodiny, táta šel do penze a já tam i vystudoval. Od 
osmdesátých let jsme jezdili za příbuznými na 
jejich chalupu na Krátkou, a tak si to tam zami-
lovali, že naši pak koupili chalupu na Samotíně. 
Když rodiče zestárli, že se nemohli o chalupu sta-
rat, jezdil jsem tam já a snažil se rozpadající stavení 
nějak zachránit. Ale neměli jsme se svou současnou 
ženou vyřešené bydlení v Brně, měli jsme už tří-
letého syna, a tak jednoho dne padlo rozhodnutí 
chalupu prodat, což mě sice hrozně bolelo u srdce, 
ale existenčně nebylo vyhnutí.

Nakonec nám našel místo kamarád architekt, 
který má v Křoví chalupu. Pomohl nám s vypro-
jektováním dřevostavby, ve které bydlíme dodnes. 
Účastním se každým rokem Dnů otevřených ate-

liérů Vysočiny, takže můžete ateliér na podzim 
navštívit.

Výstava v Horácké galerii byla původně 
plánována také do novoměstského parku, ale 
z toho sešlo. Jak to podle vás ovlivní vyznění 
výstavy?

Na výstavu v parku jsem se moc těšil, neskrývám, 
že mě to zklamalo, některé vystavené sochy jsem 
vytvářel právě do zeleně parků a zahrad, takže 
nakonec budou vystavené na trávníku pouze dvě 
figurální sochy, ženská postava Síla moci před 
vchodem do galerie a biosocha Vidlák/Outsider 
v průhledu brány u cesty k autobusovému nádraží. 
Nakonec jsem koncept uzpůsobil nádvoří, kde se 
budou vyvažovat spirálovité sochy se sochařskými 
instalacemi.

Výstava nese název Odpoutání podle dřevě-
ného torza koně Odpoutání koňské síly. Co bylo 
inspirací pro jeho vznik?

Název je odvozen nejen ze sochy Odpoutání 
koňské síly, které vzniklo právě na Samotíně, ale 
nějak i vyjadřuje moji práci, kdy vlastně vše, co ve 
své tvorbě dělám, je pro mě odpoutání. Na Samo-
tín jsem si před lety nechal dovézt krásné kmeny 
pokácené toho roku ve Zvoli, kde se stavěla čerpací 
stanice. Majitel dřeva mi tvrdil, že to jsou topoly, ale 
zrovna ten kmen, u kterého mi bylo jasné, že v něm 
je už torzo koně schované, byl jilm, dnes v takovém 
průměru u nás velmi vzácné dřevo. Někde vonělo 
jak cukrová vata, někde zase jak stará žumpa… 
Začal jsem na koni přes zimu pracovat a přemýšlel, 
jak sochu uchopit, když se začátkem jara u míst-
ních sousedů stala nešťastná příhoda, kdy se jim 
při práci v lese skácel únavou kůň a na místě pošel. 
Nejhorší na tom bylo, že jsme se týden předtím 
u nich byli podívat na nově narozená selátka a já 
tam toho koně viděl, jak ve studené vlhké maštali 
celý zpocený roní slzy, což jsem nikdy neviděl. Pro-
to jsem věděl, že nechám z koně jenom torzo, zavě-
šené a rotující jako něco mezi duší odcházející do 
nebe a kusem masa na porážce. Na výstavě v roce 
2008 ve Starém pivovaru v Brně jsem k němu ještě 
přidal zvukovou smyčku, kterou bych rád alespoň 
na vernisáži nebo muzejní noci k instalaci přidal, 
ale to záleží na možnostech galerie.

Součástí výstavy budou i plastiky a objekty 
menších rozměrů v zámeckém sklípku. Jaký vý-
znam mají tyto tzv. minimonumenty v kontextu 
vaší tvorby?

Tyto objekty vznikají jako taková sochařská 
hra v ateliéru s jazykem, který vždy byl sochařům 
vlastní a které jsou dnes někdy opomíjené. Je to 
práce s monumentálními poměry v malém měřít-
ku, s podstavci a ve většině případů jsem se právě 
nenechával svazovat tím, co bych při modelu musel 
naopak hodně řešit, tedy technické řešení materi-

álu a jeho možnost proveditelnosti. Na výstavě je 
pouze několik skutečných modelů, model k po-
mníku Jana Skácela z brněnské soutěže do parku 
na Špilberku, který skončil čtvrtý, bronzový model 
ke kamenné dívce Lilith, realizované v brněnské 
soukromé zahradě v mramoru, a studie Evolventy, 
dřevěná spirála, která je realizována v Prostějově 
u zámku v pětimetrové velikosti s názvem Zazářit 
a odejít z roku 2009. Vybral jsem je právě proto, 
že rezonují s některými plastikami na výstavě jak 
třeba figurálním pojetím či naopak abstrahovanou 
formou spirály.  

  HG

Talentové zkoušky
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě 
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku
5-18 let, že talentové zkoušky pro školní rok 
2018/2019 do všech oborů se konají ve stře-
du 30. května 2018 od 14:00 do 17:00 hodin 
(náhradní termín je 6. 6. 2018).
Obor hudební a taneční – budova na Vrati-
slavově nám. 121
Obor výtvarný, literárně dramatický a pří-
pravná umělecká výchova – budova na 
Monseově ulici 351

Nabídka pro školní rok 2018/2019

Přípravná umělecká výchova:
pro děti od 5 let (propojení všech oborů)
Obor hudební:
přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
studium hry na akordeon, bicí nástroje, 
dechové nástroje dřevěné (zobcová flétna, 
příčná flétna, klarinet, saxofon), dechové 
nástroje žesťové (trubka, tenor, tuba…), 
klavír, klávesy, kytaru, sólový zpěv, housle 
- pro děti od 7 let. Nově možnost studia na 
violoncello, kontrabas a fagot - pro děti od 7 
let
Obor taneční:
přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
základy moderního výrazového tance, kla-
sického a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
přípravná výtvarná výchova - pro děti od 6 let
základy dovedností a znalostí v kresbě, mal-
bě, grafice, keramice, prostorové, objektové 
a akční tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
přípravná literárně dramatická výchova - pro 
děti od 6 let, základy dramatické a slovesné 
tvorby - pro děti od 7 let
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Metalový večírek v kulturáku
Debustrol to je čes-
ká thrash metalová sku-
pina z Mladé Boleslavi.
Skupina byla založena v prosinci 
roku 1986 kytaristou Kolinsem 
a bubeníkem Melmusem a patří 
mezi hlavní průkopníky thrash 
metalu na území tehdejšího Čes-
koslovenska.

V Novém Městě na Moravě vy-
stoupí 19.  5. od 19:00 spolu 
s kapelami D.O.P. ze Žďáru nad 
Sázavou a Bad Victim z Velkého 
Meziříčí.

Vstupné je lidové. 150 Kč v před-
prodeji, 200 Kč na místě.  
 -red-

Strašidla a svatí
Karla Němce
16. května v 17 hodin otvřeme v muzeu výstavu 
a stálou expozici Strašidla a svatí Karla Němce.

Na výstavě uvidíte nejen malby, dřevoryty nebo 
i hračky z depozitáře muzea, ale také výpůjčky 
z Horácké galerie a od soukromých sběratelů. Ve 
vestibulu budou k vidění umělcova ex libris. Malá 
stálá expozice, kterou jsme s podporou Kraje Vy-
sočina vytvořili, obsahuje mimo jiné zmenšeninu 
mistrovy pracovny nebo interaktivní model kostela 
se sgrafity. V rámci otevření výstavy bude také 
poprvé veřejnosti zpřístupněna půda muzea, která 
v zimě prošla renovací a změnila se ve výstavní 
prostor. Ten zaplní žáci výtvarného oboru ZUŠ 
Jana Štursy a vystaví díla na téma Němcových 
obrazů. Vernisáž výstavy ZUŠ je 16. 5. v 16:30. 
A aby toho nebylo málo, tak ještě otevíráme expo-
zici sklářství a železářství, která prošla důkladnou 
renovací. 2. května v 17 hodin symbolicky otevřou 
Mlejnek z Víru pro další sezónu děvčata z taneční-
ho oboru ZUŠ.  -AH-

Koncert skupin Energit a Vltava
V Novém Městě na Moravě vystoupí kapela ENER-
GIT s frontmanem Lubošem Andrštem, ale to není 
všechno, na jednom pódiu se vystřídá s kapelou VL-
TAVA.
Jak bájný Fénix z popela povstala. Řeč je o kapele Ener-
git, spojené především s osobností Luboše Andršta. 
Počátky kapely, vzniklé po rozpadu Flamenga, 
zprvu stavěly na rockové tvorbě, zcela logicky 
díky účasti Ivana Khunta a Erno Šedivého (ex 
Flamengo) i Vládi Padrůňka. V sestavě se objevil 
i Vladimír Mišík. Po emigraci Erna a Ivana se vůdčí 
osobností stal zakládající člen, kytarista Luboš 
Andršt a kapela se stala spolu s Jazz Q základním 
pilířem tuzemské jazz rockové scény. Jeho okouz-
lení duchem McLaughlinových Mahavishnu Or-
chestra bylo nesporné, ale zcela originální a plné 
slovanské melodiky. Vynikající práci tam odváděli 
pianista Emil Viklický a saxofonista Rudolf Tichá-
ček. Pravidelné koncerty v klubech na pražských 
strahovských kolejích byly nezapomenutelným 

zážitkem. Neskutečnou satisfakcí za dlouhodobý 
přínos domácí hudbě Lubošovi byla v srpnu roku 
1998 možnost zahrát si s legendou bluesové mu-
ziky, jakou je famózní guru kytaristů B. B. King. 
Takže po veličinách jako Jimi Hendrix, Eric Clap-
ton, John McLaughlin nebo Buddy Guy došlo i na 
českého muzikanta, který měl tu čest stanout na 
pódiu s touto živoucí legendou.
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších 
kapel na české hudební scé-
ně. Toto přízvisko si vyslouži-
la nejen neobvyklou poetikou 
mnohoznačných textů, ale 
také svým zcela nezaměni-
telným hudebním stylem, 
který dokonale souzní s cha-
rismatickým hlasem zpěváka, 
kytaristy, básníka a herce Ro-
berta Nebřenského. Produkci 
Vltavy nejstručněji vystihuje 

slogan „Česká poezie – světová hudba“. Koncer-
ty skupiny jsou proslulé uvolněnou atmosférou, 
prostorem pro improvizaci a  skvělými instru-
mentálními výkony. S návratem dechových ná-
strojů nabídne Vltava svůj původní legendární 
sound a představí aktuální skladby z alba „Čaro-
děj“, ale nebudou chybět ani ikonické hity „Pra-
sátko“, „Bezvadnej chlap“ nebo „Marx Engels 
Beatles“. -red-

Pozvánka do kina: pohádka, komedie i drama
Věčně tvá nevěrná je nová romantická kome-
die se Sašou Rašilovem, Lenkou Vlasákovou 
a Vilmou Cibulkovou. Promítání je 2. 5. v 19:00, 
vstupné 80 Kč.
Animovaný snímek Ferdinand je moderní 
adaptací méně známé disneyovky, kterou star-

ší ročníky znaly pod názvem „O býkovi, který 
čichal ke kytičkám“. Promítá se 20. 5. od 16:00, 
vstupné 40 Kč.
Jumanji: Vítejte v džungli je akční film z USA.
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní 
konzoli se hrou, o které nikdy předtím nesly-

šeli, zvanou Jumanji, ocitají se všichni vzápětí 
v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova 
se stávají postavami, které si pro hru zvolili. 
Promítáme 22. 5. od 19:00, vstupné 50 Kč.

Těšíme se na vás v kulturním domě.
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Zmizelé Nové Město

Pernštejn s původní firmou

František Liedermann, pán z novoměstského 
Pernštejna
Jedním ze známých řemeslníků v Novém Městě na 
Moravě byl i František Liedermann. Podle křest-
ního listu František Josef Liedermann se narodil 
na sklonku Rakouska-Uherska, 27. března 1907 
v Kerharticích. Otec Eduard Liedermann pracoval 
jako tovární strojník v blízkém Ústí nad Orlicí 
a matka Anna, rozená Čermáková, byla mlynář-
skou dcerkou z Vamberka. František byl nejstarší 
z pěti sourozenců a jediný kluk. Měl hudební sluch, 
rychle se naučil hrát na housle, a proto netrvalo 
dlouho a vystupoval v nejrůznějších kapelách. 
Také byl zručným kreslířem. Byla to doba dív-
čích památníčků a mladý František do nich rád 
kreslil své krajinky. Využil toho k osobité pomstě 
a uplatnění smyslu pro humor.

Jedna ze sester příliš nesnášela jeho „muzicí-
rování“ a je pravdou, že s tím spojené i drobné 
prohřešky. Prý vytrvale informovala matku, a tak 
když chtěla kresbičku, dostala skvěle nakresleného 
čerta s vidlemi a s komentářem: „Čiň čertu dobře, 
peklem se ti odmění. To ti přeje milovaný bratr 
František.“ Rozhořčená sestřička ukázala přání 
mamince a navíc se zjistilo, že nelze hanebnou 

kresbu vytrhnout, protože by vypadl list s  vě-
nováním pana faráře, a bylo zle. V té době fackám 
nebránil pedagogický přístup k výchově.

Po vychození měšťanky v  Ústí nad Orlicí 
se František Liedermann vyučil strojním zá-
mečníkem. Pracoval v  továrně, záhy si získal 
velmi dobré postavení, maloval obrazy (oleje), 
zejména přírodní scenérie, vyráběl z kovu lustry, 
lucerny, kování, a protože Ústecko byl kraj pro-
slulých výrobců betlémů, taky betlémy, a to byl 
krůček k modelům historických lodí. V srpnu 1932 

se oženil, vzal si o pět let mladší, dvacetiletou 
Boženu Vychytilovou a začal se starat o rodinu. 
Postavil vilku v Kerharticích a chatu v blízkém 
okolí. Díky oblibě kina a tehdejší praxi uvádět 
promítače filmů (kinooperatéry) v programech 
a na plakátech kin, stal se známým po celém 
městě. Šťastné životní období se završilo v roce 
1936 narozením dcery Aleny, která po něm zdě-
dila hudební a výtvarné nadání.

Zábor pohraničí a pozdější Protektorát Če-
chy a Morava nastolily nové vztahy. Německá 
správa kin, odvlečení ústeckých židů, celková 
skrytá nenávist ke všemu německému, to vše 
vyvolalo ve Františku Liedermannovi pocit 
nutnosti formálně si „počeštit“ příjmení. Pře-
devším však německé příjmení na plakátech pů-
sobilo nebezpečně židovsky a navíc byl výrazně 
„židovský typ“, černovlasý, kudrnatý, s velkým 
nosem. U českého přepisu příjmení (Lidrman) 
zůstal, jako jediný z rodiny, i po válce. Způsobil si 
tím nemalé potíže při jednání s úřady.

Koncem války městem procházely kolony 
wehrmachtu. V čele přihlížejícího a diskutujícího 

obyvatelstva stál Franti-
šek Liedermann, oblečen 
do nejčervenější košile 
svého šatníku. Ze značně 
zdivočelé procházející 
soldatesky vyběhl voják 
a za pokřiku „Komunist“ 
jej vlekl k  domovní zdi. 
Přihlížející začali volat 
„nein, nein“, někdo začal 
německy vysvětlovat, že 
je to omyl, voják pustil 
Liedermanna a s klením 
odešel.

Začátkem léta 1945 se 
vše začalo měnit k lepší-
mu. V  červnu se naro-

dil syn Miloslav a  zdárně 
proběhlo jednání o pronajmutí, případně prodeji 
zámečnické dílny v Novém Městě na Moravě. Ko-
nec války, narození syna, možnost stát se živnost-
níkem s vlastní dílnou, to byl důvod k mohutné 
oslavě, která se prodloužila až do doby křtu. Už 
nesli kluka do kostela, když se otec František ze-
ptal, jak se bude vlastně jmenovat. Nic netušící 
matka bezelstně odpověděla: „No přeci po tobě, 
František.“ A bylo zle. Rozzuřený otec vpadl na 
faru a žádal opravu, to samozřejmě nešlo, v kostele 
se zastavil obřad, vypadalo to na katastrofu, až 

někoho napadlo vmáčknout před Františka jméno 
Miloslav. Syn dostal jméno Miloslav František 
a uspokojený otec pokračoval v oslavách.

Přestěhování do Nového Města na Moravě 
vzniklo z podnětu jeho sestry Anny. Vyučená ka-
deřnice se provdala za novoměstského rodáka, 
holiče Josefa Sokolíčka, a společně vlastnili ka-
deřnictví a holičství, a to téměř proti zámečnické 
dílně Josefa Jaroše. Začátky v Novém Městě ale 
nebyly dobré. Rodina Liedermannova bydlela 
v zahradním altánku, později v pronajatém bytě 
u Hájků v blízkosti Hotelu Musil. Přidělení vlastní-
ho bytu se neustále odkládalo, až prudký otec Lie-
dermann roztrhal legitimaci nějaké strany Národní 
fronty, a to byl v té době vážný přečin. Především 
však zákon z 20. prosince 1950 o komunálních 
podnicích zrušil drobné podnikání, František 
Liedermann se stal zaměstnancem Sdružených 
komunálních podniků v Novém Městě na Moravě 
a příjem rodiny výrazně poklesl.

Protože z prodeje nemovitostí v Ústí nad Or-
licí zůstala určitá hotovost, mohlo se zahájit 
jednání o koupi celého domu čp. 140 na dnešní 
Masarykově ulici. Majitelkou byla dcera Josefa 
Jaroše, paní Libuše Váchová, manželka účetní-
ho v Horním Hanychově. Okresní národní výbor 
13. prosince 1951 odsouhlasil koupi domu v cel-
kové částce 85 000 Kčs. Z ulice nenápadné stavení 
skrývalo jednopatrový dům, zámečnickou dílnu 
ve dvoře, hospodářskou budovu ve dvoře, včetně 
dvou místností pro tovaryše, několik dřevníků, 
chlívek a velké dřevěné šalované skladiště. Není 
divu, že přátelé Františka Liedermanna dali domu 
přezdívku „Pernštejn“. Přiblížila se polovina pa-
desátých let a začalo se dařit lépe. Především proto, 

Výzdoba Pernštejna
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že pracovní doba byla v zámečnické 
dílně od šesti do dvou a František Lie-
dermann byl znám svou šikovností. 
Tak chodil, jak sám říkal, po „fuškách“. 
Zbyly nějaké peníze, a tak se koupilo 
auto „Zetka“. Auto vyvolalo touhu 
cestovat a rodina Liedermannových 
byla společenská. Vždy se domluvila 
s nějakou jinou novoměstskou rodi-
nou o společném výletě a zručný kres-
líř František Liedermann na cestách 
kreslil. Z té doby se zachovala řada 
grafických listů. Jednou se přijelo do 
Tábora a sebevědomá Zetka zastavi-
la na náměstí. Se zájmem přihlížející 
„esenbák“ sledoval vystupující. Bylo 
jich, samozřejmě včetně dětí, devět. Byla navržena 
pokuta, ale nakonec se vše odbylo mávnutím ruky 
a doporučením jízdy po polních stezkách. Ono se 
to tehdy tak přísně nebralo.

František Liedermann se také stal pilným 
navštěvovatelem Hotelu Musil. Měl družnou a ve-
selou povahu, pro vtip nechodil daleko, a proto 
získal místo u kulatého stolu. Byly to jeho „úřední“ 
hodiny, které rodina respektovala. Jednou se ne-
dostavil a stůl plný řemeslníků s výtvarným na-
dáním ukul originální pomstu. Vypravil se vyba-
ven štětkami, žebříky, barvami a vyzdobil průčelí 
„Pernštejna“. Celá ulice se bavila, jenom rodina 
Liedermannova spokojeně spala.

Od poloviny padesátých let minulého století 
působil v Novém Městě na Moravě velmi úspěšný 
Horácký soubor písní a tanců. Pro vlastní kapelu 
se hledal basista a volba padla na Františka Lie-
dermanna, kterého znal primáš Čestmír Zelený. 
Později hrál na basu Lubomír Beneš, ale Fran-
tišek Liedermann v souboru zůstal až do konce. 
Vyvrcholením vystoupení lidových souborů byl 
festival ve Strážnici. Novoměstský soubor se jako 
jeden z mála souborů do Strážnice dostal s vy-
stoupením kladeným do období masopustu, se 
zvykem pohřbívání basy. Uprostřed masopustního 
veselí se z kapely dral plačící basista (František 
Liedermann) se svou basou a vzniká pohřební 
průvod všech účastníků. Výstup basisty končí pá-
dem do vlastního nástroje. Vtipný výstup upoutal 

nejenom obecenstvo, ale také velmi mladou Česko-
slovenskou televizi. Strážnický festival přenášený 
televizí sledovala na Rýmařovsko provdaná jeho 
dcera Alena. Najednou přes celou obrazovku uvi-
děla svého naříkajícího otce a zmohla se pouze na 
slova: „Proboha, to je náš táta.“

Nedlouho po koupi domu, podle úředních 
dokladů od roku 1954, zahájil František Lieder-
mann rozsáhlou úpravu domu. Přestavba, kterou 
on zahájil, pokračuje s přestávkami až do dnešních 
dnů. Samozřejmě s  daleko menším fortelem 
a entuziasmem. On sám často vzpomínal na likvi-
daci střechy největší kůlny, mimochodem střechy 
obrovské se střešními trámy vpravdě hradními. 
„Tak jsem začal rozebírat tu kůlnu na dvoře. Na 

střeše byla stoletá lepenka, prkna shnilá, 
musel jsem se držet i zubama. Pak zbyly 
trámy. Dva sem rozebíral tejden. To nešlo. 
Tak sem vzal v dílně ten největší báchamr 
a praštil do krajního. Koukám, začaly se 
krásně skládat. A bylo to.“ Přežil zázra-
kem a do dneška si o tom sousedi povídají.

V šedesátých letech minulého století se 
rozšířily práce zámečnické dílny o vodo-
instalace a prostor již nestačil. Dílna se 
přestěhovala nejdříve na Palackého ná-
městí, do domu pana Beranovského, poz-
ději vznikly současné dílny v sousedství 1. 
základní školy. Pan mistr Liedermann se 
stěhoval samozřej-
mě také. Vlastní 

dílnička ale ani zdaleka ne-
osiřela. Bylo víc času, a tak 
se vrátil k výrobě zejména 
zdobených zrcadel, luce-
ren, svícnů, mříží. A  také 
k malování. Doba byla pří-
znivá, dokonce se pořádaly 
výstavy amatérských malířů 
a školení s profesionály.

Utíkala léta a přišel dů-
chod. Rozloučil se s celým 
komunálem, dostal na od-
chodnou hodinky značky 
Pobeda s mnoha kameny. 
Byly pěkné, ale špatně či-
telné. Tak je rozdělal a obarvil 

ručičky na černo. Zažádal si o vlastní provo-
zovnu na drobné údržbářské práce. Kupodivu 
dostal povolení, byl zdravý, stále s chutí kouřil 
viržinka a doutníky, a tak začal velkoryse podni-
kat. Vzal i zakázku na kovové schodiště do teh-
dejšího Amylonu. Vzbudil nespokojenost, byl 
pokárán, že bere práci celému komunálu. Uznal 
to, vrátil se k drobným službám a kovotepec-
tví. Dílnu, obloženou krabičkami od viržinek 
a doutníků, navštívilo hodně zajímavých lidí. 
Mezi nimi několikrát i herec Oldřich Nový, který 
měl v okolí chatu. František Liedermann dělal 
drobné opravy, Oldřich Nový seděl na ponku 
a společně vzpomínali na 1. republiku.

Obklopen přáteli, s nezbytným viržinkem, 
plný životního optimismu se dožil sedmdesátky. 

Velkorysé oslavy začaly v restauraci U Musilů. Od 
sousedské společnosti „U kulatého stolu“ dostal 
blahopřání s podpisy všech jeho členů, a dokonce 
i s umně vyvedeným razítkem. S přáním přispěcha-
la i parta z bývalého folklórního souboru. V sedm-
desátých letech minulého století vznikla v restaura-
ci na Rokytně další sousedská společnost. Každou 
neděli navečer přijížděli „šichťákem“ a odjezd byl 
tím samým autobusem okolo desáté. Na rozdíl od 
pánské společnosti U Musilů jezdily na Rokytno 
převážně manželské páry v důchodu. Od nich 
dostal album s hezkým věnováním.

Koncem září 1985 odjel na návštěvu své dce-
ry do Liberce, kde embolie ukončila jeho život. 
Povídání o řemeslníku Františku Liedermannovi 
nelze ale končit smutně. Polovina minulého století 
byla v Novém Městě na Moravě obdobím hojným 
na „sousedské společnosti“ a různé spolky. Na 
první pohled se zdá, že tato barvitá doba dávno 
minula. Ale nemylme se. Stačí se zastavit na kávu 
nebo dobré pivo v Hotelu Panský dům. Záhy se po-
střehne nově vznikající nebo už vzniklá společnost 
„U dlouhého stolu“ nebo „Pod tapetou“ a ne-
sporně další „U baru“. Možná někdy, po letech, 
nově vzniklou společnost zaznamená regionální 
historik.

 Miloslav Liedermann

Pohřbívání basy ve Strážnici

František Liedermann nahoře uprostřed v kruhu
svých přátel U Musilů

Blahopřání od společnosti U kulatého stolu
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5 899 Kč 

Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA FABIA, RAPID a CITIGO.

ŠKODA OCTAVIA TRUMF

439 000 Kč
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květen výstava Světy v nás městská knihovna

květen výstava Jan Štursa – Akty Horácká galerie

květen výstava Živý svět Anny Vojtěchové Horácká galerie

Do 25. 5.  výstava Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne)skutečnosti Horácká galerie

2. 5. 17:00 tradice Otevírání mlejnku Horácké muzeum

2. 5. 19:00 kino Věčně tvá nevěrná – film ČR kulturní dům

3. 5. 19:00 koncert Energit a Vltava – koncert českých legend kulturní dům

4. 5. 19:00 beseda Sperma z Vysočiny kulturní dům

5. 5. 8:00 výstava Jarní chovatelská výstava chov. areál

6. 5. 8:00 výstava Jarní chovatelská výstava chov. areál

8. 5. 19:00 literatura Noc literatury 2018 NMNM

10. 5. 17:00 koncert Kytarový koncert ZUŠ Horácká galerie

11. 5. 9:00 trh Jarní jarmark Vratislavovo nám.

12. 5. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.

12. 5. 18:00 divadlo Tajemství staré bambitky – pohádkový příběh kulturní dům

14. 5. 19:00 tanec Tančírna – salsa kulturní dům

15. 5. 17:00 vernisáž Za svobodu! - výstava ke 100. výročí vzniku ČSR Horácká galerie

16. 5. 17:00 vernisáž Strašidla a svatí Karla Němce Horácké muzeum

16. 5. 17:00 vernisáž Výstava VO – práce žáků ZUŠ Horácké muzeum

17. 5. 17.00 tanec Taneční vystoupení ZUŠ kulturní dům

19. 5. 6:00 sport Pochod srdcem Vysočiny – turistická akce sjezdovka

19. 5. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.

19. 5. 9:00 sport Atletický trojboj – disciplína Žďárského víceboje atlet. stadion

19. 5. 17:00 tradice Oslava výročí kapličky na Jánské ulici Jánská ul.

19. 5. 19:00 koncert Debustrol – metalový večer kulturní dům

20. 5. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vratislavovo nám.

20. 5. 16:00 kino Ferdinand – animovaný USA kulturní dům

22. 5. 19:00 kino Jumanji: Vítejte v džungli kulturní dům

23. 5. 19:00 tanec Tančírna – salsa kulturní dům

24. 5. 15:00 kultura Zuškopestřec májový – akce ZUŠ Vratislavovo nám.

25. 5. 18:00 kultura Noc muzeí – speciální program v muzeu Horácké muzeum

26. 5. 14:00 tradice Otvírání studánek Tři Studně

30. 5. 19:00 tanec Poslední předprázdninová tančírna kulturní dům

31. 5. 17:00 koncert Rytmy života – vystoupení ZUŠ

2. 6. 14:00 děti Dětský den na novoměstském Koupališti Koupaliště

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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