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Nové dětské oddělení novoměstské nemocnice

Harmonogram stavby Sportovní haly
Víceúčelová hala pro sportovce
i horolezce by měla být hotova v
květnu příštího roku. Na stavbě
se už pracuje.
Sportovní hala, na kterou Novoměšťáci už
netrpělivě čekají, se pomalu mění v realitu. Na
místě bývalého střediska dělníci odváží jeho
trosky a brzy tu začne růst nová budova. Kromě
míčových her všech druhů si zde na své přijdou
i milovníci lezeckého sportu. Horolezecká stěna
jim umožní trénovat i za špatného počasí. Vyzkoušet si ji ale bude moci samozřejmě každý
návštěvník haly.
Protože plány už jsou hotovy a začalo se pracovat přímo na místě, přinášíme vám harmonogram prací tak, jak jej stavaři naplánovali.
Demolice střediska by měla definitivně skončit
v dubnu 2019. Práce probíhaly od října 2018
a zhotovitelem byla firma H-Gromil s.r.o. Náklady za tuto fázi vyšly na 3,6 milionů korun.
V podstatě ihned potom začne výstavba haly.
Jejím zhotovitelem je společnost Staredo s.r.o.,
technického dozoru se ujal Envigest s.r.o. Práce
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vyjdou na 68,5 milionů korun a skončit by měly
v květnu příštího roku. Předpokládaný harmonogram počítá s následujícím průběhem stavby. Základové konstrukce se budou budovat od
května do července. Následovat bude montáž železobetonového skeletu, která by měla být
dokončena v srpnu.
Ocelové konstrukce
zastřešení a opláštění
haly dělníci dokončí v
září 2019. V té době
by se mělo zároveň
pracovat i na inženýrských sítích a přeložkách. Na podzim se
bude pracovat uvnitř
haly a začátkem roku
2020 začnou venkovní
úpravy.

kladových konstrukcí a těžká montáž, se kterou
se počítá v období mezi květnem a říjnem 2019,
za což se stavaři všem omlouvají.
-kb-

Největší hluk a zatížení dopravou přinese občanům Nového
Města odvoz zbytku
Místo, kde stála budova bývalého střediska. Příští rok touto dobou zde bude
sutí po bourání střestát nová Sportovní hala.
diska, provádění zá1
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Půjčky a dotace na bydlení
Rada města schválila finanční příspěvky na bydlení. Zájemci mohou získat půjčku na modernizaci
domů nebo také dotaci na novou fasádu. Město
chce podporovat ty projekty, které pomohou
zkrášlit město.
Nové Město na Moravě zapůjčí finance na
projekt, který má za cíl modernizovat byt nebo
dům. Musí ale projít výběrovým řízením. Přihlásit
se do něj lze do 28. března 2019. Pravidla jsou
obdobná jako v roce 2018. Tedy na částku do
350 tisíc musí být jeden ručitel, na vyšší sumu
dva. Informace k výběrovým řízením na půjčky
na modernizaci bytů a domů najdete ode dne
25. února 2019 vyvěšeny na úřední desce města
Nového Města na Moravě a současně budou
umístěny i na webových stránkách www.radni-

ce.nmnm.cz.
Samotné výběrové řízení se uskuteční v dubnu
a všechny předložené žádosti o zápůjčky, které
budou v souladu se schválenými podmínkami
výběrového řízení, budou předloženy ke schválení
na zasedání Zastupitelstva města.
Kdo bude chtít v roce 2019 obnovit fasádu
domu, má šanci navíc získat od města dotaci.
Zájemci mohou podávat své žádosti včetně povinných příloh od 18. dubna 2019 do 22. května
2019. Finanční prostředky mohou být použity
na způsobilé výdaje hrazené od 18. února 2019.
Případné další informace poskytne vedoucí
finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve
III. nadzemním podlaží, tel. 566 598 330.
-kb-

Město nabízí k pronájmu Město vyhlašuje konkurz
prostory vhodné
na ředitele MŠ a ZUŠ
k podnikání
K pronájmu jsou tři prostory v budově polikliniky na Vratislavově
náměstí č. p. 449 v I. patře.
První má celkovou výměru podlahové plochy
36,23 m2 a je k mání za minimální roční nájem
1.500 Kč/m2/rok. Na stejné adrese je k pronájmu
i druhý prostor o celkové výměře 29,84 m2 za
minimální roční nájem 1.500 Kč/m2/rok. Třetí
prostor má rozměry podlahové plochy 59,67 m2,
což dělá ročně 89.505 Kč bez DPH.
Prostory jsou nabízeny od 01.04.2019. Stanovená
výše nájemného bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Bližší informace zájemcům
o nabízené prostory poskytne Správa bytů NMNM
s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, email: sprava.bytu@nmnm.cz, tel. 776 731 678.
-red-
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Přihlášku na konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Mateřské školy Nové Město na Moravě
je nutné poslat do 29. 3. na adresu
Město Nové Město na Moravě, odbor ŠKSV,
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na
Moravě
Obálku označte slovy „Konkurz MŠ Nové Město
na Moravě – NEOTVÍRAT“.
Stejně tak i v příapadě konkurzu na ředitele
ZUŠ.
Bližší informace podá Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě,
tel. 566 598 420, e-mail: alena.lukasova@meu.
nmnm.cz.

Více informací
z městského úřadu najdete
na webu nmnm.cz

Novoměstský program
Rada města schválila termíny konání tradičních
i zbrusu nových novoměstských akcí.
Čarodějnice
termín: 30.4.2019 (úterý)
Pochod srdcem Vysočiny
termín: 18.5.2019 (sobota)
Noc kostelů
termín: 24.5.2019 (pátek)
Novodvorky
termín: 25.5.2019 (sobota)
Pořadatelem je NKZ. Je to nová akce - cílem je
objevení a využití zajímavých částí Vratislavova
náměstí pro kulturní aktivity.
Noc muzeí a galerií
termín: 31.5.2019 (pátek)
Den dětí
termín: 1.6.2019 (sobota)
Akce se uskuteční v areálu novoměstského Koupaliště.
Nova Civitas
termín: 14. - 15.6.2019 (pátek - sobota)
Novoměstské Slunohraní
termín: 1.7. - 4.7.2019 (pondělí - čtvrtek)
Po roční přestávce se opět vrací tato akce do
Nového Města na Moravě.
Váza Fest
Všelidová veselice s hudbou k tanci i poslechu.
termín: 26.7.2019 (pátek)
Pouť na Kostelíčku
termín: 18.8.2019 (neděle)
Slavnosti medu aneb Sladké ukončení léta
termín: 31.8.2019 (sobota)
Den otevřených dveří památek
termín: 7.9.- 8.9.2019 (sobota - neděle)
Svatováclavské slavnosti
Tradiční oslavy ve středověkém duchu.
termín: 28.9.2019 (sobota)
Slavnosti medu a vína
termín: 18. - 19.10.2019 (pátek - sobota)
To nejlepší z Nového Města je med a dobří lidé.
Vína bude také dost.
Výročí 17. listopadu
Letošní významné 30. výročí obnovení demokracie v naší zemi.
termín 17.11. Vratislavovo náměstí
Rozsvícení adventu
termín: 30.11.2019 (sobota)
Čertohrátky
termín: 5.12.2019 (čtvrtek)
Pohledec
110. výročí založení základní školy
670 let od založení obce a 50 let od založení oddílu TJ, termín: 6.7.2019,
100 let od založení SDH, termín: 25.8.2019
Jiříkovice
750 let od založení obce
termín: 8.6.2019
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Letošní lyžování - skvělé podmínky, ale i ostrá kritika

Novoměstské lyžařské tratě patří
k nejdelším v České republice. Po
letech napadlo konečně dostatek
sněhu a podmínky byly ideální.
Tradiční novoměstské trasy přitom překvapivě sklidily kritiku.
Tratě má na starosti Mikroregion Novoměstsko. O kritice jsme
mluvili s jeho šéfem Milošem
Brabcem.
Kdo a jak organizuje úpravu lyžařských tratí?S úpravou lyžařských tratí na Novoměstsku jsme začali v roce 1996. Tehdy se dohodly
Vlachovice, Nové Město, Tři Studně a Sportovní
klub a začalo se upravovat Medlovské údolí přes
Tři Studně k Hotelu Ski a zpátky. To byl první
počin, kdy se začalo s řízenou úpravou lyžařských tratí. Postupně se přidávaly další obce v
rámci Mikroregionu Novoměstsko. Ten jsme
založili v roce 2001. Je to sdružení 30 obcí, které spolupracují na různých úrovních. Hájíme
ekonomické zájmy obyvatel, spolupracujeme v
sektoru služeb a koordinujeme navzájem svoje
projekty tak, aby byly co nejvíce efektivní.
Jak je to v současné době? Kdo se na přípravě
tratí podílí?
Novoměstsko máme rozděleno na sever a jih.
Právě obce na jihu Novoměstska také chtěly,
aby u nich byly upravovány stopy, a tak je možné
od letošního roku lyžovat od Slavkovic až po
Bobrovou.
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Na vzniku lyžařských tras se tedy podílí více
obcí a organizací? Jakým způsobem vlastně
lyžařské stopy na Novoměstsku vznikají?
Každý rok se scházím se Sportovním klubem Nové Město na Moravě, tělovýchovnými
jednotami zainteresovaných obcí, panem Karlem Janů ze Slavkovic a Jiřím Trnkou z Hotelu
Horník. Plánujeme, jak a kdy se bude projíždět.
První, co upravujeme, když napadne sníh, je
příměstský okruh a potom následují další. Podle počasí a množství sněhu. Další okruh vede
Medlovským údolím na Tři Studně. Pro opravdu
zdatné lyžaře je trasa, kterou jsme nazvali „Za
Kadovským vánkem“. Vede přes fryšavské hájenky na Samotín, na Kadov a zpátky opět do
Nového Města. Největší okruh vede na Sněžné
a Jimramov. Ten ale opravdu upravujeme, až
když je velká nadílka sněhu. Pro bruslení jsou
tratě na příměstském okruhu a asi 13 km tratí
kolem Jiříkovic a Vlachovic . Celkem je na Novoměstsku přes 100 km tratí a navazují na ně ještě
i okruhy z Bystřicka, se kterými se potkáváme
v Zubří a v Olešné. Se žďárskými tratěmi se
potkáváme ve Skleném.
Proč je okruhů na bruslení méně?
Na trať pro bruslaře je jednoznačně potřebná
velká rolba. Tu má pouze pan Trnka z Hotelu
Horník a Sportovní klub. Neméně důležitý je
také podklad, protože sníh je potřeba mnohem
více zmáčknout. A to je devastující pro přírodu,
pro rostliny. Musíme si uvědomit, že tratě u nás
nevedou po zpevněných cestách, jako třeba v
Jizerských horách, ale volnou krajinou a po loukách, které jsou na podobné zásahy velmi citlivé.
Uvědomme si, že jsme v CHKO. Samozřejmě
takové tratě nedělají radost ani zemědělcům.
Zkrátka, nežijí tu pouze lyžaři.

Jakými omezeními se tedy vlastně musíte řídit?
Musíme se vždy dohodnout se zemědělci kvůli odstraňování ohradníků, s majiteli pozemků, přes
které tratě vedou a tak podobně. Musím majitelům pozemků velmi poděkovat za shovívavost,
že nás nechají tratě na jejich pozemcích zřídit,
protože bez jejich dobré vůle by žádné okruhy
nebyly. Okruhy jsou samozřejmě také výsledkem
konzultací s Lesy České republiky, Lesním družstvem Přibyslav a CHKO Žďárské vrchy. Limitujícím faktorem jsou pro nás samozřejmě také
peníze. Projíždění tratí není zadarmo. Každý rok
máme nějaký omezený rozpočet a letošní zima je
dlouhá a sněhu dost, takže náklady jsou mnohem
vyšší. Ale snad je pokryjeme z toho, co jsme ušetřili v minulých letech. Letos odhaduji náklady na
půl milionu korun. A to tratě projíždíme dvakrát
týdně. Snažíme se tratě upravovat i ve všední
dny, aby si v klidu mohli i místní lidé zalyžovat.
Jak často by se měly tratě projíždět?
Ideální by bylo jezdit denně kolem 20 km, ale
vzhledem k tomu rozsahu, který máme na starosti, to nemůžeme zvládnout. Projet ty velké
okruhy na skútru nebo rolbou, to je výlet na celý
den. Sám vím, že ideální by bylo obnovovat je
častěji, ale na to už prostě v tuto chvíli nejsou
prostředky.
Co říkáte na výtky, které se objevují na sociálních sítích?
Samozřejmě mě to mrzí. Snažíme se ze všech sil
udržovat tradici lyžování na Novoměstsku. O to
víc, když vím, kolik úsilí úprava tratí stojí. Za mě
musím říct, že vzhledem k tomu, co máme k dispozici, děláme maximum. Moc děkuji majitelům
techniky a všem, kteří se na projíždění tratí podílejí, protože bez jejich dobré vůle a ohromného
úsilí by se na Novoměstsku nelyžovalo. 
-kb3
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Portimo nabízí osobní asistenci
„Díky osobní asistenci můžu být ve
svém milovaném domě a dělat věci
tak, jak jsem byla zvyklá. Svůj život
si tak i nadále mohu z velké části
řídit sama.“

vzhledem k omezeným finančním možnostem
nebylo možné zajistit dříve. Podařilo se to až
nyní, díky podpoře Nadačního fondu Avast,“
říká vedoucí služby osobní asistence Mgr. Ivana
Laštovičková.

Kdy a kde platit
daně?

„Poptávku po osobní asistenci pro děti s handicapem registrujeme už delší dobu, bohužel ji

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání
k dani z příjmů za období 2018 je stanovena
nejpozději na pondělí 1. dubna 2019. Jde-li o daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpracovává a
podává poradce (daňový poradce, advokát), lhůta
se prodlužuje do 1. července 2019. Podmínkou
je, aby příslušná plná moc udělená poradci byla
uplatněna u správce daně do 1. dubna 2019.
Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze
učinit též elektronicky za podmínek zveřejněných
na webové adrese www.daneelektronicky.cz.
Výběr daňových přiznání k dani z příjmů bude
nejen na úřadě ve Žďáru nad Sázavou, ale i ve
vybraných obcích.
Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru
nad Sázavou – oddělení vyměřovací:
Od 4.3.2019 do 22.3.2019
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin
Od 25.3.2019 do 29.3.2019
pondělí až pátek od 8:00 17:00 hodin
1. 4.2019
od 8:00 do 18:00 hodin
Úřední hodiny Územního pracoviště ve Žďáru
nad Sázavou – podatelna
pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin

Nová „malá“ střední škola

Městský úřad Nové Město na Moravě
13.3.2019 8:00 – 16:00 hodin
25.03. 2019 8:00 – 16:00 hodin

Anežka, 91 let, klientka osobní asistence
Pomocnou ruku občas uvítá každý z nás. A je
jedno, jestli jsme staří nebo mladí. Nejvíce ji ale
oceníme ve chvíli, kdy už bez pomoci druhého
nejsme schopni zvládat každodenní činnosti. A
právě v tento okamžik přichází služba osobní
asistence, která je šitá na míru každému uživateli,podle jeho potřeb, v domácím prostředí. A nemusí se jednat jen o seniory nebo handicapované
dospělé osoby. Pomocnou ruku ve formě osobní
asistence nabízíme nyní i rodinám, které pečují
o svoje handicapované děti ve věku od tří let.

Chcete se dozvědět víc? Kontaktujte nás a staňte se klientem služby nebo osobní asistentkou.
Více na www.portimo.cz , FCB stránce Portimo nebo tel. čísle 733 747 069 u vedoucí služby
Mgr. Ivany Laštovičkové. 
-red-

Projekt „Spolu do života“ má těmto rodinám
rozšířit nabídku služeb a možností, rodičům
zajistit plnohodnotnou péči o handicapované
dítě v době jejich nepřítomnosti, poskytnout jim
prostor pro potřebný odpočinek bez nutnosti aktivního zapojení.
Prostě být tady, když je třeba…

Kdo nepátrá, možná neví, že od září 2018 je
v Novém Městě nová střední škola. Jde o nejmenší
střední školu ve městě. Škola je zřízena při ředitelství ZŠ na adrese Malá 154 a jedná se o Praktickou
školu, která nabízí obor - 78-62-C/02 Praktická
škola dvouletá.
Studium je určeno chlapcům i dívkám s ukončenou povinnou školní docházkou v základní
škole zřizované dle § 16, odst. 9. školského
zákona, případně v běžné základní škole, kteří
se nemohou ze zdravotních či jiných důvodů
vzdělávat na jiném typu školy. Připravuje žáky
pro výkon jednoduchých činností v oblastech
praktického života. Zaměřuje se na osvojení
manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání
kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu
ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.
Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností
4

uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných
pracovištích a při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (ve zdravotnictví, sociálních
službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství,
v zahradnictví). Na tom, aby to nebyla pouhá
fráze, ale běžná realita, se snažíme spolupracovat s místními organizacemi a možnými zaměstnavateli.
Vedle výuky se žáci ZŠ i PŠ mohou účastnit celé
řady dalších akcí, které pro ně pořádáme přímo
my nebo jiné organizace. Jsou to například různé
exkurze, lyžařský výcvik, cyklokurz, kurz první
pomoci, návštěva kulturních akcí nebo přímá
spolupráce na nich.
Jde nám o to, aby se u nás žáci cítili dobře,
získali sebedůvěru a vyrostli z nich čestní, pracovití lidé, kteří budou moci i přes svoje nějaká
znevýhodnění být plnohodnotně zapojeni do
běžného života.
 Za kolektiv zaměstnanců Bohuslav Žilka

Městský úřad Jimramov
20.03.2019 8:00 – 16:00 hodin
Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vybírat
daně v hotovosti. Případné další informace k výběru daňových přiznání mohou poplatníci získat
na tel. 566 652 311.
-red-
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Nadační fond se zaměří na historii Nového Města
Jak se daří Nadačnímu fondu
Nového Města na Moravě plnit
jeho poslání a jaké aktivity podpoří v roce 2019? O tom jsme hovořili s jeho předsedou Ladislavem
Slonkem
Jaký je smysl Nadačního fondu?
Při zakládání našeho Nadačního fondu jsme si
řekli, že to nebude fond celebrit, význačných darů
od velkých společností, ale že to bude fond náš,
novoměstský, který bude mít za cíl pomáhat řešit
místní problémy a podporovat místní priority, a
že se budeme řídit heslem „Novoměšťáci Novoměšťákům“.
Jak jste ve vašem snažení úspěšní?
Já si myslím, že se nám to daří. V minulém období
jsme už například dvakrát přispěli na podporu
našich invalidních spoluobčanů, dali jsme jim dvakrát po dvaceti tisících. Není to hodně, ale jsou to
peníze, které jsme vybrali od lidí z Nového Města,
a to je hřejivý pocit. Velmi to oceňuji.
Finance tedy pochází z veřejných sbírek?
Přesně tak a ani bychom to jinak nechtěli. V loňském roce jsme pomohli také při obnově památníku k výročí založení republiky na Masarykově
ulici a aktivně se zapojili do Nova Civitas.

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. - vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, dlouholetý děkan
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ale také dlouholetý
předseda SK Nové Město na Moravě.
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Ano, vaše loterie měla myslím docela úspěch.
Souhlasím. Myslím, že loterie měla mezi lidmi skutečně ohlas a povedla se. V letošním roce bychom
rádi oslovili ještě více lidí a dali do loterie více cen.
Zejména bychom ale rádi přispěli k tomu, aby
slavnosti Nova Civitas byly známé jako sraz Novoměšťáků. Zkrátka aby každý věděl, že když je Nova
Civitas, měl by přijet.
Na jaké další aktivity se letos s Nadačním fondem chystáte?
Rádi bychom pomohli obnovit různé malé památníčky, které v okolí Nového Města jsou a na které se zapomíná. Například v roce 1945 byl mezi
Novým Městem a Zubřím vlasovci (ruští zajatci
bojující na straně nacistického Německa) zastřelen
četník Hynek Hájek a na tom místě má takový
malý rozpadající se křížek. Křížek je evidován ve
Svazu protifašistických bojovníků, ale nikdo se o
něj nestará. Takže my bychom chtěli ten památníček nějakým způsobem rekonstruovat a postavit
tam informační tabuli, kde by si lidé mohli o této
události něco přečíst.
A co se tam tehdy odehrálo?
On tam měl od ruských partyzánů se svým synem
převzít vysílačku. Došli na to místo, kde měli
schůzku a slyšeli ruštinu. Tak šli dál, ale nečekali
tam partyzáni, nýbrž vlasovci. Ti ho zastřelili a
ten kluk toho svého mrtvého otce potom dovlekl
z Bezděkova až do Nového Města, kde ho tajně
pohřbil na zahradě domu, protože v té době samozřejmě tady ještě panovalo gestapo a bylo třeba vše
udržet v tajnosti. Až po válce jeho tělo exhumovali
a měl čestný pohřeb. Představte si, že ten si už
pamatuji.

Takže fond bude vlastně i iniciátorem
podobných projektů?
Ano, myslím, že to bude každého zajímat. O osudech lidí, o kterých se nemluvilo, protože třeba
za války bojovali jako legionáři proti bolševikům.
Máme ale i několik spoluobčanů, kteří bojovali za
druhé světové války na obou frontách, ale protože
přišli ze západu, nikdo o nich neví. Většinou již
nežijí, ale měli bychom o nich vědět. Byli to velmi
zajímaví a odvážní lidé. Fond na podobné aktivity
nemusí třeba přímo přispívat finančně, ale můžeme je iniciovat třeba ve formě diplomové práce na
nějaké vysoké škole a tak podobně. Chtěli bychom
také vyzvat všechny Novoměšťáky, aby nám dali
najevo, co cítí v Novém Městě jako problém, co
by se mělo změnit. A naše činnost by měla být
směřována podněty od spoluobčanů a s jejich
pomocí reagovat.
Máte sám nějaký tip?
Pro mě je například problémem číslo jedna obnovit
Zichův rybník. To býval nádherný rybník, kam
se lidé chodili koupat – do té doby, než rybník
znečistila tehdejší Chirana. Je potřeba rybník
vyvézt, prohloubit a opravit hráz. Bahno a půda
jsou tam ale znečištěné a nelze je jen tak vyvézt
na pole, jak se to dělává. Jeho likvidace je drahá
a peníze zřejmě nejsou. Osobně už jsem loboval
u ministra životního prostředí, tak uvidíme, co se
bude dát dělat.
Kolik lidí je ve vedení fondu?
Je nás asi patnáct. Pracuje se mi s nimi velmi
dobře, protože mezi námi panuje taková dobrá
nálada. Všichni si rozumíme v tom, jak by měl
fond fungovat. 
-kb5
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Novoměstsko ve fotografiích: Nové dětské oddělení
novoměstské nemocnice
Novoměstská nemocnice může oslavovat. Na konci
února slavnostně otevřela nové dětské oddělení. O
nutnosti stavby se mluvilo téměř dvacet let. Stará
budova byla v nevyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám současné medicíny. To je dnes ale
minulostí.
Nová budova dětského oddělení je prostornější
a lépe vybavená. Součástí každého pokoje je sociální zařízení a moderní lékařské vybavení, jako
například vývody na kyslík a vakuum. Oddělení
má také tři pokoje intermediální péče (obdoba JIP). „Staráme se o pacienty do 18 let a potřebujeme různé velikosti postelí a pomůcek. S
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dětmi do 6 let jsou společně na pokojích automaticky hospitalizováni také rodiče. To vše nám
nové oddělení pohodlně umožňuje,“ říká primář
Martin Chalupský. Oddělení má celkem 33 dětských lůžek, což je asi o 5 lůžek více než dříve.
Moderní je také zázemí pro lékaře a personál. V
nadzemním patře je lůžkové oddělení, v přízemí
jsou umístěny ambulance . „S rekonstrukcí jsem
spokojený a vybavení nového dětského oddělení
odpovídá potřebám současné medicíny na úrovni
okresní nemocnice, “ dodává Chalupský.

-red-

Oddělení krátce před otevřením

Tahle housenka v sobě skrývá všechny rozvody a přívody, které jsou na
nemocničním pokoji potřeba.

Moderní a účelové. Tak vypadají prostory v dětském oddělení novoměstské
nemocnice.

Součástí dětského oddělení je například i archiv.

Ambulance v přízemí jsou prostorné, moderní a více komfortní pro lékaře
i pacienty.
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Zápis do MŠ

Co nového v DDM ?

Zápis pro školní rok 2019 / 2020 se koná
14. května 2019 v době od 9.00 – 16.00 hod. a
15. května 2019 v době od 12.00 – 16.00 hod. v
MŠ Drobného. Mějte s sebou vyplněnou žádost
s potvrzením od lékaře a rodný list dítěte. Školka
také zve všechny na Dny otevřených dveří :
8.4.2019 - Drobného 299
9.4. 2019 - Pohledec 143
10.4.2019 - Žďárská 70
11.4.2019 - Slavkovice 98
Vždy odpoledne: od 14.30 – 16.00 hod.

Bazárek dětského oblečení, hraček a sportovního
vybavení, oblečení a doplňků pro dívky. Akce
proběhne v sobotu 23. 3. od 9:00 do 12:00 v přísálí Kulturního domu v Novém Městě na Moravě.
Cena za prodejní plochu 50 Kč. Přihlášky k
prodeji posílejte na adresu leona.marcinko@
nmnm.cz, dotazy na tel. 777 768 152.

Mateřská škola také pořádá přednášku Dr. Lidmily Pekařové na téma „Co nepokazit ve výchově
dětí do 7 let“. Přednáška se uskuteční 12. 3. od
16:00 v Gobelínovém salónku kulturního domu.

DDM připravuje na „Zelený čtvrtek“ 18. 4. celodenní velikonoční akci pro děti. Bližší informace
na ddm.nmnm.cz.

DDM připravuje 4. 3. a 6. 3. (o jarních prázdninách) dvě celodenní akce pro děti: Nerf turnaj
a Kouzelná výtvarka.

DDM otevírá kroužek „Horská kola“. V pondělí
25. 3. od 15:00 do 17:00 otevírá DDM kroužek
horských kol. Sjíždíme trekingové tratě v Novém
Městě, jezdíme okruhy, učíme se techniky jízdy na
kole v zajímavém terénu. Vede David Icha, Jarda
Slezák, informace na tel. 606 056 225.
Kurz masáží dětí a kojenců s aromaterapií
Vede Bc. Jana Prokopová, aromaterapeutka,
lektorka masáží dětí a kojenců.

Přijďte načerpat informace o blahodárných
účincích a technice masáží pro celou rodinu,
užijte si s děťátkem chvíle plné doteků a vůní.
Během tří lekcí se naučíte masáž od hlavy až
k patě, včetně základů aromaterapie. Doma pak
můžete pokračovat v láskyplném doteku dle potřeb děťátka a rodiny. Těhotné ženy si vyzkouší
imaginární masáž děťátka v bříšku a hmaty na
panence. Kurz je vhodný pro rodiče s dětmi i těhotné ženy. Během kurzu je možné kojit, spinkat,
jíst a pít. S sebou pohodlné oblečení, deku, podložku na masírování, ručník, zápisník a tužku,
popř. panenku.
Kurz probíhá ve třech lekcích, vždy v pátek
dopoledne od 9:30 – 12:00. Počet účastníků
je omezen, je nutné se přihlásit předem. Cena
kurzu je 750 Kč. Platba je možná jednotlivě za
každou lekci.
Termíny: 29. 3., 5. 4., 12. 4. 2019
Místo: Mateřské centrum Lístek, Nové Město
na Moravě
Závazné přihlášky: leona.marcinko@nmnm.
cz, tel. 777 768 152. Přihlášky posílejte do
22.3.2019. 
-red-

Ze života novoměstských spolků
Spolek Svět na jevišti
pořádá:

Proč c(h)tít tmavou noční
oblohu?

Do školy pro radost?
Beseda s Petrou Vykydalovou Kupkovou
bude ve čtvrtek 28. března 2019, od 18:00
v Kulturním domě NMNM, klubovna č. 2,
vstupné dobrovolné.

Středa 13. března 2019, od 18:00 v Kulturním domě NMNM, klubovna č. 2, vstupné
dobrovolné.

„Dítě by mělo žít svůj vlastní život, ne život
podle představ svých úzkostlivých rodičů
ani podle názorů pedagogů přesvědčených,
že vědí, co je pro děti nejlepší.“ A.S. Neill
Co si myslet o současném vzdělávacím systému u nás? Nastal čas na změnu a jsme na
ni připraveni? Chceme ji vůbec, případně
jakou? Kam bychom raději dali své dítě do klasické, nebo alternativní školy? Co se
pod označením „alternativní škola“ skrývá
a jakou roli tyto školy hrají?
O těchto a mnohých dalších otázkách týkajících se vzdělávání dětí si můžete přijít podiskutovat do KD v Novém Městě na Moravě
dne 28. 3. v 18 hodin s Petrou Vykydalovou
Kupkovou - ředitelkou inovativní školy ve
Žďáru nad Sázavou.
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Velká část obyvatel naší planety žije v oblastech, kde kvůli velkému množství umělého světla rozptýleného v atmosféře mohou
v noci spatřit sotva několik desítek hvězd.
V posledních desetiletích narostlo ve vyspělých oblastech naší planety množství umělého
světla v noci natolik, že lze mluvit o globálním
problému, kvůli kterému některé státy zavádí
opatření ať už v podobě zákonů nebo alespoň
úpravou norem. Společenská diskuze na téma
světelného znečištění je však teprve v počátcích. V ČR se tato problematika začala na
vládní úrovni diskutovat teprve v posledních
dvou letech.
Ukazuje se, že ztráta pohledu na hvězdy
není zdaleka jediným negativním důsledkem
světelného znečištění. Během milionů let se
život na naší planetě přizpůsobil pravidelnému
střídání dne a noci, tedy světla a tmy, a většina

živočichů včetně člověka a téměř všechny rostliny řídí svoji životní aktivitu podle množství
světla ve svém okolí. Tak jako potřebujeme pro
své zdraví dostatek světla ve dne, tak je nám
zapotřebí i dostatek tmy v noci. Odhaduje se, že
jenom v ČR se za světlo svítící tam, kam nemá,
nebo tehdy, když ho nepotřebujeme, zaplatí 2
miliardy Kč za rok. Ale co s tím? Nikdo z nás
neuvažuje o tom, že by se mělo v noci zcela
zhasnout a vrátit náš svět zpět do 18. století,
ale dodržováním několika jednoduchých zásad
je možné nežádoucí důsledky nočního osvětlování do značné míry omezit. Tyto zásady se
týkají především: 1) směru svícení 2) intenzity
světla a její regulace v průběhu času 3) barvy
světla.
V našem regionu za jasné noci, mimo světla
pouličních lamp, zatím stále ještě spatříme
Mléčnou dráhu a tisíce hvězd. S vědomím, že
tmavou noční oblohu na Vysočině lze považovat za opravdové přírodní bohatství, které si
zaslouží naši pozornost a ochranu, iniciovali
amatérští astronomové Jan Zítka a Petr Štarha
memorandum o zachování tmavé noční oblohy
na Bystřicku.
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Vrchovina se v přípravě rozstřílela

V plném proudu je příprava novoměstských
fotbalistů na jarní sezonu. Odehráno mají již
porci přípravných zápasů. Zatímco proti Líšni
si připsali porážku 1:3, v dalších zápasech pře-

jeli mužstva z Havlíčkova Brodu 4:1 a Ždírce
nad Doubravou 4:0. Následovala remíza 2:2
v okresním derby se Žďárem nad Sázavou. Činili
se také kluboví funkcionáři, kteří před začátkem
jara přivedli další posilu do týmu. Jde o dvaadvacetiletého talentovaného brankáře Marka Koláře,
který přichází na hostování z druholigové Jihlavy.
Kolář v týmu nahradil Davida Jurana, který, jak
jsme v únorovém vydání Novoměstska informovali, přestoupil do Vyškova. „Jedná se o brankáře s ligovými ambicemi, samozřejmě jsem rád,
že se nám ho podařilo získat,“ říká novoměstský
trenér Richard Zeman. Důvodů k radosti má však
víc. Jde zejména o výkony zimní posily Matěje
Vopršala. V prozatímních zápasech střelil již 8
gólů a potvrzuje pověst kanonýra. Navíc mu sedí

Atletika

Pozvánka na závody horských kol

V neděli 20. ledna se na Strahově konal atletický
přebor Vysočiny. Na 60 m získal stříbro dorostenec
David Koutník časem 7,54. Třemi vítězstvími se
blýskla Anna Šanderová. Dominovala nejen ve
skoku do výšky (154 cm), ale také ve skoku do
dálky (490 cm) a trojskoku (10,56). Osobní rekord
si z Prahy odvezla dorostenka Barbora Dostálová
ve vrhu koulí. Ve stejné disciplíně žen si nový osobák vytvořila Klára Bártová, jejíž nejdelší pokus
měřil 10,33 m. Osobní rekordy posunovali na
halových závodech v Ostravě běžci Jiří Brychta
a Patricie Šaclová. Oba se postavili na start tratě
800 m. Brychta finišoval v čase 2:01,08 a Šaclové
se časomíra zastavila na 2:24,97. -hub-, -mah-

Závody horských kol v disciplíně XCO (CrossCountry Olympic) se uskuteční 23. dubna ve Vysočina Areně.
Závodníci pojedou několik kol na terénním
okruhu v lese. Jedná se o jedinou disciplínu na
horských kolech, která se jezdí na olympiádě.
Návštěvníci navíc budou moci přihlásit své děti
do diváckého závodu. Jezdecká kategorie je i pro
závodníky starší 50 let. Závody budou mimo jiné
i oficiálním mistrovstvím Kraje Vysočina, takže zde diváci mohou vidět ty nejlepší jezdce na
horských kolech v kraji.
-red-

Bodové žně florbalistů
Mužský tým florbalistů odehrál dva zápasy, ve
kterých své soupeře jasně přestřílel.
Tým SK JeMoBu porazil 6:2 a Přibyslav přejel
výsledkem 10:2. Vítězství náš tým posunula na 4.
místo v tabulce. B tým mužů, který nastupuje ve
druhé lize, si udělal exhibici z utkání s Okříškami,
kterým nasázel 17 gólů. Zvítězil také nad mužstvem Třebíč B, a to výsledkem 6:5. Ve vyrovnané
tabulce se dělí o 2. místo. Dorostenci si připsali
výhru nad Pardubicemi 5:4, poté však podlehli
Hradci Králové 6:11. Tím se jejich sen o play-off
začíná vzdalovat. Výborný vstup do nového roku
měli starší žáci. Ti odehráli na dvou turnajích šest
zápasů. V rámci třetího výkonnostního koše porazili všechny soupeře (Třebíč B, Telč a Bystřici).
V rámci druhého výkonnostního koše si připsali
vítězné zápasy nad Jihlavou a SK JeMoBu.Na
tomto turnaji sice podlehli Žďáru, ale ten pak
zaváhal v dalších svých zápasech, a starší žáci
8

tak poprvé v sezoně postoupili do prvního koše.
V něm se střetnou s nejlepšími týmy z Vysočiny. Výborný turnaj má za sebou také přípravka.
V Dolní Cerekvi porazila všech pět soupeřů a
v týmu panuje výborná atmosféra. Společně s elévy se zúčastnili i utkání s Bulldogs Brno v rámci
přestávkového programu Superligy mužů.

Tomáš Mrázek, -mah-

spolupráce s dalším útočníkem Tomášem Dubou. „Známe se a dokážeme si vyhovět. Co mám
informace od trenéra, tak se hře na dva útočníky
nebrání. Nejlépe se cítím na hrotu, naopak Tomáš má kvalitnější práci s míčem a může hrát i
pod hrotem,“ přiznává Matěj Vopršal. Zda mu
střelecký prach nezvlhl, ukáží ještě utkání v první
polovině března, kdy se v rámci přípravy utkají
novoměstští fotbalisté s týmy z Ústí nad Orlicí a
Blanska. K prvnímu soutěžnímu zápasu po zimní
pauze nastoupí Vrchovina v neděli 17. března na
hřišti silného Uničova. Následovat bude výjezd
do Rýmařova, který musí řešit záchranářské
starosti. Domácím fanouškům se fotbalisté Vrchoviny poprvé představí v neděli 31. března,
kdy přivítají tým z Frýdku Místku. 
-mah-

Zdroj: mtbs.cz

Dětské závody
V týdnu od 11. do 17. února patřila Vysočina
Arena dětem. V úterý 12. února se zde uskutečnil 2. ročník lyžařských obratnostních závodů Lyžuj lesy, určený žákům základních
škol a gymnázií z Novoměstska a širokého
okolí. Přes 200 žáků poměřilo své lyžařské
dovednosti na tratích od 300 do 1000 m
podle věkových kategorií. Na každé z tratí
závodníky čekalo několik umělých překážek,
kde kromě rychlosti běhu museli ukázat, co
všechno si už osvojili ze základů techniky
běhu na lyžích. V neděli 17. února se pak
konaly tradiční párkové závody. Běhalo se na
tratích o délce od 50 do 1000 m a benjamínky
byly děti ročníku 2015 a mladší.
-mah-
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Vydařené mistrovské závody ve Vysočina Areně
Ve dnech 1. až 3. února se ve Vysočina Areně
uskutečnilo MČR v běhu na lyžích dorostu a
dospělých. V pátek se závodilo ve sprintu volnou
technikou, v sobotu klasicky s intervalovým startem a v neděli se konal hromadný závod volnou
technikou. Hned dva mistrovské tituly vybojovala
starší dorostenka Marta Slonková, která zvítězila
ve sprintu a v hromadném závodě volnou technikou. Ve stejných závodech získala dvě bronzové
medaile mladší dorostenka Iva Vránová. V hromadném závodě volnou technikou potěšil fanoušky 3. místem dorostenec Jakub Sládek. „Parádní
výkony v bruslařské technice předvedla Marta

Slonková a především
její závěr v nedělním
závodě byl obdivuhodný. Na posledních
500 metrech dokázala
ze třetího místa zlikvidovat 60metrovou
ztrátu na vedoucí závodnici a dojet si pro
druhý titul. I další
studenti novoměstského sportovního gymnázia
předvedli bojovné výkony,“ zhodnotil výkony
svých svěřenců novoměstský trenér Jiří Žák. Na

Fotbalisté na kurzu první pomoci
Fotbalisté SFK Vrchovina si zimní období zpestřili návštěvou novoměstské nemocnice, kde
absolvovali pilotní kurz první pomoci, který pro
ně zdravotnické zařízení připravilo. „Zúčastnili se ho jak trenéři mládeže, tak i někteří hráči.
Nikdy nevíte, co se na hřišti může stát. Je lepší být
připraven. Jsem rád, že nám nemocnice takhle
vyšla vstříc,“ konstatoval předseda SFK Vrchovina René Horákovský. V kalendáři je přitom naplánováno další společné setkání. „Nabídneme
trenérům přednášku primáře ortopedického oddělení Jaroslava Pilného, který s nimi probere
nejčastější úrazy při sportu,“ vyjádřila se mluvčí
novoměstské nemocnice Tamara Pecková. Tím

bude podtrhnuta dlouhodobá spolupráce. „Fotbalový klub pro nemocnici uspořádal například
benefiční fotbalové utkání v rámci akce Koruna
pro muže a i díky tomuto zápasu se podařilo
nemocnici získat prostředky na nákup operační
věže pro urologické oddělení,“ uzavřela Pecková.
-mah-

start závodů se dále postavila starší dorostenka
Viktorie Kalovská, mladší dorostenka Vendula
Peňázová a starší dorostenec Jan Hájek. -mah-

Marta Slonková
reprezentovala pod pěti
kruhy
Čerstvá mistryně republiky a novoměstská
lyžařka Marta Slonková má sezonu jako
hrom. Svými výkony si také vysloužila účast
na Evropském olympijském festivalu mládeže, který se v termínu 9. až 16. února konal
v Sarajevu. Sportovní události se mohou zúčastnit mladí evropští sportovci ve věku 14 až
18 let. Zakladatelem a průkopníkem akce se
stal na začátku 90. let minulého století bývalý prezident Mezinárodního olympijského
výboru Jacques Rogge.
-mah-

Novoměstští mistři republiky
Velkého úspěchu dosáhli žáci SK Nové Město na
MČR v běhu na lyžích, které se v termínu 9.-10.
února konalo ve Vrchlabí. Mezi nejúspěšnější
závodníky patřili Lucie Crháková, která ovládla
závod starších žákyň na 3 km volnou technikou,
a Roman Janeček, jenž zvítězil v závodě starších žáků na 4 km volnou technikou. Oba si pak
odnesli stříbrné medaile ze závodů ve sprintu,
které se běžely klasickou technikou. Ve stopě se

neztratili ani další novoměstští reprezentanti.
Soupeře proháněli Amálka Slonková, Patricie
Srnská, Veronika Střešňáková, Petr Michut,
Adam Kalášek, Jan Košetický, Lenka Slámová
a Kristýna Honková. MČR v běhu na lyžích bylo
jedním ze závodů, které se konají v rámci Českého poháru. Ten vyvrcholí celorepublikovým
závodem Hledáme nové talenty, který v termínu
2.-3. března bude hostit Vysočina Arena. -mah-

Vydařený turnaj přípravek
Fotbalová přípravka má formu. Potvrdila to na
zimním turnaji v Jihlavě, kterého se zúčastnily
děti narozené v roce 2009 a mladší. Do turnaje
se přihlásilo celkem osm týmů - SFK Vrchovina,
FKM Jihlava, FŠ Třebíč, HFK Třebíč, FK Pelhřimov, TJ Sokol Lípa, TJ Ledeč nad Sázavou a
FKM Jihlava. Naše fotbalové naděje ve skupině
neokusily porážku. V souboji o finále pak padly
po penaltovém rozstřelu. Štěstí se k nim přikloNOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2019

nilo v zápase o 3. místo, ve kterém rovněž na
penalty porazily tým HFK Třebíč. Turnaj vyhrálo
mužstvo FMK Jihlava. Za SFK Vrchovinu nastoupili Matyáš Havlík, Václav Fiala, Adam Bobula,
brankářka Petra Polanská, Matyáš Petr, Tobiáš
Bartalos, Lukas Pestr. Skvěle je doplnili tři nejmladší hráči v týmu. Byli jimi Jan Follprecht, Petr
Přikryl a David Ondráček.
-mah-

Novoměstská stopa
v letošním ročníku
Jizerské padesátky
V početném závodním poli 52. ročníku závodu Jizerská padesátka se neztratil novoměstský dálkový lyžař Jiří Ročárek. Po velmi
dobrém výkonu dojel na konečném 20. místě.
Cílovou pásku proťal v čase 2:10,05, čímž se
zařadil mezi nejúspěšnější české závodníky.
Za vítězným Norem Andreasem Nygaardem
zaostal o dvě minuty. Vydařené vystoupení
má za sebou také Ročárkova partnerka
Adéla Boudíková. V ženském závodě obsadila v čase 2:31,06 výborné 4. místo. Místo
na stupních vítězů jí uniklo o minutu a půl.
Adéla Boudíková a Jiří Ročárek závodí za Vltava Fund Craft Team.
-mah-
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

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

1.3.1844 narodil se v Novém Městě na Moravě Josef
Sadílek – čestný občan NMnM, stavitel, starosta
(zemřel 2.3.1935 )
12.3.1939narodil se v Novém Městě na Moravě Josef
Sokolíček, starosta NMnM 4.4.2001 – 2.11.2006
(zemřel 15.12.2006 v NMnM)
20.3.1934 zemřel v Brně Josef Havlík, učitel, zemský
poslanec (narozen 19.3.1861 v Rokytně)
21.3.1909 narodil se v Novém Městě na Moravě Rudolf
Puchýř, malíř, karikaturista (zemřel 1.10.1987
v Brně)
28.3.1994 zemřel Rudolf Hanych, malíř - krajinář
(narodil se 11.4.1906 ve Svratce)

Jan Štursa - Akty Komorní výstava sochařských
aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Vybraná výročí 2019 (13. 1. – 17. 3. ) Výstava autorů ze sbírek Horácké galerie, s jejichž jménem se
v letošním roce pojí významné jubileum.
Vladimír Hanuš – Malé události (31. 1. – 31. 3.)
Výstava komorní tvorby východočeského výtvarníka.
Photographia Natura 2018 (7. 2. – 31. 3.)
Tradiční výstava soutěžních fotografií, připravená ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě.
VERNISÁŽE A AKCE:
12. 3. 2019 v 17:00
Vysočina filmová: Malý Bobeš /1961/ + setkání
s „Uličníky“
Československo, 1961, rodinný, 76 min, režie:
Jan Valášek st.
Film Malý Bobeš je natočen dle částečně autobiografické knihy spisovatele Josefa Věromíra
Plevy, který prožil část svého dětství v Radňovicích. Vstupné dobrovolné
14. 3. 2019 v 17:00
Koncert sólistů ZUŠ
Tradiční koncert žáků Základní umělecké školy
Jana Štursy
15. – 19. 3. 2019
Ateliér HG – Tiffany vitráže a závěsné objekty z plastu, info na: kulkova@horackagalerie.cz, cena
dílny je 100 Kč
21. 3. 2019 v 17:00
Vernisáž výstavy František Dörfl – grafika, pastely,
objekty
Výstava jihlavského výtvarníka Františka Dörfla
29. 3. 2019 v 19:30
ARTkino: Tvář /2018/ + komentář Miloše Zabloudila
Polsko 2018, drama, komedie, polské znění s
titulky, 91 minut, přístupný od 15 let, 80 Kč
30. 3. 2019 v 16:00
Koncert mladých talentů
Koncert šestice absolventů Základní umělecké školy Jana Štursy a současných studentů
Konzervatoře Brno a Akademie múzických umění
v Praze
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Stomatologická pohotovost
2. 3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka,
732 642 160
3. 3. MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka,
732 642 160
9. 3. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město
na Mor., 566 616 904
10. 3. BLADENT s.r.o., Štursova 111, Nové Město
na Mor., 566 616 904
16. 3. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12,
Nové Město na Moravě, 566 616 901
17. 3. MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo nám. 12,
Nové Město na Moravě, 566 616 901
23.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
24.3. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35,
Žďár nad Sázavou, 774 430 777
30. 3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár
nad Sázavou, 566 642 545
31.3. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár
nad Sázavou, 566 642 545

Klub seniorů
4.3. Výbor Klubu seniorů. Jídelna DPS 14-15 hod.
Stolní hry. Jídelna DPS 15-17 hod.
11.3. Beseda s V. Rudolfovou o knize „Kraj návratů
a loučení“. Jídelna DPS 15-17 hod.
18.3. Cestopisné video. Jídelna DPS 15-17 hod.
27.3. Zájezd do Žďáru. Zámek - výstava pořádaná
k 500. výročí úmrtí renesančního umělce Leonarda da Vinciho. Odjezd vlakem v 9:04 z nádraží
(9:07 ze zastávky). Návrat individuální.

Z matriky
narozené děti
24.1. Adam Kosek
25.1. Adam Krčil
25.1. Tomáš Bábík
29.1. Jan Fuksa
3.2. Kryštof Mrkos
11.2. Ema Babjačoková
12.2. Jiří Šimůnek
13.2. Laura Kejklíčková

jubilanti
1.3. Miloš Sáblík 89 let
7.3. Josef Kopáček 90 let
11.3. Zdeňka Jindrová 89 let
12.3. Marie Janů 90 let
12.3. František Kučera 85 let
25.3. Olga Kubešová 75 let
27.3. Marie Jaitnerová 85 let
29.3. Marie Marečková 80 let

Pozvánka
Novoměstští Piráti pořádají veřejné přátelské
posezení a hovory o sněmovně s poslancem za
Vysočinu Janem Pošvářem.
Restaurace K Club 25.3. od 16:00 do 18:00.
Podrobnosti na telefonu 608 521 389.

MC Lístek
Pondělky - otevřené herny s volným programem
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč
Úterky - s různorodým programem od 9.30 hod.,
vstupné 50 Kč
12.3. Keramika
19.3. Hrajeme si
26.3. Hrajeme si
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným programem, vede Jitka Hamříková
Středy - 6.,13.,20.,27. března od 9.30 hod. pro
děti od 12 – 18 měsíců
Čtvrtky - 7.,14.,21.,28. března od 9.00 hod. pro
děti od 4 – 12 měsíců
Zájemci se mohou hlásit na e-mail:
jitka.trdlohratky@gmail.com

MO STP
MO STP zve členy a veřejnost na přednášku „Jak
trénovat paměť “,která se uskuteční 13.3.2019
v 9.00 hodin v KD.
Za předsednictvo Vladimír Přívara
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SERVIS
Minibazar
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Tel.: 776 272 281
Pronajmu garáž ulice Hájkova, cena po domluvě.
Tel.: 566 618 346 Prodám byt 1+1 v Novém
Městě na Moravě, ulice Budovatelů.Tel.: 721 517
372 Daruji za odvoz 200l lepené akvárium. Končím z důvodu nemoci a stáří. Tel.: 561 021 433.
Pronajmu byt + zahrada, 90 m2, ulice Křenkova,
Nové Město na Moravě. 603 210 938 Hledám
pronájem bytu 3+1 (může být i větší) v Novém
Městě nebo i v okolí. Tel.: 739 031 847. Hledám
domek nebo chalupu (může být i před rekonstrukcí) na pronájem v Novém Městě nebo v
okolí. Tel.: 776 525 339 Pronajmu byt 4+kk
s terasou a garážovým stáním v NM. Jedná se
o novostavbu v ulici Modřínova. Cena dohodou.

Tel.: 603151174
Prodám dvoulůžkový rozkládací gauč – velmi
levně. Tel.:606 841 701 Prodám letní pneumatiky
originál disky AL Michellin Energy. 195/65 R15
6,2 – 5 díra, tel.: 732 204 624 Koupím chatu nebo
chalupu v dosahu do 15 km od Žďáru nad Sázavou.
Tel.: 732 116 990 Hledám byt k pronajmutí na
bydlení pro jednu osobu v Novém Městě na Mor.
tel.: 603 532 880 Prodám Apple iPhone 6S 64 GB
Rose Gold cena 6500 Kč běžně používaný, plně
funkční, neblokovaný, s novou baterií. Tel.:605
152 339 Hledáme pronájem (koupi) zahrádky v
Novém Městě na Moravě. Chata vítána. Tel.: 603
708 744 Koupím garáž v Novém Městě. Cenu
respektuji. Tel.:721 467 231 Doučím anglický
jazyk, levně. Tel.:720 102 472 Pronajmu garáž

u Jelínkova mlýna Tel.: 737 723 565
Hledám podnájem bytu v NMNM Tel.: 737 848
002 Koupím garáž, nebo pronájem. Mám zájem
také o zahrádku v „Oboře". Tel.:607 236 515
Koupím garáž na Starém sídlišti, ulice Mírová
za 300 000. Tel.: 605 788 365 Koupíme vlastní
bydlení v NMNM, prosím nabídněte, RK nevolat.
Tel.: 604 721 347

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 6. února uplynulo
již 25 let od úmrtí pana
Adolfa Buřvala. Kdo jej
znal, vzpomene, kdo
jej měl rád, nezapomene. Dolfík byl vyhlášený svými zabíjačkovými specialitami, které s
láskou vyráběl a neuměl si je odepřít za žádné
situace. Vždy měl někde šikovně schovaný kousek
uzeného či tlačenky - kdyby mu náhodou k obědu
naservírovali něco zeleninového.... Proto na něj
nejlépe zavzpomínejme nikoliv při zeleninové
polévce, ale raději při pečeném bůčku. Za rodinu
Buřvalovu vnučka Maruška

Vzpomínka
V březnu uplyne 17 let, kdy nás opustila naše
maminka paní Marta Jurovatá z Nového Města
na Moravě. S láskou a úctou vzpomínají dcera
Iveta a syn Vojtěch.

Dne 22. března uplynul
rok od náhlého úmrtí
našeho drahého tatínka
pana Stanislava Králíčka. S láskou vzpomíná
syn Luboš s manželkou
a rodina Melicharova.
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Dne 31. března se
navždy zavřela kniha
života Eduarda Staříka z
Olešné. S láskou a úctou
vzpomínají manželka a
děti s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dotlouklo srdce, umlkl
hlas, tak rád měl život,
práci i nás. Dne 3. března uplynul rok, kdy
nás navždy opustil pan
Slavomír Mokrý. Vzpomíná manželka, synové
s rodinami, vnoučata i
pravnoučata a snacha Hana.

Dne 22. března vzpomeneme 2. smutné
výročí, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka, babička a
prababička paní Marie
Štejdířová z Nového
Města na Moravě. Kdo
jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku. Dcera s rodinou

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka
Nauč se smát se slzami
v očích, nauč se hladit se
zaťatou pěstí, kráčej pomalu, když spěcháš, poznáš, jak je život krásný
a že stojí za to ho žít. Dne
5. ledna tomu bylo 8 let,
kdy zemřel pan Radek
Klíma z Nového Města
na Moravě. S láskou vzpomínají rodiče, sestry
s rodinami, babička a strýc, jeho děti Danuška
a Filípek.

Uzávěrka dubnového čísla bude 15. března 2019.
Svoje náměty a texty prosím posílejte na e-mail:
zpravodaj@nmnm.cz.

„Jedno srdce na světě
jsme měli, jež dovedlo
nás milovat. Kdybychom
láskou vzbudit jej chtěli, neozve se už vícekrát.
Utichlo, zmlklo, šlo už
navždy spát.“ 31. března si všichni společně
připomeneme 2 roky 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 13. února uplynul pátý rok od úmrtí
pana Františka Jaitnera. Všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu prosím s námi
společnou tichou vzpomínku. Rodina

Vzpomínky a poděkování přijímáme
v Informačním centru na Vratislavově náměstí.
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Jazzman Linka vystoupí v Podpalubí
„Tu kytáru jsem koupil kvůli…“
Velice upřímný večer plný hudby
a příběhů ze života Rudyho Linky.
Sólový koncert Rudyho Linky, významného
jazzového kytaristy a mimořádné osobnosti světové i domácí jazzové scény, bude nejen večerem
plným hudby, ale také příběhů z jeho bohatého
hudebního života a ze setkání s těmi nejlepšími
jazzmany světa, včetně připomínky dvanáctileté
existence festivalu Bohemia Jazz Fest, na kterém
Rudy Linka představuje každoročně špičky světové jazzové scény.
Rudy Linka vystudoval klasickou kytaru na
Pražské konzervatoři. Po emigraci začátkem
80. let se věnoval studiu skladby na Stockholm
Music Institute a pokračoval na bostonské
Berklee College of Music a na The New School v New Yorku, kam se v roce 1986 přestěhoval. Soukromě absolvoval i mistrovské lekce u nejlepších světových kytaristů – Johna

Scofielda, Jima Halla a Johna Abercrombieho.
V roce 2005 založil festival Bohemia Jazz Fest. Na
koncerty, kam mají posluchači po celé ČR vstup
zdarma, pozval už desítky nejlepších světových

jazzových hudebníků. Koncert v Novém Městě na
Moravě se uskuteční 20. 3. od 19:00 v Podpalubí
v budově ZUŠ. 
-red-

Osvětim-Birkenau, když šli v noci
z 8.3. na 9.3. 1944 na smrt do plynových komor. Následně bylo 10.
až 12. července 1944 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. Došlo tak k největší masové
vraždě československých občanů:
nevinných mužů, žen a dětí, kteří
se provinili tím, že se narodili jako
Židé.
Happening PAMATUJ! se koná 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.
V roce 2017 se poprvé do této vzpomínkové akce
zapojilo i Nové Město na Moravě – konkrétně
mužský pěvecký sbor Novocantus a ženský pěvecký sbor Naenia pod vedením Jany Kabrdové.
8.3. 2017 jsme se sešli v průjezdu rodného domu
Hany a Jiřího Brady, kde zazněla koláž z výpovědí osvětimských vězňů. V roce 2018 jsme se

přesunuli před dům rodiny Skuteckých v horní
části náměstí a do happeningu se zapojili žáci
literárně-dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy.
Dovolte, abychom vás i tento rok pozvali k
účasti na této vzpomínkové akci. Zamysleme
se 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! Víme, že ani nejkrásnější zpěv nevrátí
život ani jedinému dítěti, ani jediné ženě nebo
muži z těch, kdo byli zavražděni 8. března 1944
v plynových komorách koncentračního tábora
Osvětim. Přesto jsme si jisti, že má smysl důstojně vzpomenout na jejich utrpení. I když máte
už v plánu něco jiného (vždyť ti lidé také měli v
plánu něco jiného), připojte se prosím k této akci.
-red-

Pamatuj!

V Novém Městě se pietní akce uskuteční 8. 3. od
16:00 u kašny na Vratislavově náměstí.
V roce 2013 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 České republiky. 8. března 2013 tak
poprvé ve stejný čas zněly hebrejské a české texty
3 písní, jež měli podle dochovaných svědectví
na rtech mnozí z 3792 vězňů tzv. Terezínského rodinného tábora v koncentračním táboře

Informace z kulturního dění v Novém Městě na Moravě získáte také
na webu města nmnm.cz. Stačí kliknout na rubriku kultura.
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Pozvánka do biografu
Zlatý úsvit. To je další dokument z projektu
Promítej i ty. Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý úsvit, které se netají svým neonacistickým směřováním, přiměl režisérku Angélique
Kourounis překročit meze nezaujatého pozorovatele. Přiznává, že její rodinné zázemí i vlastní
levicové politické přesvědčení ji staví vůči Zlatému úsvitu do příkré opozice. Kriticky dokumentuje jeho metody, které sahají od populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům
až k brutálnímu šikanování cizinců, a dokonce
vraždě. Je svědkem časté vstřícnosti vůči Zlatému
úsvitu ze strany policie či církve. I díky výpovědím „slušných“ sympatizantů Zlatého úsvitu
vyvstává zřetelná paralela s nástupem nacistů v
meziválečném Německu a s úspěchy podobných
hnutí jinde ve světě.
Režie: Angélique Kourounis Země původu:

Řecko, Francie Rok výroby: 2016
Stopáž: 90 min. Promítání začíná 18. 3. v 19:00.
Vstup volný
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky
čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup
nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich
revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou
„We Will Rock You“, „We Are the Champions“
nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh
začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou
životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným,
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších

Nová divadelní sezona našich ochotníků
nechat ujít! Dexempo... Krumplex!
Ochotníci z Novoměstska zahajují letos svou pátou divadelní sezonu. V těch předchozích odehráli
komedie Bylo nás pět, Jak utopit doktora Mráčka,
Trhák a Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Úspěchy
sklízejí nejen na domovské scéně v Novém Městě,
prvenství za hru Trhák si odnesli z festivalu Divadelní Přibyslav, jehož se pravidelně zúčastňuje
více než desítka ochotnických souborů z Vysočiny. Každoročně odehrají také dvě benefiční
představení. Jedno pro Domácí hospic Vysočina,
druhé je věnováno Občanskému sdružení Úsměváčci, které se stará o volný čas postižených dětí.
I v letošním roce se máte na co těšit. Ochotníci
znovu sáhli po osvědčeném žánru, tentokrát půjde o pohádkovou komedii o mladé čarodějnici
Saxaně, která uteče z pohádkové říše a seznámí se
s dobrem i zlem skutečného lidského světa. Dílo
plné triků a kouzel, které si rozhodně nemůžete

30. 3. 18:00
31. 3. 14:00 a 18:00
12. 4. 18:00
13.4. 14:00 a 18:00
v KD NMNM
Vstupné 90 Kč
Předprodej od 1. 3.
v informačním centru

Sněhová královna
V posledních lednových dnech se v Kulturním domě
v Novém Městě na Moravě usídlila Sněhová královna.
Příběh z dalekého severu dle klasické pohádky
H. Ch. Andersena o síle upřímné lásky Gerdy
k bratříčku Kájovi, která rozpustí i ledové srdce a
překoná dávnou kletbu zlého kouzelného zrcadla,
zpracovali žáci tanečního a literárně dramatického oboru ZUŠ Jana Štursy pod pedagogickým a
režijním vedením Hany Chalupníkové, Lady Hubáčkové Pokorné a Jany Mokré. Hudbu k představení zkomponoval pan učitel Lukáš Bartoš,
NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2019

na violoncello hrála živě paní učitelka Vanda
Teocharisová. Divadelní představení bylo nabídnuto místním školám i veřejnosti s poselstvím,
aby nám zima přinášela radost a zlý střípek nás
nikdy nezasáhl - do oka ani do srdce…
-ZUŠ-

Své tipy a náměty posílejte
na zpravodaj@nmnm.cz

show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále
je ohromnou inspirací pro celý svět. Promítání
začíná 19. 3. v 19:00. Vstupné: 90 Kč na místě

Novinky z muzea
V muzeu máme novinku - založili jsme semínkovou banku. To vše díky Miloslavě
Gregorové, která do začátku věnovala neuskutečných 437 papírových pytlíčků se semínky
22 druhů trvalek. Najdete zde orlíčky, měsíčky,
slézy, astry, hledíky, floxy nebo cínie. Stačí
jen přijít, odnést si pytlíček se semínky a začít
zahradničit. Budeme rádi, pokud na konci
sezóny přinesete na oplátku svoje přebývající
semínka. Banka se nalézá ve vestibulu muzea
a je součástí celorepublikového projektu (semínkovny.cz), který vznikl na základě francouzského a amerického vzoru roku 2015. Od
konce ledna až do června bude výstavní sál patřit výstavě ke 140. výročí místního hasičského
sboru. Od května do října se návštěvníkům
opět otevře zrekonstruovaná půda, na které
předvede výtvarný obor ZUŠ vzletné kreace na
téma Moře. Přes léto se můžete těšit také na
výstavu lidových hraček, které jsou celoživotní sběratelskou vášní paní Marty Kovaříkové
ze Svratky. V září se představí malířky Petra
Cisárová a Alena Zástěrová s výstavou inspirovanou lidovými výšivkami ze sbírek muzea.
A na Vánoce tematicky - betlémy z třebíčského
muzea. Kromě toho samozřejmě spousta akcí
jako je velikonoční a vánoční jarmark, muzejní
noc, otevírání mlejnku, houbařská výstava
atd. Krásné štuky v sále, ve kterém se nachází
expozice skla a železa, čeká letos restaurování
a obnovení původních barev omítky. Novým
nátěrem bude také opatřena rekonstruovaná
střecha muzea a bude také pokračovat rekonstrukce stálé expozice. 
-AH-
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Zmizelé Nové Město
Jak se točil Malý Bobeš
V minulém čísle jsme se seznámili s místními
amatérskými filmaři a navštívili novoměstské
kino. Dnes se podíváme přímo na natáčení filmu. Musíme se však vrátit do roku 1961. Počátkem tohoto roku přijeli na Novoměstsko filmaři
a hledali vhodné lokace pro film Malý Bobeš.
Většina z vás asi ví, že Malý Bobeš je nejznámější
dílo spisovatele, učitele a vyučeného knihaře
Josefa Věromíra Plevy. Malý Bobeš je knihou
zčásti autobiografickou, autorovou vzpomínkou
na dětství prožité v Radňovicích, v knize přejmenovaných na Radobylice. První volbou tedy
byly pro filmaře Radňovice. Zde však nenašli
ty správné „staré chalupy“ (děj Malého Bobše
se odehrává před první světovou válkou). Ale o
kousek dál už se jim zalíbilo, a tak se většina exteriérových záběrů točila v sousedních Slavkovicích. Dům čp. 33 (Řeháčkovo) se stal domkem
Bobšových rodičů, čp. 17 (Doležalovo) rychtou

byl obsazen Gustav Nezval, filmovou
ženou mu byla Nina Popelíková. A nesmíme zapomenout ani na Jaroslava
Moučku jako Bezručku a Emana Fialu
jako řezbáře Heršla. Titulní role Bobše
byla svěřena Jiřímu Lukešovi, který si
v šedesátých letech zahrál v několika
dětských filmech, aby svou hereckou
kariéru zakončil jako vždy čestný a
spravedlivý Mirek Dušín v seriálu Záhada hlavolamu (1969). Jméno režiséra
Valáška (1926–1968) už patrně dnes
František Pochop (vzadu) a Aleš Mrázek nesou
nikomu nic neřekne. Zato jméno jeho
Radovana Lukavského
manželky Štěpánky Haničincové dosud
rezonuje v srdcích diváků dětských televizních
žebřiňáku vsí se pak role prohodily. Režisér
pořadů. A Štěpánku Haničincovou, která přinechal žebřiňák jet třikrát, protože stále nebyl
jela za manželem na natáčení, mohli obyvatelé
spokojen se zvukovou kulisou, jakou jeho jízda
Slavkovic nejen spatřit, ale také si s ní díky její
vytvářela. Když se konečně všechno sešlo, jak
milé přátelské povaze popovídat.
mělo, vstoupil do záběru slavkovický pan Král
Filmování bylo
a uctivě pozdravil: „Pozdravpánbůh.“ „No,
samozřejmě pro
pozdravpánbůh, celej záběr jste nám zkazil,“
Slavkovické velkou
odpověděl „potěšený“ režisér. Jindy byli Slavudálostí. Kdo mohl,
kovičtí filmařům ku pomoci. Dodali žádanou
sledoval filmaře
tříbarevnou kočku, které se dle scénáře nemělo
při práci. Někteří
chtít ze střechy Bobšova domu dolů. Kočka si asi
šťastlivci si zahráli i
scénář špatně přečetla, protože jen co ji vysadili
v komparzu. Dívky
na střechu, hned prchala pryč. Místní si věděli
z místního JZD
rady, kápli milé kočičce do tlamičky trochu rumu
(jednotného zeměa kočka pak seděla na střeše jak přibitá.
dělského družstva)
Jak se v létě roku 1961 změnil vzhled obce, se
jako děvečky nosily
dočteme v obecní kronice Slavkovic: „Opravili
trávu v nůši a nana dobu filmování vzhled některých opravených
kládaly ji na vůz,
stavení dle doby, ve které se děj odehrává. Toto
starý pan Pochop
spíše maskování bylo děláno na domech č. 18,
pásl před kamerou
19, 41, 65, 33 a 15. Odklizeny byly na tu dobu i
husy, František Poněkteré sloupky elektrického vedení, nahrazené
chop a Aleš Mrázek
kabelem vedeným krytě v zemi, u č. 33 přesazeny
Stanislav Neumann při odpočinku
nesli na nosítkách
i stromy.“ Sem, před Bobšovu chalupu, byl vyBobšova tatínka po
sazen vzrostlý javor. Filmová rychta pak získala
a stavení pod rybníkem zvané vagón domkem
jeho zranění v lese. Na svůj záběr sice museli
nová vrata a holubník. Před jedním domem,
podruha Bezručky. Na vyřezávané kolotoče řezněkdy komparzisté čekat půl dne, ale pak byli
přímo na silnici, dokonce „vyrostla“ zahrádka.
báře Heršla se Bobeš chodil dívat do roubenky
příjemně překvapeni, kolik dostali zaplaceno.
Upravoval se i rybník uprostřed obce, který ještě
čp. 65 (Koudelovo) stojící také pod rybníkem.
Místní vzpomínají na herce Stanislava Neunebyl ve zregulované podobě jako dnes. UproTočilo se i v okolí, například filmová hájovna
manna, který si po jednom krátkém záběru,
střed rybníka byl ostrůvek, kde si děti ve filmu
stála ve skutečnosti v lese Polák rozprostírajícím
při kterém popošel pár kroků a pronesl několik
hrály. Rybník však byl mělký, a tak byl kvůli
se mezi Bohdalcem a Ostrovem nad Oslavou,
slov, zamnul ruce a radostně zvolal: „A tak já už
natočení scény, ve které se Boženka z rychty
ve filmu se objevil i sklep u čp. 6 v Radňovicích,
jedu, pro dnešek mám vyděláno!“
topí, v jednom místě prohlouben. Filmaři nepolouky u Jiříkovic či potok ve Lhotce.
Svůj podíl na vzniku filmu mají i hasiči ze
nechali nic náhodě a topící se děvčátko umístili
Vlastní natáčení pod vedením režiséra
Žďasu. Vytvořili totiž pořádný liják, v kterém
do drátěného koše a na vše dohlížel lékař. Pro
Jana Valáška probíhalo až v létě a přivedlo do
měl vést Bobeš krávu domů. Krávě se však do
scénu s plavením koní byla naopak do rybníka
Slavkovic řadu herců zvučných jmen. Role
deště příliš nechtělo a natočení krátkého záběnavezena fůra kamení, aby koně pozvolna vstuBobšových rodičů ztvárnili Radovan Lukavský
ru se docela protáhlo. Lidé jdoucí tou dobou
povali do vody. Do plavení koní se aktivně zaa Dana Medřická, Bobšova dědečka si zahrál
od autobusu domů si tak museli počkat, až filpojil jezdecký oddíl ze Žďáru. V pamětní knize
Stanislav Neumann. Do role rychtáře Libry
mová přeháňka přejde. Při natáčení průjezdu
jezdeckého oddílu se o tom dočteme následující:
14
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„Bohumil Dočekal se s koňmi Metr, Korona
a Hindus účastnil natáčení filmu Malý Bobeš
ve Slavkovicích. Ve filmu jej lze zahlédnout ve
scéně plavení koní, přepřahání a při přeskoku
sekáče s kosou na rameni.“ Pan Dočekal měl
ale malá lýtka, a tak si v záběru na nohy jezdce
zahrála lýtka slavkovického pana Smetany. Při
natáčení vyžadovali filmaři ticho, místní proto
v tu dobu vypínali své stroje. Když se odněkud
ozvala řezačka či výfuk (senomet), přiběhl
někdo ze štábu a žádal o vypnutí.
Po skončení natáčení se filmaři s místními
rozloučili besedou v hospodě. Za herce se jí
zúčastnili pánové Lukavský a Neumann. Slavkovická hospoda žila i předtím, když se v ní
scházeli po skončení natáčecího dne lidé z filmového štábu. Místní hostinský poté v žertu
prohlašoval, že hospodu zavře a dá se radši k filmu. Film Malý Bobeš vstoupil do kin 9. února
1962. Slavkovičtí byli pozváni na jeho promítání
do novoměstského kina, ale už bez účasti tvůrců.
V Novém Městě film Malý Bobeš poprvé promítali 15. února 1962 a přesně o měsíc později
podruhé. V roce 1962 režisér Valášek natočil
pokračování filmu pod názvem Malý Bobeš ve
městě, a to již v jiných reáliích.
Tento článek vznikl za přispění vzpomínek
slavkovických občanů paní Libuše Pohankové
a pánů Miloše Sáblíka, Jaroslava Pochopa, Jaromíra Peňáze, Vladimíra Peňáze, Vladimíra
Mikeše a Stanislava Šandery, a to díky zprostředkování pana Zdeňka Novotného, též ze
Slavkovic.

Vít Křesadlo

Nahoře: Natáčení u Řeháčků (Bobšova chalupa) a na dolním dnímku se už chystá se další záběr

Malý Bobeš očima dětí

Jiří Lukeš a Gustav Nezval coby Bobeš
a rychtář Libra ve vratech rychty
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Karafiátovi Broučci, Pohádky Boženy Němcové
a Plevův Malý Bobeš byly knihy našeho dětství.
Rodiče nám z nich četli před spaním a ve škole
jsme je měli jako tzv. mimočítankovou četbu.
Když jsme přečetli všechny články v čítance, přinesli jsme si knihu a společně jsme četli vybrané
kapitoly. Mnozí z nás už ani nečetli, ale úryvky
odříkávali zpaměti.
První vydání Malého Bobše bylo ve třech svazcích a ilustroval je černobílými obrázky Plevův
kamarád a kolega, novoměstský rodák, malíř
a karikaturista Rudolf Puchýř. Škoda, že toto
první vydání nemají už ani v Horáckém muzeu.
Další vydání Malého Bobše, kdy již kniha byla
ucelena do jednoho svazku, bylo opatřeno barevnými ilustracemi. Na některých poznáváme
Nové Město a Žďár. Děti měly Bobše velmi rády
a zvláštní pozornosti se těšily zejména některé
kapitoly. Paní učitelky (moje maminka, Josefa
Stejskalová a Irena Ševelová) dobře věděly, co
se dětem zvlášť líbí.
Když začalo natáčení filmu Malý Bobeš, všichni se na film moc těšili. Po zhlédnutí byly však děti
i paní učitelky zklamány, a to i přes hvězdné ob-

sazení filmu. Když jsem teď po letech film viděla,
zklamání chápu. Filmaři vytvořili krásný poetický
film, kde dominuje láska Bobše a maminky a
dětsky lyrický a křehký vztah Bobše a Boženky,
stejně jako v poněkud statických scénách i láska
k rodnému kraji. Ovšem Plevou barvitě a vtipně
líčené scény buď úplně chybí, nebo jsou zkráceny
či pozměněny. Úplně chybí oblíbená první kapitola, kdy Bobeš za nedělního, poněkud ospalého
odpoledne natahuje hodiny tak, že uchopí závaží v podobě dvou šišek. Hodiny samozřejmě
spadnou za velkého rachotu a nepořádku ve svátečně uklizené světnici. Není zde zobrazena ani
Bobšova první cesta s maminkou vlakem, když
jedou za tatínkem do nemocnice. Scény záchrany
Boženky, uzdravení kravičky a cesta Bobše na
hřeben střechy jsou značně zkrácené.
Krásné poetické filmové zpracování Bobše je
spíš pro dospělého diváka než pro děti. Tak se asi
stalo, že se filmu nedostalo pozornosti, jakou by
si zasloužil. Dospělí ho vnímali jako dětský a děti
zde nenašly to, co důvěrně znaly z četby. Tak to
s nimi vnímaly i jejich učitelky. Domnívám se, že
je to škoda. 
Jana Černá
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Kotlíková dotace 2019
Doporučujeme tepelná čerpadla

Další dotované - kotle na dřevo
zdroje:
- kotle na pelety
- kondenzační plynové kotle
Zvažte optimální zdroj a připravte se na podání žádosti co nejdříve.
Navrhneme technické řešení, provedeme instalaci, zpracujeme doklady k žádosti o dotaci.
Soškova 1550 • 592 31 Nové Město n. M. • tel.566 616 659 • solar@solartop.cz • www.solartop.cz
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Velikononí koutek
v novém

Jarní

kytky
Slev
až

70

a

okoládové království

Nové Msto na Morav
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ŠKODA

RAPID

259 000:

·«ĂË

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝIǱôËĀò
]:IWT-ȭǟȮǢɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǡɇǜǜǝ£ȹºÃ

]:IWT-ɇTWI[bIWCzrp~~[:r<IgCg
Atraktivní vzhled, nízká cena, velkorysý prostor, výkonný motor a bohatá výbava v jednom od 259 000 Kč.
ròĀŠKODA RAPIDÃòĂüärßĀÃÝÄêôÙËôËéÝÖ½äºé3 990 KčôäÄºËÃÖ½äÄ¨ËÖË·«ßäÄ
ĀÙéºûÄǠ½äȹǜǛǛǛǛǛ:Ãȳ
TÛ«·äÝ«ôûÙäĀÄºûÄß«¨Ýº½Ëôü¨ôËĀò]:IWT-]:IWT-[T:ȳ

ŠKODA Financial Services
hôÙȳ<Ý«Ä£ȳTË·«ßäÄȳBË«½«äȳ

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
gbIȳȳȳÝȳÙȳËȳȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮõõõȳéäËɈéäËȳĀ
rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:IWT-ǜȮǛb[-ǢǛºsôÄǝǠǤǛǛǛ:ɂTÙË·ÄÄôËĀé·ǞǛǤǤǛǛ:ȮĀÖËäÄËÄéÝǝǠǛǛǛ:ÖÛ«ôüºéÖéôß¨ËôËĀéÄÖÙËä«êäÄËô
Āôü¨ËÄÄǝǠǛǛǛ:ÖÛ«ēÄÄËôÄôËĀéÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳɃȮÝÖ½äºÖÛÃǜǜǞǠǠǛ:ɂǟǞȮǣǟʌɃȮôüßêôÙéǜǟǠǟǟǤ:ȮÖËÖ½äºûĀéĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äû
ĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǝǞǤǟǝǟ:ȮWT[CôäÄÖË·«ßäÄǝǞȮǤǡʌȮ½ºêôÙéǡǛÃÝòȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǞǤǤǛ:ȮÙËÄÖôÄĀÖò·ÄêÙËºËôÝĀǜǟȮǛǣʌȳ]:ITË·«ßäÄ
[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝòĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄɂǡǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄǜǛǛǛǛ:Ƀȳ
bäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ

NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2019

19

KALENDÁŘ AKCÍ
do 17.3.

výstava

Vybraná výročí 2019

Horácká galerie

březen

výstava

Vladimír Hanuš - Malé události

Horácká galerie

březen

výstava

Photographia Natura 2018

Horácká galerie

březen

výstava

Z pohádky do pohádky - práce dětí I.ZŠ

městská knihovna

březen

prodej

Prodej vyřazených knih

městská knihovna

8.3. 16:00

pieta

Pamatuj!

Vrat. náměstí

9.3. 17:00

festival

Expediční kamera - festival outdoorových filmů

KD

11.3. 19:00

tanec

Tančírna

KD

12.3. 16:00

beseda

Co nepokazit ve výchově dětí do 7 let

KD

12.3. 17:00

kino

Malý Bobeš, film ČR, 1961

Horácká galerie

12.3. 19:00

kino

Na stojáka v kině, komedie ČR, 2018

KD

13.3. 19:00

kvíz

Chytrý kvíz

KD

14.3. 17:00

koncert

Koncert sólistů ZUŠ

Horácká galerie

15. - 19.3.

dílna

Ateliér HG - vitráže a závěsné objekty z plastu

Horácká galerie

16.3. 8:00

trh

Farmářský trh

Vrat. náměstí

16.3. 9:00

trh

Fler trh

KD

17.3. 16:00

kino

Příšerky z vesmíru, rodinný, Německo, 2018

KD

18.3. 19:00

kino

Zlatý úsvit, dokument

KD

19.3. 19:00

kino

Bohemian Rhapsody, hudební, USA, 2018

KD

20.3. 19:00

tanec

Tančírna

KD

20.3. 19:00

koncert

Rudy Linka - jazz

Podpalubí

21.3. 17:00

vernisáž

František Dörfl - grafika, pastely

Horácká galerie

23.3. 19:00

koncert

100 zvířat a Schodiště

KD

23.3. 9:00

trh

Bazárek - bazárek dětského oblečení a hraček

KD

25.3. 19:00

kvíz

Chytrý kvíz

KD

26.3. 17:00

čtení

Autorské čtení z knihy Bajky a pohádky z Vysočiny

Horácká galerie

26.3. 19:00

koncert

Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto - klasická hudba

Podpalubí

29.3. 19:30

film

Art Kino: Tvář

Horácká galerie

30.3. 16:00

koncert

Koncert mladých talentů

Horácká galerie

30.3. 18:00

divadlo

Dívka na koštěti - hrají novoměstští ochotníci

KD

30.3. 20:00

koncert

Květy

Podpalubí

31.3. 14:00

divadlo

Dívka na koštěti - hrají novoměstští ochotníci, také od 18:00

KD

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