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Reportáž ze Zastupitelstva NMNM
25. 2. se sešlo Zastupitelstvo 
města. Přinášíme vám krátký pře-
hled toho nejzajímavějšího.
Na začátku jednání představil starosta Michal 
Šmarda možnou změnu koncepce organizace 
sportu v Novém Městě na Moravě, která při-
jde spolu s novou Sportovní halou. Město by 
se kromě haly mohlo starat o cyklostezky nebo 
lyžařské tratě. Koordinovat vznik nové koncepce 
sportu (viz str. 2) za město dostal na starosti za-
stupitel Jiří Maděra. V diskuzi si vzal slovo Dan 
Sokolíček z ODS, který vyjádřil nespokojenost 
se stavem letošní údržby tratí a vyslovil přání, 
aby příští rok byla lepší komunikace mezi všemi 
zúčastněnými, kteří mají údržbu tratí na starosti.
Tématem také byly Technické služby. Michal 
Šmarda shrnul aktuální situaci kolem kameno-
lomu s tím, že město žádá povolení nového za-
hloubení. V současné době se čeká na finální 
schválení báňským úřadem. Technické služby 
ale nemají na starosti pouze lom. Návrh, jak lépe 
by měla společnost fungovat, dostal za úkol vy-
pracovat zastupitel Libor Černý. Podle Černého 
by se podoba nové koncepce Technických služeb 

měla probrat na speciálním semináři, kde by se 
měli vyjádřit i ostatní zastupitelé. Navrhované 
změny by podle něj mohly být totiž komplexní. 
Změny také čekají restauraci K Club, který provo-
zují Novoměstská kulturní zařízení. „Rozhodli 
jsme se změnit koncepci restaurace. Zrušíme 
polední menu, protože se ukázala jako neefek-
tivní. Brala tak zbytečně energii personálu, kte-
rý potom neměl dostatečné kapacity věnovat se 
večer hostům, kteří při-
cházejí na představení 
do kulturního domu,“ 
vysvětlil jeden z důvo-
dů změny ředitel NKZ 
Dan Šimek. Nabídka 
pro večerní návštěvníky 
by se tak měla rozšířit, 
stejně jako catering v 
přísálí, který nabízí ob-
čerstvení během plesů a 
podobných akcí většího 
rozsahu. 
Nové Město se také 
rozhodlo prodat akcie 
společnosti SATT, které 
se ukázaly být nevýdě-

lečné. Konečné rozhodnutí ale padne až na příští 
schůzi Zastupitelstva. 

Restaurace K Club v kulturním domě

Záznam z aktuálního (březnového) 
Zastupitelstva, které se konalo po uzávěrce 
Novoměstska, přineseme v příštím čísle.
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Měsíčník občanů Nového Města na Moravě a okolí



Více informací  
z městského úřadu najdete 

na webu nmnm.cz.

Novinky z radnice
Vznikne nová sportovní 
koncepce města?

Vedení města pracuje na nové koncepci spor-
tu. Změna přichází s výstavbou nové Sportovní 
haly a budoucí potřebou najít někoho, kdo bude 
halu provozovat. Jednou z možností tak 
je, že vznikne nová organizace, která bude 
mít na starosti nejen provoz haly, ale také 
například najíždění lyžařských stop v zimě a 
cyklotrasy ve městě a okolí. Na Novoměst-
sku mají lyžaři možnost využít přes 100 
kilometrů lyžařských tras. Jejich úpravu 
má na starosti mikroregion Novoměstsko 
a zajišťuje ji jeho předseda Miloš Brabec, 
starosta Tří Studní. Hlavním dodavatelem 
je Sportovní klub NMNM. Vedle něj však 
najíždění tras zajišťují i další nadšenci z 
okolních obcí i místních částí Nového 
Města. „Sportovnímu klubu přibývá sta-
rostí s přípravou špičkových světových zá-
vodů a jejich organizací. Proto projevil zá-
jem zmenšit rozsah tratí, o které se stará. Pokud 
mají být tratě udržované Sportovním klubem v 
opravdu perfektním stavu, musí jich být méně. 
Město se proto rozhodlo do problému vstoupit 
a část práce vzít na sebe. Od příštího roku zajis-
tíme část údržby sami. Požádali jsme o dotaci 
na potřebnou techniku pro Technické služby. 
Na jaře se domluvíme na novém rozdělení úkolů 
mezi nás, Sportovní klub, mikroregion a další 
subjekty,” vysvětluje nový přístup města starosta 
Michal Šmarda. 

Peníze pro nemocnici
Mikroregion přispěl novoměstské nemocnici.
Obce z Novoměstska poskytly peníze na vy-

bavení nového dětského oddělení nemocnice. 
Na speciální polohovací postele přispělo Nové 
Město na Moravě částkou 150 tisíc korun. Další 

obce se potom složily a vybraly částku zhruba ve 
výši 170 tisíc korun. Šek vedení města předali zá-
stupci města při slavnostním otevírání dětského 
oddělení na konci února.

„Za poslední roky je to již šestá sbírka,“ říká 
místostarosta Nového Města Stanislav Marek. 

„I dříve jsme nemocnici přispívali na různé po-
třebné vybavení.“ Podle Marka platí nepsaná 
dohoda, že město přispěje jednou polovinou 
částky a obce mikroregionu se složí na druhou 
část. Nemocnice v Novém Městě na Moravě patří 
Kraji Vysočina. Spolu se stavbou nového dětské-
ho oddělení za posledních šest let investoval do 
nemocnice více než půl miliardy korun. 

Nová kanalizace 
v Petrovicích

Dlouho připravované vybudování nové kana-
lizace v Petrovicích už je na dosah ruky. Město 
ukončilo výběrové řízení a novou kanalizaci po-
staví společnost AQUASYS. Vysoutěžená částka 
je 25,3 miliony korun, z čehož asi 13 milionů 
uhradí dotace. Práce budou zahájeny v dubnu 
a hotovo by mělo být v červenci 2020. Obec je 

napojena na čističku v Novém Městě na Moravě.
Projekt byl zadán v roce 2012 a od té doby 

se čekalo na vhodnou dotaci, která by pomohla 
nákladnou stavbu dofinancovat. „Dotace se stále 
snižují, dnes hradí kolem 60 procent z celkové 
částky, ale bývalo to třeba i 80 procent. Je proto 

dobře, že se dotaci podařilo získat ještě 
relativně včas,“ říká místostarosta města 
Stanislav Marek. 

Nová kanalizace je přínosem zejmé-
na pro stavbu nových rodinných domků 
v  Petrovicích. Podle studie, kterou má 
město k dispozici, by tu v budoucnu moh-
lo vzniknout 12 až 15 nových rodinných 
domů. Na kanalizaci čeká Hlinné, Slav-
kovice, Jiříkovice a Olešná. 

Akcie SATT nevynáší, 
město je prodá

Nové Město je dlouhodobě vlastníkem 
menšinového podílu ve společnosti SATT, 

která zajišťuje především teplo ve Žďáře nad 
Sázavou. Společnost rozděluje jen minimální 
dividendy a většinu svých peněz investuje do 
potřeb Žďáru nad Sázavou. Proto zastupitelé již 
před časem pověřili starostu města, aby jednal 
o prodeji akcií. Došlo k dohodě s ostatními 
menšinovými akcionáři a sjednocení všech po-
dílů pod Nové Město. Všechny menšinové podíly 
tak budou prodávány dohromady. Po dlouhých 
jednáních letos v lednu Rada města Žďáru nad 
Sázavou nabídla za akcie celkově víc než 78 mi-
lionů korun. Pro Nové Město z toho připadne 
přes 31 milionů. Žďár však chce uvedenou cenu 
splácet po dobu 7 let s úrokem 0,75 %. Zastupi-
telé proto pověřili starostu Nového Města, aby 
o této nabídce dále jednal a pokusil se dokončit 
dlouho očekávaný prodej akcií. Získané peníze 
by mohly být použity na plánovanou výstavbu 
Sportovní haly. -kb- 

Zprávy z Domu dětí a mládeže
DDM připravuje 18.4. na Zelený čtvrtek celo-
denní velikonoční akci pro děti. Bližší informace 
na našich stránkách ddm.nmnm.cz

DDM otevírá kroužek Horská kola. Máme ještě 
volná místa. Informace na tel. 606 056 225.

DDM ve spolupráci s NKZ pořádá Čarodějni-
ce 30.4. od 18.00 hod. Koná se na náměstí. 

Tábory : 
Příměstský NERFový 1.-5.7., 8:00-15:30, 700 Kč

Příměstský florbalový 8.-12.7., 8:00-15:30, 700 

Kč

Příměstský všeobecný 15.-19.7., 8:00-15:30, 
700 Kč

Pobytový airsoftový 20.-27.7., 2800 Kč

Příměstský divadelní 22.-26.7., 8:00-15:30, 700 
Kč
Příměstský výtvarný I. 12.-16.8., 8:00-15:30, 
850 Kč

Příměstský výtvarný II. 19.-23.8., 8:00-15:30, 
850 Kč

Svaz tělesně postižených
MO STP pořádá přednášku s besedou Co 
víme o požární ochraně.
Přednáška se koná 16.4.2019 ve 14.30 hod.v 
KD. 
Všichni jste srdečně zváni.
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Novoměstští rybáři slaví sto let
Novoměstští rybáři slaví 100 let od 
založení své organizace. O novo-
městské vody se tehdy starala malá 
skupinka nadšenců a dobrovolní-
ků.
 Podle rybáře Bohumíra Žváčka spolek tvořila 
většinou městská honorace. Doktoři, učitelé, 
vzdělaní lidé. Původně hospodařili na části toku 
Loučky (Bobrůvka) a na okolních rybnících. V 
roce 1956 se spolek stal součástí Českého ry-
bářského svazu a ten se v roce 1995 rozdělil na 
Český a Moravský, kam také novoměstští rybáři 
dnes patří.  Novoměstský spolek má v současnosti 
asi 500 členů, většinou sportovních rybářů. Jako 
součást moravského svazu má primárně na sta-
rosti novoměstské revíry. Tedy říčky Loučku a 
Fryšávku a rybník Koupaliště. Stará se také o 
některé další rybníky, které ovšem patří městu.

Spolek se už od svého počátku zabýval hlavně 

pstruhařinou a na tom se dodnes nic nezměnilo. 
Fryšávka i Loučka jsou natolik čisté a prokysli-

čené, že se tu daří loso-
sovitým rybám, jako je 
pstruh potoční, pstruh 
duhový nebo lipan pod-
horský. Takové ryby 
potom mají „přednost“ 
před ostatními, které 
v potocích samozřej-
mě žijí také. Rybáři se 
snaží jejich populaci 
ve vodě udržet. Třeba 
tím, že ostatní ryby ne-
mají hraniční míru a je 
možné si domů odnést 
i úplné „prcky“. Dravé 
ryby, jako třeba okoun 
nebo štika, jsou pak po-
važovány za škodnou a 
neměly by se po ulovení 
ani pouštět zpátky. „Staráme se o to, aby bylo 
v revírech dost ryb.  Každý rok proto průběžně 
dosazujeme stovky ryb různých velikostí,“ vy-
světluje Žváček jednu z hlavních činností spolku. 

Na rozdíl od jiných spolků ne-
musí ve velkém ryby kupovat, 
ale většinou si vystačí sami s tím, 
co vypěstují na sádkách. Ty tvoří 
několik nádržek v rybářském are-
álu na Bělisku. Je jaro a pstruzi 
už začínají být při chuti. Stačí 
jedna hrst speciálních granulí, 
které pan Žváček pro tento účel 
přinesl s sebou, a voda se začne 
vařit množstvím dravých ryb. V 
jedné nádrži jsou pstruzi „ako-
rát na talíř“, jak pan Žváček 
říká, v druhé jsou velicí, téměř 
půlmetroví duháci. Ti poslouží 
jako rodiče nové generaci novo-

městských pstruhů.

„Ke každému revíru máme dekret, kde je určeno, 
kolik ryb do něj musíme každý rok vysadit. Dnes 

je ale těžká doba, a i když se snažíme, tak v reví-
rech většinou moc ryb nezůstane,“ krčí rameny 
Žváček. Největším nepřítelem novoměstských 
rybářů jsou prý vydry. „Člověk by to do nich ne-
řekl, vypadají tak roztomile, ale je až neuvěřitelné, 
jakou škodu dokáží způsobit. Kdo to neviděl na 
vlastní oči, neuvěří.“ Například na Loučce se 
před lety chytlo ročně přes 2 000 pstruhů. Loni 
to bylo 180. Vydry totiž nemají přirozeného pre-
dátora, jako je v přírodě například vlk, a zejména 
v zimě, kdy nemají jinou potravu, jsou pro ně ryby 
snadnou kořistí.

Zatím ale, zdá se, vydra úplně nezvítězila, a kdo 
má povolenku, může pořád ještě na Bobrůvce 
nebo Fryšávce nějakého toho pstruha chytit. A 
pokud ne, nevadí. Zajděte na Bělisko do sádek, 
tam vám ho rádi prodají.  -kb-

Nominujte sportovce roku
Komise pro mládež, sport a volný čas připravuje 
i v letošním roce slavnostní ocenění významných 
osobností v oblasti sportu za rok 2018. V sou-
vislosti s tím se obracíme na všechny občany, 
sportovní i tělovýchovné spolky a žádáme je o 
dodání svých nominací a návrhů na toto ocenění.
Oceněným může být jednotlivec či kolektiv v 
kategorii žáků, juniorů a dospělých, který za 
rok 2018 dosáhl významného úspěchu a repre-
zentuje v oblasti sportu Nové Město na Moravě. 
Oceněna bude zejména účast na mistrovstvích, 

v evropských a světových pohárech a v dalších 
vrcholových soutěžích. 
Komise uvítá i nominace na úspěšné trenéry a na 
významné osobnosti, které zasvětily svoji práci 
podpoře, rozvoji a propagaci sportu a tělový-
chovy.
Jednotlivé nominace mohou zasílat občané i spor-
tovní a tělovýchovné organizace na stanoveném 
tiskopise, který je možné si vyzvednout na poda-
telně MěÚ nebo si jej zájemci mohou stáhnout z 
přiloženého dokumentu Metodika Rady města 

Nové Město na Moravě pro ocenění významných 
počinů a osobností v oblasti sportu a tělovýchovy. 
Vyplněné tiskopisy návrhů na udělení ocenění bu-
dou přijímány na podatelně MěÚ v Novém Městě 
na Moravě do 17. dubna 2019 do 17:00 hodin. 
Bližší informace podá odbor ŠKSV MěÚ Nové 
Město na Moravě, tel. 566 598 420 Mgr. Alena 
Lukášová.

 -red-

Své tipy a náměty na články můžete posílat na 
e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.

Bohumír Žváček krmí pstruhy

Dobu před sto lety připomíná spolková kronika.
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Novoměstská nemocnice má skvělou porodní asistentku
Za pětatřicet let pomohla Milada 
Linková přivést na svět deset tisíc 
dětí.

Už 35 let pracuje v novoměstské nemocnici 
jako porodní asistentka paní Milada Linková. 
Práh novoměstského porodního sálu překročila 
v únoru v roce 1984. Od té doby pomáhá nepřetr-
žitě a obětavě všem maminkám, které zvolí novo-
městskou porodnici pro narození svého potomka.  

Je to neuvěřitelné, ale tahle usměvavá porodní 
asistentka pomohla na svět už 10 000 dětí. „To 
je jedno město velikosti Nového Města na Mo-
ravě. To má jenom o něco málo víc obyvatel, než 
Míla přivedla na svět,“ usmívá se vrchní sestra 
gynekologicko-porodnického oddělení a staniční 
sestra porodních sálů Jitka Vařáková. Jinak než 
Míla paní Linkové přátelé, kamarádi a kolegové 
neřeknou. „Takto zkušenou porodní asistentku 
nám mohou všichni závidět, její názor na věci, 
které souvisí s naším oborem, má pro nás všechny 
velkou váhu.“ 

Málokdo z nastávajících rodičů dnes tuší, že 
upřímný a milý úsměv Milady Linkové vítal ro-
dičky přicházející na sál už v 80. letech minulého 
století. V době, kdy vstřícnost a citlivý přístup 
k nastávajícím maminkám nebyl zdaleka takovou 
samozřejmostí jako dnes. Tehdy panovala na po-
rodním sále přísná pravidla, která vycházela z 
tehdejších předpisů a norem platných pro práci 
zdravotnických zařízení. 

„Z Míly se možná díky její kamarádské povaze, 
možná díky touze změnit něco v tom tehdejším 
způsobu práce, stala postupně a nenásilně vzo-
rová sestřička pro nastupující kolegyně. Vybo-
čovala z řady, nikdy k rodičce nepřistupovala au-
toritativně, vždycky byla a je usměvavá, ochotná 
naslouchat, trpělivě vysvětlovat. Byla odhodlaná 
měnit porodní sál a lidi v něm od základu. Vě-

novala tomu celá 90. léta a velkou část své životní 
energie. Její nadšení pro práci porodní asistentky 
je nakažlivé,“ doplňuje Jitka Vařáková. 

Sama Milada Linková je ráda, že mohla ke 
změně v porodnictví svou troškou přispět i ona. 
„Když se ohlédnu za těmi svými pětatřiceti lety, 
asi jsme opravdu poslední generace, která v na-
šem oboru zažila tak obrovské změny. Nemluvím 
o způsobu vedení porodu, ten byl, je a bude stejný. 

Změnil se přístup k těhotným ženám a rodičkám. 
To bylo přelomové. Mluvím o přátelském přístu-
pu, o milém úsměvu, naší obětavosti, o prostředí, 
které jsme se snažili neúnavně vylepšovat. Dnes 
používáme pomůcky, na které jsme byli zvyklí 
spíše v  tělocvičně. Balóny, žebříky, žíněnky,“ 
usmívá se Milada Linková. „Před pětatřiceti 
lety byl nemyslitelný volný pohyb rodiček bě-
hem porodu, diskuze s rodiči o způsobu vedení 
porodu, porodní plány, časné vstávání za dvě 
hodiny po porodu, přítomnost otců či jiných ro-
dinných příslušníků u porodu, porody do vody, 
využití relaxačních účinků vody za porodu a to 
nemluvím o nových přístrojích, o jednorázových 
pomůckách,“ ohlíží se za pětatřiceti lety praxe 
porodní asistentka Milada Linková. 

Celou svoji pracovní kariéru věnovala jedné 
nemocnici, jednomu porodnímu sálu a jednomu 
pracovnímu kolektivu. Svým nakažlivým opti-
mismem a energií dokáže ostatní přimět k ak-
tivitě nejen na poli pracovním, ale i sportovním, 
kulturním a občas i osobním. 

„V záplavě často negativních emocí, které při-
náší současnost, je dobré vědět, že mezi námi 
skromně a nenápadně žije a pracuje člověk, kte-
rého potkáváte, zdravíte, a vůbec netušíte, jak 
moc úsilí, lidskosti a poctivosti věnoval něčemu 
tak přirozenému a samozřejmému, jako je naro-
zení dítěte. Třeba tak, jako to celých 35 let dělá 
Míla Linková,“ uzavírá primář gynekologicko-
porodnického oddělení novoměstské nemocnice 
Jiří Hrdina. 

 -red-

Den zdraví v novoměstské nemocnici 
Jak předcházet proleženinám u 
dlouhodobě nemocných pacientů?

Den zdraví v novoměstské nemocnici letos 
proběhne v úterý 16. dubna.  Tématem celodenní 
akce je kvalita života u nevyléčitelně nemocných 
pacientů a paliativní péče. Novoměstský Den 
zdraví je rozdělen na dvě části.  První je prezenta-
ce služeb na recepci chirurgie a druhá část je 
přednášková.

Den zdraví v  Nemocnici Nové Město na 
Moravě startuje v 10 hodin dopoledne, konec 
je naplánován na 15. hodinu. „Na chirurgické 
recepci otevře sociální pracovnice nemocnice 
improvizovanou poradnu. Zájemci se budou 
moci zeptat, na jaké služby má dlouhodobě nebo 
nevyléčitelně nemocný pacient nárok, kde mu 

je poskytnou,“ přibližuje část programu tisková 
mluvčí nemocnice Tamara Pecková. 

Návštěvníci si budou moci během celého dne 
prohlédnout zdravotnické pomůcky, které nabízí 
nemocniční sklad, nemocniční lékárna nabídne 
ochutnávku nutridrinků a také pětiprocentní 
slevu na volně prodejné přípravky. 

„Naše výživová poradkyně tentokrát nebude 
měřit obsah tuku v těle, ale poradí, jak by měl vy-
padat jídelníček staršího člověka. Jinak se stravu-
je dvacetiletý atlet a jinak sedmdesátiletý, méně 
pohyblivý senior,“ upozorňuje tisková mluvčí. 

Samozřejmostí každého Dne zdraví je měření 
tlaku a také ukázka a kontrola správné hygieny 
rukou. „Prohlédnout si ruce pod UV lampou je 
vždy velmi zajímavé. Umět si správně mýt ruce 
je velmi důležité nejen pro zdravotníky, ale také 
pro veřejnost,“ říká epidemioložka nemocnice 

Šárka Vidergotová. 
Své služby budou na recepci prezentovat Ob-

lastní charita Žďár nad Sázavou a Domácí hospic 
Vysočina. 

Druhá část Dne zdraví v  novoměstské 
nemocnici se bude odehrávat v  zasedací 
místnosti pod heliportem. Nemocnice připravuje 
přednášky v 10:00 a ve 14:00. „Tématem jedné 
z přednášek bude prevence dekubitů v domácí 
péči, představíme paliativní péči, na jejíž rozjezd 
nemocnice získala od Nadačního fondu Avast dva 
miliony korun. Přednášku s krátkým kvízem také 
připravuje primář onkologie, o své práci budou 
mluvit i zástupci Charity a Domácího hospice 
Vysočina,“ přibližuje tisková mluvčí. 

 -red-
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Nový výtah pro II. základní školu
Základka na ulici Leandra Čecha 
uvedla do provozu nový výtah. Je 
tak plně bezbariérová.

Handicapované nebo nemocné děti se už bez 
problémů dostanou do všech učeben v budově 
školy. Umožní jim to nový výtah, který nechalo 
vedení školy vybudovat. Byla to jedna z priorit, 
o kterou se škola snažila roky.Celkové nákla-
dy na vybudování výtahu se vyšplhaly k šesti 
milionům.

„Původní projekt, který jsme ve spolupráci 
se zřizovatelem připravili už minulý rok, byl ale 
mnohem rozsáhlejší. Kromě výtahu jsme počí-
tali s rekonstrukcí jazykové učebny, přípravnou 
materiálu pro učitele ve školní dílně a obnovou 
fyzikální učebny, která je padesát let stará. Se žá-
dostí o dotaci jsme ale neuspěli, a museli jsme se 

tedy spokojit se skromnější variantou. Prioritou 
pro nás byl výtah, který máme, a to je důležité,“ 
říká ředitel ZŠ NMNM, Leandra Čecha 860 
Jan Krakovič. Výtah se začal budovat v červnu 
loňského roku a práce skončily letos v únoru.  

Kromě výtahu tak nakonec zbyly peníze pouze 
na rekonstrukci dílny, kam škola instalovala 
novou interaktivní tabuli a centrální vysavač. 
Právě na dílny je přitom škola právem hrdá. 
„V době, kdy kvůli novým výukovým plánům 
celá řada škol rušila dílenské práce, jsme se my 
rozhodli touto cestou nejít a praktickou výuku 
si ponechat. Dnes se ukazuje, že to bylo správné 
rozhodnutí. Po řemeslech je velká poptávka, 
řemeslníků je málo a my se snažíme dětem při-
blížit rukodělné obory už v raném věku. Samo-
zřejmě dílna je k tomu nezbytná,“ vysvětluje 
Jan Krakovič. Škola úzce spolupracuje se SOŠ 
a pořádá pro své žáky i tematicky zaměřené 
exkurze. „Moc by nám pomohlo, kdybychom 
mohli zrekonstruovat přípravnu materiálu 

pro učitele, aby mohli 
na hodiny praktické 
výchovy připravit po-
třebné polotovary. Na to 
ale v   projektu nezbyly 
peníze, tak si musíme 
ještě počkat,“ dodává 
Jan Krakovič.

Výrazně větší projekt 
je realizován na I. ZŠ na 
Vratislavově náměstí. 
Tam budou vybudová-
ny zcela nové učebny, 
rekonstruován dvorek 
a dílny a vznikne také 

celé nové patro nad tělocvičnou a jídelnou. 
Projekt za desítky milionů korun je z 90 procent 
hrazen dotacemi. Práce začaly už loni. Stav-
ba ale pokračuje bohužel mnohem pomaleji, 
než se očekávalo, a dochází ke komplikacím. 
„Průběh prací nejde podle harmonogramu, 
protože zhotovitel neprovádí práce tak, jak se 
očekávalo,“ říká Andrea Kramárová z odboru 
investic.  „Děláme v současné době vše pro to, 
aby stavbu zhotovitel dokončil podle plánu, to 
znamená do konce května tohoto roku,“ dodává 
Kramárová.  

 -red-

Gymnázium opět nejlepší  
na Vysočině
Dne 13. března 2019 se v prostorách úřadu Kraje 
Vysočina konal jubilejní 10. ročník soutěže S Vy-
sočinou do Evropy. Naše gymnázium patří mezi 
nejúspěšnější školy, už pět našich studentů se 
umístilo na nejvyšších příčkách a mělo možnost 
vycestovat na 14 dní na jazykový zájezd do Velké 
Británie. Letos se na tuto tradici snažil navázat 
student sportovní třídy 3.C Jirka Brychta. I přes 
svoji sportovní vytíženost se dokázal probít 
podzimními online koly do třicítky nejlepších a 
postoupil do finále v Jihlavě. Uspěl v prvním kole, 
kde si nejlépe poradil s dvaceti otázkami v ang-
lickém jazyce o kraji Vysočina. Poté už jen desítka 
nejlepších prezentovala opět v anglickém jazyce 

připravenou prezentaci na téma „Kraj Vy-
sočina zvědavýma očima“. Jirka pojal téma 
netradičně, zaujal svým nápadem, vtipem, 
grafickým zpracováním i bezvadnou anglič-
tinou. Soutěž zaslouženě vyhrál a stejně jako 
jeho předchůdci si velké prázdniny zpestří 
jazykovým kurzem ve Velké Británii. 

„Celá soutěž je skvělá příležitost procvičit 
si angličtinu, navíc zkušenost prezentovat 
před poměrně velkým publikem také není 
k zahození. V neposlední řadě jsem v prů-
běhu soutěže poznal Vysočinu lépe než kdy 
předtím,“ zhodnotil soutěž Jirka.

 -red-

Učebna praktické výchovy

NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2019 5

ZPRAVODAJSTVÍ



Novoměstsko ve fotografiích: První ročník masopustu 

Masopust se v Novém Městě na Moravě konal 
23.2. poprvé po několika desítkách let. Zájem 
o obnovenou tradici byl veliký a na náměstí 
se sešlo několik stovek lidí - masek i diváků. 
Průvod obešel náměstí, tu a tam se zastavil na 
pohoštění (děkujeme všem za koblihy) a pak se 
vydal do kulturního domu, kde byla připravena 
tancovačka pro děti. Všem organizátorům patří 
dík za hezký zážitek. A těšme se opět za rok!
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Ze života novoměstských spolků

„Přijímačky“ do školky
Rok se s rokem sešel a je tu čas, kdy 
se z dětí stanou předškoláci. Jak 
na to?

1. Do mateřské školy se přednostně přijímají 
děti narozené do 31.8.2014, na které se vztahuje 
povinné předškolní vzdělávání, a děti s odloženou 
školní docházkou včetně, mají-li místo trvalého 
pobytu, v případě cizinců  místo pobytu, na úze-
mí města Nové Město na Moravě v příslušném 
školském obvodu.   

    2. Do mateřské školy se přednostně při-
jímají děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně třetího roku věku, narozené 
do 31.8.2016, pokud mají místo trvalého pobytu, 
v případě cizinců místo pobytu, na území města 
Nové Město na Moravě v příslušném školském 
obvodu.   

3. Děti, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně druhého roku věku, naro-

zené do 31.8.2017, do počtu volné kapacity dle 
věku od nejstaršího po nejmladší, pokud mají 
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo 
pobytu, na území města Nové Město na Moravě 
v příslušném školském obvodu.    

 4. Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod 
mateřské školy.  

Přijímány budou děti v řádném pořadí od bodu 
1, a to od nejstaršího po nejmladší do počtu volné 
kapacity školy. 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na 
které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě 
zařazeno a případně o stanovení zkušebního 
pobytu dítěte.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání

Děti splňují podmínky pravidelného očkování 
podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v platném znění s výjimkou dětí 

s povinným předškolním vzděláváním.  
 -red-

Běžný zápis pro malé děti na školní rok 
2019/2020  se koná 14. května 2019 v době 
od 9.00 do 16.00 hod a 15. května 2019 v 
době od 12.00 do 16.00 hod.

S sebou je třeba mít vyplněnou žádost o 
přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem, 
rodný list dítěte (cizinci - doklad s povolením 
k trvalému pobytu na území ČR.)
Všichni zájemci jsou také zváni na Den 
otevřených dveří:

8.4. - Drobného 299
9.4. - Pohledec 143
10.4. - Žďárská 70
11.4. - Slavkovice 98
Vždy odpoledne od 14.30 do 16.00 hod.

Svět na jevišti zve 
na přednášky:
Aleš Neusar
Zisky a ztráty na cestě ke spokojenosti
Co dělat, když nám něco nebo někdo kazí život.

Kdy: pátek 12. dubna 2019, od 18:00 
Kde: Kulturní dům NMNM, klubovna č. 1, 
vstupné dobrovolné

Cesta ke spokojenosti bývá plná změn a bo-
hužel i souvisejících ztrát. Proto se nám do 
změn obvykle moc nechce. Co ale, když je 
změna opravdu nutná? Co když nám něco 
nebo někdo kazí život? Pak je změna opravdu 
nutným krokem, abychom žili více smyslu-
plný a také snad spokojenější život. Jsme díky 
blahobytu více spokojeni, nebo se spokojený 
život a blahobyt vylučují?  Můžeme si nějak 
pomoci, aby cesta ke spokojenosti nebyla tak 
těžká? Co pomáhá? A co u druhých? Můžeme 
nějak pomoci i našim partnerům, rodičům 
či dětem? A jak skloubit naše a jejich potře-
by? Budou naše děti spokojenější, když budou 
vzdělávány jiným způsobem, než jsme byli 
my?

Petra Procházková
Kavkaz s jeho zvyky i problémy aneb Cesta za po-
znáním, svobodou a vzpomínkami

Kdy: pátek 26. dubna 2019, od 18:00
Kde: Kulturní dům NMNM, klubovna č. 1, 
vstupné dobrovolné

Petra Procházková je válečná zpravodajka, novi-
nářka a spisovatelka. V průběhu devadesátých let 
se stala známou a uznávanou novinářkou mapu-
jící území rozpadajícího se Sovětského svazu. V 
roce 1994 se osobně účastnila bombardování 
v Čečensku. V době diverzní akce Šamila Ba-
sajeva se s několika novináři nabídla jako rukojmí 
místo pacientů nemocnice. V roce 2000 přerušila 
zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se 
intenzivně věnovala nezávislé humanitární prá-
ci v Grozném. Zde založila dětský domov pro 
50 válečných sirotků, o které se stále stará. Je 
spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, 
které pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, 
Afghánistánu i uprchlíkům v České republice. 
Je nositelkou řady vyznamenání a ocenění, au-
torkou několika děl (Frišta, Aluminiová královna 
a další). V září 2018 oznámila odchod po 27letém 
působení v redakci Lidových novin a začátkem 
října pak oznámila, že bude pracovat pro Nový 
deník. Nenechte si ujít setkání s touto výjimečnou 
osobností.

Chovatelé připravují 
Jarní výstavu
Ve dnech 4. a 5. května zahájí chovatelé 
výstavní sezonu okresu Žďár nad Sázavou 
Jarní výstavou drobného zvířectva, jejíž 
součástí bude i okresní expozice chovných 
samců. K  vidění budou králíci mnoha 
plemen a barevných rázů, holubi, drůbež 
a exotické ptactvo. Výstava se uskuteční 
v prostorách výstavního areálu novoměst-
ských chovatelů za nádražím.

Dějte o sobě vědět. Pošlete nám pozvánku na 
vaší akci nebo jen pár vět o vašem spolku. Rádi 
je uveřejníme. 
Kontaktujte nás na zpravodaj@nmnm.cz.
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Vrchovina rozehrála jarní část MSFL 
Se čtyřmi posilami v základní sestavě nastoupila 
Vrchovina na hřišti silného Uničova k prvnímu 
jarnímu zápasu Moravskoslezské fotbalové ligy. 
Dlouho se přitom pro ni vyvíjel příznivě. Do 82. 
minuty držela cennou remízu. Zkušený Uničov 
však dvěma brankami v závěru otočil skóre ve 
svůj prospěch a rozhodl o své výhře 3:1. Jedi-
ný gól hostů vstřelil v prvním poločase Tomáš 
Duba, který se nemýlil ze značky pokutového 
kopu. Na body to ovšem nestačilo. „Neodehrá-
li jsme vůbec špatný zápas, ale kvalita soupeře 
byla znát. Z Uničova se body vozit nebudou,“ 
okomentoval výkon novoměstský trenér Richard 
Zeman. Vrchovina tak po 16. kole zůstává na 13. 
místě v tabulce.  Posunout se přitom mohla díky 
dvěma březnovým zápasům. V sobotu 23. března 

cestovali novoměstští fotbalisté do Rýmařova 
a poslední březnovou neděli se konečně před-
stavili domácím fanouškům, kdy nastoupili proti 
týmu z Frýdku Místku. První dubnovou sobotu 
pak čeká Vrchovinu výjezd na hřiště Uherského 
Brodu, v neděli 14. dubna se  očekává domácí vý-
hra nad posledním týmem tabulky z Valašského 
Meziříčí. Bodovat by měli novoměstští fotbalisté 
i na hřišti Hulína, kde se představí  v pátek 19. 
dubna. Dubnovou porci zápasů pak uzavřou o 
týden později, kdy doma přivítají dosavadního 
lídra tabulky, tým SK Líšeň. „Na příští sezonu 
máme jednoznačný cíl. Cheme nastupovat ve 
stejné soutěži a uděláme pro to maximum,“ 
uzavřel Zeman.  -mah-

Starší přípravka ovládla 
turnaj v Třebíči 
Fotbalisté starší přípravky navázali na vý-
borné výkony svých mladších kamarádů. Na 
březnovém turnaji, který se konal v Třebíči, 
předvedli parádní jízdu, díky které celý turnaj 
ovládli. Do něho zasáhlo celkem pět týmu a 
konkurence byla veliká. Kromě Vrchoviny 
se představily týmy HFK Třebíč, FK Pelhři-
mov, FC Velké Meziříčí a FŠ Třebíč. Šlo tak 
o výběr toho nejlepšího na Vysočině. Hrálo 
se systémem každý s každým a po jediném 
úvodním zaváhání si Vrchovina počínala 
s velkým přehledem. Hráči jasně ukázali, že 
o fotbalovou budoucnost se v našem městě 
nemusíme strachovat. Pod vedením trenérů 
Vladimíra Jelínka a Tomáše Novotného pa-
rádní turnaj odehráli Jakub Jelínek, Matěj 
Novotný, Lukáš Kunstmüller, Adam Bobula, 
Václav Fiala, Matyáš Havlík a Jiří Sláma.
  -mah-

Mistrovské ragby v Petrovicích 
Novoměstští Titáni budou i v nové sezoně nastupo-
vat v Českém poháru sedmičkového ragby. Úvodní 
turnaj celého seriálu se navíc uskuteční na jejich 
hřišti v Petrovicích.
 O šišatý míč se bude letos poprvé bojovat v neděli 
28. dubna, přičemž už teď lze spatřit billboardy, 
které start ragbyového svátku avizují. Šanci na 
úspěch budou mít naši ragbisté hned na dvou 
frontách. V nadcházejí sezoně se totiž bude hrát o 
dva tituly. Vedle Českého poháru se odehrají také 
turnaje MČR. Celkem se uskuteční 10 turnajů ve  
dvou soutěžích. V případě MČR je novoměstský 
turnaj naplánován na neděli 4. srpna. Držíme 
pěsti.  -mah-

Nadějné výsledky na halovém 
MČR v atletice dorostu a juniorů 
V druhé polovině února se v pražské Stromovce 
konalo halové MČR dorostu a juniorů v atletice.
 Na start běhu na 800 m se postavila juniorka 
Patricie Šaclová. V rozběhu si však vybrala nováč-
kovskou daň a výsledný čas 2:34,00 na postup ne-
stačil. Ve stejné disciplíně juniorů se naopak dařilo 
Jiřímu Brychtovi. Do finále se probojoval jako 
třetí nejrychlejší. Časem 1:58,75 si navíc zaběhl 
nový osobní rekord. Ve finále ovšem nenavázal na 
sobotní vystoupení, přesto mu v cíli patřilo výborné 
8. místo. Matyáš Ammer předvedl skvělé výkony 
ve skoku vysokém. Zdolal laťku ve výšce 183 cm, 
což mu vyneslo 5. místo. V koulařském sektoru se 
neztratila juniorka Klára Bártová. Svým nejdelším 
pokusem10,67 m vybojovala konečné 7. místo, 
čímž potvrdila letošní dobrou formu. -hub-, -mah-

Korunou za korunu 
V neděli 7. dubna se uskuteční jubilejní 20. 
ročník populárního přespolního běhu pro 
všechny kategorie Korunou za korunou. Or-
ganizátorem tradiční akce je atletický oddíl 
TJ Nové Město na Moravě.  Start závodu je 
naplánován v 9:30 na hrázi rybníka Cihelňák. 
Nejpozdější prezentace je možná 15 minut 
před startem. Délka tratí bude od 800 m 
(přípravka dívky a chlapci 2012 a mladší) 
po 1600 m (ženy 2003 a starší) a 3200 m 
(muži 2003 a starší).  Startovné na každého 
závodníka činí 1 Kč.   -mah-
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Lezení - zkus to s námi 2019
Na druhou březnovou neděli zorganizovali členové 
Trip Teamu, z.s. první část svého letošního projektu 
„Lezení - zkus to s námi 2019“. 

Projekt, který je finančně podpořen městem 
NMNM, si dal za cíl zájemcům z řad veřejnosti 
představit a umožnit vyzkoušet si sportovní le-
zení, a to jak na umělé lezecké stěně, tak následně 
venku na skalách Žďárských vrchů. Mezi zájemci 
jsou vítány především děti a mlaďoši, protože le-
zení si můžeme společně užít už opravdu odmala.

V  průběhu roku je plánováno pět akcí, při 
kterých se nováčci seznámí (zkušení lezci si 
připomenou) s druhy a správným používáním 
lezeckého materiálu, technikou lezení, jištění a 
slaňování a také s technikou první pomoci. Bude 
představeno a vyzkoušeno všechno dostupné vy-

bavení.
První část se již uskutečnila v neděli 10. března 

v bystřické sportovní hale, jejíž umělou lezeckou 
stěnu využívají členové TT v průběhu zimní sezo-
ny pravidelně při svých trénincích. Nováčkům byl 
představen používaný lezecký materiál, základní 
uzly a technika lezení a jištění. Nejdříve se lezci 
rozehřáli a protáhli a potom už se šlo na to. Vy-
zkoušeno bylo jak lezení na laně, tak bouldrování, 
snažili jsme si vše ukazovat, vysvětlovat a hlavně 
si to užít.

Druhá akce už bude venku, pozvánku s ter-
mínem, místem konání a programem najdete 
na našem FB a webu. Lezení zdar, tak ho zkuste 
s námi!

 Míra Čejka

Florbalisté se vezou na vítězné vlně
Florbalový tým mužů, který nastupuje v Lize Vy-
sočiny, vyhrává jeden zápas za druhým. V po-
sledních čtyřech utkáních porazil týmy Hippos 
Žďár „C“ 5:1, Havlíčkův Brod 14:2, Telč 12:7 a 
Přibyslav 16:5. Díky tomu poskočil na 2. místo 
v tabulce. Zároveň si hráči dají od florbalu na 
chvíli pauzu. Poslední dvojzápas je čeká na konci 
dubna. V nich může další body do kanadského 
bodování nasbírat junior Filip Chalupa, který je 
nejproduktivnějším hráčem týmu. Dorostenci 
v nejvyšší tuzemské soutěži překvapili a před po-
sledním dvojzápasem základní části živí šanci na 
účast v play-off. Společnými silami, kdy v jedněch 
dresech nastupují se žďárskými hráči, dokázali 
porazit doposud suverénní Náchod 8:2 a stejným 
rozdílem i silný tým z Hradce Králové. Takřka 

povinné vítězství si připsali proti Třebíči, kterou 
přejeli 14:3. Jediné zaváhání pak přišlo v zápase 
s druhým týmem tabulky z Pardubic, kterému 
podlehli 4:7. Před posledním turnajem je cíl jasný. 
Porazit týmy České Budějovice a Sokol Předmě-
řice, a tím si zajistit postup do play-off. Starším 
žákům se podařilo nejen udržet se v prvním vý-
konnostním koši, ale dokonce skončit na 2. místě 
posledního odehraného turnaje. Tím si zajistili 6. 
místo v lize a postup na kvalifikaci MČR, která 
se koná 6. dubna v Třebíči. V Orelské lize si za-
hrajeme dvě republiková finále. 1. května pojedou 
dorostenci do Havířova a 8. května mladší žáci 
poměří své síly v Brně. 
 -tom-, -mah-

Anna Šanderová 
posunula laťku hodně 
vysoko 
Během druhého březnového víkendu se ve 
Valašském Meziříčí uskutečnil již 43. ročník 
výškařských závodů. Valašskou laťku ozdobi-
ly i výkony novoměstských atletů. V soutěži 
juniorek dominovala Anna Šanderová, která 
výkonem 165 cm nejenže vyhrála, ale také 
vytvořila absolutní rekord novoměstského 
oddílu. Ten překonala o 5 cm.  Neztrati-
li se ani další naši výškaři. Žákyně Denisa 
Dvořáčková zdolala laťku ve výšce 155 cm 
a dorostenec Matyáš Ammer přidal výkon 
175 cm. 
 -hub-, -mah-

Cenné vítězství z Hlinska 
Na konci února se v  Hlinsku konal turnaj 

mladších přípravek, ve kterém poměřily své síly 
fotbalové  naděje ročníku 2011 a mladší. Turnaje 
se zúčastnilo celkem šest týmu. Vedle  Vrchoviny 
šlo o dva domácí týmy, SK Polička, Tatran Ždí-
rec a FC Nasavrky. Naši fotbalisté procházeli 
turnajem jako nůž máslem a připsali si celkové 
vítězství. Cennější je o to víc, že dres Vrchovi-
ny obléklo pět chlapců ročníku 2012. Vítězství 
vybojovali Jakub Fousek, Milan Dobiáš, Vít 
Follprecht, Vojtěch Follprecht, Tomáš Bukáček, 
Martin Sokolíček, Petr Polanský, Josef Dlouhý a 
Šimon Bobula, který se stal nejlepším brankářem 
turnaje. Ve všech zápasech obdržel pouze jednu 
branku.  -mah-

Dvě medaile z bílé stopy 
V termínu od 8. do 10. března se na Božím 
Daru uskutečnilo MČR v běhu na lyžích 
dorostu a dospělých. V konkurenci 191 zá-
vodníků měli dobře namazáno i reprezentanti 
novoměstského Sportovního klubu. Z bílé 
stopy si odvezli dvě medaile. Bronzové me-
daile vybojovaly v týmovém sprintu starší 
dorostenky Viktorie Kalovská a Marta Slon-
ková. Třetí na bedně rovněž skončily mladší 
dorostenky Veronika Střešňáková, Jolana 
Janíčková a Iva Vránová ve štafetovém závo-
dě, který se běžel volnou technikou. „Závodi-
lo se za aprílového počasí. Zatímco v pátek a 
sobotu sněžilo, v neděli jsme se museli porvat 
s deštěm a poryvy větru,“ okomentoval vy-
stoupení spokojený trenér Jiří Žák.    -mah-
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 24.2.  Ema Šplíchalová
 1.3. Šimon Horký
 7.3. Magdaléna Mrázková
 13.3. Štěpán Zeleňák
jubilanti
 31.3. Emil Kovář  92 let
 31.3. Helena Zrůstková   87 let
 6.4.  Anna Slámová   91 let
 6.4. Marta Urbanová   80 let 
 6.4. František Matýsek   80 let
 11.4. Ing. Jiří Kadlec   75 let
 15.4. Jiřina Vamberová   80 let
 19.4.  Jiřina Stehlíková   91 let
 24.4. Božena Skalníková   80 let
 27.4. Jaroslav Teplý   96 let
 30.4. Marie Havelková   75 let
manželství
2.3.  Jitka Klukanová, David Tulis
úmrtí
 28.1. Jarmila Dvořáková (1931 NMNM)
 28.1. Petra Ondráčková (1990 Maršovice)
 29.1.  MUDr. Václav Pávek (1965 NMNM)
 30.1. Milan Mahel (1954 NMNM)
 3.2. František Starý (1938 Jiříkovice)
 4.2. Ludmila Hlaváčová (1946 NMNM)
 6.2. Josef Rek (1932 Bobrová)
 8.2. Bohuslav Navrátil (1958 NMNM)
 14.2. Zdeňka Benová (1951 Pohledec)
 18.2. Marie Froncová (1944 NMNM)
 21.2. Božena Kopincová (1927 Pohledec)
 22.2. Vlasta Staňková (1936 NMNM)
 22.2. Oldřich Bukáček (1953 Petrovice)
 26.2. Miloslav Dvořák (1941 NMNM)
 28.2. Jiřina Librová (1954 Zubří)
 2.3. Miroslav Dítě (1947 Nová Ves)
 4.3. Josef Mach (1947 Zubří)
 6.3. František Šajner (1928 NMNM)
 7.3. Jan Dohnal (1935 Bobrová)
 8.3. Blažena Šírová (1929 Kadov)
 10.3. Antonie Koudelová (1929 Hlinné)
 13.3. Jiří Hlaváč (1947 NMNM )

Klub seniorů

15.4.1969  zemřel v Praze Josef Mrázek,  učitel, filolog 
(narodil se 20.3.1890 v Jiříkovicích)

15.4.1934 zemřel v Čáslavi Jan Kozák, učitel, autor 
početnic, osvětový pracovník, otec malíře Bo-
huslava Kozáka (narodil se 27.3.1860 v Lísku)

25.4.1994zemřel v Praze František Lopaur, důstojník 
z povolání, západní odboj (narodil se 6.6.1910 
na Třech Studních)

29.4.1859 narodil se v Novém Městě na Moravě Fi-
lip Heusler, katolický farář a spisovatel (zemřel 
14.2.1933 v Brně, pohřben v Novém Městě na 
Moravě)

6. 4.MUDr. Ondřej Bartoš, Na Městečku 310, Nové 
Veselí, 566 667 236
7. 4.BLADENT s.r.o., Štursova 111, NMNM, 
566 616 904
13. 4.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
14. 4.MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
19.4.ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko Křižanov, 
731 495 380, 566 522  218 
20.4.MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 232
21.4.MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice, 
775 479 595
22. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
27.4.MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 23
28.4. MDDr. Veronika Suchá, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 234

Harmonogram se může měnit. Aktuálná informa-
ce najdete na stránkách novoměstské nemocnice 

www.nnm.cz.

Pondělky - otevřené herny s volným programem 
od 9.00 hod., vstupné 20 Kč 
Úterky - s různorodým programem od 9.30 hod., 
vstupné 50  Kč
2.4. Hrajeme si , 9.4. Keramika si, 16.4. Hrajeme 
si , 23.4. Hrajeme si , 30.4. Hrajeme si
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným progra-
mem, vede Jitka Hamříková
Středy - 3.,10.,17.,24. dubna, od 9.30 hod. pro 
děti od 12 – 18 měsíců.
Čtvrtky - 4.,11.,18.,25. dubna, od 9.00 hod. pro 
děti od 4 – 12 měsíců.
 
 Pouze pro přihlášené, bližší informace :
  jitka.trdlohratky@gmail.com

MC Lístek

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy – obměněná expozice novoměst-
ského rodáka
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.  
František Dörfl – grafika, objekty (21. 3. – 2. 6.  
Výstava jihlavského výtvarníka Františka Dör-
fla (23. 3. 1934 – 27. 12. 2017) představí jeho 
grafické cykly z šedesátých let, malbu z osmdesá-
tých let a objekty z let devadesátých. 
Chronos – P. Benda, A. Kanta, B. Pejchal, M. 
Štěpánek, J. Vašica, J. Vyskočil (4. 4. – 16. 6.) 
Výstava aktuální tvorby regionálních výtvarníků 
na téma „čas“. 
Martinů obrázky kreslící (9. 4. – 2. 6. )
 Výstava připravená ve spolupráci s Centrem Bo-
huslava Martinů a Městským muzeem v Poličce 
představí skladatelovy kresby z let 1908 až 1923.  

PŘIPRAVUJEME:
4. 4. 2019 v 18:00
Koncert učitelů ZUŠ
Tradiční a oblíbený koncert učitelů ZUŠ Jana 
Štursy
11. 4. 2019 v 17:00
Barevné odpoledne 
Koncert varhanické třídy L. Bartoše ZUŠ Jana 
Štursy
12. – 16. 4. 2019 
Smalt a zdobení kraslic
Konkrétní časy dílen najdete na webových strán-
kách nebo na e-mail: kulkova@horackagalerie.
cz, cena dílny je 50 – 100 Kč. 
18. 4. 2019 v 16 :00 a v 18:00
Vysočina Filmová: Obušku, z pytle ven! 
Pohádka byla natáčena tři měsíce na Novoměst-
sku, konkrétně v okolí Sněžného, Samotína a 
Krátké. 
25. 4. 2019 v 17:00
Absolventský koncert ZUŠ
26. 4. 2019 v 19:30
ARTkino HG : Čtverec /2017/ + komentář Miloše 
Zabloudila
Režisér Ruben Östlund ve své „konceptuální 
tragikomedii“ s potměšilostí sobě vlastní zkoumá 
jeden egoistický charakter i povýšené pokrytec-
tví současných západních společností, které čelí 
zmatení jazyků, symbolů a hodnot.

Těšíme se na vás!

1.4. Výbor Klubu seniorů. Jídelna DPS 14–15 hod. 
Odpoledne s písničkou. Jídelna DPS 15–17 hod.
8.4. Jarní procházka městem. Sraz ve 14:00 u ná-
draží.
16.4. Zájezd do Poličky „Po stopách B. Martinů“. 
Odjezd autobusem v 10:20, návrat v 18:00.
30.4. Účast na průvodu čarodějnic, masky vítány. 
Sraz na náměstí, čas bude upřesněn.
1.4. začne L. Topinková vybírat poplatek na květnový 
zájezd do Štiřína.  Členům Klubu seniorů, kteří do 
konce dubna nezaplatí členské příspěvky, bude 
členství automaticky ukončeno.
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Minibazar

Vzpomínka

Vzpomínky, které se nevešly do tohoto čísla, 
uveřejníme v příštím vydání. Děkujeme za 
pochopení,  redakce. 

Poděkování

Uzávěrka květnového čísla bude 15. dubna 2019. 

Městské lázně

Hledáme pronájem (koupi) zahrádky v Novém 
Městě na Moravě. Chata vítána. Tel.: 603 708 774 
Prodám kamna - přístavek, na tuhá paliva, vhodná 
např. na chatu. Cena 700 Kč. Tel.: 739 964 956
Prodám 4 ks traverzy d. 5,5 m, š. 18 cm a stropní 
desky d. 150 cm, š. 30 cm. Tel.: 722 062 325
Prodám válendy s úložným prostorem, 2 ks. Tel.: 
732 204 624 Koupím RD v Novém Městě na 
Moravě do 3 mil. Kč. Tel.: 608 577 583 Prodám  
4 letní kola na Fábii 165/70 R14 a střešní nosič. 
Tel.: 737 744 654 Koupím válendu bez úložného 
prostoru. Tel: 736 265 969 Hledám dlouhodobý 
pronájem nebo koupi zahrady v okolí Nového 
Města, Žďáru a okolí. Tel.: 604 526 514 Hledám 
paní na hlídání dvou holčiček 1,5 a 3 roky 3 hodiny 
denně dopoledne, v pracovní dny od 1. 4.  do 1. 8. 

Tel.: 607 101 428 Pronajmu dlouhodobě garáž 
pod Holubkou Tel.: 605 489 141 Prodám zimní 
pneumatiky  s disky na Škodu Felicii , Favorit  4 ks, 
celková suma 400 Kč. Tel.: 777 203 936  Prodám 
drtič větví (štěpkovač) zn. Flora-Best s el. motorem 
2 500 W, málo používaný. Původní cena 3 490 Kč, 
nyní 1 200 Kč. Tel.: 721 437 016 ve všední dny v 
době 15-18 hod. Zn. likvidace zahrady. Prodám 
vilu v dobré čtvrti Nového Města s dvěma byty 4+1 
a 3+1. Postaveno v 70. letech, podsklepený dům,  
jedna obyvatelná místnost v suterénu. Celková 
plocha pozemku 800 m2. Dvojgaráž, přímý vjezd 
do ulice, nabídněte cenu, volat ve všední dny mezi 
15. a 18. hodinou, RK nevolat. Tel.: 721 437 016 
Koupím garáž na Starém sídlišti ul. Mírová za 300 
tisíc. Tel.: 605 788 365  Koupím chatu či chalupu 

do 15 km od ZR. Tel.: 732 116 990 Hledáme byt 
k prodeji nebo pronájmu v NMNM. Tel.: 720 624 
061 Hodný a slušný pár po 50 hledá k pronájmu 
zděnou chatu k celoročnímu bydlení. Minimálně 
na 5 let. Pozdější odkup možný. Tel.: 774 583 464
Prodám letní pneumatiky originál disky AL Mi-
chelin Energy, 195/65 R 15 Tel.: 732 204 624
Koupíme k vlastnímu bydlení byt v Novém Městě 
na Moravě. RK nevolat. Tel.: 604 721 347

Rodina Miloslava Dvořáka děkuje za projevenou 
soustrast a slova útěchy.

Dne 29. března uplyne rok 
od úmrtí naší drahé ma-
minky, babičky a prababič-
ky paní Anny Panáčkové z 
Fryšavy. S láskou vzpomí-
nají dcery s rodinami.

Vzpomínka

Kdo s Tebou žil a ke komu 
jsi patřil, ten jediný poznal, 
co navždy Tvým odchodem 
ztratil. Utichla ústa, srdce 
přestalo bít, na Tebe, ta-
tínku, stálou vzpomínku 
budeme mít. Dne 6. dub-
na vzpomeneme 25. výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Frantšek Boháč z Olešné. 
S láskou vzpomínají manželk, děti a vnoučata.

Vzpomínka

Dne 13. dubna uplyne 
už 10 let, co nás opustil 
milovaný bratr a syn Mi-
roslav Daniel, narodil se 
a vyrůstal v Novém Městě 
na Moravě. Bolest v srdci 
nikdy nezmizí. Nikdy na 
Tebe nezapomeneme.

 Sestra Zuzka, brácha Jirka a tatíček

Dne 24. dubna vzpomeneme 3. výročí úmrtí paní 
Věry Čechové a 24. února jsme vzpomněli 2. vý-
ročí úmrtí pana Miloslava Čecha z Křídel. Za 
vzpomínku děkují a s úctou a láskou vzpomínají 
syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

V životě přesmutno bývá, 
když odejde Ti nejbližší. 
Dne 30. března uplyne 
smutný rok od úmrtí pana 
Miroslava Hrnčíře z Nové-
ho Města na Moravě. S lás-
kou, vděčností a úctou stá-
le vzpomíná Tvoje rodina.

Vzpomínka

Dne 17. dubna vzpomene-
me 2. smutné výročí, co 
nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a ba-
bička Milada Kotovicová 
ze Slavkovic. S velkou 
láskou a bolestí v srdcích 
vzpomínají manžel, dcera 

a syn s rodinami a vnoučaty.

Vzpomínka

Dne 12. března by Josef 
Sokolíček oslavil 80. na-
rozeniny. Je to už dvanáct 
let, co zemřel, a pořád je 
těžké tomu uvěřit.

Vzpomínka

Prázdný je domov, smutno 
je v něm, cestička k hřbi-
tovu zůstala jen.
Dne 6. dubna uplyne 
10 smutných let, co nás 
navždy opustil pan Milo-
slav Zeleňák. Stále vzpo-
mínají manželka Věra, 

dcery Věra a Lenka s rodinami, vnuci Miloš s 
rodinou a Michal.

6. 4.  NOČNÍ LÁZNĚ - OTEVŘENO DO 24:00 
7. 4. SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ  -doplňte vitamín  
D přirozenou cestou, pečujte o své zdraví!  10% 
SLEVA SOLÁRIUM (platí od 6. 4. do 12. 4. 2019)
7. 4. KORUNOU ZA KORUNU  - ML PARTNE-
REM PŘESPOLNÍHO BĚHU s účastí repre-
zentantů ČR  - hráz Cihelského rybníka - od 9:30
26.4. SANITÁRNÍ DEN  - OTEVŘENO OD 
14:00
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Listování v Podpalubí
12. 4. se v Podpalubí (nová ZUŠ) představí Jaro-
slav Rudiš se svojí hrou.

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré 
sauně za městem. Potí svoje těla i duše. Nema-
jí jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je 
nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být 
těmi, kým doopravdy jsou. Jejich sebestředný 
svět rámují tragikomické vzpomínky na minulost 
i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek 
mezi kapkami vody. Novela o současných mu-
žích, jejichž touhy a sny se soustředí na tajemný 
svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy…
Účinkují: Pavel Oubram, Tomáš Drápela, Alan 
Novotný (alternace Tomáš Kobr, Lukáš Hejlík)
A cože je to Listování?
Cyklus scénických čtení, si vzal na sebe neskrom-
ný úkol – představovat každý měsíc zajímavé, 
aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybraní 

autoři a jejich dílo či přímo 
specifická kniha jsou pak 
před diváky interpretováni 
v podobě scénického čtení. 
Jde vždy přibližně o hodi-
nové divadelní vystoupení, 
ve kterém je přenášen děj 
knihy, jazyk autora a at-
mosféra dané literatury 
na obecenstvo, které se v 
čele s mladou generací ve 
světě oproštěném od kul-
tury a literatury vrací zpět 
k tomu, co tu bylo první – 
knize. Nejde o nějaké čtení 
oblíbených pasáží, jde o 
dýchající představení s re-
kvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě. 
 -red-

Swingový orchestr
V neděli 7. dubna vystoupí od 15:00 v kulturním 
domě Žďárský swingový orchestr.

Vznikl bezmála před třiceti lety rozšířením ob-
sazení původního divadelního orchestru Měst-
ského divadla ve Žďáru nad Sázavou. Ten pod 
vedením kapelníka Karla Šulce doprovázel jedno 
z nejúspěšnějších divadelních představení žďár-
ského ochotnického souboru – hru Voskovce a 
Wericha Nebe na zemi. Po ukončení divadelních 
představení zahájil orchestr svoje účinkování 
na dlouhé řadě koncertů, plesů, přehlídek a vy-
stoupení v širokém regionu. Pod vedením Novo-
měšťáků Luďka Kirchnera a později Oldřicha 
Šulce se v orchestru postupně vystřídalo více 
než padesát muzikantů a jeho kapelníci vytvořili 

přes dvě stovky aranží. Tento široký repertoár 
obsahuje v současné době nejen slavné swingové 
standardy, ale také celou řadu úprav populárních 
písniček druhé poloviny dvacátého století i skla-
deb současných.

Dnes tento amatérský orchestr vede kapelník 
František Šimek a počet stálých členů se ustálil 
na šestnácti, včetně zpěváků Marty Řezníčkové 
a Michala Kmenta. V širokém okolí je prakticky 
jediným big bandem, který hraje v klasickém ob-
sazení. Většina muzikantů orchestru účinkuje 
současně i v jiných hudebních skupinách a ban-
dech, a tak swingový orchestr omezuje své účin-
kování pouze na několik málo vystoupení v roce.

 -red-

Ochotníci z Křídel zvou do divadla
Divadelní ochotnický spolek Křídla zvolil opět diva-
delní hru  z období první republiky, hru s humorný-
mi zápletkami, slovními hříčkami a šťastným ro-
zuzlením hry.

Divadelní veselohra Strašidlo ve staré myslivně 
z pera Karla Fořta je situována na český venkov, 
na jedno panství barona Lederkopfa, který sem 
přijíždí po letech nejen zkontrolovat stav své-
ho majetku, ale také zavzpomínat na dobu své 
mladosti, spojenou s nevázanými radovánkami. 
Nyní chce ale také trochu nešťastně zasáhnout 
do osudů současných obyvatel tohoto panství. 
Vše nakonec šťastně skončí.

Ochotnické divadlo má v Křídlech dlouhou 
tradici, která sahá až do období první republiky. 

V roce 1987 znovu oživila ochotnickou činnost 
skupina nadšenců uvedením již dříve sehrané hry 
Zemský ráj to na pohled. V roce 2018 jsme sehráli 
již třicátou druhou divadelní hru této dosud ne-
přerušené éry. Ochotnický divadelní spolek Kříd-
la byl formálně založen a legislativně ukotven na 
jaře 2017. Hlásí se však a navazuje na mnohale-
tou činnost svých předchůdců. Odměnou za náš 
čas a úsilí strávené při nacvičování je smích a 
potlesk diváků. Ochotnický divadelní spolek má 
v současné době 24 členů a podporovatelů, kteří 
se na činnosti spolku podílejí nejen jako herci, 
ale také pomáhají při vlastní organizaci před-
stavení, přípravě kulis, běžném chodu spolku 
či při přípravě a organizaci dalších kulturních, 

společenských a sportovních akcí v obci, které 
spolek pořádá samostatně nebo ve spolupráci 
s dalšími organizacemi a jednotlivci z obce či 
okolí (Dětský den, Sousedské posezení, Ostatky, 
Hody, zájezdy na divadelní představení atd.). Je 
určitě dobře, že kolektiv herců není uzavřený, 
že jej tvoří nebo chtějí tvořit i noví zájemci. Žel 
ne vždy se podaří pro všechny zájemce nalézt 
divadelní hru, která by všem vyhovovala a byla by 
pro naše ochotnická představení vhodná. Velkou 
radost nám však dělá, že na naše představení se 
obecenstvo těší. Rádi sem opakovaně přicházejí 
nejen lidé z Křídel a blízkého okolí, ale i ze vzdá-
lenějších míst.

 Zdeněk Tatíček
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Pomozte I. ZŠ  
s almanachem

U příležitosti oslav 140. výročí založení I. ZŠ 
finišuje dlouholetá práce na přípravě almana-
chu absolventů školy. Pomozte nám prosím 
rozšířit galerii o fotografie třídního kolek-
tivu 8. či 9. ročníku z vaší databáze (do roku 
1990). Naskenovanou fotku (jméno, školní 
rok) zašlete nejpozději do poloviny června 
na e-mail: renata.slamova@zs1.nmnm.cz. 
Byla by škoda, kdyby zrovna fotografie vaší 
třídy chyběla. Děkujeme za spolupráci. I.ZŠ

Za Miloslavem Dvořákem
Zemře-li člověk, zůstává žít dál ve vzpomínkách 
svých blízkých, někoho pak natrvalo připomíná 
jeho životní dílo. A takovým člověkem byl i pan 
Miloslav Dvořák, který 26. února ve věku 77 let 
opustil pozemský svět. Mezi přáteli zvaný Miloš 
či Míla, oblíbený pro svou veselou až bujarou 
povahu. Ač po vysokoškolských studiích nastou-
pil dráhu pedagoga, konkrétně na chiranském 
učilišti, je veřejnosti mnohem více znám jako 
výtvarník. Své nadání začal uplatňovat od kon-
ce sedmdesátých let minulého století nejprve 
v Jednotném klubu pracujících, posléze v měst-
ském kulturním domě. Vytvořil celou řadu plaká-
tů, pozvánek, rozličných propagačních materiálů, 
ilustračních kreseb, novoročenek či blahopřání 

a v této tvorbě pokračoval i po roce 2002 jako 
důchodce. Od počátků Novoměstského zpravo-
daje, tedy od roku 1977, se celých třináct let po-
dílel na jeho grafické úpravě a později i na jeho 
skladbě jako člen redakční rady. Sepjetí Miloše 
Dvořáka s Novým Městem pak nejvíce dokládá 
městská kronika. Coby městský kronikář ji po 
deset let vedl a popsal v ní léta 1981 až 1990. 
Svým úhledným rukopisem i obsahem zápisů 
protkaných odkazy na zdroje, z kterých čerpal, a 
na pečlivě vedenou fotografickou přílohu přivedl 
novoměstskou kroniku na vysokou úroveň, která 
byla oceňována i na celostátní úrovni. S jeho od-
chodem ztratilo naše město pravého a oddaného 
Novoměšťáka. Čest jeho památce.               -red-

Jaro
Pavel Hubáček

V údolí Sklenského potoka koberec bledulí.
Nádherná jarní krása každého osloví.
Voda v potoce teče od Žákovy hory,
prodírá se mezi olšinami.
Kouzlu bledulí jarních se nic nevyrovná!
Krásná je naše Vysočina !

Svátky jara v Krásném

Zajímavou výstavu můžete navštívit v dobové 
chalupě v Krásném. Ukáží vám tu, jak stylově 
hospodařit v souladu s přírodou, a  přiučíte 
se tu lecčemus novému. Nejvíce ale určitě 
zaujme Jarní výstava. K vidění tu budou 
kraslice, pomlázky, bylinky, ošatky, drá-
tované výrobky a mnoho dalšího. Vše ručně 
vyráběné od znalců lidových řemesel. Na 
místě si bude možné i leccos koupit. Otevřeno 
bude od čtvrtka 11. 4. do nedělěe14. 4. vždy 
do 19:00. Více informací najdete na webu 
chalupapodlipou.net.

Duben v muzeu
Nedávno jsme v muzeu založili semínkovnu, ve 
které si zahrádkáři mohou zdarma vyměňovat 
semínka. Těší se velké pozornosti, proto jsme 
se rozhodli uspořádat neformální setkání, na 
kterém se zájemci o zahradničení mohou něco 
více dozvědět, případně vyměnit zkušenosti a 
navázat další spolupráci. 11. 4. v 17:00 přijede 
paní Zelníčková z Rousínova, která jezdívá na 
farmářské trhy se svými bylinnými čaji a siru-
py, promítat fotky a povídat o své zahradě. Poté 
bude následovat volná diskuse při stylovém ob-
čerstvení. Vstup volný. V sobotu 13. 4. bude jarní 
farmářský trh a také Den Země s oblíbenými 
turistickými trasami a tentokrát i s pořádnou 
hledačkou pro děti a od 14:00 promítáním filmů o 
přírodě evropských zemí. Ve čtvrtek 18. 4. přijďte 
na velikonoční jarmark, kde vás čekají kraslice 

všech myslitelných druhů a velikostí a spousta 
dalších velikonočních dekorací v různých tra-
dičních technikách. Samozřejmě nebudou chybět 
pomlázky pana Bureše, výtvarnou dílnu tentokrát 
povede paní Čiháková z dalekého Slovácka, která 
se pyšní známkou Nositel tradice a jejíž kraslice 
jsou vždy ozdobou našeho jarmarku. -red-
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Zmizelé Nové Město
Otvírání studánek 

Byl hezký červnový den roku 1956. Maturita byla 
za námi a my přemýšleli, jak naložit s příštími 
volnými dny. Na Medlově a okolí se v té době 
natáčel film Otvírání studánek. To byl důvod 
k zakoupení dvou výtisků útlé knížky autora tex-
tu Miloslava Bureše. A po jakési domluvě jsme 
se s kamarádem Josefem Fialou vydali na místo, 
kde se to všechno odehrávalo. Když jsme dorazili 
na místo akce, na medlovské louce a okolí bylo 

zaparkováno několik vozidel s filmařskou tech-
nikou i příslušnou obsluhou. Kolem pobíhali malí 
komparsisti a mezi nimi jsme si povšimli také 
„Královničky“. Tenkrát jí bylo necelých jedenáct 
roků, byla z Fryšavy a jmenovala se Květa Dítě-
tová. Ta se později přestěhovala do Sněžného, kde 
pobývala u své babičky v chaloupce s popisným 
číslem 40.  

Abychom se jaksi vetřeli mezi tu filmařskou 
množinu, využili jsme triku s knížkami a požádali 

autora textu, spisovatele Miloslava 
Bureše, o věnovací zápis do před-
ložené knížky. Udělal to bez problé-
mů a následoval ho i režisér filmu 
A. F. Šulc. Pan Šulc byl nejenom 
režisérem filmu, ale i děkanem 
FAMU, což bylo z mé strany kvi-
továno s povděkem.                                                                                                                                

     Ve dnech následujících jsem 
na Medlov už jezdíval sám. Pepa se 
dalším návštěvám už jaksi vyhýbal. 
Ale já na Medlově ještě chvíli zů-
stanu. Zvláště mi utkvěla v paměti 
„Královnička“. Jak jsem se již zmí-
nil, hrála ji Květa Dítětová. Tenkrát 
to bylo ještě děcko. Zajímavé je, že 

jsem se s ní setkal úplnou náhodou, 
asi o šest let později kdesi u litavské-

ho lesa, kde posedávala na mezi coby brigádnice 
geofyzikálního průzkumu Jáchymovských Dolů a 
čekala na dopravu k místu svého bydliště. A musím 
říct, že to už bylo o něčem jiném. Prostě děvče jako 
lusk. A tak jsem ji odvezl tam, kam se obvykle 
pracovníci geoprůzkumu vozili. To ale není to, o 
čem chci psát.

   Jak jsem se zmínil, pohyboval jsem se v tom, 
pro mne tenkrát neznámém prostředí sám. Pan 
režisér už se jaksi nebavil – asi neměl čas, poku-
koval jsem po někom, s kým bych prohodil pár 
slov. A vyšlo to. Venku před tehdejší zotavovnou, 
u malého rozvrzaného stolku posedával a něco si 
čmáral do bloku pan spisovatel Bureš. Seděl tam 
docela sám. S dotazem, zda mohu přisednout, 
jsem se u něho zastavil.  Něco prohodil a ukázal 
na jednu z vedlejších židlí. A tak to začalo.  On totiž 
tenhle pan Bureš pocházel z nedaleké Poličky a 
byl mimo jiné i autorem textu o čištění studánek. 
Musím říci, že toho příliš nenamluvil, a tak debata 
s ním zprvu nebyla nic moc. Po chvíli prozradil, že 
„studánky“ si prostě vymyslel, že je to jeho „licen-
ce“ a že podstata toho zvyku je odjinud.

   Zrovna tak jako Miloslav Bureš pocházel z 
Poličky i jeho přítel, hudební skladatel Bohuslav 
Martinů. Tou dobou se zdržoval ve Francii. 
Konkrétně v Nizze. Tamější podnebí a vínko mu 
zřejmě sloužily, no a tam v roce 1955 Burešovo 
„Otvírání studánek“ zhudebnil. A tak se zrodi-
la stejnojmenná kantáta, která měla premiéru  
7. prosince 1955 v Praze. Bylo to v předvečer  
65. narozenin Bohuslava Martinů.

    Dílko se ujalo a stalo se docela oblíbeným. 
Dalo by se říci, že se pod jeho vlivem domorodí 
lidé tímto fenoménem jakoby nakazili. Hlavně 
děti na Žďársku, Novoměstsku, Bystřicku a Polič-

sku začaly každoročně čistit studánky. Za spolu-
práce s CHKO Žďárské vrchy pak byly pořádány 
závěrečné slavnosti. Jak sami vidíte, na základě 
literárně-hudebního útvaru brzy vznikla krásná 
kulturní tradice.

   Problémem bylo, že pan Bureš se jevil jako 
člověk tichý a uzavřený, a tak toho moc nenapo-
vídal. Natáčení filmu skončilo a bylo po parádě. 
Setkal jsem se s ním ještě jednou. Bylo to na před-
premiéře filmu v novoměstském kině.

   Ale my pořád ještě nevíme, jak to vlastně 
s tím jarním čištěním je. Fakticky se však nikdy 
nikomu nepodařilo prokázat, že by zrovna čištění 
studánek, kterých v tomto prostoru zas až tolik 
není, patřilo k dávným tradicím centrální Vyso-
činy. Jak už někdy kolem roku 1981 uvádí PhDr. 
Jan Kapusta, je velice pravděpodobné, že tento 
zvyk sem byl přenesen z prostoru Litomyšlska 
a okolí Ústí nad Orlicí. Proti jakoby dávno zaži-
tému vysočinskému zvyku se ohrazuje i město 
Polička. Např. 20. června 2018 píše Václav Polák: 
„Někdy je tento zvyk nesprávně přisuzován na 
Vysočinu…“ Z jiných zdrojů si stačí přečíst zápisky 
Josefa Karla, ředitele vlčkovské školy. Popisuje 
v nich zdejší lidové zvyky z období 18. a začátku 
19. století. Nejsem v tomto oboru žádný znalec, 
ale z vyjádření doktora Kapusty a koneckonců i 

Květa Dítětová ve svých sedmnácti letech

V květnu 2012 účinkovaly při Otvírání studánek děti
 ze souboru  Groš z Dolní Rožínky.
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Byla filmovou královničkou …  
Každé poslední květnové sobotní odpoledne 
se v lese poblíž obce Tři Studně odehrává malá 
slavnost. Ke studánkám Barborka a Vitulka při-
cházejí se zpěvem děti v horáckých krojích. Při-
cházejí, aby studánky očistily od kalu a rmutu. 
„Vždyť každá studánka v lese/ na hladině nebe 
nese/ kdyby jí nebylo/ o zem by se rozbilo.“ Děti 
vede nejstarší dívka, která má na hlavě věneček 
z lučních květin a v ruce drží džbánek na vodu. Je to 
Královnička. Tak ji nazval básník Miloslav Bureš, 
autor lyrické básně Otvírání studánek. 

V roli Královničky se už vystřídalo hodně děvčat. 
Ale jen jedna z nich se ocitla na filmovém plátně. 
Bylo to zásluhou režiséra Alana Františka Šulce, 
který v létě roku 1956 natočil na Žďársku doku-
mentární film Otvírání studánek. Roli Královničky 
svěřil Květě Dítětové z Fryšavy. Původně prý měla 
ve filmu tuto roli hrát dětská herečka z Prahy. Ale 
básník Miloslav Bureš režiséra přemluvil, aby 
to bylo děvče z Vysočiny. Volba místa nakonec 
padla na Fryšavu, protože do zdejší obecné školy 
docházely i děti ze Tří Studní. Místa, kde se za-
čala rodit hudba Bohuslava Martinů ke kantátě 
Otvírání studánek.

Paní Květa Marková, rozená Dítětová, která 
nyní žije ve východních Čechách, i po více než 
padesáti letech na natáčení filmu ráda vzpomí-
ná.  „Na jaře 1956 přišel do naší třídy na Fryšavě 
básník Miloslav Bureš a několik členů filmové-
ho štábu Československé televize, aby tu vybrali 
děti pro tento snímek. Pan Bureš vybral mě jako 
královničku, Marušku Loubovou jako sasanku a 
Vlasta Olišarová byla první družičkou. Všechny 
jsme byly z fryšavské školy, celkem asi deset děv-
čat. Pak několik chlapců - moji dva mladší brat-
ři, Čeněk Fojtík z medlovské ozdravovny, Dolfík 
Grošof ze Tří Studní a pár dalších. Já tehdy chodila 
do páté třídy a bylo mi necelých jedenáct let. Ostat-
ní děti byly většinou ještě mladší.“

Natáčení začalo v červnu 1956. Filmaři původně 
uvažovali o tom, že snímek natočí u studánky 
v lese za obcí Tři Studně. Jenže místo bylo tak 
zarostlé stromy, že se tam tehdejší technikou pro 
šero nedalo filmovat. Tvůrci snímku museli najít 
vhodnější místo. Nakonec ho objevili na louce u 
rybníka Medlov, kde byla krásná studánka, dnes už 
bohužel zaniklá. Tady nabírala královnička vodu 
do džbánku. Podle vzpomínek paní Markové se 

filmovalo na Kadově u Fryšávky, další scény se 
točily na Krátké, Samotíně a na kopci nad Daň-
kovicemi. „Na všechna místa nás vozili skříňovou 
Pragou RN. Měla podél stěn přišroubované lavič-
ky, z kterých jsme při jízdě polními cestami padali. 
To nás moc bavilo. Doma se pak každý večer musel 
plést nový věneček na hlavu z lučních květin a 
maminky dávaly na příští den do pořádku naše 
šaty. Ty totiž musely být celé prázdniny ty samé. 
Z filmařů si nejvíce pamatuji kameramana Mílu 
Harvana, trochu režiséra Šulce. Pohybově nás při-
pravovala choreografka Jožka Šaršeová. Ta s námi 
měla hodně práce. Byly jsme všechny venkovské 
děti, nikdo z nás nechodil do Lidové školy umění, 
něco takového tehdy na venkově nebylo. Některé 
tanečky nebo chůze děvčat ze Samotínské skály 
s velkým květinovým věncem, který jsme všechny 
držely nad hlavou, byly hodně náročné. K tomu 
ten rok často pršelo a filmaři byli mrzutí, že vše 
jde moc pomalu. Přesto se k nám chovali hezky 
a pro nás byly tyto prázdniny s nimi nevídaným 
dobrodružstvím. Film měl na podzim premiéru 
v Poličce, promítal se i v zaplněném sále kina 
v Novém Městě na Moravě. Potom následovala 
beseda s Miloslavem Burešem i se mnou. V televizi 
byl film uveden tuším na Nový rok 1957. Později 
jsem se dozvěděla, že při promítání v zahraničí 
sklidil tento snímek největší úspěch v Řecku a 
Japonsku.“

Určitě vás teď napadne otázka, jestli se Květa 
Dítětová nestala herečkou. Nestala. Z fryšavské 
obecné školy odešla studovat na gymnázium 
v Novém Městě na Moravě a pak na Vysokou školu 
ekonomickou do Prahy. V hlavním městě už zů-
stala. Seznámila se tam s budoucím manželem, 
inženýrem Vratislavem Markem. Patnáct let pra-
covala jako úřednice na  České správě sociálního 
zabezpečení. Pak se manželé Markovi přestěhovali 
do Hronova. Tam začala nová etapa jejich života, 
která trvala 38 let. S láskou a obětavostí se věnovali 
pěstounské péči. Opravdový domov vytvořili pro 
devět dětí z dětských domovů, sedm děvčat a dva 
chlapce. Léta plynula, děti vyrůstaly a postupně za-
kládaly vlastní rodiny. Když všechny odešly a dům 
v Hronově byl příliš velký pro dvě osoby, postavil 
pan Marek malý domek v obci Velké Poříčí poblíž 
Náchoda. Tam oslaví manželé Markovi příští rok 
padesát let společného života. Určitě přitom ne-

budou chybět jejich vnoučata, kterých mají 25. 
Ale na rodnou Vysočinu paní Květa nezapomíná a 
občas se do Sněžného, Tří Studní, Fryšavy i Nové-
ho Města na Moravě ráda vrací.

 Film režiséra A. F. Šulce přispěl k obnově li-
dového obřadu jarního čištění studánek na Vyso-
čině. V dalších letech se však na Žďársku konalo 
Otvírání studánek nepravidelně, a to většinou u 
Stříbrné studánky pod Žákovou horou, někdy 
také u studánky Barborka nebo na obou místech 
současně. U Stříbrné studánky často vystupovaly 
děti ze souboru Horáček, který na škole v Rokytně 
vedla paní učitelka Vlasta Götzingerová. V roce 
1993 byla tradice každoročního otvírání studánek 
v lese u obce Tři Studně obnovena. Zasloužil se o to 
inženýr Josef Kaprál, bratranec skladatelky Vítěz-
slavy Kaprálové. Při květnové slavnosti pravidelně 
účinkovaly děti ze Základní školy Fryšava a soubor 
Sněženka ze Sněžného. Od roku 1999 převzala 
pořádání této slavnosti obec Tři Studně. Inženýr 
Kaprál s obcí nadále spolupracoval. Od loňského 
roku převzali péči o květnovou slavnost manželé 
Monika a Jiří Halvovi.  

Jaro se pomalu probouzí. Nezapomeňte si 
v kalendáři zatrhnout sobotu 25. května. Ve 14 
hodin se studánky Barborka a Vitulka budou opět 
otvírat. A možná se na ně přijede podívat i paní 
Květa Dítětová-Marková, filmová Královnička.

 Věra Rudolfová

Králka 1956

Zveme vás do podkroví Horácké galerie na filmy 
natáčené na Novoměstsku. 

Ve čtvrtek 18. dubna 2019 v 16 hodin na pohádku 
Obušku, z pytle ven! a v pátek 31. května 2019 na 
krátkometrážní film Otvírání studánek.

z poznámek básníka Miloslava Bureše je zcela 
jasné, že se prostě nechal inspirovat folkloristickou 
statí zmíněného venkovského učitele Karla. Ten 
ji zveřejnil již v roce 1925 v místním časopisu 
„Od Trstenické stezky“. A Miloslav Bureš byl 
v podobných inspiracích mistrem. Prostě to tak 
dělal běžně.

   On totiž v době, kdy psal svůj text o otví-

rání studánek, byl na Sykovci, Medlově a Třech 
Studních jako doma, a i to je zřejmě důvod, proč 
sem umístil děj svého díla. Ale i přesto, že stařeček 
Jáchym, protagonista „Otvírání“ je fikce, jak to 
Bureš nepokrytě přiznal, je toto zhudebněné dílo 
přínosem pro naši vysočinskou kulturu. 

 Bohumil Lukeš
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www.plastia.eu SL
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*

• Samozavlažovací truhlíky a květináče pro dům 
i zahradu – výhodný prodej na kila od 99 Kč/kg

• Doplňky k péči o zahradu i rostliny – konvičky, 
rozprašovače, dekorační opory pro rostliny

• Květiny a byliny pro výsadbu, semena, hnojiva

K NÁKUPU NAD 1 000 KČ DÁREK ZDARMA!

** Platnost kuponu od 1. 4. do 31. 5. 2019 v rámci Zahrádkářského 
jarmarku v areálu společnosti Plastia. Na jeden nákup lze 
uplatnit pouze jeden kupon. Slevy se nesčítají.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ

JARMARK

1. 4.  – 31. 5. 2019 *
 

Po–Pá 9–17:30
So 8–11:30

Plastia s.r.o., Žďárská 313, 
Nové Veselí

* Zahrádkářský jarmark má zavřeno ve dnech: 19. 4., 22. 4., 1. 5., 8. 5. 2019

Nedávno internetová televize 
DVTV zveřejnila rozhovor Martina 
Veselovského s Ing. Jiřím Cočevem 
o stavu českého školství. Co si tedy 
ředitel žďárského Biskupského 
gymnázia o vzdělávání myslí?

Jsem přesvědčený, že otázka kvality 
českého školství leží na srdci všem. 
Proto je nutné otevřeně mluvit o tom, 
co je třeba v konkrétní oblasti udělat, 
aby došlo ke skutečnému zlepšení. 
Kvalita školy je vždy podmíněná kva-
litou učitelů a jejich vztahem k žákům 
i rodičům. Na Bigy tedy podporujeme 
učitele, kteří se snaží změnit svůj 
pohled na vzdělávání mladých lidí, 
dosáhnout vyšší kvality a efektivity 
výuky. Zároveň spolupracujeme 
s širokou komunitou vynikajících 
odborníků z praxe. A myslím, že se 
nám daří. Mgr. Václav Pícl, náměstek 
pro řízení sekce vzdělávání MŠMT, 
uveřejnil statistiky porovnávající 
výsledky vzdělávání na veřejných, 
soukromých a církevních školách. 
V případě maturitních zkoušek jsou 
žáci církevních škol úspěšnější než 
žáci škol jiných zřizovatelů. Neúspěš-
ných je pouze 14,2 % z nich. V ČR 
je průměrně neúspěšných 25,3 % 
maturantů. Na církevních gymnáziích 
neuspělo v jarním termínu maturit-
ních zkoušek v roce 2018 pouze 4,5% 
žáků, průměrná neúspěšnost všech 
žáků gymnázií byla 7,4 %. 

Lepší výsledky u společné části 
maturitní zkoušky vykazují žáci církev-

ních škol i z pohledu percentilového 
umístění. Zejména žáci církevních 
gymnázií dosahují nadprůměrných 
výsledků ve všech předmětech 
zkoušky.
V rámci maturit je velkým strašá-
kem matematika. Navíc má být za 
tři roky povinnou součástí zkouš-
ky. Zeptali jsme se Mgr. Simony 
Kadlčíkové, jak je to s matemati-
kou na Biskupském gymnáziu. 

Žáci Biskupského  gymnázia 
ve Žďáře nad Sázavou dosahují u 
maturitních zkoušek nadprůměrných 
výsedků. V didaktickém testu z obá-
vané a stále diskutované matematiky 
byla vloni střední hodnota úspěšnosti 
našich žáků 88%, což byla nejvyšší 
hodnota v Kraji Vysočina. Devět gym-
názií z celé ČR, mezi nimi i Biskupské 
gymnázium, bylo oceněno za výbor-
né výsledky žáků ve státní maturitní 
zkoušce Matematika+.  Úspěchy ve 
výuce matematiky tkví zejména ve 
dvou klíčových bodech. Prvním 
z nich je kvalitní práce peda-
gogů ochotných rozvíjet svoji 
odbornost dalším vzdělává-
ním a vzájemnou spoluprací. 
Druhým z nich je moderní pojetí 
matematiky jako předmětu, který 
učí děti objevovat, argumentovat, 
dokazovat a sdílet své myšlenky. 
Učitel v něm není „předavač informací 
a postupů“, ale inspirátor a moderátor. 
Ráda bych poděkovala všem pedago-
gům i studentům, kteří za vynikajícími 
výsledky naší školy stojí. 

Minulý týden na Biskupském 
gymnáziu proběhlo slavnostní 
otevření nově vybudovaných 
prostor. K čemu budou sloužit? 
Ptáme se Mgr. Ivety Dlouhé.

Je evidentní, že to, čemu se 
obecně říká dovednosti 21. století, 
je v mnohém formováno jinde než 
ve škole a často s mnohem 
větším úspěchem. 
Proto se na zvyšování 
úrovně vzdělání žáků 
Bigy aktuálně podílí 
také tzv. neformální 
vzdělávání, výchovně 
vzdělávací aktivity nad 
rámec „běžné školy“. Je 

zaměřeno na 

rozvoj osobnosti žáka, klade důraz 
na individuální i skupinové učení, 
rovné příležitosti, fl exibilitu, právo na 
chyby a učení se z nich. Neformální 
vzdělávání probíhá ve volném čase. 
Žáci mohou pod vedením vynika-
jících lektorů, odborníků z praxe, 
rozšiřovat svoje znalosti a dovednosti 
v mnoha rozličných oborech. Pro rea-
lizaci aktivit neformálního vzdělávání 

byly vybudovány nové moderní 
prostory, jejichž součástí je např. 
fotoateliér a jazyková učebna. 
Neformální vzdělávání je na Bigy 

nové, všechno samozřejmě není 
dokonalé. Přesto jsme přesvědčeni, 

že je to správná cesta k efektivnímu 
vzdělávání mladých lidí. 

Více o dění na Bigy najdete 
na www.bigyzr.cz 

Statistiky jsou významné, ale lidé jsou důležitější

Studenti Bigy zor-
ganizovali v rámci 
neformálního 

vzdělávání také 4. 
ročník student-

ské konference 
Meeting 
2019. Jedním 
z lektorů byl 

Daniel Stach, 
redaktor pořadu 

České televize Hyde Park 
Civilizace. 
foto ARCHIV ŠKOLY
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Nové M sto na Morav

Velikono ní koutek

okoládové království

Jarní kytky

v novém

70
až

Sleva

Na Střední škole gastronomické Adol-
pha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou bylo 
slavnostně otevřeno cvičné bezbariérové 
gastronomické pracoviště. Žáci mohou 
vařit i s mobilem v ruce. 

Žáci dostali k dispozici nejmodernější 
zařízení, naučí se s nimi pracovat a získají 
výhodnější pozici na trhu práce. Seznámí 
se s unikátními technologiemi, které budou 
ovládat přes aplikace v telefonech a tabletech. 
Atraktivní způsob vzdělávání je pro naše žáky 
trendy. Spolu s pedagogy tak budou vzájemně 
poznávat všechny výhody digitálního ovlá-

dání, hlavně jeho jednoduchost a intuitivnost. Cvičné 
bezbariérové gastronomické pracoviště bylo vybudová-
no díky fi nančním prostředkům získaným z fondů EU a 
ze sponzorských darů spřátelených osob, zejména z řad 
rodičů studentů a partnerů školy.

A žáci jsou ve škole rádi.
… mimo jiné i proto, že mohou ve škole trávit aktivně 

svůj volný čas. Létají s drony, pořizují videa a fotografi e, 
následně je zpracovávají ve fotografi ckém ateliéru, učí 
se připravovat vynikající kávu, míchat lahodné drinky, 
poznávat současné směry a způsoby moderní gastro-
nomie a  vařit podle nich. Žáci, kteří si chtějí prohloubit 
jazykové dovednosti, navštěvují jazykové kurzy. Lektory 
kurzů jsou špičkoví odborníci z celé České republiky. 
Řadu zajímavých workshopů také připravujeme pro 
širokou veřejnost.

Více o dění ve škole na www.ssgak.cz 

Mobil ve škole? U nás se stane nutností
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duben výstava František Dörfl – grafika, objekty Horácká galerie

duben výstava CHRONOS Horácká galerie

duben výstava Martinů obrázky kreslící Horácká galerie

duben výstava 70 let Albatrosu městská knihovna

2. 4. 19:00 kino Manželské etudy: nová generace kulturní dům

4. 4. 18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ Horácká galerie

4. 4. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

7. 4. 15:00 koncert Žďárský swingový orchestr kulturní dům

8. 4. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

9. 4. 19:00 kino Johnny English znovu zasahuje, komedie Velká Británie kulturní dům

11. 4. 17:00 koncert Barevné odpoledne Horácká galerie

11. 4. 17:00 beseda Povídání o přírodní zahradě Horácké muzeum

12. 4. 18:00 divadlo Dívka na koštěti – Ochotníci z Novoměstska kulturní dům

12. 4. 20:00 divadlo Listování Podpalubí

13. 4.   7:30 ekologie Den Země v muzeu Horácké muzeum

13. 4.   8:00 trh Farmářský trh Vrat. náměstí

13. 4. 14:00 divadlo Dívka na koštěti –  Ochotníci z Novoměstska /derniéra v 18:00 kulturní dům

14. 4. 16:00 kino Sněhová královna: V zemi zrcadel – pohádka kulturní dům

15. 4. 17:00 beseda Můj africký příběh kulturní dům

12. - 16.4. dílna Smalt a zdobení kraslic Horácká galerie

16. 4. 10:00 zdraví Den zdraví v novoměstské nemocnici nemocnice

18. 4. 10:00 trh Velikonoční jarmark v muzeu Horácké muzeum

18. 4. 16:00 film Vysočina Filmová: Obušku, z pytle ven! Horácká galerie

24. 4. 19:00 kvíz Chytrý kvíz kulturní dům

25. 4. 17:00 koncert Absolventský koncert ZUŠ Horácká galerie

25. 4. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

26. 4. 19:30 film ARTkino HG: Čtverec /2017/ Horácká galerie

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

20 NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2019

KALENDÁŘ AKCÍ


