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Zastupitelé schvalovali investice
pro rok 2020
Na svém letošním 5. zasedání se Zastupitelstvo
sešlo 24. června. Hlavním bodem jednání byl návrh
rozpočtu na příští rok.
Začátek zasedání zastupitelé věnovali městské
zeleni. Její správce Zdeněk Krejčí krátce seznámil přítomné s chystanou rekonstrukcí zeleně
na náměstí. Toho v diskuzi využil Dan Sokolíček (ODS) a upozornil na to, že zejména v okolí
Bezděčky město už od jarních měsíců nekosilo
trávu. To podle něj přesáhlo únosnou mez, a má
tedy obavy, aby nově vysazovaná zeleň nedopadla
podobně. Situaci vysvětlil opět Zdeněk Krejčí,
podle kterého bylo rozhodnutí nekosit louky
záměrné. „Na začátku sezony jsme počítali se
suchem a vytipovali jsme lokality, které by se
sekaly až po odkvetu trav, tedy na konci června,“
vysvětloval Krejčí. Inspiroval se prý ve městech,
jako je Ostrava, Brno nebo Havířov. Vyšší porost
zaručí větší vlhkost, tvorbu rosy a vyšší odolnost
trávníku před horkem a suchem. Další podobně
vytipovanou lokalitou je louka za DPS. (Do data
uzávěrky Novoměstska byly louky pokoseny, pozn.
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red.)
Zhruba v polovině jednání přišel na řadu bod
investic města plánovaných pro rok 2020. Slovo
si jako první vzal starosta Michal Šmarda.
Stručně připomenul investiční historii a velké
projekty, jako byly Městské lázně z roku 2015
nebo stavba nové ZUŠ. „Když se podíváme na
tehdejší rozpočty, je pozitivní, že jejich schodek
je vždy nižší než výše investic. Je to znakem
dobré investiční politiky města,“ prohlásil
Šmarda. Připomněl, že městu k tomu slouží za
tím účelem zřízený fond, kam se ukládají naspořené peníze. Dodnes je ve fondu uloženo 46
milionů korun. (Město ještě disponuje 16 miliony
uloženými na Fondu rozvoje bydlení a 8 miliony
na Fondu obnovy majetku, pozn. red.) Šmarda
také připomenul, že město je v současné chvíli
bez dluhů. Novou půjčku si ale určitě vyžádá
stavba Sportovní haly, a to i přesto, že se na její
výstavbu podařilo získat dotaci přes 30 milionů
korun od ministerstva školství. Střednědobý
výhled rozpočtu pro rok 2020 nakonec počítá

s výrazným schodkem ve výši 9 milionů. Ten
souvisí se stavbou Sportovní haly. Rozpočty v
letech 2021, 2022 a 2023 by ale už měly být
přebytkové.
Nejvíce peněz, cca 45 milionů, spolkne v roce
2020 stavba Sportovní haly. Letos také začalo
budování kanalizace v Petrovicích, jejíž dokončení vyjde v příštím roce na 12 milionů korun.
Podobnou částku také město zaplatí za dlouho
připravovanou rekonstrukci horní části Tyršovy
ulice, kde by mělo vzniknout 50 nových parkovacích míst. Celkově by mělo město proinvestovat
v roce 2020 přibližně 110 milionů korun, což je
na desetitisícovou obec úctyhodné číslo.
„Naše predikce jsou konzervativní, jsme v odhadech příjmů pesimističtější než ministerstvo
financí. Přílišný optimismus je v plánování
městských financí nezodpovědný a ke konci
roku alespoň býváme příjemně překvapeni,“
dodal Šmarda. Návrh byl schválen 22 členy
Zastupitelstva.
-kb1
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Nové herní prvky v Novém Městě
Do 15. srpna letošního roku budou na některých dětských hřištích v Novém Městě na Moravě
instalovány nové herní prvky jako
náhrada za původní, které byly
odstraněny z důvodu bezpečnosti
jejich provozu.

hrazda a na ulici Budovatelů se můžete těšit na
další nové prvky, které jsou pro „Relaxační park
Bezděčka“ vyrobeny z akátového dřeva. Nově
zde najdete např. chobotnici, zvonkohru a další
zajímavé prvky. 
Marcela Popelková

V letošním roce se město rozhodlo pořídit nové
typy bezúdržbových herních prvků vyrobených
z HD-PE desek s antibakteriálním povrchem a
UV stabilními pestrými barvami.
Nové prvky budou umístěny na ulicích Karníkova, Tyršova, Hornická. Zde se mohou děti těšit
například na slona se skluzavkou v chobotu, slona se skluzavkou a houpačkami, které drží žirafa,
pružinové houpadlo slůně a další novinky. Na
ulici Purkyňova bude umístěna posilovací dvoj-

Nakládání s odpady v Novém Městě na Moravě
V letošním roce jsme v několika lokalitách města
a v Pohledci nově umístili 240litrové barevné
plastové nádoby určené na sběr drobných kovů a
použitých rostlinných olejů a tuků z domácností.
Podle průběžných výsledků svezeného množství
jednotlivých druhů odpadů nás potěšilo, že jste
o tuto další možnost třídění projevili tak velký
zájem. S ohledem na skutečnost, že se nádoby
na kovy plní poměrně rychle, je objednáno ve
spolupráci s naší společností TS služby s.r.o.
dalších 10 ks nádob na drobné kovy, které budou
umístěny v dalších lokalitách města.

V rámci společné dotace z OPŽP s mikroregionem Novoměstsko jsme získali nové kontejnery
o objemu1100 l na papír a plast, které již byly
rozmístěny na kontejnerová stání, která jsou
dlouhodobě opakovaně přeplňována.
Pořízení dalších 20 kontejnerů na papír, plast a
sklo je řešeno na základě smlouvy o spolupráci s
autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a.s. Praha. Jejich rozmístění předpokládáme koncem prázdnin, a to na další přeplňovaná stání.
V případě lokality Nad Městem a zahradnictví
budou zřízena další stání pro nově budované
rodinné domy.
Marcela Popelková

Dotace a výzvy 2020 Výběrová řízení
Město dlouhodobě podporuje novoměstské spolky
a kluby a obecně prospěšné společnosti. Za tím
účelem vyhlašuje dotační programy a výzvy pro
daný kalendářní rok.
Je tomu tak i pro rok 2020, kdy Rada města na
své schůzi vyhlásila mimo jiné výzvy na podporu
aktivit neziskových právnických osob v oblasti
kultury, ochrany přírody a krajiny, volného času a
malých spolků v oblasti sportu a v sociální oblasti
(malé dotace do 30 tis. Kč).
Termín pro podání žádostí je od 1.8. do 4.9.
2019 včetně na podatelnu radnice města.
Bližší informace podá odbor ŠKSV, tel.:
566 598 421.
-kb2

Nové Město vyhlašuje výběrová řízení na místo
ředitele Novoměstských kulturních zařízení a
na místo ředitele Novoměstských sociálních služeb. Předpokládaný termín nástupu: 01/2020,
funkční období 6 let.
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete v
termínu do 16.9.2019 . Obálku označte slovy
„Výběrové řízení NKZ /NSS– NEOTVÍRAT“.
Bližší informace podá Mgr. Alena Lukášová, vedoucí odboru ŠKSV, tel.: 566 598 420, e-mail:
alena.lukasova@meu.nmnm.cz.
-kb-

Pozvánka na společné
setkání s rodiči
k provozu dětských hřišť
a sportovišť v Novém
Městě na Moravě
V jednotlivých lokalitách města po dobu
tří zářijových středečních odpolední by se
rádi setkali zástupci města, starosta Michal
Šmarda, místostarosta Stanislav Marek,
vedoucí odboru SMM Ing. Radek Fila a referentka odboru SMM Marcela Popelková,
s rodiči, aby společně mohli prodiskutovat
současný stav dětských hřišť i sportovišť
a možné budoucí změny na základě jejich
podnětů.
Kdy se potkáme a budeme společně diskutovat?
Ve středu 11.9. v 16:00 - hřiště ulice Karníkova nad garážemi, v 17:00 hřiště ul. Mírová
proti Enpece a v 18:00 hřiště ul. Tyršova pod
přístavbou 1.ZŠ.
Ve středu 18.9. v 16:00 - hřiště ul. Budovatelů
u Městských lázní, v 17:00 hřiště ul. Hornická
pod čp. 972 a v 18:00 hřiště ul. Žďárská za
DPS.
Ve středu 25.6. v 16:00 - hřiště ul. Dukelská
pod Klečkovským rybníkem, v 17:00 hřiště
ul. Mendlova vedle čp. 1538 a v 18:00 ul.
Žďárská pod čp. 721.
Těšíme se na setkání s rodiči a jejich podněty.

Blahopřání
Dne 23. srpna se dožívá
významného životního
jubilea paní Marie Unčovská. Poděkování za
61 let společného života a všechno nejlepší,
pevné zdraví, osobní
pohodu do dalších roků
přeje manžel Josef, syn Ladislav, dcery Eva
a Iva s rodinami.

Setkání padesátníků
V sobotu 14. 9. se uskuteční v kulturním
domě tradiční setkání rodáků - padesátníků. Svoji účast nahlaste na tel.: 566 598 422
nebo na e-mail: drahomira.coufalova@meu.
nmnm.cz, a to nejpozději do 7. 9. 2019.
Kulturní a společenská komise NMNM
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Stavba na I. ZŠ je problematická
Stanislav Marek má ve své gesci kromě jiného také městské
místní části, ve kterých je stále
co opravovat a co stavět . Zeptali
jsme se ale také na problémy, se
kterými se potýká stavba I. ZŠ v
Novém Městě na Moravě.
Co se událo v místních částech v první polovině
letošního roku?
Největší investiční akcí je zahájení stavby kanalizace v Petrovicích. Projekt výrazně zlepší životní
prostředí. Přispěje také výrazně k rozvoji obce. Je
obecně známo, že potenciální uchazeče o nákup
stavebních parcel zajímá, zda je v daném místě
vyřešena kanalizace. Tato zakázka je v objemu
21 mil. Kč. Město se podílí 9 mil. Kč.
Stavba bude jistě náročná. Jak bude probíhat?
Spolupracujete s místními lidmi?
Ano, měli jsme místní jednání v Petrovicích.
Obyvatelé Petrovic se setkali s vedením města,

tohoto jednání se zúčastnili i zástupci firem zhotovitele, zástupci SVAK a VAS Žďár nad Sázavou.
Občané byli seznámeni, jak bude stavba probíhat.
Na setkání nezazněly nesouhlasné zásadní připomínky. Samozřejmě že vlastní průběh stavby
přinese pro obyvatele Petrovic určité omezení
a nepříjemnosti. Chtěl bych je touto cestou poprosit o trpělivost a shovívavost v průběhu této
stavby. Věřím, že konečný výsledek, který stavba
přinese, bude ku prospěchu všem, kteří budou
tuto kanalizaci využívat. Hotovo bude za rok.
NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

Kanalizace bude napojena na čističku v Novém
Městě na Moravě. Bude na to kapacitně stačit?
Určitě ano. Čistička je koncipovaná tak, aby
pojmula splašky nejen z Petrovic, ale také z Jiříkovic, Radňovic a Slavkovic.
Dají se očekávat nějaké komplikace při stavbě?
Není stavby, která by se neobešla bez nějakých
komplikací. Zejména stavby inženýrských sítí,
které se ukládají do země, přináší v průběhu
své realizace různá možná překvapení. Dělníci mohou narazit na nějaké rozvody, které
nejsou zmapovány, podloží může být jiné, než
jak ukázaly sondy, a tak podobně. Věřím ale, že
žádné zásadní potíže, které by mohly akci vážně
zkomplikovat, nenastanou.
Jak je na tom výstavba kanalizace v Rokytně?
Tato stavba již byla zkolaudována. Občané se už
mohou napojovat. Prosíme je, aby tak učinili do
konce srpna letošního roku. Kvůli dotaci, kterou
jsme na stavbu získali, je potřeba celý projekt
vyhodnotit a sepsat přesný počet připojených
domů. Připojeny nejsou pouze tři objekty v
okolí požární zbrojnice. Budovy jsou položeny
níže a technicky by bylo možné je připojit jen
s pomocí přečerpávání. To je poměrně
finančně náročné a
také komplikované,
proto jsme je do
projektu nezahrnuli. Máme ale
v plánu tyto tři objekty do budoucna
vyřešit. V Rokytně
je soukromý investor, který by měl
zájem zasíťovat pět
stavebních parcel, z
toho dvě jsou v této
problematické lokalitě. Jednáme tedy o
tom, že bychom tento problém vyřešili
společně finanční
spoluúčastí.
Co se realizuje v dalších místních částech?
V Pohledci se realizovala oprava místní komunikace za 930 tis. Kč. S tím byla spojena i
rekonstrukce veřejného osvětlení za 200 tis.
Kč. Na tuto akci jsme získali finanční podporu
z Kraje Vysočina. Ve Slavkovicích se opravila
část jednotné kanalizace za 1 milion 100 tis. Kč.
V současné době se vyměňuje střešní krytina na
kulturním domě.

Některé obce se v loňském roce potýkaly s nedostatkem vody. I letos je v Česku velké sucho.
Má nějaké dopady na místní části Nového
Města?
V současné době celé Nové Město včetně místních částí nemá problémy s pitnou vodou. To však
neznamená, že bychom s vodou neměli šetřit.
Zastupitelstvo na konci června řešilo investice
pro rok 2020. Michal Šmarda vyjmenovával
úspěšné projekty, ale zmiňoval také aktuální
problémy se stavbou nového patra I. ZŠ. Jak
vážná je situace a co se tedy děje?
Problém je se základy objektu tělocvičny. Firma Santis, která stavbu projektovala, vycházela
z výsledku sond, které byly provedeny. Při stavbě samotné se ale ukázalo, že část základů pod
obvodovou zdí tělocvičny není z pohledu statiky
vyhovující. V současné době probíhá jednání mezi
zhotovitelem, projektantem a vedením města.
O potížích se ale přeci ví už poměrně dlouho.
Městu navíc hrozí, že pokud se stavba nedodělá
včas, přijde o dotace, které činí až 90 procent
nákladů.
Je to velmi nepříjemná situace a s podobnou
jsme se ještě nesetkali. Máte pravdu v tom, že ve
hře je totiž přiznaná dotace, která by mohla být
krácena. Jsme si vědomi, že musíme co nejdříve
podniknout taková opatření, aby finanční ztráta
pro město byla co nejmenší a zároveň došlo ke
zdárnému dokončení této akce. V současné chvíli žádáme ministerstvo o prodloužení termínu
dokončení stavby. Pokud nám bude vyhověno,
je velká šance stavbu dokončit.
Proč ale prostě město firmu nevyhodí a neudělá
nové výběrové řízení? Třeba by byla s novou
firmou lepší domluva.
Ve hře jsou všechny varianty. My musíme v co
nejkratší době vyhodnotit, které kroky budeme
realizovat. Dneska obecně platí to, že vybrat firmu na takto velký projekt je složité, a v okamžiku,
kdy soutěžíte na cenu, nelze vybírat a musíte brát
toho, kdo výběrové řízení vyhraje. Zatím se všechny velké stavební projekty města vydařily a já
věřím, že se podaří vyřešit i tento problém. -kb-
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Olešná slaví 650 let
Za první písemnou zprávu o Olešné je
považován zápis v zemských deskách
z roku 1369. Podle něj postoupil Vojšín,
kněz z Olešné, Vojtěchovi, synu Vlčkovu, dvůr s lesy a příslušenstvím. Obec
však mohla být osídlena i dříve, protože
už ve zmíněném roce byl v Olešné farní
kostel.
Významné výročí si obyvatelé této obce,
která je od roku 1980 částí Nového
Města na Moravě, připomněli v sobotu 22. června. Odpoledne se sešli na
místním výletišti, kde je přivítal předseda osadního výboru Petr Pejchal.
Pak následoval zajímavý program,
který připravil osadní výbor a sbor dobrovolných
hasičů. Nejdříve vystoupily půvabné mažoretky
z novoměstského Domu dětí a mládeže. Velkému
zájmu se těšily ukázky hasičské techniky a také
ukázka výcviku služebních psů, kterou předvedli
policejní psovodi. O část programu se postarali
rovněž obyvatelé Olešné. Největší úspěch mělo
vystoupení jedenácti dětí, které zatančily na
hudbu z filmu Pomáda. Toto vystoupení s nimi
připravila paní Renata Havlíková. Silný potlesk
sklidil i kankán, který nacvičila a zatančila šestičlenná dámská skupina. V budově školy si zájemci mohli prohlédnout výstavu historických

Město Nové Město na Moravě informuje
občany o vyhlášení 2. kola výběrového
řízení pro poskytování zápůjček občanům z
prostředků Fondu rozvoje bydlení na opravy
a modernizace rodinných a bytových domů
a bytů, které se nachází na území Nového
Města na Moravě a jeho místních částí.

fotografií, kterou připravil kronikář obce Josef
Dvořák společně s paní Janou Zdražilovou.
Program pokračoval i večer, k tanci a poslechu
zahrála skupina Tonic.
Obyvatelům Olešné popřáli k významnému jubileu starosta Nového Města na Moravě Michal
Šmarda a místostarosta Stanislav Marek. Milým
překvapením byla návštěva olympijské vítězky,
rychlobruslařky Martiny Sáblíkové. Ochotně rozdávala autogramy a fotografovala se s malými
i dospělými účastníky slavnosti. I její zásluhou
budou na sobotu 22. června olešenští rádi vzpomínat.
Věra Rudolfová

Ragbisté zvedají hlavy a pořádají mistrovství
Novoměstským ragbistům se začíná dařit nejen
po sportovní stránce. Dobré jméno mají i díky
skvělému areálu SOŠ v Petrovicích, kde trénují
a provozují hřiště. Předseda Titánů Jan Novotný
Novoměstsku prozradil, že 4. srpna tu pořádají
MČR.
Jak se vám podařilo do Petrovic přilákat tak
prestižní soutěž?
Sedmičkové mistrovství je opravdu to nejlepší,
co můžeme v této disciplíně vidět. Sedmičkové
ragby se hraje turnajovým způsobem. Turnaje
budou celkem tři a ten zahajující bude v Petrovicích. Těžko říct, čím jsme si to zasloužili. Chtěl
bych poděkovat organizátorům, že nám dali
šanci. Určitě je to ale i díky areálu, který je velmi
prostorný a na pořádání podobných akcí ideální.
Nové Město má také skvělou polohu uprostřed
republiky, takže se pro takové akce vyloženě hodí.
Vy hrajete Český pohár, kde jste průběžně na
druhém místě. Mistrovství republiky je ale jiná
soutěž. Jak si na ni věříte?
Na mistrovství hrají sedmičkové týmy extraligových klubů (nejvyšší ragbyová soutěž ČR), takže
4

Město opět poskytuje
zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení města v roce
2019

Podmínky 2. kola výběrového řízení jsou
vyvěšeny na úřední desce města Nového
Města na Moravě a současně umístěny i na
webových stránkách www.radnice.nmnm.cz.
Způsob a podmínky ručení zůstávají nadále
ve stejné výši v porovnání s rokem 2018. Tzn.
zápůjčka částky do 350 tis. Kč jeden ručitel,
nad 350 tis. Kč dva ručitelé.
Tiskopisy pro podání žádosti jsou k dispozici
na webových stránkách městského úřadu,
podatelně nebo na finančním odboru města,
Vratislavovo náměstí 103 v Novém Městě
na Moravě.
Poslední den pro podání žádosti je 26. srpna 2019.
V měsíci září proběhne výběrové řízení a
všechny předložené žádosti o zápůjčky, které
budou v souladu se schválenými podmínkami výběrového řízení, budou předloženy
ke schválení na zářijovém zasedání Zastupitelstva města. Vyrozumění o schválení obdrží
žadatelé o zápůjčku do 7 dnů a současně budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnuté
zápůjčce.
Případné další informace poskytne vedoucí
finančního odboru Ing. Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží. 
-kb-

konkurence je tam silnější. Uvidíme.
V jakém stavu je hřiště v Petrovicích?
Areál stále zlepšujeme svépomocí. Finančně nás
pro mistrovství podpořil Kraj Vysočina. Na velké
akce, jako je třeba kompletní výměna povrchu,
sami nestačíme. Sháníme proto peníze, kde se dá.
Zázemí pro diváky ale bude důstojné. Připravili jsme stany, občerstvení, vše bude v přímém
přenosu vysíláno na internetu.
Mistrovstvím to končí, nebo se můžeme těšit
na další ragbyové zážitky?
Snažíme se samozřejmě hřiště využít maximálně.
5. října se tu bude konat turnaj dětí od 6 do 12
let, který bychom rádi spojili s náborem do klubu.
-kb-

Na kole dětem Žďárskými
vrchy
Dobročinná akce se bude konat i letos. Peloton cyklistů pojede svůj každoroční okruh
Žďárkými vrchy a poveze kasičku, do které
bude možné přispět na podporu nemocných
dětí. Letošní ročník se bude konat v sobotu
10. srpna a opět se pojede z Vratislavova
náměstí. Předpokládáný příjezd pelotonu je
14:15. Na svoji poslední etapu směr Žďár
vyrazí po krátkém odpočinku. Podrobnosti
najdete na webu www.zdaracidetem.cz.-kb-
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Rodiče by měli být v létě na děti opatrnější
Jak je na tom dětské oddělení Nemocnice v
Novém Městě na Moravě?
V minulosti odešli starší lékaři, a to byl problém.
Nevyřeší to přijmutí jednoho či dvou absolventů.
Doktor roste a vychovat ho je otázka několika
let. Dnes už se to ale podařilo vyřešit. Na dětské
oddělení se navíc hlásí každý rok více než pět
absolventů, kteří by tady chtěli pracovat.

V létě se děti většinu dne pohybují venku a to s sebou
nese specifická zdravotní rizika. Co nejčastěji řeší
dětští lékaři v novoměstské nemocnici o prázdninách, nám prozradil primář dětského oddělení
Martin Chalupský.
Jak vypadá provoz dětského oddělení v létě?
Je samozřejmě odlišný od jiných měsíců. Máme
větší množství úrazů a typicky letních diagnóz,
třeba průjmových onemocnění. Oproti zimě není
tolik zánětů průdušek a zápalů plic. Míváme tady
ale naopak více zánětů mozku, které způsobují
klíšťata.
Z médií víme, že onemocnění některou z chorob, které přenášejí klíšťata, přibývá. Můžete
to potvrdit?
Věřím tomu, že planeta se otepluje, ať už to zavinil
člověk, nebo ne. Průměrné teploty vzrůstají a s
nimi vzrůstá i aktivita klíšťat. Ta se dostávají do
vyšších poloh a daří se jim u nás lépe než dříve. Je
jich víc. Vzhledem k tomu, že významné procento
klíšťat je nakažených, tak si myslím, že i přibylo
těchto onemocnění. Mluvíme tu hlavně o dvou
diagnózách. Je to borelióza a klíšťová meningoencefalitida. Na encefalitidu se dá očkovat, čehož
by měli využít zejména dospělí a starší děti. Na
borélii se očkovat nedá, ale je léčitelná antibiotiky. Nemá smysl chodit s klíštětem k doktorovi,
ale nějakou povědomost o těchto nemocích je
dobré mít.
Jaké jsou tedy příznaky?
U borélie je poznávacím znamením červená skvrna, která se na pokožce objeví asi dva týdny po
přisátí klíštěte. V této fázi není přeléčení antibiotiky nijak komplikované a nemoc potom nijak
dál nepokračuje. Druhou fází projevu boreliózy
je už například obrna lícního nervu nebo zánět
mozkových plen, a to už se řeší jiným způsobem.
Děti u nás lehávají a antibiotika se podávají nitrožilně, nasazuje se i další podpůrná léčba. Tato
druhá fáze se ale projevuje až po delší době, je
proto důležité kontrolovat dítě po přisátí klíštěte, jestli se neobjeví onen červený flek. Průběhy
nemoci ale mohou být i různě maskované. V tom
je borelióza velmi zákeřná. Nicméně je to léčitelné onemocnění a strach z něj je ve veřejnosti
asi větší, než možné důsledky. Nebezpečnější
je klíšťová encefalitida. Zejména u dospělých
mohou mít postižení způsobená touto nemocí
trvalý charakter, v nejhorších případech může
dojít i k úmrtí. U dětí se s tak silným průběhem
ale nesetkáváme, většinou se vyhojí bez následků. Proto vždy říkám rodičům, aby byli hlavně
naočkováni oni sami.
A jaké jsou příznaky u encefalitidy?
Uvádějí se dvě fáze. S odstupem zhruba dvou
NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

týdnů po přisátí klíštěte se objevují chřipkové
příznaky. Horečky, třesavka, v laboratorních
podmínkách sledujeme pokles bílých krvinek.
Po třech týdnech po přisátí se objevuje bolest
hlavy a ztuhlost šíje. V takovém případě už je
potřeba hospitalizace.
Typickou letní chorobou jsou i střevní potíže.
Často se objevují třeba na letních táborech.
Čím to je?
Může se jednat například o otravu jídlem, která
má rychlý nástup a průběh, nebo jsou to problémy
způsobené nějakou infekcí. V drtivé většině se
setkáváme právě s těmito infekčními průjmy. Ty
jsou nakažlivé a při běžných kontaktech mezi
dětmi se nákaza rychle šíří. Časté jsou také virové průjmy, ty mohou být infekční dokonce i
při podání ruky.
Jak se takovému onemocnění vyhnout?
Viry jsou nakupené v kolektivu, takže děti si
je předají mezi sebou. Letní tábory jsou tedy z
tohoto pohledu rizikové. Prevencí je izolovat to
dítě, které má jako první tyto příznaky. Ideálně
když bude dítě ležet někde na ošetřovně v klidovém režimu. Je potřeba si také často umývat
ruce. Nebezpečné bakterie mohou být třeba v
domácích vejcích nebo v kuřecím mase, které je
nedostatečně tepelně upravené. Největším nebezpečím v létě ale nejsou ani průjmy, ani klíšťata,
ale úrazy. Pády, zlomeniny, popáleniny, topení.
Občas řešíme opravdu závažné případy. A tady
bych chtěl apelovat na rodiče, aby byli opatrnější
a dávali v létě na děti více pozor.
V nové budově dětského oddělení je to vaše
první léto. Jak se vám tu pracuje?
Měli jsme drobné startovací potíže technického charakteru. Něco se muselo dodatečně
opravit a změnit, ale to už je za námi a osobně
jsem spokojený s tím, jak oddělení vypadá a jak
funguje. Prostředí je o několik tříd výše, než bylo.
Často se hovoří o tom, že zdravotnictví v České
republice se potýká s nedostatkem personálu.

A co znamená být dobrý doktor?
Nestačí mít samé jedničky ve škole. Dobrý doktor je ten, který se umí správně rozhodnout, má
znalosti, má charakter, umí pracovat v kolektivu,
umí jednat s pacienty a musí mít rád děti a lidi.
-kb-

Lékaři radí: Co dělat při
pobodání hmyzem?
Vosy a včely jsou pro děti dalším z rizik, se
kterými se v přírodě mohou setkat. Pokud je
dítě pobodáno větším množstvím včel, vos
nebo sršní (nejtoxičtější je jed včel), je potřeba lékařské vyšetření a mnohdy je vhodná
observace (sledování) a případně i léčba na
lůžkovém oddělení nemocnice. V rámci ošetření běžného bodnutí je vhodná dezinfekce
ranky, v případě bodnutí včelou šetrné odstranění žihadla – optimálně ihned, je třeba
nestlačit jedový váček na konci žihadla. K
potlačení nežádoucích projevů jsou vhodné
chladné obklady, lokální antihistaminika
(např. Fenistil gel), ev. celková antihistaminika (Dithiaden, Claritine, Zyrtec, Zodac,
Flonidan, Xyzal aj.).
Nejzávažnější formou alergické reakce
je alergický (anafylaktický) šok. Jedná se
o situaci bezprostředně ohrožující život
nemocného, často během několika minut. Projevuje se celkovou slabostí až kolabováním, opocenou, začervenalou kůží,
zrychleným, špatně hmatným tepem. Často
v kombinaci s dalšími projevy alergie. Pokles
krevního tlaku vede k selhání krevního oběhu. Alergická reakce se může postupně stupňovat. V takovém případě neváhejte volat
záchrannou službu. Léčbu alergické reakce
je vhodné zahájit již před transportem pacienta k lékaři. Pacienti, kteří již alergickou
reakci prodělali, by měli stále u sebe nosit
pohotovostní balíček, který obvykle obsahuje
tabletu antihistaminika (viz výše) a kortikoidu (např. Prednison), popřípadě protiastmatické inhalační léky (např. Ventolin).


Matouš Záleský, pediatr
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Novoměstsko ve fotografiích:
Slunohraní 2019 a oslavy v Olešné

Dne 22. června 2019 proběhly v místní části Olešná oslavy 650 let od jejího založení. Děkujeme tímto všem účinkujícím, sponzorům a zároveň také všem
účastníkům za společně prožité odpoledne. 
Osadní výbor místní části Olešná

Houby rostou!
Tento bezmála kilový hřib byl
nalezen v Ochoze. Přejeme
krásné léto nejen houbařům.

Vaše redakce
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Festival venkovských zahrad
Jak správně rozvrhnout zahradu, co rostlo našim předkům na
tradičních předzahrádkách, jak
a co pěstovat v období sucha, to
vám poradí v Chalupě pod Lípou
v Krásném, kde se 24. srpna koná
Festival venkovských zahrad.
Nosnou stránkou festivalu, který se bude konat v areálu malebné tradiční chalupy č. 35 na
kraji obce Krásné, budou odborné přednášky
specialistů z celé ČR. Celkem jich je na programu
16. Budou se konat ve velkém stanu na louce a
ve venkovské stodole u chalupy. Vše, co se na
přednáškách návštěvníci dozvědí, bude nějak

souviset s tradičními zahradami a úpravou
okolí venkovského stavení. Na své si proto
přijdou jak lidé, kteří se snaží o bezúdržbovou
zahradu, ve které by si mohli odpočinout,
tak zanícení pěstitelé, kteří například hledají odborné rady o tom, jak nejlépe pěstovat
cibuloviny v měnících se klimatických podmínkách. Přednášky budou trvat 45 minut.
„Obsáhnout vše z venkovské zahrady není
snadné, především proto, že vnímání lidí toho
co do venkovské zahrady patří je široké. Základním vodítkem je pro nás to, co je nám vlastní,
tedy přírodní zahrada v intuitivním ztvárnění,“
říká pořadatel výstavy a konzultant v oboru lidové architektury Marek Štukhejl. Při přípravě
festivalu kladl prý velký důraz především na kvalitu informací, které si lidé z přednášek odnesou.
„Chtěl jsem, aby se lidé dozvěděli praktické a
konkrétní rady. Proto jsem oslovil přední znalce
v oborech. Přijede například Jana Pyšková, která
dělala zámecké zahrady ve Žďáře nad Sázavou,
nebo Zdeněk Sendler, který má na starosti
veřejnou zeleň v Litomyšli. A mnoho dalších.
Všichni přednášející mají za sebou roky praxe
a nabízejí zkušenosti i osobitá řešení, za která
mnozí získali řadu ocenění,“ vysvětluje Štukhejl.
Během celého dne budou v areálu stánky s
prezentací zahradnických spolků, architektů i
firem, které dokreslí náhled na možnosti pojetí
venkovské zahrady.
Lidé se tu budou moci inspirovat i leccos nakoupit. Postaráno bude po celý den i o děti, které

si budou moci hrát v dětském koutku, kde na ně
budou dohlížet čtyři vychovatelky a učitelky z
mateřské školy. Svoji prezentaci si na festivalu
připravila také obec Krásné a pro aktivnější návštěvníky je připravena i naučná okružní trasa po
okolí spolu s možností proletět se vyhlídkovým
kotveným balónem. Večer bude věnován hudbě.
Od 19:00 vystoupí Anežka Binková a ve 20:00
Jaroslav Hutka.
Spát bude možné ve stanu nebo karavanu na
louce u areálu. „Toto místo přímo vybízí k pořádání takové akce,“ vysvětluje Marek Štukhejl,
proč se rozhodl pořádat festival „u sebe doma“.
Sám se dlouhé roky věnuje lidové architektuře a
jeho žena Anna se u chalupy stará o ukázkovou
venkovskou zahradu. „Chalupa je skvělou ukázkou lidové architektury a spolu s naší lípou, které
je 280 let, vytváří jedinečnou atmosféru, kam se
Festival venkovských zahrad skvěle hodí,“ dodává Štukhejl. Přijďte se sami přesvědčit, jestli
má pravdu. 
-kb-

Napsali jste nám
Divadlo jednoho herce
Náročný úkol si před sebe postavil herec Jan
Hrubec. Zvládnout sám loutkové představení
se vším všudy. Je v něm zahrnuto nejen vodění
loutek, změny kulis scény, slovní doprovod i
hudební kulisa a vlastní zpěv. To ještě nemluvím o ohnivých efektech i jiných průvodních
znacích jeho hry. Šťastným nápadem s výraznou jednoduchostí změny jednotlivých obrazů
děje je jeho divadelní pohádka Princ z knížky.
Před malými diváky leží veliká kniha. Nad ní
se sklání herec Jan v roli vypravěče i aktéra celého dění. Otevře první stránku knihy a před
dětmi stojí královský palác. Narodit se má dítě
a král mu vybral jméno, které připomíná ptačí
Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna.
Svoje náměty a články můžete posílat na
zpravodaj@nmnm.cz.
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švitoření a jejich pohyblivost - Šimon. Do děje
vstoupí sudička, potom i zlý čaroděj, který touží
vládnout všemu pomocí čertí kouzelné ohnivé
pěny. Donutí čerty, aby mu ji vydali. S každým
otevřením další stránky pohádka pokračuje.
Princ už dospěl a čaroděj s čertí pěnou uvězní
princeznu. Přáním prince je osvobodit princeznu a hned se vydá na cestu. Není sám, dva
chrabří rytíři popletové také touží přemoci čaroděje. On si z nich udělá pomocí čertí pěny
koníky, kteří táhnou jeho vozík, na kterém jezdí.
Dalo by se dál pokračovat v popisu děje, který nakonec dobře dopadne, princezna je vysvobozena. My se soustředíme na dokonalou
součinnost pohybů herce i jeho výrazových
prostředků. Jeho herecké umění dosáhlo toho,
že přes všechny rušivé okolní vlivy v parku
plném lidí navodilo plné soustředění malých i
velkých diváků. Vtáhlo je do děje a jeho prožívání. Zavření poslední stránky pohádkové knihy
zanechalo trvalý zážitek v jejich srdcích. Uvědo-

mujeme si, jak dobrého umělce, Jana Hrubce,
máme v Novém Městě na Moravě. Jsme mu za
jeho pohádková představení vděční. Ať dál hraje
takové zdařilé hry a má úspěch!

Jiří Hubáček
Dějte o sobě vědět. Pošlete nám pozvánku na
vaši akci nebo jen pár vět o vašem spolku.
Rádi je uveřejníme.
Kontaktujte nás na zpravodaj@nmnm.cz.

Žádost o kontakt
Prosím paní, která byla 26. června na Koupališti, odkud odcházela asi v 19:30, aby se
mi ozvala na e-mail: popojdi@email.cz. Při
jejím odchodu jsme spolu krátce mluvili o
dětské koloběžce. Stáli jsme u stánku sami,
kupovala párky v rohlíku.
Děkuji
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Viktor Polášek si doskočil pro
mistrovský titul
Během posledního červnového víkendu se ve
Frenštátě pod Radhoštěm konalo MČR ve skoku
na lyžích na středním můstku. Z vítězství mezi
muži se radoval novoměstský skokan Viktor
Polášek, který potvrdil na začátku letní sezony
fantastickou formu. Během mistrovského závodu
předvedl skoky dlouhé 103,5 a 107 metrů, díky
kterým porazil o 8 bodů Vojtěcha Štursu (102,5
a 105 metrů). Na 3. místě skončil Roman Koudelka, který po prvním kole vedl o čtyři body před
Poláškem, ale pouhých 99 metrů v druhém kole
ho srazilo v pořadí. Polášek mistrovským titulem
korunoval svá vítězná vystoupení při Velké ceně
města Lomnice nad Popelkou a v Rožnově, kde
si doskočil pro pohár starosty.
-mah-

Poběžte pro hospic
Letošní prázdniny můžete uzavřít dobrým
skutkem. Během poslední srpnové soboty se
totiž uskuteční benefiční Běh pro hospic. Poběží
se ve třech kategoriích – sport, hobby a dětská
varianta. Program odstartuje ve 14:00 v areálu
Koupaliště. První běžci se na trať vydají v 15:00.
Děti se na start postaví o hodinu později a kromě
běhu je čeká také plnění úkolů. Naplánovanou
cestu lze absolvovat třeba i s kočárkem, děti se
mohou účastnit na odrážedlech. Pro všechny
účastníky bude připraveno občerstvení a malá
odměna. Už nyní se mohou účastníci běhu
registrovat na adrese www.behyprohospice. cz.
Na konci programu bude představena vybraná
částka a dojde na předání šeku. Výtěžek ze
startovného poputuje ve prospěch Domácího
hospice Vysočina, který prostředky využije na
rozšíření svých služeb o dětskou paliativní péči.
-mah-

Novou sezonu rozehrají novoměstští
fotbalisté 4. srpna
Po tolik skloňované záchraně v Moravskoslezské
fotbalové lize se novoměstští fotbalisté už začínají
připravovat na novou sezonu. Za sebou mají první
přátelský zápas. Proti tradičnímu soupeři FC Vysočina Jihlava B si připsali remízu 3:3. V červenci
je čekala další porce utkání. Ladili formu se soupeři z Živanic a Ústí nad Orlicí. Generálkou na
mistrovský ročník byl pak zápas předkola MOL
Cupu, kdy se v sobotu 27. července utkali s týmem
TJ Start Brno. Soutěžní sezona bude rozehrána
během prvního srpnového víkendu. První zápas
čeká Vrchovinu před domácími fanoušky. V neděli 4. srpna se postaví proti rezervě slavného
Baníku Ostrava. O týden později zajíždí novo-

městský autobus do Zlína, kde se naši fotbalisté
střetnou s B týmem prvoligového Zlína. Dalším
soupeřem bude v pátek 16. srpna na domácím
trávníku tým z Dolního Benešova. Čtvrté kolo
pak nabídne okresní derby, kdy se v pátek 23.
srpna ukáže Vrchovina na hřišti Velkého Meziříčí.
Podzimní jízdu zakončí fotbalisté 16. listopadu,
kdy se na domácím hřišti střetnou s mužstvem FK
Blansko. Fanoušci se přitom mohou těšit na čtyři
nováčky v třetí nejvyšší soutěži. Vedle baníkovské
líhně se představí také rezerva 1. FC Slovácko.
Z divize pak postoupily týmy z Rosic a Blanska.
-mah-

Novoměstští střelci v akci
Začátkem června opět
ožila novoměstská střelnice. Během oslav Dne dětí
si malí návštěvníci mohli
vyzkoušet svůj talent
ve střelbě do terče ze
vzduchové pušky. Druhý
červnový víkend patřil
tradičním závodům ve
sportovní střelbě z malorážných zbraní. V sobotu
ukázali své umění puškaři.
V ženské kategorii dis8

ciplíny 60 ran vleže zvítězila domácí střelkyně
Marta Hauptmanová a v dorostenkách si 3. místo
vystřílela novoměstská naděje Radka Havelková.
Ještě více se jí dařilo v polohovém závodě, který vyhrála. Velmi nás překvapila účast Lukáše
Řádka, který po sedmi letech bez tréninku obsadil
v mužské kategorii celkové 7. místo. Neděle patřila závodní disciplíně sportovní pistole 30+30
ran. V závodě se dařilo zejména domácímu střelci
Františku Smaženkovi, který vybojoval celkové
2. místo, na 9. místě skončil Jiří Zach.

Milan Marek,

Střelecký klub Nové Město na Moravě
NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

SPORT

Vítězná tečka
na Rathgeber cupu
Na konci června cestovali fotbaloví mladší žáci
k sousedům do Bystřice nad Pernštejnem, kde se
konal 2. ročník Rathgeber cupu.
Zároveň šlo o tečkou za letošní sezonou. Do
turnaje bylo přihlášeno celkem 14 týmů, které
byly rozděleny do tří skupin. Do čtvrtfinálových
bojů postoupilo osm nejlepších. Naši hráči přitom měli pomalejší rozjezd. V prvním zápase
prohráli s FC Hlinsko 0:1. Ve druhém utkání si
spravili chuť, když 7:1 porazili tým ČAFC Židenice. V posledním zápase ve skupině těsně prohráli

2:1 s týmem HFK Třebíč, postup ze skupiny jim
však neunikl. Ve čtvrtfinále náš tým chytl druhou
mízu. V důležitém utkání přejel domácí Bystřici
třígólovým rozdílem 4:1, semifinálové vystoupení
ozdobil sedmigólovou nadílkou, kterou odneslo
mužstvo SK Polička. Ve finále si to pak mladší
žáci rozdali s týmem FC Hlinsko. Zápas zvládli
s přehledem a po vítězství 4:2 se zaslouženě radovali z celkového prvenství.
-mah-

Titáni sahají po první
trofeji
Český pohár v olympijském sedmičkovém ragby je po čtyřech odehraných turnajích za svou
polovinou. Do těchto turnajů se v dubnu, květnu
a červnu zapojilo celkem 12 týmů. V nich se dařilo
novoměstským Titánům, kterým v tabulce zaslouženě patří 2. místo. Na vedoucí tým ze Sedlčan
ztrácejí bod. Z prozatímního 3. místa číhají na
úspěch ragbisté z Liberce. Tato tři mužstva jsou
přitom nejžhavějšími adepty na celkového vítěze
soutěže. Do jejího konce zbývá sehrát tři turnaje.
Postupně se odehrají v Brně (1. 9.), Poděbradech
(22. 9.) a Sedlčanech (20. 10.). 
-mah-

Mezinárodní cyklistický závod
Ve dnech 1. až 4. srpna se na Vysočinu opět sjedou
silniční cyklisté. Během čtyř dnů absolvují 4 etapy
23. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2019.
První etapa se pojede ve čtvrtek 1. srpna v našem městě. Start je naplánován v 13:30 v Nezvalově ulici. Cyklisty přitom čeká dávka 115,4
km. Závodní okruh povede z Nového Města do
Maršovic, odtud do Rokytna. Následně desetkrát

obkrouží trasu Kadov – Krátká – Sněžné – Kuklík
– Kadov a do cíle budou opět spurtovat v Nezvalově ulici. I část druhé etapy protne Novoměstsko. Startovat se bude v Poličce a závodní
okruh zahrnuje trasu Javorek – Jimramovské
Paseky – Líšná – Vříšť – Sněžné – Daňkovice
– Javorek. Cyklistická VYSOČINA se jela naposledy v Novém Městě v roce 2010. Tehdy se jela
časovka z Vysočina Areny do Jiříkovic, kterou vyhrál pozdější dvojnásobný
účastník Tour de France
Leopold König. Se startem
letošního ročníku závodu
je třeba počítat s dopravními omezeními v Nezvalově
ulici, která bude v době od
8:00 do 18:00 uzavřena.
Na závodním okruhu Kadov – Krátká – Sněžné –
Kuklík – Kadov pak bude
z bezpečnostních důvodů
zaveden po dobu závodu
jednosměrný provoz, a to
ve směru jízdy cyklistů.
-mah-

Cenné medaile pro novoměstské atlety
Novoměstští atleti slaví vydařený vstup do letní
sezony. V druhé polovině června se ve Svitavách
konalo MČR v atletice veteránů. Zlatou medaili si odtud odvezl Jiří Brychta, který v běhu na
10 000 m neměl konkurenci. Pro stříbro si v běhu
na 200 m doběhla Ivana Jíchová a sadu medailí
pak zkompletovala v běhu na 100 m, který dokončila na 3. místě. V novoměstských barvách se
blýskla také vrhačka Gabriela Bojanovská, která
si z akademického MČR v atletice, které hostilo
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Brno, odvezla dvě stříbrné medaile. Vybojovala
je v hodu kladivem a hodu diskem. Velký úspěch
si na MČR v atletice v juniorské a dorostenecké
kategorii, které se uskutečnilo v Olomouci, připsal běžec Jiří Brychta. Ve finále běhu na 800 m
finišoval na krásném 2. místě. Výsledným časem
1:53,68 si vytvořil nový osobní rekord a zajistil
si také nominaci na mezistátní utkání v atletice,
které proběhlo v maďarském městě Győr.

-hub-, -mah-

Nové Město
v kalendáři FIS
V uplynulých dnech doputovala do Nového
Města dobrá zpráva. Do našeho města se
totiž navrátí Světový pohár v běhu na lyžích.
V termínu 18. – 19. ledna 2020 se ve Vysočina
Areně pojedou dva mužské a dva ženské závody. Poběží se přitom klasickou technikou.
Světový pohár běžců odstartuje 29. listopadu
ve Finsku, na přelomu roku se tradičně uskuteční sedmidílná Tour de Ski. Po ní přijdou na
řadu sprinty v Drážďanech a pak se lyžařský
peloton přesune do Nového Města. Finále
Světového poháru je naplánováno na 22.
března v kanadské bílé stopě. 
-mah-

Biatlonisté táhli Vysočinu
na LODM
Se ziskem deseti zlatých, šesti stříbrných
a sedmi bronzových medailí skončil Kraj
Vysočina na letošní Letní olympiádě dětí a
mládeže v Liberci mezi kraji na celkovém
13. místě. Dařilo se zejména mladým biatlonistům ze Sportovního klubu Nové Město
na Moravě. 
-mah-

Své články, tipy a náměty
posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz
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SERVIS
Horácká galerie
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:
Jan Štursa - Akty Komorní výstava sochařských
aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Chronos – P. Benda, A. Kanta, B. Pejchal,
M. Štěpánek, J. Vašica, J. Vyskočil (13. 4. – 7.
7. 2019, prodlouženo do 29. 9. 2019)
Výstava aktuální tvorby regionálních výtvarníků
na téma Čas.
Barvy a tvary (11. 7. – 1. 9. 2019)
Výstava fotoobrazů zoologa, cestovatele, fotografa, ilustrátora i spisovatele Pavla Bezděčky a
soch z dílny sochaře Pavla Tomana.
Osvobozené divadlo (1. 8. – 27. 10. 2019)
Výstava fotografií z Archivu Ateliéru Paul připravená ke 125. výročí narození avantgardního
režiséra a spoluzakladatele Osvobozeného divadla Jindřicha Honzla (1894 – 1953).
VERNISÁŽE A AKCE:
úterý 6. srpna 2019
Letní kino: Malý Bobeš ve městě /1962/
V srpnu si připomeneme 120. výročí narození
Josefa Věromíra Plevy volným pokračováním filmu Malý Bobeš. Film zastihuje titulního dětského
hrdinu ve městě, kam se i s rodiči odstěhoval.
Vstupné 50 Kč
6. - 29. srpna 2019
SRPEN, čas grafiky - letní kreativní dílna k výstavě
Chronos
Chcete proniknout do tajů grafických technik?
Tak právě pro vás je připravena kreativní dílna,
kde si vyzkoušíte hlubotiskovou metodu tisku s
názvem suchá jehla. Je vhodné si přinést oblečení
k zašpinění. Cena je 100 Kč / osoba, vhodné pro
děti od 8 let. Přihlásit se je možné od 3 osob na
webu pod Ateliérem HG, případně na e-mailu:
kulkova@horackagalerie.cz.
13. – 17. 8. 2019
Kinematograf bratří Čadíků - projekce letního kina
na nádvoří HG
PŘIPRAVUJEME:
čtvrtek 26. září v 18 hodin
Koncert Tango Quartetto Re Campo/Historia
del tango
Pro bližší informace sledujte webové stránky a
Facebook Horácké galerie.
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Významná výročí
3.8.1924 narodila se v Novém Městě na Moravě Věra
Frömlová - Zezuláková, akademická malířka, restaurátorka (zemřela 26.12.1998 v Praze)
5.8.1914 zemřel v Nedvědici Robert Neuschl, docent
theologie v Brně, profesor morálky (narodil se
20.1.1856 v Novém Jimramově)
10.8.1944 popraven ve Vratislavi Antonín Štourač, tesař, politický pracovník KSČ (narodil se
5.6.1888 v Pivonicích)
12.8.1899 narodil se v Moravské Svratce Josef Věromír
Pleva, učitel, spisovatel (zemřel 7.9.1985 v Brně)
16.8.1894 narodil se v Novém Městě na Moravě Ota
Feldmann, obchodník s textilem (zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi )
19.8.1884 narodil se v Novém Městě na Moravě Ferdinand Štursa, stavební technik, ministerský rada
(zemřel 29.3.1934 v Praze)
27.8.1904 narodil se v Radostíně nad Oslavou Bohumil
Večeřa, akademický malíř (zemřel 22.6.1974 ve
Žďáru nad Sázavou)

Stomatologická pohotovost
3. 8. MUDr. Tomáš Kreisler, Bezručova 23, Žďár nad
Sázavou, 724 388 249
4. 8. MUDr. Zdeňka Kreislerová, Bezručova 23, Žďár
nad Sázavou, 724 388 289
10. 8. MUDr. Marie Kulková, Strážek 80, 566 567 332
11. 8. MDDr. Radek Moravec, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
17. 8. MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké
Meziříčí, 566 524 203
18. 8. MUDr. Zdeňka Ouředníčková, Masarykovo náměstí 8, Velká Bíteš, 566 531 645
24. 8.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár
nad Sázavou, 566 690 130
25. 8. MUDr. Jan Šmídek, Palackého nám. 32, Nové
Město na Moravě, 566 524 615
31. 8.MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou
71, 799 505 925
Aktuální informace naleznete na stránkách novoměstské nemocnice nnm.cz.

Podrobnosti z dění ve městě a informace z
Městského úřadu naleznete na webu města
www.nmnm.cz.

Z matriky
Narození:
10.6. Zdeněk Nejedlý
14.6. Loreta Hubáčková
25.6. Jaromír Kolbábek
27.6. Martin Mareš
29.6. Nikola Mrkosová
2.7. Filip Mrázek
úmrtí
15.6.
18.6.
19.6.
25.6.
26.6.
6.7.
11.7.
12.7.

Jaroslav Brát (1968-Nové Město)
František Zavadil (1940-Věcov)
Libuše Rolinková (1930-Praha)
Jiří Šustr (1954- Nové Město)
Lydie Jančíková (1948-Křídla)
Věra Reková (1936-Bobrová)
František Mužátko (1940-Petrovice)
Jindřich Rajgl (1939-Hlinné)

manželství
15.6. Lenka Šponarová, Jiří Kutal
22.6. Hana Kašová, Ondřej Švára
29.6. Lucie Růžičková, Lubor Buřval
29.6. Lucie Kuchtová, Ondřej Šandera
13.7. Michaela Maděrová, Jan Djačuk
13.7. Michaela Hallerová, Martin Kobza

jubilanti
1.8. Ivo Fiala
2.8. Růžena Staříková
14.8. Vlastislava Librová
16.8. Ludvík Mrkos
17.8. František Janeba
18.8. Jaroslava Laštovičková
18.8. Milada Stará
20.8. František Hrnčíř
21.8. Marie Hemzová
23.8. Marie Unčovská

80 let
85 let
87 let
75 let
75 let
87 let
75 let
80 let
95 let
80 let

Blahopřání

Dne 12. července
oslavili zlatou svatbu
manželé Zdenka a Vladislav Budařovi.Touto
cestou jim chceme
poděkovat za lásku a
obětavost, kterou nám
po celá léta dávají. Do
dalších společných let
jim přejeme hlavně
hodně zdraví a štěstí. Gratulují dcery s rodinami.
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SERVIS
Minibazar
Prodám angrešt. Tel.: 736 144 122
Daruji 1 i 2 krásná koťata. K odběru ihned.
Tel.: 603 836 146
Hledám zedníka na stavbu rodinného domku v
Nové Vsi. Od jara 2020. Tel.: 774 042 984
Lékařka z NMNM koupí stavební pozemek o
rozloze 350-950 m²nebo domek v NMNM nebo
v jeho okolí. Tel.: 606 461 566
Prodám smrkové palivové dřevo – štípaná polena. Cena 600 Kč / m³. K odběru ihned. Dovoz v
okolí NMNM možný. Tel.: 728 569 323 (srpen,
září)
Přenechám šrot – kamna 1q, odvoz.
Tel.: 739 964 956
Prodám bubnovou sekačku Mountfield. Dřevěné
obložení, výška 130 cm, asi 15 m².
Tel.: 605 147 906
Koupím chatu nebo chalupu v dosahu 15 km
od Žďáru nad Sázavou. Ideálně Grejdy, Hamry
a Stržanov. Tel.: 732 116 990 (srpen, září, říjen,
listopad)
Prodám skříňkový šicí stroj zn. Lucznik.

Tel.: 775 111 238
Prodám benzinovou sekačku s pojezdem zn.
Mountfield. Původní cena 13 500 Kč, nyní 2
500 Kč. Tel.: 608 870 661
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Tel.: 776 272 281
Koupím zahradu v Novém Městě na Moravě
nebo blízkém okolí. Tel.: 608 455 894
Prodám dětskou bílou postýlku zn. ALEK
(120x60cm). Používaná, ale stále v dobrém stavu.
Pořizovací cena 2 499 Kč, prodám za 1 299 Kč.
Informace mohu poslat na e-mail. Tel.: 725 944
590
Prodám dva kočárky švýcarské zn. HERKULES,
jsou určeny i do nejnáročnějších terénů, velmi
prostorné s XXL košem pod kočárem a barevně
univerzální. Tříkolka je černozelená, přední
otočné kolo lze aretovat, kočárek je vhodný i na
sportovní využití (běh, kolečkové brusle apod.),
má nožní i ruční brzdu, je k němu nánožník na
zimu. Čtyřkolka je kombinace smetanové/pískového maskáče, je k němu taška na přenášení

miminka (nahrazuje hlubokou korbu) a černý
nánožník na zimu. Společné příslušenství:
pláštěnka, síťka proti hmyzu, zimní potahy proti sněhu. Oba kočárky jsou plně kompatibilní
(korby i příslušenství lze libovolně kombinovat).
Korby lze jednoduše otáčet po nebo proti směru
jízdy. Oba jsou vyčištěné. Rukojeti v pořádku.
Cena za jeden 2 990 Kč. Při odběru obou kusů
cena celkem 4 999 Kč. Více informací či fotky
možno zaslat na e-mail. Tel.: 725 944 590

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 9. července jsme
vzpomněli 50. výročí úmrtí
naší maminky paní Boženy Kučerové z Jiříkovic. S
láskou vzpomínají dcery s
rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. července uplyne
rok ode dne, kdy nás náhle a nečekaně opustila
paní Miroslava Konvalinková. Děkujeme všem,
kteří jste naši milovanou
a usměvavou Mirku měli
rádi, za vzpomínku. S láskou a bolestí v srdci vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Dne 19. srpna uplyne 10
let od úmrtí pana Františka Dostála z Pohledce.
Vzpomíná rodina. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
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Jediná na světě, kdo by
ji neměl rád, uměla odpouštět a tolik milovat.
Dne 21. srpna by se naše
milá maminka a babička
paní Milada Švandová dožila 85 let. S láskou vzpomínají dcery s rodinou.

Vzpomínka
Roky plynou jak tiché řeky
proud, jen vzpomínky
zůstávají a nedají zapomenout.
Dne 4. srpna vzpomeneme
15. výročí, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Karel Frank z Nového Města na Moravě.
Vzpomínají manželka, dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Uzávěrka příštího čísla je 15. srpna.
Vzpomínky a blahopřání přijímáme v
Informačním centru na Vratislavově náměstí.

Vzpomínka
Dne 22. července uplynuly
3 roky od úmrtí pana Františka Šimona, úspěšného
reprezentanta v běhu
na lyžích. Vzpomínáme
a děkujeme za všechno.
Manželka Jarka, děti František a Monika s rodinou

Dne 14. srpna vzpomeneme 2. výročí, co nás bez
slůvka rozloučení opustil
náš tatínek, dědeček a
manžel pan Miloš Prorok.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Dědečku,
moc nám chybíš.
Amy, Kevin, Silvie, Pepa, Radim a Miluše

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. srpna uplyne již 15
let, co nás navždy opustil
pan Jaroslav Sáblík. Vzpomeňte s námi. Rodina

Vzpomínka
Tak, jak z Tvých očí zářila
láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce
života.
Dne 15. července uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil pan Jan Šikula z
Nového Města na Moravě.
Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.
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KULTURA

Veronika Teplá se vrací do čela NKZ
Ředitelka NKZ Veronika Teplá se
vrátila po čtyřech letech z mateřské dovolené. Střídá se s Danem
Šimkem, za jehož působení prošel
kulturní dům i celá organizace řadou změn.
Do funkce ředitelky NKZ jste nastoupila v
květnu letošního roku. Jak se vám líbí současný
stav Novoměstských kulturních zařízení?
Samozřejmě se snažím navázat na to, jak organizace fungovala pod vedením Dana Šimka.
Máme stejnou představu. Navíc nemá smysl
rušit nebo měnit kulturní akce, které už jsou naplánované, na které si lidé zvykli a mají je rádi.
Spolu s Danem Šimkem (dosavadní ředitel pozn.
red.) přišly akce, jako jsou Slavnosti medu a vína,
masopust, Novodvorky. To všechno jsou moc
hezké projekty, které budu podporovat. Mají totiž
ten efekt, že Nové Město a Novoměšťáky spojují,
a to je myslím jeden z úkolů, který by kultura v
našem městě měla plnit.
To je vlastně téma, které charakterizuje i vaše
dřívější působení v kulturním domě.
Ano, já jsem se od počátku snažila, aby kulturní
dům byl v podstatě komunitním centrem města,
které by mělo být otevřené pro Novoměšťáky a
realizovat jejich nápady. Dan v tom pokračoval
a já na něj opět navážu. Čili všechny podobné
projekty budu podporovat.
To znamená, že jste úplně se vším spokojená?
To se mi nechce věřit.
Vidím trochu deficit směrem k dětem. Ráda
bych do programu kulturního domu zavedla
pravidelná dětská divadelní představení. Promítáme sice filmy pro děti, ale myslím, že divadlo

je pro ně ještě větší zážitek.
Na to se trochu zapomnělo.
Stanoví se určitá neděle v
měsíci, kdy bude pravidelně
nějaké dětské představení.
Pokud bude zrovna nějaká
větší celoměstská akce, jako
třeba Malý svět nebo Nova
Civitas, tak bude divadlo její
součástí. Myslím, že to lidé
ocení zejména na podzim a
v zimě, kdy se s dětmi nedá
trávit tolik času venku. Nabídneme jim takovou hezkou
alternativu.
Máte vybraný už nějaký okruh divadel, která
pozvete?
Určitě budeme zvát pokaždé jiné. Ráda bych
oslovila kvalitní divadla, jako je divadlo Líšeň
nebo Totem a divadlo Víti Marčíka.
A to je tedy vše?
Musíme také udělat analýzu programu, který v
kulturním domě nabízíme. Chci, aby byl vyvážený
a atraktivní pro všechny věkové skupiny. Trochu
mi tady chybí pravidelné koncerty dechové nebo
cimbálové hudby, kterou mají rádi starší lidé. Už
nyní ale vím, že akcí v kulturním domě je opravdu
dost, žádný víkend už není do konce roku volný.
Jsme ale stále otevřeni nápadům Novoměšťáků
a prostor na ně ještě je. V minulosti jsme tu dělali například Žehlírnu (hromadné žehlení v KD,
pozn. redakce), což byl nápad jedné Novoměšťačky. Bylo to fajn, ale dnes už mají všichni sušičky,
tak ji obnovovat asi nebudeme.
V minulosti byl občas problém, že se jeden den
konalo několik kulturních akcí najednou. Něco
pořádala galerie, něco NKZ, a lidé si proto museli vybírat. Přitom by třeba rádi šli na oboje.
Nehrozí, že se podobné situace budou opa-

Vltavou k Novému světu
Základní umělecká škola Jana Štursy a Horácká
galerie vás zvou na podvečerní varhanní koncert
Ondřeje Horňase pod širým nebem.
Uslyšíte výběr z díla největších skladatelů evropské hudby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Zazní cyklus Má Vlast a 9. symfonie (Z
Nového světa), které jsou v repertoáru předních
světových orchestrů a filharmonií. Přijďte se zaposlouchat v neděli 25. srpna v 18:00 na nádvoří Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
do krásy Vyšehradu a Vltavy, ve které Bedřich
12

Smetana ztvárnil její cestu od pramínků až po
mohutný soutok s Labem. Společně s „Novosvětskou“ uvede tento koncert sám varhaník Ondřej
Horňas, student Akademie múzických umění v
Praze. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v zámeckém podkroví. Vstupné
dobrovolné.
Eva Kulková

kovat, když rozšíříte svůj program?
Mám předsevzetí mnohem více komunikovat
s ostatními organizacemi, aby se toto nedělo.
Dopředu určíme pevná data důležitých akcí a z
nich potom budeme vycházet v dalším plánování.
Rádi bychom také do našeho plánování zahrnuli
akce ve Vysočina Areně, abychom na stejný čas
nenaplánovali kulturní akci.
Na co se můžeme těšit v druhé polovině roku?
V listopadu vystoupí Bratří Ebenové. Těším se
také na benefiční divadla, která chystá Portimo a
Domácí hospic Vysočina, a potom připravujeme
samozřejmě řadu zajímavých akcí k 30. výročí
sametové revoluce. Ale zatím bych nerada
cokoliv prozrazovala, nechte se překvapit. Ráda
bych také pozvala lidi na zajímavé besedy, které
se konají v knihovně a těším se na další práci
na revitalizaci muzea. V nejbližší době se má
modernizovat etnografická expozice a nově také
chystáme Síň rodáků.
-kb-

Slavnosti medu
Přijďte 31. srpna od 8:00 do 13:00 hod. na
Vratislavovo náměstí. Těší se na vás včelaři,
kteří budou na náměstí v parku a v Arboretu. Ochutnejte výtečnou kaši s medem nebo
bramborové placky vykouzlené přímo před
vašima očima. Dále rozmanité druhy medů
různých příchutí a medového piva, medové
limonády, medových perníčků a jiných včelích dobrot. Bude i dost medových lízátek
pro každého, kdo si troufne vyřešit nějaký
včelařský kvíz. Bude možné se vyfotit se včelou nebo si poslechnout povídání o včelách
a prohlédnout si různé nářadí a pomůcky
z doby současné i minulé. Připravené je i
divadlo Honzy Hrubce, výtvarný workshop
a samozřejmě hudba. 
-kb-
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Rok Karla Němce v Novém Městě na Moravě

Letos v říjnu uplyne 140 let od narození slavného
malíře. Připomenout si ho můžeme díky celé řadě
zajímavých akcí.
Oslavy začaly v podstatě už loni, kdy v Horáckém
muzeum otevřeli novou expozici Karla Němce,
která je umístěna v prvním patře. Většinu akcí
si ale pořadatelé schovali na letošek. Už nyní
si můžete zahrát nápaditou questingovou hru,
která vás provede po sgrafitech známého malíře.
„Je to v podstatě hra pod širým nebem. Účastníci dostanou speciální mapku, kterou si mohou
vyzvednout v informačním centru, a podle ní
se pohybují městem od jednoho malířova díla
k druhému. Na každé zastávce plní různé úkoly a
postupně luští šifru, která je dovede do cíle k pokladu,“ říká jedna z autorek a kurátorka Horáckého
muzea Alice Hradilová. Mapku nakreslila Dita
Šimková, výtvarnice z Křídel. „Hru jsme vymýšleli
s Věrou Šírovou, Evou Kulkovou, Pavlem Haluzou
a Veronikou Ptáčkovou během jednoho víkendu.
Smyslem té hry je projít si Němcova sgrafita a
pořádně si je prohlédnout, protože na každém

z nich je indicie, bez které není možné šifru rozluštit. Jedinou výjimku tvoří zastávka u trafačky
vedle Městských lázní, kterou krásným způsobem
na motivy Karla Němce vyzdobili žáci výtvarného
oddělení ZUŠ pod vedení Hanky Jelínkové,“ dodává Hradilová. Hlavní akce oslav ale přijdou po
prázdninách. První z nich bude na Den památek,
který letos bude v sobotu 7. září. Dopoledne bude
komentovaná prohlídka expozice Karla Němce
v muzeu, po ní se půjde na prohlídku sgrafit ke
kostelu. „Doufám, že se dostaneme i dovnitř, protože vnitřní sgrafita se jako jediná zachovala v původní barevnosti. Odpoledne se bude křtít lavička
Karla Němce. Ta bude stát před muzeem, ale zatím
nevíme, jak bude vypadat. Vybírá se ze dvou návrhů. Eva Kulková potom povede prohlídku po
ostatních Němcových sgrafitech v Novém Městě,“
uzavírá Hradilová.
-kb-

Do Nového Města zavítá
Kinematograf bratří Čadíků

Pódium NMNM

Pojízdný biograf promítá filmy pod širým nebem
už od roku 1992. V Novém Městě se zdrží několik
dní a promítne filmy jako Bohemian Rhapsody
nebo Čertí brko a další.

Letos na podzim začne žít svůj život nový festival
komorní hudby pojmenovaný Pódium NMNM.
Chtěli bychom v každé sezoně představit ve čtyřech
či pěti koncertech špičkové umělce evropského i
světového formátu. Dramaturgem festivalu je prof.
Luděk Šabaka, pedagog plzeňské konzervatoře.
S jeho přispěním jsme získali kontakty na skvělé
interprety, kteří přivezou velkou hudbu do malého
města. Koncerty budou rozděleny do podzimní (v
této sezoně koncerty dva) a jarní (opět dva koncerty na jaře 2020) části. Bližší informace o účinkujících, termínech, prodeji vstupenek atd. najdete
na našem webu www.podiumnmnm.cz a facebookových stránkách. Jen jako drobnou ochutnávku
toho, co nás čeká, bych uvedl krátkou historku
z našich pracovních diskuzí. Na moji otázku, kdo
by tedy měl na festivalu vystupovat, mi kolegyně
z organizačního výboru Hana Rejpalová odpověděla: „Budeme vybírat tu nejvyšší hudební kvalitu,
co můžeme.“ Na moji repliku, že bychom si tedy
rovnou mohli pozvat Vídeňské filharmoniky, mi

V Česku funguje projekt již od roku 1992. V současné době je hlavním projektem Kinematografu
Filmové léto – v letošním roce navštíví projekční
vozy více než 100 českých měst a obcí, což je
prozatímní rekord v celé historii společnosti.
Prvním z filmů, které budou uvedeny v Novém
Městě, je Zlatý podraz. Příběh o vášnivé lásce,
basketbalu a životě ve stínu politiky. Promítání
filmu Zlatý podraz se koná 13. srpna ve 22:00.
Těšit se ale můžeme i na studentské filmy nebo
černou komedii Teroristka s Ivou Janžurovou v
hlavní roli, a to 14. srpna od 22:00.
Vstupné dobrovolné, výtěžek je věnován na Konto
Bariéry. 
-kb-
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Trafačka se změnila
v umělecké dílo
U trafostanice E-ON u Městských lázní
jste poslední dva červnové týdny mohli zahlédnout studenty v montérkách, helmách a
se štětci či spreji v ruce. Rozhodli se budovu
vyzdobit tak, aby malba zapadala tematicky
do Roku Karla Němce, kterým si město připomíná 140. výročí od narození slavného
malíře. Podobné výmalby trafostanic realizuje společnost E-ON už delší dobu, a tak
již v mnoha městech vznikly z nevzhledných
budov zajímavé objekty, které oživí jinak
šedé plochy a svou estetikou zapůsobí na
nejedno oko. U nás se projektu ujali žáci
výtvarného oboru ZUŠ a společně s paní
učitelkou Hanou Jelínkovou a malířem Jaroslavem Grodlem vytvořili dílo, které určitě
stojí za vidění. Realizace by se jistě nemohla
uskutečnit bez podpory MěÚ NMNM a
společnosti E-ON, velkou zásluhu má i pan
Leoš Škorpík, který zajistil lešení, malířské
práce a bezpečnost na pracovišti. Největší
kus práce však udělali sami studenti, kteří u
trafačky trávili spoustu svého času. Všichni
pracovali s velkým nasazením, a tak věříme,
že nám vodník či hejkal dlouho vydrží.
-kb-

Organizační výbor Pódium NMNM: zleva
V. Peňáz, Z. Svobodová, H. Rejpalová, M. Neuman
odpověděla: „Klidně, proč ne?” A tak na zahájení
celého festivalu vystoupí 12. října Stratos Quartett
Wien, tedy kvartet sestávající z hudebníků, kteří
mají domovskou scénu právě ve Vídni, odkud vyráží na své koncerty nejen do celé Evropy, ale také
například až do Japonska (http://stratosquartett.
at/). A někteří jsou opravdu i členy slavné Die
Wiener Philharmoniker. Tedy začátek jaksepatří! Přejeme našemu novému festivalu hodně zdaru, pozorných a náročných posluchačů a skvělé
hudební zážitky pro nás všechny.
Václav Peňáz, předseda organizačního výboru
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Varhaníci v novoměstském katolickém kostele
Někteří lidé se rádi chlubí, kolika podřízeným
šéfují a jak je všichni poslouchají. Ale co je to
všechno proti takovému varhaníkovi! Má stejně
jako každý jiný člověk dvě nohy a ruce. Ovšem
jen ty jeho ruce sáhnou do kláves, hned slyšíme
celý orchestr. Ne nadarmo jsou varhany nazývány
královským nástrojem.
Ačkoliv historie našich varhaníků je k nám dosti
skoupá, můžeme říct, že v novoměstské římskokatolické farnosti byli opravdu kvalitní varhaníci.
Koncem 19. století zde byl regenschori Sýkora,
který byl podle pramenů novoměstského lékaře
a literáta Jana Karníka žákem Jana Jakuba Ryby,
autora známé České mše vánoční. Zřejmě pro
jeho menší vzrůst se traduje, že při dirigování
si rád nadskočil. Po smrti kanovníka P. Františka Kunstmüllera byl jmenován novoměstským
farářem P. Matěj Müller, výborný zpěvák a uměnímilovný člověk. Ten do funkce ředitele kůru
angažoval Antonína Mikulu, skvělého varhaníka
a mimo jiné žáka hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Působil zde v těžké době po první
světové válce, kdy všude znělo heslo „Zúčtovali
jsme s Vídní, zúčtujeme i s Římem“. A právě v
té době páni učitelé, z nichž mnozí zastávali varhanickou funkci, vystupovali houfně z církve.
Není divu, že v tomto období byla velká nouze o
varhaníky i na venkově. Naštěstí díky opravdovému zápalu a nadšení Antonína Mikuly byli jím
vychováni i na venkově dobří varhaníci (např. v
Olešné, Sněžném). Funkci varhaníka A. Mikula
vykonával do roku 1950 a poté ze zdravotních

důvodů svou činnost ukončil. Krátkou dobu tuto
službu vykonával profesor Josef Mikulec, který
se později dal do služeb výnosnějších spolků, než
byla v té době katolická církev.
Situace se v určité době opakovala stejně, jako
tomu bylo v roce 1918. Katolická církev dostala
nálepku „nepřítel lidu“, takže se do jejích služeb
nikdo moc nehrnul. Nám bylo velkým štěstím,
že tehdejší farář P. Küchler ulovil čerstvého absolventa, který tehdy končil varhanickou školu
na Starém Brně. Byl jím sotva dvacetiletý Josef
Večeřa, rodák z Rudíkova. V prvním dopise své
mamince psal: „Asi mě budete mít brzo doma,
protože když jsem se prvně postavil před chrámový sbor, měl jsem hroznou trému, a tak mám
strach, že to nezvládnu.“ Díky členům tehdejšího chrámového sboru, hlavně paní učitelce
Litochlebové a pozdějšímu kostelníkovi panu
Koutníkovi a výbornému tenorovi L. Pejchalovi,
kteří ho přijali mezi sebe, si pomalu zvykal na
nové prostředí. Velkou oporou mu byla učitelka
hudby Emilie Drdlová, která chrámový sbor při
slavnostních příležitostech doprovázela hrou na
varhany. K mnoha přednostem pana Večeři patřilo, že podobně jako varhaník Mikula využíval
skladeb zdejších umělců. O Vánocích v Novém
Městě zazněla např. Křičkova Valašská jitřní,
o Velikonocích zase skladby Jaroslava Křičky na
slova Jana Karníka apod. Skvělým varhaníkem
byl také učitel hudby Jan Hradecký, který se svojí
manželkou Janou vypomáhal hlavně o velkých
svátcích.

Josef Večeřa
Josef Večeřa ukončil funkci ředitele kůru v květnu
1973. Stálou památkou na varhaníka Večeřu jsou
od roku 1963 tradičně hrané koledy z ochozu
kostelní věže. Za varhany po něm usedla paní
Vítková z Řečice. Na ni navázali Petr a Pavel Kociánovi, Eliška Smetanová a další. Dlužno dodat,
že nebylo úplně jednoduché v té době vykonávat
varhanickou funkci souběžně s učením hudby na
Lidové škole umění v Novém Městě na Moravě,
tak jak to dokázali pánové Večeřa s Hradeckým.
Přesto se jim podařilo vyorat hlubokou brázdu
na národa roli dědičné. Proto i pro ně platí slova
Petra Křičky:

Hor tvrdou půdu bratře orali
ctní předkové po přeslici i meči.
Náš otec písním učil Horaly,
a lásce k svobodě a rodné řeči.


Václav Okurka

Svoje podněty a připomínky posílejte na adresu
zpravodaj@nmnm.cz.
Uzávěrka zářijového čísla je 15. srpna.

Jan Hradecký při hře na varhany

14

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

Němečtí – Varhaníci
Nové Město na Moravě mělo své varhanáře a
dosud má své varhaníky. A má dokonce varhaníky
a Varhaníky. Jedna z větví starobylého novoměstského rodu totiž získala díky hře na královský
nástroj svůj dodnes užívaný přídomek. Jedná se
o rod Německých spojený po staletí s domem čp.
34. Příslušníci rodu Německých žijí na čp. 34 na
Palackého náměstí v Novém Městě na Moravě od
roku 1662 až dodnes. V roce 1662 se provdala
Dorota, dcera vdovy Kateřiny zvané Šlejfrlice,
majitelky domu čp. 34, za Martina, který přišel do
Nového Města z obce Německé (dnešní Sněžné).
Jeho rod je pak dodnes nazýván Německých.
Martin zemřel v roce 1696 a jeho syn Václav
roku 1752.Ve třetí generaci došlo v rodu novoměstských Německých k rozdělení na dvě větve
a každá si od té doby nesla své přízvisko. Mohou
za to synové zmíněného Václava Německého –
Václav a Daniel. Starší syn Václava Německého,
také Václav, se stal zakladatelem větve rodu Německých, která si ponechala původní přízvisko
Šlejfrlík podle Kateřiny Šlejfrlice. Přídomek snad
může pocházet od označení brusírny – šlajferny.
Václav Německý-Šlejfrlík koupil dům čp. 100. Ale
Němečtí-Šlejfrlíci jsou spojeni především s nárožním domem čp. 101, stojícím naproti domu
čp. 34. Tento dům získal syn Václava Německého

František. Větev Německých-Šlejfrlíků pokračovala v Novém Městě
až po Františka, zakladatele hotelu
Německý na Masarykově ulici, jeho
syna Jaroslava a vnuka Jaroslava,
dnes už též ve věku pamětníka. Ale
to už jsem trochu odběhl od tématu
kostelních varhaníků.Vraťme se do
poloviny 18. století. Po smrti Václava
Německého v roce 1752 získal dům
čp. 34 jeho mladší syn Daniel (17121794). Daniel Německý byl vzdělaný
muž, stal se městským varhaníkem
a poté i rektorem tehdejší městské
školy. Podle něj získala jedna větev
rodu Německých přízvisko Varhaníci
a dům čp. 34 přídomek U varhaníků.
Na přelomu 18. a 19. století proslavil
svůj rod a své rodné město věhlasný
pokrokový dvojnásobný univerzitní
doktor, znamenitý lékař a přírodovědec Daniel Matyáš Německý (17621820), řádný profesor na vídeňské
univerzitě. Daniel Matyáš měl také zálibu v hudbě
a při svých studiích v Praze hrával u dominikánů
na Malé Straně na varhany. Je zajímavé, že od
té doby se už žádný varhaník nebo někdo, kdo

by alespoň dokázal hrát na varhany, v rodu Německých neobjevil. Snad někdy příště.

Otakar Německý za přispění Víta Křesadla

Varhany na novoměstské reálce
Pamětníků, kteří si vzpomínají na varhany v aule
nynějšího gymnázia, ubývá. Malé varhany stály
vlevo od vstupu do auly, tam, kde je dnes socha
Jana Amose Komenského. Vystupovalo se k nim
po jakýchsi schodcích. Při hře se šlapaly měchy,
ale to bývalo běžné i v mnoha kostelech.
Varhany byly postaveny se stavbou budovy,
autor není uveden v žádné kronice. Aula jako
shromažďovací místnost pro studenty sloužila
za Rakouska-Uherska též jako kaple. Konaly se
zde pravidelné, pro studenty katolíky povinné
studentské nedělní mše, které sloužil profesor
náboženství. Ve zdi naproti varhanám jsou dodnes široké zasunovací dveře, za kterými v úzké
místnosti stál oltář. Kaple vznikla odsunutím
dveří. Moje maminka na povinné mše vzpomínala s tím, že studenti převážně stáli, a protože
se netopilo, byla zde po většinu roku velká zima.
Povinnost nedělních bohoslužeb zanikla se
vznikem republiky. Oltář byl odsvěcen, ale podle
vzpomínek mých starších kolegů, kteří pamatovali první republiku a druhou světovou válku,
zůstal oltář na místě ještě přes válku a kabinet
zde měl profesor náboženství. O této skutečnosti
svědčí úsměvná vzpomínka, kterou kolegové
NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

vyprávěli. Jeden z profesorů reálky byl během
první republiky silně osloven komunistickou
ideologií. Zakoupil i příslušnou literaturu. Když
počátkem druhé světové války zatýkalo gestapo
mimo jiné i komunisty, začal mít pan profesor
obavy, aby knihy, kterých se nechtěl zbavit, u
něho nenašli. Profesor náboženství Rudolf Tomandl mu nabídl, že mu knihy uschová. A tak
„putoval“ kufřík knih pod stupínek odsvěceného
oltáře, kde úspěšně přečkal válku, a po ní byl
nedotčen vrácen majiteli. Paradoxně tedy oltář
spolehlivě ochránil komunistickou literaturu. O
odstranění oltáře není opět žádný kronikářský
zápis.
Varhany však v aule zůstaly. Po první světové
válce vzniklá Československá církev (dnes Čs.
církev husitská) je užívala při konání nedělních
bohoslužeb v aule. Na místě zůstaly varhany do
poloviny 50. let, kdy se rozhodl Vincenc Makovský, který vyhrál soutěž pro Komenského
hrob v Naardenu, instalovat v aule originál sochy Komenského.
Varhany byly přestěhovány do kabinetu, kde
byl původně oltář, a po instalaci byly funkční.

V té době vystudoval syn bývalého faráře Československé církve Oldřich Bohuňovský hru na
varhany na brněnské konzervatoři a pravidelně
doprovázel nedělní bohoslužby. Když potom
krátkou dobu působil jako učitel na novoměstské hudební škole, rozhodl se uspořádat v aule
koncert. Podstatnou část tvořila jeho hra na varhany. I když zvuk byl umístěním v úzké místnosti
poněkud utlumen a musel volit skladby, které
na malé varhany mohl zahrát, byl koncert velmi
hezký. Spoluúčinkovaly zde i moje spolužačky,
tehdy též žákyně hudební školy, průvodním
slovem, hrou na klavír a jiné hudební nástroje.
To bylo naposledy, kdy varhany zazněly. Bohoslužby se ve škole už nekonaly. Senior Československé církve evangelické dr. Kejř nabídl Československé církvi pro tento účel presbyternu
evangelického kostela.
Varhany však stály v malém kabinetě až do
poloviny osmdesátých let. Místnosti se dlouho
říkalo „u varhan“. Dnes slouží kabinet díky zasunovacím dveřím jako zázemí auly při různých
příležitostech.

Jana Černá
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARÙ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
BICÍ

HRA NA KEYBOARD

9-17 let

od 7 let

HUDEBNÍ

HUDEBNÍ

HRAVÁ FLÉTNIÈKA

KYTARA

od 5 let

od 6 let

HUDEBNÍ

HUDEBNÍ

BUBNOHRANÍ-PERKUSE

KERAMIKA S ...

od 7 let

od 7 let

800,-

700,-

700,-

800,-

800,-

1 200,-

HUDEBNÍ

VÝTVARNÉ

NETRADIÈNÍ VÝTVARNÉ
TECHNIKY
od 8 let

TVOØÍNEK

VÝTVARNÉ

VÝTVARNÉ

AIRSOFT DOSPÌLÍ

JÓGA DOSPÌLÍ

16-99 let

od 18 let

“PRO DOSPÌLÁKY”

“PRO DOSPÌLÁKY”

1 000,-

150/vstup

4-7 let

800,-

1 200,-

AEROBIC zaèáteèníci

MAŽORETKY

6-9 let

od 5 let

1 400,-

1 200,-/pololetí

TANEÈNÍ

TANEÈNÍ

STREET DANCE

TANEÈKY I

od 7 let

4-5 let

TANEÈNÍ

TANEÈNÍ

TANEÈKY II

KOUZELNÁ VAØEÈKA

6-7 let

od 9 let

TANEÈNÍ

OSTATNÍ

LETEM SVÌTEM

PØÍRODOU

1 200,-

700,-

4-7 let

700,-

700,-

700,-

KROK ZA KROKEM

od 9 let

800,-

OSTATNÍ

OSTATNÍ

AIRSOFT

BADMINTON

od 9 let

od 8 let

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

DÌTSKÁ JÓGA

FLORBAL

od 7 let

od 6 let

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

900,-

800,-

900,-

900,-

JUDO A BABY JUDO

KICKBOX

od 5 let

od 6 let

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

MÍÈOVÉ A POHYBOVÉ HRY

NERF

7-15 let

od 6 let

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

ORIENTAÈNÍ SPORTY

SPORTOVNÍ LEZENÍ

od 6 let

7-11 let

900,-

700,-

700,-

900,-

900,-

1 500,-/pololetí

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

SQUASH

VOLEJBAL PRO DÍVKY

od 6 let

1 500,-/1xtýdnì
2 500,-/2xtýdnì

od 6 let

900,-

SPORTOVNÍ

SPORTOVNÍ

VOLEJBAL PRO CHLAPCE

MATEØSKÉ CENTRUM

od 6 let

900,-

klub pro rodièe
a prarodièe

SPORTOVNÍ

MC LÍSTEK

Na zájmové útvary pro školní rok 2019/2020 se mùžete hlásit online od 1.záøí
2019.
Informaèní dny DDM se budou konat 18.9. 2019 od 15:00 do 18:00 a 19.9.2019 od
9:00 do 12:00, kulturní dùm, místnost K1
Získáte zde bližší informace o zájmových útvarech. Rozvrh hudebních kroužkù si
každý lektor sestavuje osobnì v prvním termínu informaèních dnù 18.9. 2019.

Informace pro rodièe
Zájmové útvary probíhají od 1.10. 2019 do 30.5. 2020, vyjma školních prázdnin a státních svátkù,
pokud není uvedeno jinak.
Platba za zájmový útvar musí být provedena nejpozdìji do 31.10. 2019 bankovním pøevodem. Pokud
Vaše dítì vlastní Novomìstskou kartu, mùžete uplatnit slevu - pøi pøihlašování dítìte na zájmový útvar
vepište kód karty do kolonky - pøedpis platby/slevový kód.
Zájmový útvar je možno navštívit 1 x zdarma – jedná se o úvodní hodinu.
Pøi pøedèasném ukonèení docházky dítìte do zájmového útvaru musí být ukonèení písemnì sepsáno
s podpisem zákonného zástupce. Dokument (odhláška) najdete na internetových stránkách DDM.
Veškeré zmìny je zákonný zástupce povinen nahlásit do 3 pracovních dnù.
V pøípadì porušení øádu DDM ( úèastníci se s øádem seznámí pøi první hodinì úèasti na zájmovém
útvaru) bude dítì vylouèeno z èinností DDM bez možnosti vrácení úhrady zápisného.
Pøihláška na zájmový útvar již nebude souèástí námi odesílané emailové komunikace, mùžete si ji
stáhnou v klientském centru.
Pøihláška na zájmový útvar bude mít dvì strany, prosíme o podepsání obou dvou èástí, druhá strana
se vìnuje GDPR v souladu s naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranì
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajù.
Online pøihlášení
Pøihlásit se mùžete online na webu DDM. Pokud již jste registrovaní, staèí se pøihlásit
do pøihláškového systému DDM (https://nmnm.iddm.cz/). Nechodí-li Vaše dítì na žádný kroužek
DDM, musíte se nejprve zaregistrovat:
KROK 1 - REGISTRACE UŽIVATELE
V jednoduchém formuláøi pro registraci uživatele vyplòte svùj platný email, heslo, které si vymyslíte,
jméno a pøíjmení. Tip pro vás – pokud už v databázi DDM NMNM vaše dìti jsou, registrujte se na tu
mailovou adresu, kterou známe. Další práce pak pro vás bude jednodušší! Poté vám na váš email
pøijde zpráva s tzv. validaèním odkazem – tím potvrdíte, že daná adresa je skuteènì vaše. Nyní jste již
zaregistrováni v našem online centru a mùžete pokraèovat v dalších krocích.
KROK 2 - AKTUALIZACE ÚDAJÙ ÚÈASTNÍKÙ nebo ZADÁNÍ NOVÝCH ÚÈASTNÍKÙ
Jestliže už k nám nìkteré vaše dìti chodily, uvidíte je na úvodní obrazovce v tzv. pøehledu úèastníkù.
Prosíme, aktualizujte jejich údaje (adresy, telefony, zdravotní pojiš³ovnu, školu, informace
o zdravotním stavu…) Tip pro vás – jste-li pøesvìdèeni, že byste zde svoje dìti mìli vidìt a nejsou tu,
mohlo se stát, že neznáme vaši aktuální emailovou adresu – v takovém pøípadì systém dìti nedokáže
k vaší registraci pøiøadit. Kontaktujte prosím DDM, abychom to dali do poøádku. Pøijmìte prosím
s pochopením, že budeme potøebovat ovìøení, že jde skuteènì o vaše dìti a nemùžeme proto tuto
operaci provést telefonicky. Jste-li noví zájemci (nebo máte další dìti, které ještì registrované
nejsou), kliknutím na tlaèítko „nový úèastník“ mùžete do naší databáze zapsat další osobu.
KROK 3 - VÝBÌR KROUŽKU
Pro pøihlášení v menu vyberte položku kroužky. Zobrazí se vám pøehled všech kroužkù, na které je
možné se pøihlásit online. Výbìr mùžete zúžit pomocí filtrù v pravé èásti obrazovky. Kliknutím na pole
s kroužkem se zobrazí detailní informace o nìm. Pod tìmito informacemi najdete pøehled všech
úèastníkù spojených s vaším úètem – staèí pouze kliknout na tlaèítko pro pøihlášení u nìkterého
z nich.
KROK 4 - PØIHLÁŠKA
Nyní už zadáváte pøedbìžnou pøihlášku do kroužku. Vyberte prosím, zda chcete platit na pololetí
nebo na celý rok-pokud to sytém nabízí. Dále vyberte, zda bude vaše dítì po skonèení kroužku
odcházet samostatnì nebo v doprovodu (platí pro dìti). Vyplòte odpovídající typ školy (pøípadnì
podle okolností pøedškolní dítì èi nestudující-dospìlý). V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní
údaje, které prosím zaktualizujte. Nìkteré jsou povinné, jiné mohou být nepøístupné (nepotøebujeme
je). Závisí to na typu školy a vìku úèastníka a také typu èinnosti, na kterou se hlásíte. V dalším kroku
vás prosíme o udìlení souhlasù se zpracováním údajù, jsou-li potøebné a také o potvrzení seznámení
s podmínkami úèasti. Kliknutím na tlaèítko „pøihlásit“ odešlete celou pøihlášku do našeho systému.

20

NOVOMĚSTSKO / SRPEN 2019

PRODEJNA PLETIVA

KOMPLETNÍ REALIZACE OPLOCENÍ
Jamská 2528/17, Žďár n. S.
tel.: 775 555 830, 775 555 831

www.ploty-brany.cz

Slavíme 26 let
Nové Msto na Morav

K zakoupené aktovce nebo batohu
ko
Koát

a

zdarm

ky
Dár y
ev

Sl
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k multifokálním brýlím
MHGQRRKQLVNRYªEU¾ORYªÌRÌN\

ZDARMA!

Uzávěrka plošné inzerce je 14. srpna.
Své požadavky zasílejte na e-mail:
novomestskoinzerce@seznam.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA

ATEVET

povené pracovišt pro
vystavování pet pas

pipravte se vas na
povinné ipování ps
od roku 2020

akce do konce srpna
Komenského nám. 133
1RYª0ØVWRQD0RUDYØ
SRGHYDQJHONRVWHOHP
Ʊ GHWDLOQ®PØĈHQ®]UDNX
Ʊ PRGHUQ®SĈ®VWURMH
Ʊ LQGLYLGX¢OQ®SĈ®VWXS
Ʊ EU¾OHGRGUXKªKRGQH

Objednávejte se na: +420 774 808 442
»WÌW_S¢_VR

tel. 773 588 807

www.atevet.cz
www
w.atevet.cz

Žárská

294, Nové M
Msto
sto na Morav
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www.ankeoptik.cz
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ŠKODA SUPERB COMBI
2,0 TDI / 140 KW, DSG, 4X4

ŠKODA OCTAVIA
2,0 TDI, 135 KW, 4X4

ŠKODA KAROQ
1,0 TSI / 85 KW

Cena

Cena

Cena

ǢǤǤǛǛǛ:

ǡǝǤǛǛǛ:

ǠǤǣǛǛǛ:

Do provozu

8/2017

Do provozu

1/2018

Do provozu

4/2018

Tachometr

18 138 km

Tachometr

21 106 km

Tachometr

10 882 km

ŠKODA SUPERB STYLE
2,0 TDI / 110 KW, AUTOMAT

ŠKODA OCTAVIA
1,6 TDI / 81 KW, STYLE

ŠKODA OCTAVIA
1,0 TSI / 85 KW, STYLE PLUS

Cena

Cena

Cena

ǠǤǣǛǛǛ:

ǞǤǤǛǛǛ:

ǞǤǢǛǛǛ:

Do provozu

6/2016

Do provozu

3/2017

Do provozu

4/2017

Tachometr

45 605 km

Tachometr

21 437 km

Tachometr

13 138 km

ŠKODA RAPID SPACEBACK
1,0 TSI/70 KW, MONTE CARLO

ŠKODA RAPID
1,0 TSI / 70 KW

Cena

Cena

ǞǞǤǛǛǛ:

ŠKODA RAPID SPACEBACK
1,0 TSI / 81 KW
ǝǤǤǛǛǛ:

Cena

ǝǤǤǛǛǛ:

Do provozu

2/2018

Do provozu

4/2018

Do provozu

11/2017

Tachometr

17 314 km

Tachometr

12 044 km

Tachometr

16 809 km

ŠKODA FABIA COMBI
1,0 TSI / 81 KW, AMBITION

ŠKODA RAPID
1, 0 TSI / 70 KW, AMBITION

ŠKODA CITIGO
1,0MPI/55 KW, MONTE CARLO

Cena

Cena

Cena

ǝǣǤǛǛǛ:

ǝǣǠǛǛǛ:

ǜǤǤǛǛǛ:

Do provozu

11/2017

Do provozu

4/2018

Do provozu

6/2016

Tachometr

13 699 km

Tachometr

13 252 km

Tachometr

19 050 km

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
rûÃÇäéÄÝÝôò·éäËÃË«½ĀÃ½ßȳ:ºĂÃéÙËÄÃéôËĀéĀɕÄºû]:IT½éÝ
rÃÖÛ«ÃÝÖËéÝäéôü¨Ëȳ]:IT½éÝȳI·äɕôËĀûĀËôȳ

Ojeté vozy bez obav

www.skodaplus.cz

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙäÄÙÖÙË£ÙÃé]:IT½éÝȭ
AUTO . . . s.r.o.
CÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞ
www.auto-auto.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ
Do 29.9.

výstava

Pavel Bezděčka – obrazy, Pavel Toman – sochy

Horácká galerie

2. 8. 18:00

kultura

Festival Chorus

NMNM

3. 8. 17:00

sport

SFK Vrchovina - FC Baník Ostrava B / 1. kolo MSFL

NMNM

4. 8. 11:00

sport

Mistrovství České republiky v ragby 7´ s

SOŠ Petrovice

6. 8. 21:15

kino

Letní kino: Malý Bobeš ve městě /1962/

Horácká galerie

9. 8. 14:00

kino

Dětské odpoledne + projekce animovaného filmu

K Club

10. - 11.8.

sport

Kolo pro život

NMNM

10.8. 8:00

trh

Farmářský trh, 9-12 doprovodný program: Figurkov Divadla Líšeň

NMNM

10.8. 19:00

koncert

Umíhovno

Rokytno, výletiště

11. 8. 14:00

kultura

Komentovaná prohlídka města

NMNM

13. 8. 21:00

kultura

Hrabě Monte Crazy. Zahajovací koncert Kinematografu bratří Čadíků

Horácká galerie

13. 8. 22:00

kino

Kinematograf bratří Čadíků - Zlatý podraz

Horácká galerie

14. 8. 19:00

kino

Studentské filmy I.

Horácká galerie

14. 8. 21:30

kino

Kinematograf bratří Čadíků - Teroristka

Horácká galerie

15. 8. 19:00

kino

Studentské filmy II.

Horácká galerie

15. 8. 21:30

kino

Kinematograf bratří Čadíků - Trabantem tam a zase zpátky

Horácká galerie

16. 8. 17:00

sport

SFK Vrchovina - FC Dolní Benešov / 3. kolo MSFL

NMNM

16. 8. 19:00

kino

Studentské filmy III.

Horácká galerie

16. 8. 21:30

kino

Kinematograf bratří Čadíků - Čertí brko

Horácká galerie

17. -18.8.

výstava

55. horácká výstava drobného zvířectva

Chovatelský areál

17. 8. 19:00

jídlo

Letní grilovačka

K Club

17. 8. 21:30

kino

Kinematograf bratří Čadíků - Bohemian Rhapsody

Horácká galerie

18. 8. 9:00

tradice

Pouť na kostelíčku - pozor změna místa pouťových atrakcí!

U kostelíčka/ Nádražní

23. 8. 15:00

kultura

Dětský workshop - vyrob si vlastní dortík

K Club

'24. 8. 9:00

kultura

Festival venkovských zahrad

Krásné

25. 8. 18.00

koncert

Vltavou k Novému světu - varhanní koncert

Horácká galerie

31. 8. 8:00

trh

Farmářský trh

NMNM

31. 8. 16:00

sport

SFK Vrchovina - SK HS Kroměříž / 5. kolo MSFL

NMNM

31. 8. 8:00

tradice

Novoměstské slavnosti medu aneb sladké zakončení léta

NMNM

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