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Do čeho budeme investovat?
Skončilo investiční období, které 
město zahájilo v roce 2010. Za-
stupitelé na semináři debatovali 
o tom, co bude dál.

Před deseti lety zastupitelé schválili ambici-
ózní investiční plán. Město se v něm zavázalo 
vybudovat Městské lázně, Sportovní halu, 
nové prostory ZUŠ, vylepšit biatlonový areál a 
opravit páteřní komunikace. Letos bude možné 
po dostavbě Sportovní haly odškrtnout poslední 
položku. Jedna epocha tak končí a  nabízí se otáz-
ka, co bude dál.

Přípravě nové investiční koncepce se v lednu vě-
novali zastupitelé na jednom z pravidelných semi-
nářů. Za důležité označili hned několik projektů. 
Jedním z nich může být vybudování nové smuteční 
síně, protože současné prostory za kulturním do-
mem jsou pro mnoho lidí nedůstojné. Jako vhodné 
místo se jeví pozemek za katolickým hřbitovem. 
Žádoucí je prý také nové fotbalové hřiště, kde by 
mohli novoměstští fotbalisté, bojující ve třetí lize, 
trénovat. Velkou rekonstrukci potřebuje Masary-
kova ulice. Vzniknout by zde měly mimo jiné dva 
kruhové objezdy, které by přispěly k celkovému 
zklidnění dopravy. Postupně je také třeba rekon-

struovat infrastrukturu na Brožkově kopci a Be-
tlémě.

 Jak podotýká starosta Michal Šmarda, jedná 
se zatím jen o první návrhy. „Zastupitelé se le-
tos v této věci sejdou ještě minimálně dvakrát, 
abychom pečlivě prodiskutovali a zvážili, co je 
opravdu potřeba udělat.“  Plán by rád prodisku-
toval i s veřejností, aby lidé dostali možnost přijít 
se svými nápady. Dá se tedy očekávat, že projektů 
bude přibývat. „Já cítím, že tyto první projekty jsou 
potřebné. Smuteční síň je pro ostudu, Masarykova 
ulice je dnes nebezpečná a fotbalisté také zaslouží 
podporu. Za sebe bych do seznamu ještě přidal 
rekonstrukci Horáckého muzea,“ dodává Šmarda.

 -kb-

Světový pohár v biatlonu opět zaplní Vysočina Arenu. Jak zlepšit město?
Nové Město se připojí k městům, která 
umožňují občanům spolurozhodovat o 
změnách veřejného prostoru, ve kterém 
žijeme. Na jaře budou mít lidé možnost 
přicházet s vlastními projekty. Ty pak bu-
dou představeny na veřejném projednání. 
V anketě lidé vyberou projekt, který bude 
předložen Zastupitelstvu ke schválení, aby 
mohl být realizován v příštím roce. Záměr 
takzvaného participativního rozpočtu schvá-
lila Rada města a doporučila na něj vyčlenit 
z rozpočtu částku 250 tisíc korun. „Byl bych 
rád, kdyby se do diskuze o zlepšení našeho 
životního prostředí zapojilo co nejvíc lidí. 
Těším se na to,“ říká o chystané novince 
starosta Michal Šmarda. Následující anke-
tu naleznete ve webové verzi novin, kde také 
můžete hlasovat.
Zapojíte se do výběru projektů v rámci tzv. 
participativního rozpočtu?

1. Ano, rád přijdu s vlastním návrhem po-
třebného projektu. Zapojím se i do hlasování.

2. Vlastní návrh nemám, ale těším se, s čím 
přijdou ostatní. Do hlasování se zapojím.

3. Tyto akce mne nezajímají a považuji je za 
zbytečné. Do projektu se nezapojím.

Masarykova ulice
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Anketa zastupitelů: Světový pohár v biatlonu
Lubomír Buchta /ANO 2011/
Po dokončení výstavby areálu pro biatlonové závody a trénink se stala Vysočina Arena světovým střediskem pro pořádání Svě-
tových pohárů v biatlonu. Vzniklo  tím zázemí pro trénink sportovců a pro přípravu mnoha sportů. Nové Město na Moravě se stalo 
světově známým v oblasti sportu. Každoroční pořádání Světových pohárů přiláká tisíce fanoušků do našeho města, a tím pomáhá 
podnikání a turistickému ruchu v našem městě. Oddíl biatlonu při Sportovním klubu se stále rozvíjí a láká mladé sportovce ke 
sportovním aktivitám. Snad se i dočkáme, že z klubu vzejdou noví reprezentanti a účastníci světových akcí, jako jsou olympijské 
hry a mistrovství světa.

Martin Junek /Lepší NMNM/
Není pochyb o tom, že se kromě běžeckého lyžování, které má v Novém Městě na Moravě dlouhodobou tradici a je s naším městem 
neodmyslitelně spjato, stal i biatlon tím, co mnohé lidi spojuje. A nemusejí to být výhradně sportovci. Jsou mezi námi tací, a troufám 
si říci, že je to většina, kteří tento sport mají rádi a těší se na něj. Někteří doslova žijí veškerými přípravami a nevadí jim omezení 
a mnohé překážky, které, jak už to bývá, s sebou nastávající závody přinášejí. Myslím tím uzavírky, přeplněná parkoviště, hluk, 
shon, kolony aj. Ať už jsme či nejsme příznivci tohoto zimního sportu, měli bychom si uvědomit, že i přes některá výše uvedená 
fakta bychom měli být vstřícní tomuto krátkodobému nepohodlí. Protože právě biatlon s sebou přinesl spoustu investičních akcí, 
jako byl např. nový dopravní terminál, opravy místních komunikací a v neposlední řadě se vybudovala Vysočina Arena, která slouží 
nejenom závodníkům, ale i dětem, které zde mohou trénovat. Domnívám se, že město a organizátoři se po dobu závodů snaží 
vycházet občanům vstříc a závody připravit se vší profesionalitou. Ruku na srdce. Kdo z nás, Novoměšťáků, není hrdý na skvělou 
atmosféru, kterou dokážeme ve Vysočina Areně vytvořit a kterou nám závidí i věhlasnější střediska. 

Hana Janů /SNK/
V Novém Městě máme krásný sportovní areál, na který můžeme být hrdi. Hodně návštěvníků, kteří do města přijíždí, chce kromě 
historického centra vidět také Vysočina Arenu. Přínosem tohoto  sportovního areálu je to, že ho může celoročně využívat spor-
tovní veřejnost a je k dispozici i nejmladší sportovní generaci. Biatlon je velkým lákadlem, stal se velmi populární, je to světový 
sportovní fenomén. I u nás nabývá na stále větší popularitě. Nové Město je  při každém televizním přenosu světových biatlonových 
akcí opakovaně jmenováno jako jedno ze světových center biatlonového sportu. Je to obrovská reklama nejen pro novoměstský 
region, ale celý Kraj Vysočina a potažmo i celou ČR. Nelze opomenout ani ekonomický přínos pro náš region, zejména v oblasti 
cestovního ruchu. Samozřejmě musím dát za pravdu i těm, kterým pořádání takové velké akce může přinést některá omezení. 
Zejména v automobilové dopravě. Myslím si, že je na místě poděkovat všem organizátorům, dobrovolníkům, bezpečnostním 
složkám, zkrátka těm, kteří se podílí na přípravě této významné sportovní události. Uvědomme si, že v současných klimatických 
podmínkách není vůbec jednoduché připravit kvalitní závodní tratě.

Fond rozvoje bydlení města v roce 2020
Nové Město na Moravě informuje občany o vyhlá-
šení výběrového řízení pro poskytování zápůjček 
občanům z  prostředků Fondu rozvoje bydlení 
na opravy a modernizace rodinných a bytových 
domů a bytů a dotačního programu z  Fondu 
rozvoje bydlení, který je určen na obnovy barvy 
fasády a modernizaci a opravy balkónů a lodžií 
u domů se zvláštním estetickým významem pro 
město. Výběrová řízení jsou vyvěšena na úřední 
desce města a současně umístěna na webových 
stránkách www.radnice.nmnm.cz. Způsob a 
podmínky ručení zůstávají nadále ve stejné výši 
v porovnání s rokem 2019. Tzn. zápůjčka částky 
do 350 tis. Kč jeden ručitel, nad 350 tis. Kč dva 
ručitelé. 

Zájemci o zápůjčku mohou podávat své žá-
dosti od 25. února 2020. Poslední den pro podání 
žádosti je 27. březen 2020. V dubnu se uskuteční 
výběrové řízení a všechny předložené žádosti o 
zápůjčky, které budou v souladu se schválenými 

podmínkami výběrového řízení, budou předlože-
ny ke schválení na zasedání Zastupitelstva města.

Dotační program z Fondu rozvoje bydlení je 
ode dne 25. února 2020 vyvěšen na úřední desce 
města a současně umístěn na webových strán-
kách Městského úřadu Nové Město na Moravě 
www.radnice.nmnm.cz.

Zájemci o dotaci mohou podávat své žádosti 
včetně povinných příloh od 27. března 2020 do 
26. května 2020. Finanční prostředky mohou 
být použity na způsobilé výdaje hrazené od 25. 
února 2020.

Tiskopisy pro podání žádosti o zápůjčky i o 
poskytnutí dotace jsou k dispozici na webových 
stránkách městského úřadu, podatelně nebo na 
finančním odboru města.Případné další infor-
mace poskytne vedoucí finančního odboru Ing. 
Tomáš Vlček, kancelář ve III. nadzemním podlaží, 
tel. 566 598 330. -kb-

Město nabízí pronájem  
k podnikání
Nabídka pronájmu v  objektu č.p. 80, jenž je 
součástí pozemku parc. č. 192 v kat. území 
Maršovice u Nového Města na Moravě, v I. NP 
o celkové započtené výměře podlahové plochy 
131,68 m2. Prostory jsou nabízeny k pronájmu 
od 01.04.2020. Dispozice prostor nabízených k 
pronájmu: prodejna (63,8 m2), sklady (56,22 m2), 
sociální zařízení (4,2 m2), místnost pro příjem 
zboží (7,46 m2). 
Žádost o pronájem musí být podána v zalepené 
obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 
103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne 03.03.2020 v 9:00 hod.
Bližší informace zájemcům o nabízené prostory 
poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy 
majetku města, tel. 723 190 997. Zájemci se 
mohou se stavem nabízených prostor seznámit 
při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí 
telefonické domluvě.  
 
 Radek Fila
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Světový pohár v biatlonu opět v Novém Městě
Opět po roční pauze se do Nového Města na Mo-
ravě vrací BMW IBU Světový pohár v biatlonu. 
Předchozí akce, včetně MS 2013, patřily z celosvě-
tového pohledu k nejúspěšnějším v historii našeho 
sportu. 
Sehraní organizátoři, fantastická divácká kulisa 
či dramatické souboje přinášejí fanouškům ve 
Vysočina Areně nebo u televizních obrazovek 
opakovaně nevšední zážitky. Jsme přesvědčeni, 
že i letos potvrdí biatlon v Novém Městě na Mo-
ravě roli nejsledovanějšího zimní sportu v Česku. 
BMW IBU Světový pohár je opět naplánován do 
čtyř závodních dnů v termínu od 5. do 8. břez-
na. Na základě zájmu médií, partnerů a diváků 
očekáváme, že znovu uvidíte jednu z největších 
sportovních událostí stávající zimy.
Český biatlon má za sebou nejúspěšnější období 
své historie, orámované olympijskými medailemi, 
světovými tituly a dalšími úspěchy. Skutečností 
je ale též fakt, že reprezentační tým prochází 
generační obměnou. Někteří skvělí sportovci jako 
Gabriela Koukalová, Jaroslav Soukup nebo Jitka 
Landová už kariéru ukončili. Další, např. Michal 
Šlesingr, se na tento krok chystají. A můžeme 
vám prozradit, že Michal se bude loučit právě 
letos a právě ve Vysočina Areně!  
Velmi nás těší, že ve stopách legend už kráčí 
střední generace kolem Michala Krčmáře, Evy 
Kristejn Puskarčíkové nebo Lucie Charvátové. 
Výsledky z MS v Anterselvě jsou toho důkazem. 
Naši radost pak násobí výsledky nastupujícího 

mládí. Markéta Davidová už se etablovala v jednu 
z opor týmu, pravidelným účastníkem závodů 
Světového poháru je i junior Jakub Štvrtecký. Ten 
se s mládežnickým biatlonem rozloučil stříbrem 
na nedávném MSJ v Lenzerheide. Naše naděje 
se ve Švýcarsku prezentovaly opravdu vynika-
jícími výsledky. Celkem devatenáctkrát skonči-
ly v elitní desítce. A zásluhou Ondřeje Mánka 
a dorostenecké štafety dosáhli Češi na další tři 
medaile stříbrného odstínu. 
I proto věříme, že český biatlon se o svoji spor-
tovní budoucnost obávat nemusí. Ve Vysočina 
Areně bude plno i v následujících letech.
 
 Tomáš Hermann

Dopravní omezení 
spojená s biatonem
• Parkoviště u nemocnice bude ve dnech 
5. - 8. března vyhrazeno pouze k parkování 
návštěvníků akce.
• Silnice č. 19 v úseku kruhový objezd - kři-
žovatka nad nemocnicí bude od čtvrtka 5. 
března od 12:00 do neděle 8. března do 18:00 
vyhrazena jako parkovací plocha. V mezidobí 
mezi jednotlivými závody bude umožněn pří-
jezd zákazníků k čerpací stanici Shell.
 • Autobusová spojení mezi autobusovým ná-
dražím a nemocnicí budou ve dnech 5. - 8. 
března nahrazena kyvadlovou dopravou na 
náklady pořadatele. 
• Parkovací místa na ulici Tyršova před kul-
turním domem budou ve dnech 2. - 8. března 
vyhrazena pro krátkodobé stání účastníků 
SP, kteří musejí KD navštívit za účelem akre-
ditace. 

Informace budou  zveřejněny i na www.
nmnm.cz.

Autobusová spojení 
během biatlonu
Linky na Tři Studně jedou podle řádu bez 
jakýchkoli omezení.
Linky NMNM => Žďár jedou bez omezení.
Linky Žďár => NMNM jedou klasicky ze 
Žďáru po silnici č. 19, mezi Radňovicemi 
a NMNM jedou přes Slavkovice a Petrovi-
ce.  Jako náhrada za zastávku u nemocnice, 
kterou takto linky nepokryjí, bude zřízena 
kyvadlová doprava na aut. nádraží v NMNM.
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Program závodů a další podrobnosti naleznete na webu biatlon.nmnm.cz.
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Kde podat daňové přiznání?

Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání 
k dani z příjmů za období 2019 je stanovena 
nejpozději na středu 1. dubna 2020. Jde-li o 
daňový subjekt, jehož daňové přiznání zpra-
covává a podává poradce, lhůta se prodlu-
žuje do 1. července 2020. Podmínkou je, 
aby příslušná plná moc udělená poradci byla 
uplatněna u správce daně do 1. dubna 2020.
Podání daňového přiznání včetně jeho pří-
loh lze učinit též elektronicky, a to ve tvaru 
a struktuře a za podmínek zveřejněných na 
webové adrese www.daneelektronicky.cz. 
Daňová přiznání k dani z příjmů bude možné 
podat nejen na úřadě ve Žďáru nad Sázavou, 
ale i  ve vybraných obcích. Územní pracoviště 
ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje úřední hodi-
ny a místa pro odevzdání daňových přiznání 
následovně:
Úřední hodiny Územního pracoviště ve 
Žďáru nad Sázavou – oddělení vyměřovací  
Od 02.03.2020 do 20.03.2020  
pondělí a středa   8:00 – 17:00 
úterý a čtvrtek   8:00 – 15:00 
pátek   8:00 – 14:00 
Od 23.03.2020 do 31.03.2020 - 
pondělí až pátek        8:00 – 17:00 
01.04.2020    
středa    8:00 – 18:00 

Úřední hodiny Územního pracoviště ve 
Žďáru nad Sázavou – podatelna
 pondělí a středa  8:00 – 17:00 
 úterý a čtvrtek  8:00 – 15:30 
 pátek   8:00 – 14:00 

Nové Město na Moravě – prostory měst-
ského úřadu
11.03.2020   8:00 – 16:00 
25.03.2020  8:00 – 16:00 

Jimramov
18.03.2020  11:00 – 16:00 

Pracovníci ÚzP nebudou v těchto obcích vy-
bírat daně v hotovosti.

Případné další informace k výběru daňových 
přiznání mohou poplatníci získat na tele-
fonním čísle 566 652 311.

Městské lázně přivítaly 500 000. návštěvníka!
Po čtyřech letech a třech měsících jsme uvítali 
půl miliontého návštěvníka. Stala se jím Monika 
Dlouhá z Rokytna. 

Tuto slavnostní chvilku využil ředitel Měst-
ských lázní Jiří Brychta a starosta Nového Města 
Michal Šmarda k předání drobných dárků a 
volných vstupenek do areálu Městských lázní. 
Monice položili několik otázek.

Jak často Městské lázně navštěvujete? 
Jezdím sem s nejstarší dcerou třikrát týdně.

Co všechno v areálu využíváte? 
Chodíme do fitka, poté jdeme chvilku plavat a do 
vířivky. Většinou tu strávíme dvě hodiny.

Co se vám u nás líbí a co byste doporučila 
změnit? 
Líbí se mi slevy pro pravidelné návštěvníky (zá-
kaznická karta - sleva 20 %) a to, že za jedno 
vstupné mohu po celém areálu lázní i do pěkně 
vybaveného a uspořádaného fitness. Změny mě 
momentálně žádné nenapadají.

Sledujete i náš web nebo Facebook? 
Ano, na webových stránkách sledujeme počet 
aktuálních návštěvníků a rezervace. Podle toho 
se také rozhodujeme, kdy k vám zajít.
K tomuto výročí si Městské lázně nadělily i nové 
tváře na propagační materiály, nové propagační 
video a pro návštěvníky přichystaly opět mnoho 
akcí. Sledujte náš web a Facebook. 
 -kb-

Rekonstrukce I. ZŠ pokračuje
Město se dohodlo se stavební firmou a práce by 
mohly být hotovy do léta. 
Nákladná rekonstrukce I. ZŠ se poslední měsíce 
potýkala s velkými problémy. Kvůli nedobrému 
stavu základů, na který se přišlo až během stav-
by, se práce prakticky zastavily. „Stavební úřad 
nepovolil pokračování stavby, protože hrozilo, 
že výstavba nového patra nad tělocvičnou ohro-
zí statiku celé budovy,“ vzpomíná na nepříjem-
né období Miloš Hemza z odboru investic. Do 
rozestavěné budovy navíc začalo zatékat a hro-
zilo její poškození. Situaci se nakonec podařilo 
provizorně vyřešit. Statik povolil zastřešení, ale 
v další práci se nepokračovalo. To už dnes ale ne-
platí. Městu se podařilo vyjednat s dodavatelem 
stavby přijatelné podmínky, za kterých je možné 
základy budovy zpevnit. „Byl podepsán dodatek 
ke smlouvě, ve kterém se původní rozsah stavby 
rozšířil o sanaci základů. Stavba se tak prodraží 
asi o 6 milionů,“ shrnuje výsledky několikamě-
síčního vyjednávání Hemza s tím, že investovat 
do opravy základů se ukázalo jako jediné možné 
řešení. Pokud by pokračovala patová situace a 
stavba by stála, reálně hrozilo, že město přijde o 
dotaci, kterou na rekonstrukci školy získalo. Ta 
činí téměř 90 procent celého projektu a je splatná 
po jeho dokončení. „V současné chvíli jednáme 
s příslušnými úřady o prodloužení dotační lhůty. 
Jsou vstřícné a snažíme se společně najít takové 
řešení, které nám zachrání naplánované finan-
cování stavby. Stavební práce by měly být hotovy 

do léta, pak přijde na řadu vybavení interiérů,“ 
dodává Hemza.

V současné době se už začalo s betonáží stropu 
a věnce. Po vytvrdnutí betonu se rozjedou práce 
v nově budovaném patře. Samotné základy byly 
zpevněny injektáží základové spáry. V  druhé 
části se k základům přibetonovala železobeto-
nová manžeta. Mimořádná opatření jsou podle 
Hemzy dostatečná a budově jako takové prospějí. 
Původní projekt se nijak nezměnil. Ve škole by 
měly vzniknout nové speciální učebny i kabinety 
pro učitele. Na dvoře školy budou dílny a odpo-
činková zóna.  -kb-

Sanace základů pod tělocvičnou
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Tak trochu jiní zemědělci
Sdružení Krajina se o přírodu sta-
rá po svém. Seče podmáčené louky 
a sází aleje stromů. Jak se jim to 
daří, nám prozradil dlouholetý 
člen sdružení Tomáš Blažek.
Předpokládám, že náplň vaší práce, tedy 
ochrana krajiny, se ani v roce 2019 nezměnila.
Je to tak. Naší hlavní činností je stále sečení pod-
máčených a zanedbaných luk. Když se pravidelně 
sečou, jsou domovem mnoha vzácných rostlin a 
živočichů a je radost se na ně podívat. Když se 
nechají zarůst, zaniknou. Dříve se o louky starali 
lidé, kteří v chalupách měli vlastní dobytek. Sekali 
je ručně, takže se dostali i do hůře přístupných 
lokalit. Dnes je jiná doba, zemědělství se změnilo 
a louky zanikají. Staráme se o ně proto alespoň 
my. 

Jaký byl rok 2019 pro vaše sdružení?
Myslím, že by se dal popsat slovem stabilita. 
Všechno funguje, jak má, a neměli jsme žádné 
větší potíže.

Jak je vlastně sdružení financováno? Máte 
nějaký stabilní příjem?
Jsme na tom stejně jako všichni zemědělci. Po-
bíráme dotace podle toho, kolik půdy obhospo-

dařujeme, v našem případě tedy sečeme. Občas 
čerpáme i nějaké granty na ochranu přírody. 
Dotace většinou nejsou víceleté, takže musíme 
každý rok žádat znovu, ale daří se nám to. Luk, 
které zachraňujeme, je stále více.

Je vaše práce v krajině vidět? Jaké máte vý-
sledky?
Myslím, že hodně viditelná jsou stromořadí, která 
poslední roky sázíme. Několik jsme jich vytvo-
řili i v okolí města, například mezi cestou na Tři 
Studně a Rokytnem. Věnujeme se také osvětové 
činnosti a zakládáme tůně a malé rybníčky na 
místech, kde k tomu jsou vhodné podmínky. Se-

tkáváme se občas s otázkou, jestli by nebylo lepší 
to nechat na přírodě a moc do ní nezasahovat, 
protože příroda si přece nejlíp poradí sama. To 
je samozřejmě pravda, ale pouze za předpokla-
du, že do přírody a krajiny nebude člověk nijak 
zasahovat, nebude zde hospodařit, těžit suroviny, 
ukládat sem to, co už nepotřebuje. Jenže tak to 
není, člověk přírodu intenzivně využívá ve svůj 
prospěch a naše krajina je lidskou činností zasa-
žena natolik, že po ní nemůžeme chtít, aby si tam, 
kde se nám to zrovna hodí, poradila bez lidského 
přičinění. To by byl ryzí alibizmus.
 -kb-

Krásná příroda Novoměstska zasluhuje ochranu a potřebuje pomoc.

Rok osvobození - oslavy 75. výročí konce války
Město při této příležitosti připravilo ve spolupráci 
s vojenskými historickými spolky, novoměstskými 
školami, kulturními a dalšími institucemi celou 
řadu aktivit.
Již v loňském roce zajistilo obnovu památníku 
u silnice směrem na Zubří významnému novo-
městskému odbojáři Hynku Hájkovi. V lednu 
jsme věnovali jednu z novoměstských ulic obětem 
holocaustu, rodině Bradyových.

V březnu připravují žáci a studenti v ZUŠ Jana 
Štursy výstavu výtvarných prací „Nenecháme 
hvězdy zhasnout“ a můžete se těšit i na besedu 
s Tomanem Brodem, historikem, který přežil ho-
locaust. 8. března si v rámci akce Pamatuj! 2020 
poslechnete u kašny Vratislava z Pernštejna pě-
vecké sbory. 6. dubna nabídneme široké veřejnosti 
odborně komentovanou projekci unikátního au-
tentického němého dokumentu o letcích RAF, 
jehož autorem je plk. MUDr. Zdeněk Vítek, lékař 
a příslušník RAF. Akce se uskuteční v kulturním 
domě. Hlavní oslavy propuknou 18. dubna, kdy 
na Vratislavově náměstí bude v součinnosti s 
Czech Spitfire Clubem, Klubem vojenské histo-
rie KVH 45 a aktivními zálohami instalován velký 

vojenský tábor, a to jak dobové, tak i novodobé 
vojenské techniky. Návštěvníci se mohou těšit na 
historickou vojenskou techniku, výzbroj i výstroj, 
maketu letadla Supermarine Spitfire a snad i na 
současná obrněná vozidla BVP-2, transportér 
PANDUR apod. V Horáckém muzeu připravují 
výstavu k osvobození Novoměstska i panelovou 
výstavu obrazů. Celodenní program bude za-
končen autogramiádou publikace s pracovním 
názvem: „Zahraniční armáda 1939-1945, místo 
narození: politický okres Nové Město na Mo-
ravě". Jejím autorem je PhDr. Jiří Plachý, PhD.
Samotné oslavy pak vyvrcholí v Den vítězství  
8. května pietním aktem na katolickém hřbitově 
a vernisáží panelové výstavy v Horácké galerii vě-
nované obětem holocaustu - rodině Bradyových.  
Na závěr dne si poslechneme koncert v podání 
Žďárského swingového orchestru. Součástí oslav 
bude i projekt Memento 2020, který je zaměřen 
na problematiku holocaustu.

V rámci tohoto projektu obnovuje ZŠ na Vrati-
slavově náměstí ve vestibulu školy pamětní desku 
novoměstským obětem holocaustu.

V jednání je i instalace stolpersteinů, kamenů 

zmizelých, věnovaných památce novoměstských 
židovských rodin, které nacisté doslova vyhladili 
v koncentračních táborech. Na jejich realizaci fi-
nančně přispěl i Nadační fond obětem holocaustu. 
Není možné vyjmenovat všechny připravované 
aktivity najednou, proto vás bude od tohoto čísla 
provázet sled článků zaměřených na konec 2. svě-
tové války a jeho oslavy v našem městě. Na závěr 
dovolte malou výzvu. Pokud má někdo v rodině 
zajímavý příběh z 2. světové války a chce se o něj 
s ostatními podělit, zašlete prosím na e-mail zofie.
radkova@meu.nmnm.cz, tel. 566 598 421. Rádi 
ho budeme publikovat.  Žofie Řádková

Nejbližší akce
8.3. Beseda s Tomanem Brodem
8.3. Pamatuj! 2020
6.4.  Promítání dokumentu o letcích RAF
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Ze života novoměstských spolků
30 let Duhy
Duha je organizace uznaná MŠMT pro ob-
last práce s dětmi a mládeží, nikoli ekologické 
hnutí, se kterým nemá nic společného.
Naše DUHA byla založena již čtyři týdny před 
17. listopadem 1989 u příležitosti celostát-
ního odborného semináře na téma Mládež a 
výchova v přírodě, který se konal v rekreačním 
a vzdělávacím středisku tehdejšího SSM v Seči. 
Na programu tohoto semináře bylo hodno-
cení a další rozvoj zážitkové pedagogiky jako 
výchovného prostředku, proto se ho účastnili 
jak odborníci z pedagogických fakult z celého 
Československa, tak spousta dobrovolných 
pracovníků působících tehdy v Pionýru, u 
Brontosaurů, Tomíků, ale i svazarmovců a 
ochránců přírody. Ti všichni tenkrát dělali s 
dětmi a mládeží dobrodružné pobyty v přírodě 
pod hlavičkou SSM, tedy zážitkovou peda-
gogiku, a hlavně napříště se všichni s těmito 
zájmy chtěli na jednu stranu osamostatnit 
a na druhou stranu spojit. No a tak vznikla 
naše DUHA. K jejím zakladatelům patřil mimo 
jiné i Jan Šimáně Galén, tehdejší šéfredaktor 
časopisu ABC, hlasatel myšlenky „přátelství 
rozrůzněných“. Ve dnech sametové revoluce 
DUHA měla již 4 týdny k dobru, 17.3.1990 pak 
už se stanovami schválenými ministerstvem 
vnitra byla oficiálně ustavena ve Slovanském 
domě v Praze a hned nato začala fungovat na 
plný pecky.
DUHA je postavena na svobodné vůli členů 
i nečlenů, a to bez rozdílu věku, rozhodnout 
se, jakými volnočasovými aktivitami se budou 
zabývat. Základní články DUHY se jmenují 
dužiny, v celé republice jich dnes působí ko-
lem stovky a je v nich registrováno na 4 000 

členů. Jejich činnost 
je různorodá: turis-
tika, táboření, pobyt 
v přírodě, outdo-
orové i poznávací 
aktivity, výtvarné 
činnosti, divadlo, 
lesní školky, des-
kové hry, také však 
mezinárodní výmě-
ny, podpora dobrovolnictví apod.
Název DUHA vycházel nejen z pestrosti barev 
duhy, ale právě z pestrosti názorů a ideálů, 
které existují vedle sebe, vzájemně se tolerují 
a respektují, stejně jako barvy duhy, které také 
mají vlastní symboliku, např. červená je barvou 
překonávání překážek, oranžová znamená 
dobrodružství, žlutá je barvou slunce a ener-
gie, zelená je barvou přírody, modrá barvou 
oblohy, fialová poznání a moudrosti, bílá je pak 
tvořena ze všech barev spektra, dohromady to 
vše představuje duhový most – most do Evropy.
DUHA má také významné postavení v českých 
i mezinárodních organizacích, např. v ČRDM, 
tedy České radě dětí a mládeže, nebo v NFI 
(Mezinárodní Přátelé přírody). Tato organiza-
ce letos slaví už 125 let svého trvání.
Duhové programy jsou zajímavé tím, že na-
bízejí možnosti členům i nečlenům. Aktivita 
„Jít k duhu“ v praxi znamená jít s GPS v ruce do 
přírody, ale i do města. Program „Trochu jinak“ 
zprostředkovává mezinárodní workcampy 
pro mládež, projekt „Tamjdem“ víkendové 
mikroworkcampy v ČR a projekt „Na dlouho 
mimo“ je dlouhodobý dobrovolnický pobyt v 
zahraničí (i pro dospělé).

SVČ DUHA (sdružení pro volný čas) v Novém 
Městě na Moravě je jednou z dužin již od samé-
ho počátku ustavení DUHY jako občanského 
sdružení. Pracuje především s dětmi a mlá-
deží, ale i dospělí zájemci u nás mohou najít 
vyžití. Zaměřujeme se hlavně na výpravy a 
výlety nejen do přírody o víkendech, volných 
dnech a o prázdninách, jedeme i v projektu 
„Jít k duhu“. Stálou naší základnou je TZ v 
Javorku, kam občas vyrážíme jenom na sobotu, 
případně pátek - sobota, neboť místo samé leží 
v samém srdci CHKO Žďárské vrchy, v údolí 
Fryšávky, a je naprosto ideální pro vedení a 
výchovu dětí k ochraně přírody, která je pro 
nás prioritní. Zde také pořádáme letní tábo-
ry. S údržbou či dovybavováním jak samotné 
stavby srubu, tak táborového materiálu nám 
každoročně finančně pomáhá i naše město 
v rámci vyhlášených dotačních titulů, za což 
jsme samozřejmě velmi vděčni a děkujeme.
TZ v Javorku spolu s DUHOU využívá i Klub 
přátel přírody JAVORY coby člen INF, tedy 
Mezinárodních přátel přírody, ale o tom zase 
až příště. 

 Marie Mertlíková

Akce Svazu tělesně 
postižených
Přednáška o procvičování paměti:
18. března 9:00 v KD, zvána je široká 
veřejnost.

Výroční členská schůze:
25. března 14:00 v přísálí KD. Od 13:00 
prezentace / členské příspěvky / peníze 
na zájezd.

 Vladimír Přívara

Klub turistů NMNM
V Novém Městě vzniká iniciativa o znovu-
oživení Klubu turistů. Podaří se vzkřísit 
turisty v Novém Městě na Moravě? Máš-li 
zájem, kontaktuj organizátory telefonicky  
739 374 997.

Akce klubu seniorů
3.3. út Zájezd vlakem do Kutné Hory na 
výstavu Jiřího Trnky.Odjezd – vlak 8:02 ná-
draží,8:05 zastávka. Návrat dle dohody během 
odpoledne.
9.3. po  Beseda o knihách které nás zaujaly. 
Jídelna DPS  15 – 17 hod.
16.3. po  Stolní hry.  Jídelna DPS  15 – 17 hod.
23.3. po  Kavárnička ,cestopisné video. Jídelna 
DPS  15 – 17 hod.
30.3. po Beseda o národních parcích USA 
s manžely  Bělohradskými.
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
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Novoměstsko ve fotografiích: Masopust 2020

Prodej dřeva
Město nabízí k prodeji palivové dříví z měst-
ských lesů v délkách 4 m nebo 2 m v lese na 
odvozním místě. Cena je 300 Kč/m3 vč. DPH. 
Kontakt: zdenek.krejci@ts.nmnm.cz.

„Spolu do života…“
Každý z nás má více či méně jasné představy o 
svém životě.  Má své plány, přání i očekávání, 
jakým směrem se jeho životní cesta bude ubírat. 
Někdy se však stane, že nás život sám zaskočí 
a nečekaně překvapí něčím, s čím jsme zkrátka 
nepočítali. A tak se najednou ocitneme na nezná-
mé cestě, ke které nemáme mapu. Nevíme, kudy 
jít, jak dlouhá a náročná cesta to bude, zda na 
ní nezůstaneme sami a zda ji vůbec zvládneme.
Osobní asistence je služba, jejímž posláním je 
pomáhat všem, kteří se z důvodu zdravotních 
obtíží svých či blízkých ocitli na cestě, kterou 
sami, bez pomoci ostatních, nemohou zvládnout.
Portimo, o.p.s. poskytuje osobní asistenci takřka 
20 let.  Do loňského roku byla služba určena vý-
hradně dospělým a seniorům, kteří si i přes své 
zdravotní obtíže přáli zůstat ve svém domácím 
prostředí. 
V roce 2019 se díky Nadačnímu fondu Avast po-
dařilo službu rozšířit o cílovou skupinu dětí od tří  
let věku. Cílem projektu s názvem „Spolu do živo-
ta“, zaměřeného na rozvoj služby Osobní asisten-
ce a dobrovolnictví, bylo rozšířit nabídku služeb 
pro rodiny s dětmi s handicapem, poskytnout ná-
vaznou podporu bývalým uživatelům rané péče a 
umožnit potřebný odpočinek pečujícím rodinám.

V roce 2019 jsme zajistili podporu osmi uživatel-
ským rodinám, což je dvojnásobný počet oproti 
plánovanému.
Osobní asistentky poskytovaly rodinám podpo-
ru v jejich domácím prostředí, dětem pomáhaly 
v oblasti sebeobsluhy, s osobní hygienou, jídlem 
a pitím, doprovázely je k lékařům, do školy či 
při zájmových aktivitách. Asistentky také prošly 
odborným vzděláním na podporu psychomoto-
rického rozvoje dítěte. 
Podpořený projekt „Spolu do života“ končí.  Naší 
snahou však je na něj v nejbližší době navázat. 
Usilujeme o rozšíření současné kapacity služby, 
abychom podporu zpřístupnili většímu počtu 
uživatelů, tedy i rodinám s dětmi s handicapem.  
Nelehkou cestu za naše uživatele nemůžeme ab-
solvovat, její směr si určují sami. Můžeme jim 
však cestu usnadnit, doprovodit je a poskytnout 
jim oporu ve chvíli, kdy jim dojdou síly.

Kulturní dům provoněly brambory
Pohodové odpoledne plné báječných bram-
borových chutí měli lidé možnost vychutnat 
si poslední lednovou neděli během akce „Va-
říme napříč generacemi“. Ta se uskutečnila 
v novoměstském kulturním domě. Tato akce 
se uskutečnila v rámci projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) CZ.02.3
.68/0.0/0.0/17_047/0009720.  
 Kateřina Kondýsková
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Světový pohár v běžeckém lyžování 
V termínu 18. – 19. ledna přivítala Vysočina Are-
na po čtyřech letech Světový pohár v běžeckém 
lyžování. Zároveň šlo o 82. ročník Zlaté lyže a na 
programu byly k vidění distanční závody volnou 
technikou s intervalovým startem a top přehlídku 
uzavřely stíhací závody v klasice. Ženské i mužské 
závody měly vždy shodné vítěze. Ženám kralova-
la Therese Johaugová, mužům pak Alexander 
Bolšunov. Ale neztratili se ani Češi. V sobotním 
ženském závodě na 10 km volnou technikou zazá-
řila především Kateřina Razýmová, která doběhla 
na 10. místě. V nedělním bloku závodu se opět 
zaskvěla Razýmová, jež si polepšila o dvě příčky 
a finišovala na 8. místě. Nejlepší výkon z českých 
reprezentantů si v neděli připsal Petr Knop, kte-
rý v závodě na 15 km doběhl na celkovém 38. 
místě. Všechny týmy, včetně toho českého, si na 

závodech v Novém Městě pochvalovaly nejen 
skvěle připravené tratě, ale především pak pod-
poru diváků. Nynější krále a královny bílé stopy 
hnalo dopředu 10 tisíc fanoušků. -mah- 

Skvělý úspěch novoměstského atleta
O víkendu se v Ostravě konalo halové MČR doros-
tu a juniorů. Matouš Budig se nezalekl favoritů 
a v rozběhu na 60 m zaostal jen setinu za svým 
letošním osobákem 7,03 a ukázal, že je dobře 
připraven. 
Ve finále, pod tíhou okamžiku, předvedl nejpo-
malejší start ze startovního pole a poté musel 
nahánět své soupeře. Druhou část rozjel neví-
daným způsobem a soupeři jakoby stáli na místě. 
Předháněl se v cíli s favorizovaným Raškou, který 
je již v hledáčku pro reprezentační juniorskou 
štafetu. Po doběhu se dlouho čekalo na rozluštění 
cílové fotografie. Ta rozhodla o šest tisícin ve 
prospěch našeho atleta a mohli jsme se radovat 
ze zlaté medaile, na této trati první v historii na-
šeho oddílu. Poprvé se také dostal pod magickou 
hranici sedmi sekund. Výsledný čas 6,98 se řadí 
do deseti nejlepších v historii ČR! Je vidět, že 
pokud by vyšel start, mohl atakovat hranici 6,90.
Druhý den se ještě postavil na trať 200 m, kde 
postupoval vždy jen první z rozběhů. V rozběhu 
zaběhl výborný čas 22,27 a s jistotou šel do finále, 
kde se mu podařila dobrá startovní reakce a do 
druhé zatáčky se pohyboval ve čtvrté dráze na 
prvním místě. Avšak nemožnost trénovat takto 

specifické halové zatáčky způsobila, že na výbě-
hu do cílové rovinky už skoro ztrácel medailové 
pozice. Matouš však umí rovinky, a i když nad 
ním v šesté dráze sbíhal z vyššího kopečku On-
dráček, každým metrem ho dotahoval, aby v cíli 
urval stříbrnou medaili. Doběhli ve stejný čas a 
rozhodly dvě tisíciny pro Matouše. Výkon 22,15 
je opět vylepšení jeho maxima. Hned se dostal 
do užšího výběru reprezentace a prý by měl i s 
trenérem dostat pozvánku na dubnové přípravné 
soustředění k letní sezoně.
Příští týden se ve stejné hale odehrává MČR 
dospělých a jeho časy ho opravňují ke startu, tak 
uvidíme. Strhující běhy i pohodový rozhovor po 
překvapivém vítězství na šedesátce bylo možné 
sledovat online na facebookovém streamu at-
letiky.
Na stejném mistrovství se ukázal také student 
Adam Jirků, který jako nejmladší ze startovního 
pole dorostenců startoval na 3km trati. Na za-
čátku trošku doplatil na lokty soupeřů, a proto 
musel po prvním kilometru útočit ze čtrnáctého 
místa. Soupeře doháněl jednoho po druhém a 
v konečném zúčtování z toho bylo krásné osmé 
místo. Je s podivem, že bez atletické haly a 

možnosti trénovat v zimním období v tretrách, 
jsme schopni konkurovat oddílům, které kvůli 
tomuto mistrovství odjíždí na týdenní přípravy, 
aby vychytávaly detaily. O to více se těšíme na 
letní sezonu, kde se tyto rozdíly neprojevují. Dě-
kujeme za dva cenné kovy.  
 Petr Hubáček

Gymnaziální laťka 
V den vydání pololetního vysvědčení se na 
novoměstském gymnázium uskutečnila soutěž 
ve skoku vysokém. Tradiční klání nabídlo na-
pínavou podívanou, kterou zpestřily netradiční 
disciplíny. Navíc proti sobě soupeřila družstva 
chlapců a dívek. Ve skákané na LIFE míčích a 
házení frisbee byli úspěšnější chlapci, ve cvičení s 
obručí pak dominovala děvčata. V hlavní soutěži 

dne zvítězili Eliška Peňázová a Martin Kučera v 
kategorii nejlepší primánka a primán, Denisa 
Dvořáčková a Pavel Tuček v kategorii skokanka a 
skokan roku nižšího gymnázia a Anna Šanderová 
a Matyáš Ammer v kategorii skokanka a skokan 
roku vyššího gymnázia.  
 -mah-

Florbalové okénko
Mužský florbalový oddíl ztratil důležité body 
v zápase s Přibyslaví, které podlehl 8:5. Flor-
balisté nejenže nastoupili v oslabené sestavě, 
na které se podepsalo pracovní vytížení a 
nemoci, ale také dojeli na slabou produk-
tivitu. V dalším utkání však zabrali a porazili 
tým Salamandra jednogólovým rozdílem 6:5. 
Na čelo tabulky ztrácí novoměstští florba-
listé pouze 1 bod, v těsném závěsu je však 
tým Hippos Žďár, který má navíc dva zápa-
sy k dobru. Kdo chce, může podpořit novo-
městské mladší žáky a dorostence v bojích o 
důležité body. Svůj domácí turnaj odehrají 
v neděli 1. března v bystřické hale.
  -tom-, -mah-
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Zimní olympiáda dětí a mládeže ve výsledcích 
V termínu 19. – 24. ledna hostil Karlovarský kraj 
IX. zimní olympiádu dětí a mládeže. Do bojů o 
medaile zasáhla také necelá stovka sportovců 
z Kraje Vysočina, přičemž lyžaři a biatlonisté 
byli z novoměstské líhně a rozhodně se neztra-
tili. Hned dvě bronzové medaile vybojoval lyžař 
Roman Janeček. Ukázal se jako velký univerzál, 
protože zabodoval jak v klasickém závodě, tak 
i v závodě volnou technikou. Lucii Crhákové v 
závodě volnou technikou bronzová medaile jen 
těsně unikla ve finiši, kdy zaostala o pouhou půl 
vteřinu za bronzem a jedinou vteřinu za stříbrnou 

medailí. V biatlonovém poli se nejvíce dařilo Ka-
teřině Holkové, která si ve sprintu doběhla pro 
stříbrnou medaili. Ve stejné disciplíně připadly 
bronzové medaile Marku Ambrožovi a Vladimíru 
Kocmánkovi. Sportovní výprava Kraje Vysočina 
si z Karlovarského kraje přivezla domů dohro-
mady osmnáct medailí: šest zlatých, sedm stří-
brných a pět bronzových. Dařilo se především 
skikrosařům, kteří získali dvě zlata a po jednom 
stříbru a bronzu. V celkovém hodnocení patřilo 
našemu kraji 8. místo.    

  -mah-

Vrchovina posiluje kádr 
Management SFK Vrchovina začíná zale-
povat díry po podzimním oslabení kádru. 
Zadní řady týmu vyztuží nová posila, kterou 
je Lukáš Hekerle. Šikovný a hbitý bek při-
chází ze Staré Říše, kde patřil mezi opory 
divizního týmu. Jde přitom o odchovance FC 
Vysočina, jenž podědil fotbalové geny. Jeho 
otcem je někdejší jihlavská opora Vladimír 
Hekerle. V novoměstském dresu by měl na-
stoupit na post pravého obránce. Jedná se tak 
o náhradu za Kamila Skalníka, který přerušil 
kariéru.  -mah-

Nové Město chce pořádat 
další MS v biatlonu 

Šéf českého biatlonu Jiří Hamza v uplynulých 
dnech potvrdil, o čem se dlouho šuškalo. Nové 
Město na Moravě bude kandidovat na pořá-
dání MS v biatlonu v roce 2024. „V létě bude-
me kandidovat na mistrovství světa 2024 a 
máme reálnou šanci to mistrovství získat. Už 
připravujeme rekonstrukci Vysočina Areny 
tak, aby odpovídala třetí a čtvrté dekádě 21. 
století, protože vývoj jde strašně rychle dopře-
du,“ přiblížil pro Českou televizi Jiří Hamza. 
Kongres, na kterém budou zvoleni pořadatelé 
vrcholného podniku v letech 2024 a 2025, se 
uskuteční v září letošního roku v Praze. Že 
chuť po biatlonu nevyprchá, svědčí i divácký 
zájem o blížící se závody SP, kdy budou tribuny 
opět plné natěšených diváků.  -mah-

MČR dospělých a dorostu v běhu na lyžích
Dva týdny po světové špičce poměřili ve Vysočina 
Areně své síly zástupci českých lyžařských klubů. 
Na přelomu ledna a února se tu konalo MČR 
dospělých a dorostu v běhu na lyžích. Závodní 
dění odstartovaly boje ve sprintu klasickou tech-
nikou, ve kterých získali tituly mistrů republiky 
Petra Hynčicová a Michal Novák. Oba hájí barvy 
Dukly Liberec. Z novoměstských závodníků se 
nejvíce dařilo v kategorii starších dorostenek Ivě 
Vránové, která vybojovala bronz. Petr Michut ob-
sadil 8. příčku v kategorii mladších dorostenců, 
když mu jen těsně unikl postup do finále.   Mi-
strovství dále pokračovalo závody volnou tech-
nikou. Mezi muži dosáhl ve druhém závodě na ví-
tězství bezkonkurenční Michal Novák, v ženském 
poli se nejvíce dařilo Kateřině Razýmové. V 
kategorii mladších dorostenek nejlépe hájila 
novoměstské barvy Zuzana Doležalová, která 

vybojovala bronz. Domácí šampionát pak uzavře-
ly závody klasickým stylem s hromadným star-
tem. V mužském poli si pro titul doběhl Miroslav 
Rypl, který jen potvrdil dominanci závodníků 
týmu Dukla Liberec, v ženách si další vítězství 
nenechala vzít Kateřina Razýmová. Nejlepším 
nedělním výsledkem pro novoměstské barvy bylo 
třetí místo Ivy Vránové.  Tomáš Haisl, -mah-

Fotbalisté v přípravě vítězí 
V plném proudu je zimní příprava novoměst-
ských fotbalistů na jarní část Moravskoslezské 
fotbalové ligy. V polovině února již stihli odehrát 
čtyři přípravné zápasy. První utkání, ve kterém 
pilovali formu, sehráli s tradičním soupeřem, a 
to rezervou FCV Jihlava. Díky drtivému nástu-
pu nakonec svého soka přestříleli 5:3. „Zápas 
splnil svůj účel a my jsme zkoušeli některé možné 
hráče pro jarní část sezony,“ zhodnotil výkon 
trenér SFK Vrchovina Richard Zeman. Druhé 
měření sil proti týmu FC Hlinsko opět přineslo 
přestřelku a další výhru našich fotbalistů pomě-
rem 4:3. Hattrickem se blýskl Michal Skalník. Ve 
třetím utkání přišla studená sprcha a porážka 3:0 
od druholigových fotbalistů SK Líšeň. Chuť si 
Vrchovina spravila v dalším zápase proti rezervě 
Pardubic, kterou novoměstští fotbalisté přejeli 
jednoznačným výsledkem 4:1.  První soutěžní 
utkání je naplánováno na 15. března, kdy naše je-
denáctka vyběhne na hřiště ostravského Baníku. 

Domácím fanouškům se poprvé představí o týden 
později v zápase proti rezervě prvoligového Zlína. 
Březnovou porci utkání uzavře 29. března výjezd 
do Dolního Benešova.  -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 22.1. Jakub Pruknar
 23.1. Vít Filipi
 23.1. Pavel Filip
 25.1. Tereza Hoferová
 28.1. Matyáš Havel
 1.2. Anežka Trávníková
jubilanti
 1.3. Miloš Sáblík 90 let 
 2.3. Josef Kunc 75 let 
 4.3. Danuše Havlová 80 let 
 5.3. Jiří Špaček 80 let 
 12.3. Marie Janů 91 let 
 12.3. František Kučera 86 let 
 19.3. Josef Konvalinka 75 let 
 22.3. Jiří Řezáč 75 let 
 27.3. Marie Jaitnerová 86 let 
 31.3. Emil Kovář 93 let 
úmrtí
 19.1. Jaroslav Zelený (Rokytno, 1939)
 22.1. Karel Voneš (Radkov, 1949)
 23.1. Josef Brychta (NMNM, 1926)
 31.1. Mgr. Helena Německá (NMNM, 1937)
 1.2. Vlastimil Krejčí (NMNM, 1932)
 2.2. Jaroslav Belatka (NMNM, 1926)

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Martin Šmíd – Moje quintessence (do 15. 3.)
Výstava prezentuje dílo poličského rodáka, kte-
rý své zkušenosti s prací se sklem nyní úročí ve 
svých prostorových obrazech, které jsou na po-
mezí mezi malbou a reliéfem. 
Photographia Natura 2019 (do 29. 3.)
Vernisáž výstavy Solitéry - Paměť krajiny, výběr 
fotografií z XVI. ročníku tradiční fotografické 
soutěže, kterou každoročně pořádá Muzeum 
Vysočiny v Jihlavě.
Výtvarná Vysočina (do 26. 4.)
Vernisáž výstavy Výtvarná Vysočina, která 
představí výběr z aktuální tvorby členů Spolku 
výtvarných umělců Vysočiny (SVUV) a Klubu 
výtvarných umělců Horácka (KVUH).
AKCE:
celoročně
Malujeme sklem na hrnky
Víte, že sklem se dá i malovat? Objednejte se na 
dílnu a originálně si pomalujte svůj hrnek. Dílna 
probíhá vždy od 3 osob, malování zvládnou děti 
od 5 let. Bližší informace a rezervace přes Ateliér 
HG na webových stránkách HG nebo na e-mailu 
kulkova@horackagalerie.cz.
Cena 150 Kč / hrnek.
úterý 17. března 14:00 a 16:30 
Velikonoční motiv – šití z pruhů
Patchworkový kurz pro začátečníky, délka trvání 
2,5 hodiny, kapacita omezena. Bližší informace 
a rezervace najdete na webu HG nebo e-mailu 
kulkova@horackagalerie.cz.
pátek 20. března 18:00
Přátelské setkání u vína s vinařem Stanislavem Mádlem
Horácká galerie a Vinařství Mádl vás zve na 
degustaci s výkladem 12 vzorků moravských 
vín z oblasti Velkých Bílovic. V rámci degustace 
budete moci zhlédnout prodejní výstavu obrazů 
známých krajinářů Vysočiny, která potrvá do 
19. dubna 2020. Vstupné 200 Kč, předprodej 
vstupenek na pokladně HG, kapacita omezena.
neděle 22. března 15:00
Koncert mladých talentů
Vystoupí absolventi ZUŠ Jana Štursy, kteří v 
současnosti studují profesionální hudební ško-
ly. Těšit se můžete na výkony Simony Mojžíšové 
(akordeon), Magdalény Trödlerové (klavír), Hany 
Kuželové (zpěv a viola), Šárky Blechové (housle), 
Marka Peňáze (klavír) a Ondřeje Horňase (var-
hany). Vstupné dobrovolné.
pátek 27. března 19:30 
ARTkino HG: Parazit (2019) + komentář Miloše Zablou-
dila
Jižní Korea, drama, 132 min., české titulky, pří-
stupný od 15 let, vstupné 80 Kč
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje 
chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která 
se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti 
byznysmena Parka. Co se může stát, když se 
setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo 

Stomatologická pohotovost

Oznámení

Oznamujeme, že MUDr. Helena Koutná přebrala 
od 1.1.2020 péči o pacienty ordinace praktické-
ho lékaře pro děti a dorost MUDr. Evy Mátlové. 
Provoz je zachován ve stávajících prostorách 
na ulici Masarykova. Přijímáme nové pacienty.

Významná výročí

mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i 
satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký 
zážitek. Parazit byl oceněn Zlatou palmou i 
Oscarem, a podle mnohých ohlasů se tak stal 
nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od 
dob Pulp Fiction.
PŘIPRAVUJEME:
19. 4. Loutnová hudba v proměnách staletí
Pro bližší informace sledujte webové stránky a 
Facebook Horácké galerie.

Mateřské centrum Lístek

2.3.1935 zemřel v NMnM Josef Sadílek, stavitel, sta-
rosta, 85. výročí úmrtí (narodil se  1.3.1844  v 
NMnM)
7.3.1910 narodil se v NMnM Josef Veselka, sbormis-
tr, profesor JAMU, 110. výročí narození (zemřel 
22.10.1992 v Praze)
10. 3.1930 zemřel v NMnM Josef Dobeš, senior Českob-
ratrské církve evangelické, v NMnM působil jako 
farář v letech 1878-1929, 90. výročí úmrtí (narodil 
se 2.8.1852 ve Stříteži u Valašského Meziříčí)

1.3.2020 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
7.3.2020 MUDr. Tomáš Kreisler
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou, 724 388 249
8.3.2020 MUDr. Kreislerová Zdeňka
Bezručova 23, Žďár nad Sázavou, 724 388 289
14.3.2020 MDDr. Simon Jiří
Studentská 1694/7, Žďár nad Sáz., 603 298 447
15.3.2020 BLADENT s.r.o.  
Štursova 111, Nové Město na Mor., 566 616 904
21.3.2020 Zubní péče MUDr. Konečný 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
22.3.2020 Zubní péče MUDr. Konečný 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
28.3.2020 Zubní péče MUDr. Konečný 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
29.3.2020 Zubní péče MUDr. Konečný 
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060

Pondělky 2., 16., 23., 30. otevřené herny s volným 
programem od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky s různorodým programem od 9:30, vstupné 
50 Kč
3.3., 24.3., 31.3. Hrajeme si
17.3. Keramika
Více informací Zora Janebová, tel. 606 056 225, 
e-mail ddm.asistent@nmnm.cz.

Bazárek hraček 
a dětského oblečení

sobota 28. března 9:00 - 12:00 
předsálí kulturního domu

Velikonoční výprava 
aneb 

Po stopách divokého kohouta

čtvrtek 9. dubna 7:30 - 16:00
pro děti od 7 do 12 let 

Bližší informace na ddm.nmnm.cz. 
Přihlášky do 25. března.

K Club

8. března
M*D*Ž
Milé dámy, ke kávě pro Vás 
máme překvapení!
19. března 20:30
LiStOVáNí - Jak se stát diktátorem
Pro dospělé, vstupné 100 Kč v předprodeji,
120 Kč na místě.
21. března
První jarní den s novou sezonní nabídkou
Příjďte ochutnat nové pochoutky.
21. března 20:00
Koncert a autorské čtení - Šamanovo zboží & Panop-
tikum
Vstupné dobrovolné.
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Minibazar

Vzpomínky

Skauti z NMNM shání starší gaučové matrace o 
rozměrech cca 80 x 65 cm, molitanové s potahem. 
Na odvozu se domluvíme. Tel.: 721 537 236
Koupím byt 3+1 v lokalitě Nad Městem i jinde v 
NMNM, nabízím výměnou za RD v NMNM + do-
platek. Tel.: 732 701 611
Koupím vyřazený kotel DAKON MT 10. 
Tel.: 732 666 318
Koupím RD nebo byt 3+1 v NMNM. 
Tel.: 775 669 224
Vyměním garsonku s lodžií v OV, v 5. NP, v ZR u 
Biskupského gymnázia, k bytu dále náleží  místnost 
s 2 okny a elektřinou (letní byt, dílna, sklad), za něco 
podobného v NMNM, též OV, případně městský byt. 
Tel.: 605 042 214
Prodám ptačí krmítka a budky různých tvarů a ve-

likostí dle dohody. Tel.: 732 718 311
Prodám novou, nepoužitou masážní vaničku k vodní 
masáži nohou. Tel.: 605 382 093
Prodám sbírku pásků ke kalhotám, šatům, sukním 
po 20 Kč. Obvod pasu do 80 cm. Tel.: 566 615 236
Prodám kožešinovou čepici, obvod hlavy 57 cm a 
límec. Obojí stříbrná liška. Cena 500 Kč. 
Tel.: 566 615 236
Prodám učebnice němčiny a slovníky. Cena do-
hodou. Tel.: 566 615 236
Prodám pěkný černý kožený kabát. Dámský i pánský, 
vel. XL-XXL. Cena 1000 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám kožené kabelky, umělé kabelky, batůžky po 
50 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám kožené kabáty dámské vel. XL-XXL za 
100 Kč, bundy vel. XL-XXL za 100 Kč, pánskou bun-

du vel. 50 za 100 Kč, koženou pánskou vestu vel. XL 
za 50 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám vibrační přístroj Vibro Shaper na procvičení 
celého těla. Původní cena 9 990 Kč. Prodám za 
4 000 Kč. Tel.: 566 615 236
Pronajmu nebytové prostory k podnikání (ordinace, 
kancelář), cca 58 m², ul. Žďárská NMNM. 
Tel.: 602 946 180, 777 131 534 
Prodám dětskou postýlku o vnějších rozměrech 
97 x 61cm, vyráběná na zakázku z masivu, dole má 
prostorný šuplík na ukládání všemožných kojeneckých 
potřeb. Celková výška postýlky je 102 cm, bez koleček 
(ta jdou odmontovat) má 97 cm. Používaná, ale stále 
v dobrém stavu. Pořizovací cena 2500 Kč, prodám za 
1199 Kč. Zdarma přidám matraci. Foto mohu poslat 
na e-mail. Tel.: 725 944 590

Dne 13. února uplynulo 
šest let od úmrtí pana 
Františka Jaitnera. Všich-
ni, kdo jste ho znali a měli 
rádi, věnujte mu prosím 
s námi společnou tichou 
vzpomínku. Rodina

Dobrý den nikdy nezemře. 
V srdcích těch, kteří jej měli 
rádi, žije dál.
Dne 8. března vzpomene-
me 10. smutné výročí, kdy 
nás navždy opustil pan 
Jaroslav Kostecký z Mar-
šovic. S láskou a úctou 
vzpomínají synové.

Vzpomínky

Hledáme zájemce o historický šerm 
a reenactment raného středověku 

a doby vikingské. Tel.: 727 950 242

Blahopřání

Dne 1. března uply-
ne 90 let od narození 
našeho tatínka, dě-
dečka a pradědečka 
pana Miloše Sáblíka 
ze Slavkovic. K život-
nímu jubileu srdečně 
gratulujeme a přejeme 
pevné zdraví a stálou 

chuť do života. Synové Miloš a Petr s rodinami
Odešla... Jediná na světě, 
jež nikdy nezradí. 
Na ni zůstane nejhezčí 
vzpomínka. To byla nej-
dražší, to byla maminka.
Dne 28. března uplynou 
tři roky, kdy nás navždy 
opustila paní Marie Štejdí-
řová, naše drahá maminka, 

babička a prababička. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou.

Kdo žije v myslích svých 
drahých, neumřel, jenom 
je daleko. Mrtev je ten, kdo 
byl zapomenut.
Dne 31. března uplynou tři 
roky ode dne, kdy naposle-
dy dotlouklo srdíčko naše-
ho milovaného manžela, 
tatínka, dědečka a pradě-

dečka pana Josefa Novotného. Čas slzy v našich 
očích osušil, bolest v našich srdcích však nikdy 
neuhasne. S láskou a úctou vzpomíná milující 
rodina.

Tak jak z tvých očí zářila 
láska a dobrota, tak nám 
budeš chybět do konce 
života. Dne 14. února uply-
nulo smutné první výročí 
od úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky  paní 
Zdenky Benové. Kdo jste ji 

znal, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná rodina. 

Loučení žádné, nezbyl 
Ti čas, jen velkou bo-
lest zanechal jsi v nás. 
Vzpomínky na Tebe v 
srdcích si zachovají, kdo 
rádi Tě měli, tak jako 
my, stále vzpomínají. 
Dne 3. března uplynuly 
dva roky, kdy nás navždy 

opustil můj milovaný manžel, tatínek, dědeček a 
pradědeček pan Slavomír Mokrý. S láskou vzpo-
míná celá rodina.

Poděkování

Klub seniorů v  Novém Městě na Moravě by 
chtěl tímto způsobem poděkovat paní Heleně 
Žákové nejen jménem výboru, ale i všech členů, 
kteří s ní měli možnost mnoho let spolupracovat. 
Paní Helena Žáková se zapojila do práce v Klubu 
v roce 1993. Od roku 1994 pracovala ve výbo-
ru a od roku 2004 v něm přijala funkci kroni-
kářky, kterou dělala velmi zodpovědně. Během 
mnoha let práce v Klubu se samozřejmě podíle-
la na organizaci mnoha akcí, sama přicházela 
se zajímavými náměty a především byla vždy 
ochotna přiložit ruku k dílu. V letošním roce se 
rozhodla ukončit své působení ve výboru Klubu 
seniorů a užívat si akce pouze jako řadový člen. 
Je obdivuhodné, že dokázala aktivně pracovat 
do svých 81 let. Za její práci pro seniory jí patří 
obrovský dík. Milá Helenko, přejeme Ti hodně 
zdraví a vitality a především se s Tebou chceme 
ještě mnoho let setkávat na akcích našeho Klubu.
 Za výbor J. Hnízdilová, L. Topinková

Uzávěrka dubnového 

čísla je 15. března 2020.

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Komerční a firemní inzerce: 
novomestskoinzerce@seznam.cz
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Norbi Kovács, Pavel Fischer, Olin Nejezchleba
Skvělí muzikanti, skvělý koncert 
25. března od 19:00 v Podpalubí 
ZUŠ.
Fenomenální kytarista, doprovázející např. Ivana 
Hlase či Radůzu, se tentokrát představí v hlavní 
roli společně s výtečným violoncellistou Jaro-
slavem Olinem Nejezchlebou (Marsyas, Etc…, 
Blues Session, Ivan Hlas) a vynikajícím hous-
listou Pavlem Fischerem (Škampovo kvarteto, 
Iva Bittová, Bardolino, Camael).vVstupné 200 
Kč v předprodeji v IC Nové Město na Moravě, 
250 Kč na místě.  -kb-

Novinky z Městské knihovny
Sestry Machatovy, sportovní legendy, se představí 
s novoměstskými gymnastkami.

Unikátní setkání napříč časem nabídne be-
seda s Hanou Bubníkovou a Jiřinou Langovou, 
které se ve světě sportu proslavily jako sestry 
Machatovy. Reprezentovaly Československo na 
třech mistrovstvích světa, kde Hana Bubníková 
získala dvě medaile. Čtvrt století se věnovaly 
také baletu. Ve čtvrtek 19. března v 17:00 se v 
kulturním domě uskuteční beseda spojená se 
čtením z knihy o jejich sportovní a baletní ka-
riéře „Sestry Machatovy – neobyčejný příběh 
slavných dvojčat“, kterou napsala Věra Staňková. 
Vyprávění a čtení z knihy doplní také moderní 
gymnastky z oddílu MG při ŠSK Leandra Čecha. 
Přijďte zhlédnout proměny krásného sportu na 
archivních záznamech i naživo, zjistit, jak se v 
plném zdraví dožít osmdesátky, a pobavit se nad 
historkami z minulého století.  MK

Březen je měsícem čtenářů
V březnu jsme pro vás připravili následující 
akce: 
Prodej vyřazených knih - chodba MK 
Výstava - Výtvarné výpravy za poznáním 
(1.ZŠ)
Výstava - Jan Amos Komenský
Jarní dílnička - čítárna 
9. března Deskohraní 
12. března Přírodní jarní věnce - tvůrčí dílna
18. března Den otevřených dveří - nováčci 
registrace zdarma 
19. března Sestry Machatovy
27. března Noc s Andersenem

Těšíme se na vás v Městské knihovně.

Buchty a loutky
Buchty a loutky zahrají pro dospělé. Třetí inscenaci 
čtyřdílného cyklu, inspirovaného americkými kva-
litními filmy, uvedou na pódiu kulturního domu 1. 
března od 20:00. 
Film ze sedmdesátých let minulého století o 
rozzlobené rybě, která loví nevinné plavce v nej-
menovaném letovisku, dokud je snad všechny 
nepožere, viděl ve své době možná každý. Steven 
Spielberg je zárukou poctivé filmařiny a jemného 
nadhledu. Buchty a loutky jsou zase zárukou po-
ctivé loutkařiny a někdy i nejemného nadhledu. 
A právě tento nadhled je klíčem k Čelistem Re-
loaded. A to je důvod k tomu, aby tuto inscenaci 
viděl ve své době možná každý.
Dětem je věnováno představení Norská po-
hádka, a to 1. března v 16:00.  Norská pohádka 

je příběh o princi zakletém v medvěda a dlouhé 
cestě k jeho vysvobození. Na motivy norské lidové 
pohádky „Na východ od slunce, na západ od mě-
síce", kterou v polovině 19. století zaznamenali 
Peter Christen Asbjørnsen a Jørgen Moe. Neštěstí 
ani štěstí není trvalé… Představení získalo oceně-
ní na festivalu „Mateřinka 2017“ za originální 
zpracování scénáře.

Buchty a loutky mají za sebou 60 divadelních 
premiér pro dospělé i děti, loutkové a animované 
filmy a klipy, mnoho jednorázových projektů v 
oblasti netradičního divadla, hudby, výtvarného 
umění a filmu. Svým neobvyklým způsobem tvor-
by vytvářejí unikátní divadelní poetiku. 

 -kb-
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Expediční kamera opět po roce v kulturním domě
I letos nás organizátoři filmového festivalu zvou na 
dobrodružné výpravy do všech koutů naší planety. 
Ty můžete samozřejmě absolvovat v pohodlných 
sedadlech kulturního domu. Letos startujeme  
14. března v 17:00.

Expediční kamera je filmový festival, který již od 
roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatel-
ské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí 
produkce. Výpravy do nitra džungle i pouště, 
neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oce-
ány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, 
návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých 
kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové 
hvězdy, neznámé, přesto však úžasné cestova-
tele, to vše máte možnost zažít během festivalu. 
Promítání můžete navštívit na dvoustovce míst 
v České republice i na Slovensku. Přijďte nasát 
atmosféru dálek, obdivovat pozoruhodné výkony 
a načerpat inspiraci ke svým cestám. Předprodej 
vstupenek v informačním centru nebo on-line 
SMSticket.cz 100 Kč, na místě 120 Kč.

 -kb-

Co plánuje muzeum v letošním roce
V muzeu probíhá do konce března výstava foto-
grafií Jiřího Michlíčka z jeho pěších cest Evropou. 
Jaro bude v muzeu patřit přírodě – k letošnímu 
50letému výročí CHKO Žďárské vrchy připravu-
jeme putovní výstavu Ptáci v životní velikosti, 
zápůjčku vycpaných opeřenců, kteří jsou typičtí 
pro náš region, a výstavu fotografií místních 
přírodních krás ve vestibulu muzea. V květnu 
vystavíme fotografie z osvobozování našeho 
města v roce 1945. 

V plánu máme také zpřístupnit novou expo-
zici lidové architektury na půdě muzea, těšit se 
můžete hlavně na obří model roubenky. Na půdě 

bude od května až do září také oblíbená výstava 
výtvarníků ze ZUŠ, tentokrát na téma „řemesla”. 
V létě se přijďte pobavit na interaktivní výstavu 
hybohledů (dřevěná pohyblivá divadýlka poháně-
ná klikou) výtvarníka Pavla Macka. Na podzim 
se představí překrásné tradiční horácké výšivky z 
našich sbírek v konfrontaci s vyšívanými obrazy 
výtvarnic Petry Cisárové a Aleny Zástěrové. A 
na Vánoce si nenechte ujít unikátní betlémy z 
třebíčského muzea. Samozřejmostí jsou tradiční 
akce – velikonoční a vánoční jarmark, Muzejní 
noc nebo zájezd na Den památek. 

 A. Hradilová

Vzhůru dolů
Veselohra, po které vás bude ještě dlouho bolet 
bránice. Čtvrtek 26. března od 19:00.
Co se stane, když se slavná francouzská herečka 
českého původu rozhodne hledat téma a velkou 
roli pro svůj comeback na filmové plátno? Po-
může jí její sestra žijící ve skromné chaloupce 
na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka, 
nebo její producent (a milenec), kteří s ní na 
samotu v lesích přijíždějí? Vstupné od 200 Kč.
 -kb-

Vítání jara s Krausberry
Barevný večírek plný energie a skvělé muziky. Pojď-
me společně dát vale zimě 28. března od 19:00 ve 
velkém sále kulturního domu.
Největší hvězdou budiž pětatřicetiletá pražská 
bluesrocková stálice kolem jedinečného křiklou-
na Martina Krause s hity jako Do nebe, Šiksa a 
Gádžo, Můstek nebo Vlakem na Kolín, vzešlá z 
legendární hanspaulské hospody Houtyš. Jestli 
by ještě někdo někdy měl předskakovat Rol-
ling Stones, tak jsou to právě KRAUSBERRY. 
Téměř stejně staří praotcové ska SCHODIŠTĚ, 
dříve Nahoru po schodišti dolů band, dnes na-
zývají svůj styl s nadsázkou schlager-bigbít a s 
léty mají blíž třeba právě ke Krausberry. Martin 
Doktor Krajíček je další originální a neopakova-
telný frontman. Schodiště nestačí slyšet, to se musí 
vidět.  Navíc nová deska Kupředu (vyšla 1.1.2020) 
zatím sklízí ovoce v podobě ovací. Povedla se, 
je nejsvižnější a nejsyrovější v dějinách kapely! 
Dnes pětadvacetiletý folk-rockový  HRO-
MOSVOD založil Ondřej Fencl na základní škole 
a dodnes je jeho srdcem, tahounem, tvůrcem a 
frontmanem. Současná sestava je nabitá špičkový-
mi muzikanty, kteří zahrají písničky. Už ne moc 
folkové, už se hnulo kormidlem do jiných vod. Je 
to silné, svižné, někdy teskné, ale neufňukané. 
A hlavně zhusta nové, protože zjara vychází po 
pěti letech páté studiové album Na kraji nebe. 
JEŠTĚ VÁHÁTE?  -kb-
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Zmizelé Nové Město
Z dobré myšlenky skvělá tradice
Je dobře známo, že novoměstští pořadatelé zá-
vodů berou svou práci jako životní poslání a 
obětují jí velké množství času. Jsou si také dobře 
vědomi, jak důležitá je výchova mladé generace. 
Není tedy náhodou, že těsně po válce vznikl ná-
pad uspořádat závody pro všechny novoměstské 
děti, které se přihlásily. Každý účastník dostal 
párek, rohlík a čaj. V době přídělového hospo-
dářství byl párek velkou pochoutkou, a tedy i 
velkým lákadlem.

Registrace závodníků byla ve škole na náměs-
tí. Byla jsme zařazena do družstva předškolních 
dětí, soudím tedy, že první závody se konaly 
někdy do roku 1949. Trať nejmenších vedla po 
širokém chodníku před školou – od Školní ulice 
k faře. I ostatní tratě vedly kolem školy, ve škole 
vařily čaj a ohřívaly párky moje maminka a paní 
učitelka Stejskalová a Ševelová.

Dnešní děti by se asi pobavily, kdyby viděly 
naši lyžařskou výzbroj a výstroj. Jezdili jsme na 
lyžích opatřených vázáním s patkou, někteří 
sourozenci, kteří startovali v různých kategori-
ích, si lyže vzájemně půjčovali. Moje kamarádka 
měla krátké lyžičky, které měly špici zatočenou 
do spirály. Výstroj byla taková, co „dům dal“. 
Často to byly tmavomodré a neforemné teplá-
kové soupravy, ve kterých jsme se učili lyžovat. 

Úspěšné první závody založily každoroční tra-
dici a párkové závody, nazvané podle podávané-
ho párku, se jezdí dodnes. Prošli jimi v dětství 

všichni pozdější novoměstští reprezentanti, 
včetně olympioniků. 

V průběhu let došlo ovšem k četným promě-
nám. Měnilo se místo startu – u sokolovny, 

na stadionu, u pekáren, v lese, u Ski hotelu, 
změněny byly délky tratí. Stále se objevuje 
modernizace, něco se však nemění. Před ko-
náním samotných závodů se objevuje ve městě 
mnoho nových „trenérů“ – babičky, dědečkové 
i rodiče. Ti se ujímají svých malých ratolestí na 
jejich důležitý závod. Při závodech pak svoje 
favority nadšeně a nahlas podporují.

Nezměnily se ani děti. Ty závodivé a ctižá-
dostivé jedou, jak nejrychleji dovedou, pro 
radost svých fanoušků i svou. Být dekorován 
pamětním diplomem a medailí na stupni vítězů 
je stejně krásné jako při závodech dospělých. 
Jsou však i děti, které se na závod velmi těší, 
a potom si ho musí pořádně užít. Vyjedou na 
trať, pečlivě se rozhlédnou, jestli je všichni vidí, 
a pak podle zásady, že není kam spěchat, vyrazí 
k cíli. Co na tom, že někteří kolem nich spěchají, 
vždyť ony do toho cíle také dojedou a ten párek 
nakonec dostanou. Párky neznamenají pro děti 
to, co tenkrát po válce, ale po podaném výkonu 
a mezi ostatními dětmi vždycky dobře chutná. 
Rozhodně však platí, že tak dobrý čaj, jaký vaří 
na párkových závodech, nedokáže uvařit žádná 
maminka ani babička. 

 Jana Černá

 Párkové závody na Borovince roku 1955

Párkové závody na Borovince roku 1955, pořadatelé před Vališovým domem, zleva Sylvestr Dvořák, 
Jiří Kadlec st., Mirko Tulis, Zdenek Petr, Josef Kučera.
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Žmola – Obora – lyžování
Specifická novoměstská čtvrť „Hejkalov“ je zvaná 
dle sgrafita Karla Němce na domě rodiny Tulisů. 
Své aktivity v této lokalitě prováděla parta klu-
ků a týkaly se hlavně sportování. Zajímavostí 
bylo, že tu bydlelo málo holek. Sportovalo se 
v létě, ale hlavně v zimě. Podél potoka Pusták 
(Bezděčka) byly dlouhé louky, do kterých ústila 
Hájkova ulice. Zde se po vysečení hrál fotbal. 
Jistou zvláštností byl potůček, který byl veden od 
splavu až ke Svítilově pazderně, kde Sokolíčkovi 
chovali nutrie. Zde se zkoušelo letní lyžování. 
Na fošnách byla vedle sebe připevněna speciální 
vroubkovaná fólie jako lyžařská stopa. Trať měřila 
asi 150 m. Běhalo se tam a zpět. Byla to výborná 
tréninková atrakce. 

Hlavní lyžařskou specialitou ale byla Žmola 
(Zmola). Na začátku Kozovy borovinky vznikla 
po vytěžení cihlářské hlíny velká jáma. My jsme 
ji zažili již zarostlou trávou a keříky. Měla mnoho 
hrbolů, vln a nerovností. Zde se jezdilo nahoru, 
dolů a různými vlnovkami, dole byl hrb, který 
vynášel do skoku. Ti nejlepší zde skákali až 10 m, 
a protože na Hejkalově byla většina skokanů na 
lyžích z města, byla to velkolepá podívaná. Větši-
na borců skákala také na Šibenici a někteří i na 
Škrobárně. Například Zdeněk Brabec, Ludvík 
Kulík, Jiří Vališ, Bohdan Kincl, Josef Sokolíček, 
Ladislav Slonek a já. Raritou je, že nejvíce lyží zde 
rozbil a polámal Jiří Dvořák, který na lyžích nikdy 
neskákal. Projet Žmolou napříč z nejvyššího bodu 
dokázalo pět borců. 

Dalším sportovištěm byl sněhový můstek 
na kraji Obory. Zde se skákalo 10–12 m. Mnohem 
větší byl sněhový můstek uprostřed Obory, délky 
skoků tu dosahovaly asi 15–18 m. Později zde 
byl ve spolupráci s Kadlecovou pilou postaven 
můstek dřevěný. A také věž rozhodčích. Zde byly 

pravidelně pořádány závody žactva a dorostu. 
Skoky měřily 18–22 m. Antonín Chroust zde sko-
čil 27 m. Ale to byla jiná liga, protože byl republi-
kovým reprezentantem. Později bylo dobudováno 
umělé osvětlení. Vše ale jednou končí. V roce 
1958 postihla Nové Město vichřice a způsobila 
velké škody. Zničila můstky na Škrobárně i na 
Oboře, kde již můstek nebyl nikdy obnoven. 

Na loukách podél Obory a Kozovy borovinky 
se také konaly běžecké závody. Zájmu veřejnosti 
se také těšily párkové závody. Závody v běhu na 
lyžích vedly na Oboru, přejížděly silnici nad 
evangelickým hřbitovem, pak pod Horním dvo-
rem, kolem lesíka, znovu přejížděly silnici do 
Olešné, michovským údolím zpět do cíle. Ale jak 
se stupňovala silniční doprava, tak se zde závody 

přestaly konat. 
Sláva Žmoly ožila ještě jednou, když tam par-

ta „Hejkaláků“ vyrazila s krompáči, motykami 
a rýči. Zplanýrovali dno a srovnali do roviny. 
Postavili zde volejbalové hřiště, sice menší, kde 
mohlo na jedné straně hrát jen pět hráčů, ale 
konaly se zde velké mače. Jako soupeři místním 
nastoupili borci ze „Šanghaje“, náměstí, lokality 
za nádražím a Malé uličky. Na čumendu přišlo 
také hodně holek. 

Dnes již Žmola neexistuje a vlastně i Obora 
je omezená vzniklými zahrádkami. A to se zde 
konaly výlety, taneční parket se vždy postavil na 
místě dojezdu můstku. Ale vzpomínky hřejí srdce 
„Hejkaláka“. 

 Ludvík Staněk

Nina Stehlíková na umělé dráze na atletickém 
stadionu

Dětské lyžařské závody 13. 2. 1955
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Chraňte se proti slunečnímu záření

Nyní nové sluneční brýle a brýle se slunečním klipem

Optika Petříkovi 
Vratislavovo nám. 9 • Nové Město na Moravě

Pondělí - Pátek  8,00-17,00 • Sobota  8,30- 11,00 
 Tel. 604 126 356 a na Fcb

  Nově přijímáme
Focus Pass
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lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region

FAN SHOP
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• výkup zlata

NAJDETE NÁS V PROSTORÁCH
na Komenského náměstí 1481 v Novém Městě na Moravě - OK MARKET!

otevírací doba: po-pá 8-17, so 8.30-11.30 hodin 

     Tel.: 732 942 041

                     

              Sezonní nabídka nyní:

Stálá nabídka:

                  

 
nářadí • hračky • sport • nábytek • domácí potřeby 

elektronika • dárkové předměty • sběratelství

zimní pneumatiky (mírně ojeté) za výhodné ceny,  

dárky a dekorace, nové oblečení 

Zastavárna .
 obchod . bazar

výkup nadbytečných zásob a vyklízení pozůstalostí

Uzávěrka plošné inzerce
do dalšího vydání Novoměstska je 14.3. 

Své poptávky zasílejte na: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673
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Komenského nám. 133   |   NMNM

Dopřejte svým očím ochranu před přichá-
zejícími slunečními paprsky, a to brýlemi 
splňujícími nejpřísnější zdravotní normy.

Přijďte si vybrat
zlevněné modely
z loňské kolekce
nebo naopak
objevit nejnovější
módní trendy.

+420 774 808 442  |  www.ankeoptik.cz

út - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00  |  pá 8:00 - 12:00  |  so 8:30 - 11:00

Vyzrajte na sluníčko!

A4 cpzp-sport.indd   1 17.12.19   11:57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Radňovice 
Škola rodinného typu pod Harusovým kopcem zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
k zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021. Zápis se koná 2. dubna 2020 v 14.30 hod. 
v budově školy. Více se o nás dozvíte na www.zsradnovice.cz nebo tel. čísle 566 615 789. 

Základní škola 
Radňovice 
Škola rodinného typu pod Harusovým kopcem 
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
k zápisu do 1. třídy pro školní rok 
2020/2021. Zápis se koná 2. dubna 2020 
ve 14.30 hodin v budově školy.  
Více se o nás dozvíte na www.zsradnovice.cz 
nebo tel. čísle 566 615 789. 
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březen výstava Photographia Natura 2019 Horácká galerie
březen výstava Výtvarná Vysočina Horácká galerie
březen workshop Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie
Do 15. 3. výstava Martin Šmíd – Moje quintessence Horácká galerie
1. 3. 16:00 kultura Buchty a loutky (16:00 Norská pohádka, 20:00 Čelisti Reloaded) kulturní dům
2. 3. - 8. 4. dílna Jarní dílnička Městská knihovna/čítárna
2. 3.- 25. 3. kultura Prodej vyřazených knih a časopisů Městská knihovna
2. 3.- 30. 3. kultura Výtvarné výpravy za poznáním Městská knihovna
3. 3. 19:00 kino Vše o životě po životě kulturní dům
4. 3. 15:30 sport Světový den obezity – Lekce Nordic Walking zdarma parkoviště Billa, NMNM
4. 3. 18:00 beseda Svět na jevišti klubovna č. 1, kulturní dům
5. 3. 10:00 kultura Návštěva MŠ Drobného – třídy Křemílci, Broučci, Vodníci, Krtci ZŠ L. Čecha
5. 3. sport SP v biatlonu (14:30 otevření areálu, 17:35 sprint žen) Vysočina Arena
5. 3. 19:00 kultura Tančírna – tango kulturní dům
6. 3. sport SP v biatlonu (14:30 otevření areálu, 17:35 sprint muži) Vysočina Arena
7. 3. sport SP v biatlonu (11:00 otevření areálu, 14:00 štafeta ženy, 17:00 štafeta muži) Vysočina Arena
8. 3. sport SP v biatlonu (8:30 otevření areálu, 11:45 hrom. start ženy, 13:45 hrom. start muži) Vysočina Arena
8. 3. kultura M*D*Ž K Club
8. 3. 15:00 kultura Pamatuj! 2020 Podpalubí – ZUŠ J. Štursy
8. 3. 16:00 beseda Beseda s Tomanem Brodem, historikem a přeživším holocaustu Podpalubí – ZUŠ J. Štursy
9. 3. všehochuť Deskohraní Městská knihovna
9. 3. 19:00 kultura Megakvíz kulturní dům
12. 3. všehochuť Tvůrčí dílna – Jarní věnce Městská knihovna
14. 3.   8:00 kultura Farmářský trh NMNM
14. 3. 17:00 kultura Expediční kamera 2020 kulturní dům
14. 3. 18:00 beseda Matěj Ptaszek – Ekvádor – cestopisná beseda kulturní dům
16. 3. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům
17. 3. 14:00 workshop Velikonoční motiv – patchwork / šití z pruhů, i v 16:30 Horácká galerie
18. 3.   9:00 vzdělávací Den otevřených dveří – knihovna na zkoušku Městská knihovna
18. 3. 18:00 beseda Svět na jevišti klubovna č. 2, kulturní dům
18. 3. 19:00 koncert Pokáč kulturní dům
19. 3. 15:00 vzdělávací Odpoledne pro předškoláky ZŠ L. Čecha
19. 3. 17:00 beseda Sestry Machatovy Městská knihovna
19. 3. 20:30 kultura LiStOVáNí – Jak se stát diktátorem K Club
20. 3. 18:00 ostatní Přátelské setkání u vína s vinařem Stanislavem Mádlem Horácká galerie
20. 3. 18:00 divadlo … a bolelo nebe (dětský pohled na holocaust) Podpalubí – ZUŠ J. Štursy
21. 3.   9:00 kultura Fler trh kulturní dům
21. 3. 20:00 kultura Koncert a autorské čtení (Šamanovo zboží & Panoptikum) K Club
22. 3. 15:00 koncert Koncert mladých talentů Horácká galerie
22. 3. 16:00 kino Sněžný kluk kulturní dům
23. 3. 19:00 kino Jeden svět: Nerodič kulturní dům
24. 3. 19:00 kino Le Mans ´66 kulturní dům
25. 3. 19:00 kultura Chytrý kvíz kulturní dům
25. 3. 19:00 koncert Norbi Kovács & Pavel Fischer & Olin Nejezchleba kulturní dům
26. 3. 19:00 divadlo Vzhůru dolů kulturní dům
27. 3. 18:00 divadlo O Honzovi aneb pohádka z pece (benefiční divadlo pro Portimo) kulturní dům
27. 3. 19:30 kino ARTkino HG: Parazit (2019) Horácká galerie
28. 3. 19:00 koncert Vítání jara – Krausberry, Schodiště, Hromosvod – unikátní trojkoncert kulturní dům
27. 3.- 28. 3. 
18:00

vzdělávací Noc s Andersenem Městská knihovna

29. 3. 15:00 koncert Kollárovci kulturní dům
30. 3. 19:00 kultura Tančírna – cha-cha kulturní dům

V tomto kalendáři zveřejňujeme pouze ty akce, které byly zadány na web www.akce.nmnm.cz nejpozději 15. dne přechozího měsíce. 
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