
2/ Anketa zastupitelů

3/ Slavnostní otevření  
Sportovní haly

4/ Začátek školního roku 
ve stínu Covid 19

5/ Článek zastupitele: 
Jindřich Hauk

6/ Oceněné osobnosti 
Nového Města 2020

14/ Projekty participativního 
rozpočtu

Otevření novoměstské Sportovní haly 11. září 2020

Co se probíralo na zastupitelstvu?
Zastupitelé se sešli na zasedání 1. září. Nejvíce 
se hovořilo o mateřské školce a stavbě nového by-
tového domu. 
Rušná debata vznikla už na počátku zasedání, 
při hovorech s občany. Slovo si vzal Jiří Krejčík a 
přečetl dopis občanů adresovaný zastupitelstvu. 
Pisatelé se v něm ohrazují proti stavbě nového 
bytového domu v lokalitě Nad Zahradnictvím. 
Dům, který je dimenzovaný na 36 bytových 
jednotek, měl mít podle původního návrhu čtyři 
nadzemní podlaží. Realita je ale podle Krejčíka 
taková, že dům bude mít pater šest. „Dvě patra, 
která jsou v plánech uvedena jako podzemní, se 
ve skutečnosti nacházejí nad terénem. Zjevně se 
tedy nejedná o bytový dům s maximálně čtyřmi 
nadzemními podlažími, jak vymezuje schválený 
územní plán,“ dodal Krejčík. Jak se ukázalo, 
problém tkví v tom, že dům by měl stát na sva-
žitém pozemku. Z jedné strany jsou tedy patra 
čtyři, z druhé jich je šest. Podle stěžovatelů je 
v přípravných dokumentech projektu navíc ne-
jasně vymezena výsledná výška domu, a jejich 
výklad je proto nejednoznačný. Podle úředníků je 
ale postup stavebního úřadu správný a zákonný 
a debata se stočila k tomu, jak lépe specifikovat 
představy města do územního plánu. Krejčík na 
závěr apeloval na zastupitele, aby do budouc-
na hlasovali o projektech tak, aby nemohly na 

území Nového Města vznikat předimenzované a 
nevhodné stavby jako v minulosti. Vyřešit by to 
podle něj mohla také pečlivější debata s veřejností 
při projednávání územního plánu.
Zastupitelka Ilona Komínková navrhla, aby za-
stupitelstvo nařídilo stavebnímu úřadu změnit 
své rozhodnutí. Starosta města upozornil na to, 
že takové usnesení zastupitelstvo přijmout nemů-
že, protože je protizákonné. Navrhl proto změnu 
usnesení. Ilona Komínková s touto změnou 
souhlasila  a hlasovalo se o tom, že  zastupitelé 
uloží starostovi města, aby podal odvolání proti 
schválení stavebního záměru Stavebním odbo-
rem Nového Města ke Krajskému úřadu. Ten by 
pak měl posoudit, zda je postup úřadu správný, 
respektive jestli je stavba v souladu se schváleným 
územním plánem. Zastupitelé ale návrh neschvá-
lili. Starosta pak ujisitil přítomné občany, že  od-
volání na Krajský úřad mohou podat i oni sami.  
Lubomír Buchta se přihlásil s tématem mateř-
ské školy. Někteří rodiče si podle něj stěžují na 
špatnou komunikaci s vedením školky. Přítom-
ná ředitelka Soňa Šikolová oponovala tím, že 
školka se o komunikaci snaží. Podle schválené 
koncepce je MŠ postavena na důvěře, toleranci 
a otevřené komunikaci mezi rodiči a školkou. Za 
tímto účelem vznikla také rada školy. Obvyklé 
jsou i pravidelné třídní schůzky s rodiči. V roce 

2020/21 nabídli rodičům možnost třídy pro před-
školní děti ve věku 6 let a děti s odkladem školní 
docházky. „Naším cílem bylo vytvořit co nejlepší 
podmínky a vzdělávací nabídky pro tuto skupi-
nu dětí,“ říká ředitelka. Třída byla na základě 
velkého zájmu rodičů vytvořena. Podobně jako 
v případě nové třídy pro samostatné dvouleté 
děti ve Slavkovicích, po které rodiče také dlouho 
volali.  Poté se debatovalo o tom, jestli by nebylo 
možné vytvořit třídu někde jinde než ve Slavkovi-
cích, kam je třeba dojíždět. Vyšlo najevo, že v tuto 
chvíli pravděpodobně není lepší řešení. Vytvoření 
nových prostor pro MŠ by asi vyžadovalo stavbu 
nové budovy. To by ale mohlo znamenat konec 
školky ve Slavkovicích.  To je podle starosty Mi-
chala Šmardy nepřijatelné, a proto je nutné o 
této problematice v budoucnu ještě debatovat. 
 -kb-

Vyjádření stavební fimy, která stavbu bytového 
domu připravuje, přineseme v příštím čísle 
Novoměstska. 

Uzávěrka příštího čísla je 15. října.
Své tipy a náměty na články posílejte na 
zpravodaj@nmnm.cz.
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Anketa zastupitelů: projekty participativního rozpočtu

František Laštovička  /KDU - ČSL/
Pro občany našeho města a jeho místních částí je limitní částka 250 tisíc Kč na projekt takového významu velmi diskutabilní. 
Nicméně pro přípravu dalších rozpočtů města je to určitě přínos a inspirace pro zastupitele, úředníky a poradní orgány města, 
kam směřovat svoje další plány rozvoje. Každý z nás měl svoje favority, dovolím si pochybovat o částkách uvedených, jako o 
částkách nutných pro realizaci některých projektů. To posoudí určitě odborníci, možná nás překvapí holá skutečnost. Mým 
favoritem a nakonec neúspěšným projektem byla revitalizace někdejší polní cesty z Nového Města do Petrovic. Projekt byl vždy 
vhodným politickým bonusem volebních programů stran a hnutí, ale jen bonusem. Pak se na toto téma nějak zapomnělo. Třeba 
by se neuvádělo před volbami v Novoměstsku, zda budou obce zavážet okolí města hnojem a podobně (určitě si mnozí z nás 
vzpomenou), když by kolem vedla značená trasa z Ochozy napříč městem až k Bobrové. Snad by se mohli  ti, kteří podobné 
články psali, dále zabývat rozvojem turistiky opačným směrem od Nového Města, než k lesu zvláštního určení Ochoza. 

Roman Wolker /Lepší NM/
V minulých dnech se veřejně představily projekty, které Novoměšťáci navrhují v rámci tzv. participativního rozpočtu. Určitě 
potěšilo, že hned napoprvé vzbudil tento projekt zájem a lidé přišli s interesantními návrhy na zlepšení prostoru v našem městě 
a jeho okolí. Rozhodovat se nakonec bude hned mezi několika zajímavými projekty: Relaxační zóna v Oboře, Koupací molo 
u Černého rybníka, Chill out zóna pro mladé na Hornické/Budovatelů, Přírodní zahrada ve školce na Žďárské, Basketbalové 
hřiště pod Klečkovským rybníkem. To jsou akce, které mě osobně oslovily nejvíce. Lidé samozřejmě navrhovali daleko větší 
projekty svým rozsahem, ale ty se bohužel nevešly do tohoto produktu. Je potřeba poděkovat všem za čas, za dobré nápady a 
za pohodu a vstřícnost. Je vidět, že dění v okolí nám není lhostejné. 

Dotační programy  
a výzvy 2021
Zastupitelstvo města Nové Město na Mo-
ravě schválilo dotační program na rok 
2021 – Pomoc a podpora osobám v nepří-
znivé sociální situaci. Žádosti je možné po-
dávat v termínu od 5. 10. do 5. 11. 2020. 
 
Programy a výzvy v dalších oblastech 
pro rok 2021 budou vyhlášeny až 
po schválení rozpočtu na rok 2021. 
 
Termíny podávání žádostí pro dotační 
programy a výzvy ve zbývajících oblastech 
budou zveřejněny  až po schválení městského 
rozpočtu zastupitelstvem města.

Třetí oslovený zastupitel  (za ANO 2011) se rozhodl prostor 
v Novoměstsku nevyužít. 

Jednotlivé projekty z participativního rozpočtu naleznete ve speciální 
příloze Novoměstska na straně 14.  Redakce

Nové Město na Moravě vyčlenilo 250 tisíc korun.  
Jak je utratí, rozhodnou sami Novoměšťáci
Prostředky budou investovány v rámci takzvaného 
participativního rozpočtu. 
Během léta posílali lidé své vlastní návrhy na 
projekty, které by měly zpříjemnit život v Novém 
Městě. Ty jsou nyní zveřejněny na webu zapojse.
nmnm.cz a do 29. října je možné hlasovat o tom, 
který z nich je nejvhodnější. 
Po registraci na webu zapojse.nmnm.cz získá 
každý hlasující virtuálních 250 tisíc, které může 
rozdělit mezi jednotlivé projekty. Hlasováním 
pro konkrétní projekt se z dostupných 250 tisíc 
odečte částka, na kterou je daný projekt oceněn. 
Výsledky musí být ještě definitivně schváleny při 
projednávání rozpočtu v zastupitelstvu města.
 -kb-
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Sportovní hala byla slavnostně otevřena
11. září mohli Novoměšťáci poprvé 
navštívit novou Sportovní halu. 
Zájem o pronájem je už v tuto chvíli 
veliký.
Podle Jiřího Brychty, který má provoz haly na 
starosti, jsou už nyní obsazeny všechny termíny 
pro sportovní kluby a oddíly v Novém Městě. 
Dostalo se na každého. V současné době se 
mohou objednávat i zájemci z řad veřejnosti. 
„Pokud se domluví kamarádi nebo členové ro-
diny, kteří by si chtěli zahrát volejbal, basketal, 
fotbal, badminton nebo chtěli lezeckou stěnu, 
mohou si zamluvit termín na stránkách hala.

nmnm.cz. Tam je ve složce REZERVACE pře-
hledně vidět, kdy je hala volná," říká Brychta. 
Je možné zamluvit si také celou halu, což stojí 
800 Kč na hodinu. Třetina haly vyjde na 300 Kč 
za hodinu. Velký zájem je také o lezeckou stěnu. 
Zkušení lezci se svojí výbavou si mohou zapůjčit 
stěnu individuálně, cena za dvě osoby je 100 Kč 
na hodinu. Pronájem celé stěny vyjde na 500 Kč 
za hodinu. Na webových stránkách hala.nmnm.
cz je také možné domluvit si lektora na lezení, 
který zapůjčí i potřebné vybavení. 

Vstupní čip do haly se vyzvedává na recepci v 
Městských lázních. Správu haly pro město zajiš-
ťují Novoměstské služby s.r.o.  

 -kb-

Příští číslo Novoměstska vyjde 1. listpadu. Uzávěrka bude 15. října. Své texty nově posílejte  i přes 
speciální formulář na stránkách města nmnm.cz . Najdete jej v sekci Noviny pod záložkou Formulář pro 
zasílání textů. Text je omezen daným počtem znaků. Rozšířit jej je možné po domluvě s redakcí. Za tím 
účelem nás prosím kontaktujte na  zpravodaj@nmnm.cz
 Děkujeme, vaše redakce

Volby 2020
Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a 
do Senátu Parlamentu ČR proběhnou ve 
dnech 2. a 3. října 2020, a to v pátek dne 2. 
října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. 
Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR se pak uskuteční ve dnech 9. a 10. října 
2020, a to v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 10. října 
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Začátek školního roku v NMNM
S přicházejícím podzimem opět strmě rostou pří-
pady nákazy covid-19. Bezpečnostní opatření platí 
zejména ve školách. To, aby zůstaly v provozu, je 
podmínkou pro stabilní chod ekonomiky. Jak jsou 
na současnou situaci připraveny ty novoměstské?

V I. ZŠ začal školní rok v podstatě bez komplika-
cí. „Vše probíhá normálně, klademe pouze větší 
důraz na hygienu. Ve všech místnostech máme 
hygienické prostředky, u vchodu do budovy musí 
každý žák projít dezinfekcí,” říká ředitel Otto 
Ondráček. Školy se řídí nařízením Ministerstva 
zdravotnictví a žáci nosí na chodbách roušky 
a sedí dále od sebe. „Snažili jsme vytvořit ho-
mogenní skupiny tak, aby se děti co nejméně mí-
chaly dohromady. Omezili jsme stěhování tříd a 
tak podobně," dodává Ondráček. Stejná opatření 
platí i na druhé základce. Zdejší ředitel Tomáš 
Augustýn letos zahájil svůj první školní rok v 
Novém Městě. Žádné velké komplikace prý neza-
znamenal. Pokud by se nákaza ve škole objevila, 
bude postupovat podle manuálu ministerstva. 
„Žáka s přiznaky umístíme do karanténní třídy, 
dokud jej nevyzvednou rodiče. Jsme připraveni 
na všechny situace," řekl Augustýn. Zmíněný 
manuál podrobně popisuje, jak při konkrétní 
situaci postupovat, co mají dělat rodiče i jak má 
postupovat škola. Podle obou ředitelů rodiče k 
současné situaci přistupují zodpovědně a zaslouží 
pochvalu. Pokud by došlo na nejhorší a školy 

by bylo nutné zavřít, jsou učitelé připraveni. Na 
obou školách už proběhly speciální pedagogické 
porady a učitelé jsou schopni na distanční vyu-
čování najet v podstatě okamžitě. Využít mohou 
nabytých zkušeností z letošního jara, kdy byly 
školy zavřené několik týdnů. Podle Tomáše 
Augustýna prý není třeba se bát ani toho, že by 
děti něco zameškaly. Při distanční výuce by byl 
kladen důraz pouze na to nejpodstatnější učivo. 
 -kb-

Celoplošná deratizace v Novém Městě a okolí bude začátkem října
V Novém Městě na Moravě a v místních částech 
Maršovice, Petrovice, Pohledec a Rokytno bude 
v průběhu měsíce října 2020 realizována celo-
plošná deratizace. Kladení prvních nástrah 
proběhne v termínu od 5. 10. 2020 do 11. 10. 
2020. Následně bude probíhat  kontrola pokládek 
a jejich případné doplnění přibližně  po 14 dnech 
od první pokládky. Celá akce závisí na vhodných 
klimatických podmínkách.

Organizační pokyny a informace 
Obracíme se na všechny majitele, nájemce a 
správce všech objektů s žádostí, aby před vlast-
ní deratizací provedli preventivní opatření, která 
mají zamezit vstupu hlodavců do objektů a pří-
stupu ke krmivům a potravinám. Jde  především 
o úklid sklepních prostor, suterénů, okolí domů, 
míst pro umístění odpadních nádob, jímek, 
septiků, utěsnění vstupů do budov, sklepních 
okének apod. Je třeba dbát na hygienické uklá-
dání odpadků a pořádek v chovech domácích  či 
hospodářských zvířat. Jen tak se omezí možnost 
úkrytu hlodavců a zvýší se účinnost deratizačního 
zásahu.

 Pokud si firmy nebo jednotlivci budou provádět 
deratizaci vlastními silami, je třeba ji provést 
v termínu  s celoplošnou deratizací za spolupráce 
všech zúčastněných. Jen tak má celoplošná akce 
význam a finanční prostředky vložené do této 
akce budou efektivně využívány.

  Žádáme majitelé nemovitostí, aby nebránili 
provedení této akce, a nenarušili tak výsledek 
celoplošné deratizace.
 1) Upozorňujeme občany, že v době probíhající 
deratizace je třeba zamezit volnému pobíhání 
domácích zvířat, psů a koček bez dohledu chova-

tele. Předejdete tak možným komplikacím po 
náhodném požití nástrahy nebo uhynulého hlo-
davce Vaším zvířetem.
2) Majitelé a správci všech objektů mají po-
vinnost  umožnit provedení deratizace podle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3) Za účelem systematického provedení dera-
tizačního zásahu bylo území města rozděleno 
do několika lokalit, ve kterých budou postupně 
proškolenými pracovníky kladeny nástrahy.
4) Nevyhazujte zbytky potravin na volná 
prostranství! Odhazováním zbytků jídla na volné 
prostranství krmíte hlodavce, které se snažíme 
likvidovat.
  Požadavky občanů na provedení deratiza-
ce v  jejich nemovitosti, případně požadavky 
majitelů, správců a nájemců objektů v  sou-
kromém vlastnictví na zajištění deratizace v jimi 
spravovaných objektech na jejich náklady, je 
možné domluvit: Marcela Popelková, referentka 
odboru SMM, tel. 566 598 363, e-mail marcela.
popelkova@meu.nmnm.cz.  -kb-

Novinky ze školky
Za neuvěřitelně krátkou dobu dvou měsíců se 
ve Slavkovicích podařilo společnými silami 
zrealizovat novou třídu pro dvouleté děti, třídu 
Housenek. Vybraný nábytek a hračky z ostat-
ních pracovišť nám pomohli převézt přátelé 
naší školy. Díky obětavým rodičům a místním 
hasičům ze Slavkovic se prázdné prostory mě-
nily ve třídu, která svým vybavením a hračkami 
odpovídá potřebám těchto dětí. Využily se tak 
prázdné prostory budovy, kde tuto třídu bude 
v letošním roce navštěvovat 24 dvouletých dětí.  
Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli 
na společné práci. Děkujeme vám za naše děti!

Školní jídelna při MŠ Drobného opět zabodovala 
v celostátní soutěži o Nejlepšího kuchaře roku 
2020 ve společném stravování, která se konala 
dne 27. 8. 2020 v Praze. Třetí místo si kuchařky 
vybojovaly v kategorii nejchutnější svačinky v 
mateřské škole.
Soutěžní zadání znělo – dvě slané a jedna sladká 
svačinka.
Letošní výherní menu:
Pomazánka z čerstvého smetanového sýru s pe-
čeným česnekem, ovoněným čerstvým tymiánem, 
bagetka, zeleninová přízdoba
Kapsičky z tvarohového těsta plněné ratatoille, 
sypané sezamem
Crumble s lesním ovocem, borůvkové smootie

Nově přestavěný dvůr I. ZŠ
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Co symbolizují kameny zmizelých?

V Novém Městě byly začátkem září slavnostně 
instalovány takzvané Stolpersteiny. Kovové dla-
žební kostky se jmény členů rodiny Skuteckých a 
Bradyových byly  zasazeny do dlažby před jejich 
rodnými domy. S ředitelem Nadačního fondu obě-
tem holocaustu Michalem Klímou jsme hovořili o 
tom, jaký mají význam.

V Novém Městě jde o novinku, ale jak často se  
lze se Stolpersteiny setkat v jiných městech? 
Je to poměrně časté, ale samozřejmě těch lidí, 
kteří zahynuli, byli zavražděni během holokaustu, 
je násobně více, než je Stolpersteinů. Přesto, když 
jdete například v Praze po Starém Městě, najdete 
jich tam spoustu. A stejně tak i na mnoha jiných 
místech. Musím ale říct, že slavnost, která byla 
zde v Novém Městě na Moravě, byla mimořádná. 
Já sám jsem se zúčastnil několika kladení Stolper-
steinů a musím říct, že jednoznačně to, co jsem 
viděl u vás, bylo úžasné a chtěl bych za to moc 
poděkovat. Bylo to profesionální a provedené 
s velkou úctou k těm lidem. Nadšený jsem byl 

především přístupem a projevem starosty Mi-
chala Šmardy.

Co přesně Stolpersteiny symbolizují?
Je to připomínka lidí, kteří nemají hrob, protože 
byli zavražděni v období holokaustu. Je to projekt, 
který je celosvětový. V mnoha městech po světě 
jsou v místech, kde bydleli lidé, kteří se nevrátili 
z koncentračních táborů, umísťovány tyto kame-
ny jako připomínky jejich osudů a toho, že zde 
žili a odsud byli deportováni a už se nevrátili. 

Mají Stolpersteiny  dnes ještě nějaký jiný vý-
znam?
Myslím si, že je dnes důležité připomínat si his-
torii obecně. Jsme totiž svědky toho, že historie je 
různým způsobem zkreslována a jinak vykládána, 
nebo naopak se zamlčují mnohé věci, které se 
staly. Takže myslím, že z tohoto hlediska je to 
opravdu potřebné.

Znal jste Jiřího Bradyho osobně?
Ano, znal jsem ho velmi dobře. Seznámili jsme 
se už po pádu komunismu. On velmi často vzpo-
mínal na svoje mládí v Novém Městě a myslím, 
že by byl velmi rád, kdyby se dnešního dne dožil. 
Na památce jeho rodiny a jeho sestry mu velmi 
záleželo. A ta nyní nebude zapomenuta právě i 
díky těmto Stolpersteinům. -kb-

Michal Klíma je 
synem spisova-
tele Ivana Klímy. 
V prosinci 1989 
spoluzakládal 
nakladatelství a 
vydavatelství Li-
dové noviny a od 
roku 1990 byl 
jeho ředitelem.
Počátkem deva-
desátých let spoluzakládal Unii vydavatelů, 
která se stala prvním vydavatelským sdru-
žením v postkomunistických zemích. Později 
byl jejím předsedou a české vydavatele také 
zastupoval ve Světové asociaci novin. 
Publikuje v Lidových novinách, Hospodář-
ských novinách, týdenících Ekonom, Stra-
tegie, Marketing & Media, Marketing Sales 
Media, v tabletovém týdeníku  Dotyk, na 
webech MediaGuru, Mediář, iHNed a dalších.
V roce 2018 byl zvolen členem správní 
rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. 
Je předsedou správní rady  Nadačního 
fondu obětem holocaustu  a předsedou 
spolku Památník Hartmanice, který spravu-
je  Horskou synagogu v Hartmanicích  a 
provozuje v ní expozici o spolužití Čechů, 
Němců a Židů na Šumavě.

Článek zastupitele
Zastupitel Jindřich Hauk  /TOP 09/ nám poslal reakci na článek 
Cestovní ruch v Novém Městě, uveřejněný v zářijovém vydání Novo-
městska. Text pana Hauka uveřejňujeme v plném znění.
V posledním čísle Novoměstska jsem si přečetl 
vyjádření pana Skřičky – ředitele Sportovního 
klubu, který provozuje Vysočina Arenu. Není 
pravdou, že Arena je soukromý areál. Oblast 
včetně lesa patří Novému Městu, které uzavřelo 
nájemní smlouvu se Sportovním klubem do roku 
2037. Každou smlouvu lze vypovědět.
Nesouhlasím s tím, že bychom měli turisty po-
sílat jinam, protože panu Skřičkovi překážejí. Je 
jasné, že stejně se provozovatelé Vysočina Areny 
dívají i na Novoměšťáky, kteří si přijdou do „své“ 
arény zasportovat. 
Co z Vysočina Areny tedy vlastně máme? Pan 
Skřička letos v březnu popisoval, jak obtížné bylo 
připravit tratě na biatlon,  3x se muselo zasně-
žovat a zároveň prosolovat. To, že sůl není pro 
přírodu ideální, není třeba zdůrazňovat. 
Sportovní klub, který provozuje „svoji“ Vysočina 
Arenu, dostal od Nového Města od roku 2010 

dotace v celkové výši 26 381 000 Kč, což činí 
v průměru 2,4 mil./1 rok. Kolik asi za stejné ob-
dobí přišlo dotací pro atletiku, kopanou, florbal 
atd.? Na příklad v roce 2011 to bylo 6,85 mil. na 
rozšíření běžeckých tratí. Byly pokáceny zce-
la zdravé vzrostlé stromy na tratě, kam máme 
omezený vstup a kde překážíme. 
Šéf českého biatlonu P. Hamza prohlásil, že 
za ušlý zisk kvůli nepřítomnosti diváků bě-
hem závodů na jaře bude požadovat od státu 
kompenzaci ve výši 50 mil. Kč. Nepochybuji o 
tom, že mu byla poskytnuta. Je tedy i vzhledem 
k současné epidemiologické situaci rozumné 
pořádat v Novém Městě biatlon? 
Možná bychom mohli ušetřit za kompenzace a 
ostatní náklady, které se platí i z našich peněz. 
Byl bych velmi rád, kdyby Rada města dala 
jasným způsobem v dohledné době najevo svůj 
názor.  Jindřich Hauk

ZUŠ hledá ekonoma
Základní umělecká škola Jana Štursy vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici: adminis-
trativní pracovník - ekomom/ekonomka. 

Požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání s maturitou
- spolehlivost a zodpovědnost
- praxe v příspěvkové organizaci vítána
- nástup od. 1. 1.2021
Nabízíme:
- plný pracovní úvazek
- 10. platovou třídu + osobní ohodnocení
- práci v dobrém kolektivu
Náplň práce:
- kompletní účetnictví školy
- administrativní práce
- evidence majetku, inventarizace
- spisová a archivní služba
- pokladna, cestovní náhrady 
- internetové bankovnictví – úhrada faktur
- uzavírání smluv, nájemní smlouvy
- agenda spojená s FKSP
Žádost o místo a profesní životopis zasí-
lejte nejpozději do 30. 10. 2020 na adresu  
eva.mosnerova@zus.nmnm.cz. 
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Oceněné osobnosti za rok 2O2O
Jako každý rok, i letos byli vybráni tři významní občané Nového Města na Moravě. 
Slavnostní udělení ceny bylo naplánováno na oslavu Dne české státnosti, který se slavil 26. září.

Rudolfa Vrbecká

Narodila se 7. 10. 1924 v 
chudé rodině v Ivanovicích na 
Hané. Vyrůstala se třemi brat-
ry a sestrou. Během druhé svě-
tové války prošla totálním na-
sazením v Rakousku. Po válce 
absolvovala rehabilitační kurz 
ve Spojených státech a poté 

jako dobrovolnice odcestovala do válkou zdeci-
mované Severní Koreje pracovat v nemocnici. 
Zde působila v týmu československých zdravot-
níků a lékařů déle jak dva roky. Poznala zde i 
svého budoucího manžela – lékaře. Pracovala v 
Rehabilitačním ústavu v Kladrubech a v dalších 
nemocnicích. Vychovala čtyři děti a profesní ka-
riéru zakončila v novoměstské nemocnici jako 
uznávaná autorita v oboru. Aktuálně pobývá v 
novoměstském DPS.
Její život vždy lemovala ochota pomáhat lidem a 
také si nestěžovat na to, co život přináší. Zůstává 
optimistická a dokáže rozdávat radost i v situaci, 
kdy ji její zdravotní problémy výrazně omezují.

PhDr. Josef Chalupa

Narodil se  v  únoru 1952 
v Kyjově.  V letech 1970 až 
1975 studoval na Univerzitě 
Jana Evangelisty Purkyně 
(dnes Masarykově univerzi-
tě) v Brně. Jeho studijními 
obory byla divadelní věda, 
dějiny umění a fakultativně 

filmová věda.  V roce 1982 získal na základě 
rigorózní zkoušky titul doktora filozofie. V té 
době již šest let pracoval v Horácké galerii – od 
roku 1976 jako první historik umění v Novém 
Městě na Moravě a od roku 1977 jako její ředitel. 
Patří tak k nejdéle sloužícím ředitelům galerie 
v České republice. PhDr. Josef Chalupa připravil 
mnoho výstav a katalogů nejen pro svoji mateř-
skou instituci, ale i pro další místa v republice i 
zahraničí. Jeho doménou je české umění od 19. 
století až do současnosti, s důrazem na sochař-
ství. Podařilo se mu vybudovat instituci s boha-
tým odborným i sbírkovým zázemím a pestrým 
výstavním programem. 

Ing. Kamil Zajíček

Narodil se v listopadu 1949 
v Novém Městě na Moravě. 
Základní školu navštěvoval 
v Radňovicích a od 6. tří-
dy „horní“ základní školu v 
Novém Městě na Moravě. V 
letech 1964–1968 navštěvoval 

Střední zemědělskou školu v Bystřici nad Pern-
štejnem. V letech 1968–1973 studoval Vysokou 
školu zemědělskou v Brně – Agronomickou fa-
kultu. Po ukončení vysoké školy nastoupil do 
JZD Světnov a v roce 1974 nastoupil do JZD 
Slavkovice jako pomocný agronom. Po revoluci v 
roce 1989 byl zvolen předsedou ZD Nové Město 
na Moravě. Od roku 1992 zastával pozici před-
sedy Okresní agrární komory Žďár nad Sázavou 
a zároveň byl členem Krajské agrární komory. V 
roce 2020 se rozhodl nekandidovat do volených 
orgánů ZD Nové Město na Moravě a v červenci 
2020 ukončil pracovní činnost. Jemu patří dík za 
to, že na rozdíl o jiných podniků, zůstalo novo-
městské ZD v rukou družstevníků.

Hospic se opět zapojí do kampaně DOMA

Již čtvrtým rokem se na začátku října (tentokrát 
5.10.–11.10.) uskuteční kampaň DOMA. Týden 
pro mobilní hospice.
 Akce má za cíl šířit informaci o tom, že si mů-
žeme vybrat, kde chceme zemřít. 80 % z nás 
si přeje umřít doma mezi svými blízkými a v 
důvěrně známém prostředí. Podaří se to však 
pouze 20 % z nás. Mobilní hospice pomáhají 
vracet umírání zpět domů. Provázejí nevyléči-
telně nemocného člověka v závěru jeho života, 
přinášejí do domácnosti odbornou zdravotní 
péči, informace a podporu. Mobilní hospice po-
máhají rodině zvládnout péči o blízkého tak, 
aby mohli poslední chvíle jeho života strávit 

společně. 
Součástí Týdne pro mobilní hospice bude ve 
středu 7.10. Papučový den. V tento den zaplaví 
facebook a instagram fotografie lidí v bačkorách. 
Vezměte si papuče s sebou kamkoliv, svůj den 
s nimi vyfoťte a fotografii sdílejte na sociálních 
sítích pod označením #papucovyden nebo přímo 
u stejnojmenné události na facebooku. Cílem je 
pomoci šířit informace o mobilních hospicích. 
Jedna vaše fotografie může změnit konec života 
jinému člověku. Přidejte se k nám a vyzvěte ko-
legy, kamarády, známé, nasaďte papuče a vyfoťte 
se pro nás. Děkujeme.   
 Jarmila Pospíchalová

Podzim v projektu MAP II
V projektu MAP II v ORP Nové Město na Moravě 
se na podzim rozbíhají nejen akce pro učitele a 
žáky, ale i plno zajímavých aktivit pro veřejnost. 
Ve spolupráci s knihovnou byla vyhlášena čtenář-
ská soutěž HANIN KUFŘÍK. Po přečtení stejno-
jmenné knihy od Karen Levine mohou čtenáři 
vyplnit herní list, který je dostupný v knihovně 
či na webových stránkách města, a zapojit se do 
slosování o ceny. Soutěž bude probíhat do 30. 
11. 2020.

Dne 7. 10. 2020 od 18:00 organizuje MAP II 
akci NOC LITERATURY, která je již veřejnosti 
dobře známá. Pět osobností bude na netradičních 
místech našeho města číst ukázky ze světové li-
teratury. Čtení bude začínat každou půlhodinu. 
Poslední začíná v 21:00. Těšit se můžete na Vojtu 
Zikmunda, Jana Hrubce, Markétu Popelovou Ne-
časovou, Ivonu Čermákovou a Alici Hradilovou.

Další pokračování oblíbeného mezigenerační-
ho kvízu je plánováno na neděli 11. 10. 2020 
v kulturním domě. Tentokrát nás čeká téma 
sklářství.

V pátek 23. 10. 2020 a dále v rámci festivalu 
Malý svět 24. 10. 2020 bude v kulturním domě 
probíhat prezentace firem Makura, Minball a 
Klik Klak s názvem MOZKOHRÁTKY. Přijďte i 
se svými dětmi.  -kb-
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Ze života novoměstských spolků

Bezpečnost  
u voleb
Volby budou probíhat za zvýšených hygi-
enických opatření – na všechny objekty, ve 
kterých jsou umístěny volební místnosti, 
se vztahují vydaná opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR vč. povinnosti nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest, ve 
všech volebních místnostech bude k dispozici 
dezinfekce. Voliči v karanténě / izolaci z dů-
vodu covid-19 mohou hlasovat z motorové-
ho vozidla u volebního parkoviště ve Žďáru 
nad Sázavou, popř. do zvláštní přenosné 
schránky, pokud se včas nahlásí Krajské-
mu úřadu Kraje Vysočina. Bližší informace 
na https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-
zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.

Covid-19 je zpět
Na Novoměstsku přibývá lidí v karanténě. 

Situace je ale zatím pod kontrolou. Byla obno-
vena činnost dobrovolnického centra, které bude 
zajišťovat základní pomoc lidem z rizikových sku-
pin nebo rodinám v karanténě. V případě, že by 
taková potřeba nastala, lze kontaktovat Městskou 
policii NMNM na tel. číslo 602 555 156. Na všech 
akcích nad deset lidí mohou být pouze místa k 
sezení. Navíc platí, že všechny restaurace, bary 
a podobně musí být o půlnoci uzavřeny. Ve všech 
vnitřních prostorách zároveň musí lidé používat 
roušky. -kb-

Slavnostní otevření novoměstské Orlovny

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 proběhlo v nové Orlovně 
na Soškově ulici slavnostní otevření a zahájení 
provozu. Slavnosti se mimo členů jednoty Orla 
NMNM  a dalších hostů zúčastnili také starosta 
Nového Města na Moravě Michal Šmarda, sta-
rosta Orla a poslanec PČR Stanislav Juránek 
a předchozí starosta Orla Ladislav Šustr. 
V projevech zaznělo mimo přání úspěšného 
využití a přání do budoucna také připomenutí 
celé 12 let trvající historie stavby, dějinných sou-
vislostí letos již stoleté jednoty Orla v NMNM 
a poděkování těm, kdo se na stavbě podíleli. 

Projekt stavby připravila společnost Envigest 
s.r.o. a vlastní stavbu provedla společnost Sta-
redo s.r.o. Celá investice v hodnotě cca 14 mil. 
Kč byla finančně podpořena ze strany MŠMT, 
města NMNM a Kraje Vysočina.
Od září se také rozběhl pravidelný provoz. Jsou 
připraveny hodiny pilates a jógy, hernu využí-
vají stolní tenisté, chystají se i aktivity taneční 
či jiné. Proběhla např. první rodinná oslava 
v  prostorách klubovny Orlovny. Dosavadní 
uživatelé si pochvalují prostředí Orlovny i 
příjemnou atmosféru a uživatelský komfort. 
Zveme všechny k využití uvedených nebo jiných 
aktivit. Zájemci volejte prosím na telefonní čís-
lo 724 056 825.
 Břetislav Wurzel 

Co nového v DDM?
Zveme vás na úterní program pro děti a rodiče 
do Mateřského centra Lístek od 9:30 do 11:30. 
Program je inspirován ročním obdobím, li-
dovými tradicemi a zvyky. Pro maminky, které 
si chtějí jen tak popovídat a nechat děti pohrát 
s jinými dětmi, je od 9:00 do 12:00 připra-
vena pondělní „Otevřená herna“ s volným 
programem.

 5.10.2020 Otevřená herna
 6.10.2020 Hrajeme si
12.10.2020 Otevřená herna
13.10.2020 Keramika
19.10.2020 Otevřená herna
20.10.2020 Hrajeme si
26.10.2020 Otevřená herna
27.10.2020 Hrajeme si

Dům dětí a mládeže otevírá nové kroužky: 
Legorobotika, Letecký modelář, MMA. Už 
jste se přihlásili? DDM nabízí poslední volná 
místa.

 Bližší informace na webu ddm.nmnm.cz.

MOSTP
Místní organizace Svazu tělesně postižených 
pořádá 22. října 2020 v 16:00 v kulturním domě 
přednášku MUDr. Pavla Pávka „Jak koronavi-
rus může ovlivnit naše zdraví“. Zvána je široká 
veřejnost. Přítomnost pouze s rouškou.

Nové šatny  
pro Centrum Zdislava
Centrum Zdislava funguje od r. 1992 a v sou-
časnosti jsou klienti ve věkové kategorii pře-
devším 30 až 50 let. Jsou to dospělí lidé a v sou-
vislosti s touto skutečností se změnily požadavky 
na potřebný prostor, oddělené šatny mužů a žen. 
Díky rekonstrukci šaten mají tito klienti dosta-
tečné zázemí pro převlékání, jak z hlediska hygi-
eny, tak ochrany soukromí.
Projekt (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/1
6_072/0012058) byl finančně podpořen v rámci 
14. výzvy MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Pod-
pora infrastruktury pro sociální služby – (III.) 
částkou 515 390 Kč, celkové náklady na realizaci 
projektu byly 740.000 Kč, na jejichž dofinan-
cování se podílelo město Nové Město na Moravě.
Všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci podíleli, 
děkujeme.

 -kb-, Centrum Zdislava
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Úspěšné MČR v biatlonu na kolečkových lyžích
Poslední prázdninový víkend patřil již tradičně 
závodům MČR v biatlonu na kolečkových lyžích 
v Letohradu. 
V sobotních sprintech i nedělních stíhacích 
závodech posbíral SK Nové Město na Moravě 
celkem 10 medailí v několika kategoriích. Blýskly 
se zejména biatlonové naděje z líhně novoměst-
ského gymnázia. Dvě zlaté medaile získala, a 
tedy dvojnásobnou mistryní ČR v biatlonu se 
stala v kategorii W19 Zuzana Doležalová. Po 
sobotním závodě ve sprintu ji na stupních vítězů 
doprovodily dvě novoměstské kolegyně – stříbrná 
Kamila Orálková a bronzová Veronika Novotná. 
Pro stříbro si zdařilou stíhací jízdou přijel do cíle 
v kategorii M17 Jakub Milán. V kategorii M16 
se ze stříbrné medaile radoval po famózním zá-
věrečném okruhu Vladimír Kocmánek.  
 Michal Žák, -mah-

Trip Team ve formě  
Třetím dílem pokračoval projekt horolezeckého 
oddílu Trip Team s názvem „Koukni s námi na 
svět shora“. Po dvoudílné průpravě se nadšenci 
do lezení vypravili na Vávrovu skálu, aby pří-
mo v terénu natrénovali skalní lezení. Lezlo se 
samozřejmě s jištěním a i přes rozmary počasí 
šlo o vydařené odpoledne. K tomu Trip Team teď 
začíná lézt přímo v našem městě. Během otevření 
Sportovní haly jeho členové ukázali, jak krásné a 
zároveň náročné je lezení na lezecké stěně. Zá-
jemci si pod jejich vedením mohli zkusit první 
krůčky po stěně.  -mah- 

Světový pohár horských kol 

Do Nového Města se opět sjela bikerská špič-
ka světa. V termínu od 29. září do 4. října se ve 
Vysočina Areně jede v mnohém specifický SP 
horských kol. Letošní sezona je totiž pozna-
menaná koronavirovou pandemií. Jde o první 
letošní představení bikerů a zároveň naše město 
dostalo možnost uspořádat hned 2 kola nejpres-

tižnějšího seriálu závodů horských kol. Celkem 
se pojede 14 samostatných závodů. Jejich porce 
zahrnuje 4 závody elitní kategorie mužů a žen 
(2x short track a 2x cross-country) a k tomu je 
třeba připočítat podniky mladších kategorií (ju-
nioři a U23). Přehlídku odstatoval úterní závod 
ve short tracku elitních kategorií, uzavřena pak 
bude nedělním závodem cross - country mužů a 
žen. Závody se letos jedou s omezenou diváckou 
kulisou. Každý závodní den je do Vysočina Are-
ny vpuštěno pouze omezené množství 3000 divá-
ků. „Je jasné, že uspořádat letos akci ve formátu, 
na který jsme byli za poslední roky zvyklí, nebude 
možné. Ale jsme rádi, že se vyhneme zcela ko-
mornímu pojetí a můžeme na Vysočinu pozvat 
alespoň omezené množství fanoušků. Součas-
ná vládní nařízení v kombinaci s logistickými 
možnostmi Vysočina Areny umožňují vstup 
maximálně třem tisícovkám diváků,“ uvedl před-
seda organizačního výboru Petr Vaněk. -mah-

Novoměstští ragbisté 
budí respekt 
Už nejsou za otloukánky. Že mají formu jako 
hrom, ukázal novoměstský ragbyový klub RC 
Titáni na turnaji v sedmičkovém ragby, který se 
6. září konal na hřišti v brněnské části Bystrc. Na 
turnaji se představilo celkem 10 týmů. V silné 
konkurenci přitom vyčnívali Titáni. Postupně 
porazili týmy RC Jeseník (31:5) a RC Bystrc 
(31:10). Až díky prohře s RC Olomouc (20:12) 
jim unikl postup do finále. V boji o 3. místo pak 
těšně prohráli s  jedním z favoritů turnaje RC 
Liberec (17:14).  -mah-

Uzávěrka příštího vydání  Novoměstska je 15. 
listopadu. Svoje tipy a náměty posílejte na 
zpravodaj@nmnm.cz.
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Historicky první domácí utkání ve florbalu
V říjnu čeká náš florbalový oddíl velký svátek. Po-
prvé totiž odehraje svá utkání v domácí hale. Zá-
pis do historie nastane v sobotu 17. října v 9:00, 
kdy se mužský tým střetne se soupeřem ze Světlé 
nad Sázavou. Následovat pak bude derby se vším 
všudy. V 16:30 nastoupí muži proti sousednímu 
Hipposu Žďár nad Sázavou. Novoměstský oddíl 
zve všechny příznivce do hlediště nové Sportovní 
haly. Budeme rádi za podporu, pojďme si to užít 
společně! Platí přitom, že mužský tým má již 
rozehranou sezonu. První turnaj odehrál v polovi-
ně září v Novém Veselí, na kterém jednou zvítězil 
nad Přibyslaví 10:3 a po vyrovnaném souboji 
prohrál s Jihlavou 6:9. Druhý turnaj se uskutečnil 
27. září ve Světlé nad Sázavou. V září odehráli 
své první zápasy i starší žáci, které čeká domácí 
turnaj v sobotu 24. října.  -tom-, -mah-

Fotbalisté potrápili favorita, s Jihlavou těsně prohráli
V polovině září čekal na novoměstské fotbalisty 
jeden z vrcholů letošní sezony. Před domácími 
fanoušky nastoupili k druhému kolu MOL Cupu, 
v němž poměřili své síly s fotbalisty druholigo-
vého týmu FC Vysočina Jihlava. A sehráli při-
tom více než vyrovnanou partii, o jejímž osudu 
rozhodla penalta ze 77. minuty, kdy hostující 
kanonýr Tomáš Smejkal poslal favorita do ve-
dení 2:1. To si pak do závěrečného hvizdu udr-
žel. „Odehráli jsem zdařilé utkání s nešťastným 
koncem. Bohužel o osudu utkání rozhodla sporná 
situace. Kluky chci pochválit, podali výborný vý-
kon, máme se od čeho odrazit,“ vyzdvihl před-
stavení svých svěřenců domácí lodivod Zeman. 
Ten také ocenil výbornou diváckou kulisu. Utkání 
sledovala takřka pětistovka fanoušků, kteří domů 
neodcházeli se sklopenou hlavou.  -mah-

MČR atletických nadějí 
Na začátku září přivítala Ostrava MČR katego-
rie dorostu, dorostenek, juniorů a juniorek v 
atletice. V jeho průběhu se rozhodně neztratili 
novoměstští atleti. Dorostenec Matouš Budig 
dokončil finále běhu na 100 m na 4. místě. Seti-
na jej přitom dělila od bronzu. Navíc čas 10,99 
je nový oddílový rekord. Ve finále dvojnásobné 
trati už však na něm byla znát únava z náročného 
programu, závod tak dokončil v čase 22,55 na 
celkovém 6. místě. Barbora Dostálová v hodu kla-
divem předvedla výkon 43,10 m, čímž si připsala 
také 4. místo. V další své disciplíně, kterým je 
hod oštěpem, přistálo její náčiní na značce 35,87 
m, za což ji patřila celková 6. příčka. Ve stejné 
disciplíně juniorů překvapil David Koutník. Za 

povedený hod o délce 52,47 m vybojoval 9. místo 
a jen o fous mu unikl postup do finálové osmičky. 
V běhu na 3 000 m startovali Karolína Šípková – 
čas 11:25,27 a Adam Jirků – čas 9:36,86. Jejich 
výkony však na nejlepší nestačily. -hub-, -mah-

Krajský rekord 
v hodu kladivem 
Na akademickém MČR, které se na konci srpna 
konalo na brněnském tartanu, padl vysočinský 
rekord v hodu kladivem. Postarala se o něj novo-
městská atletka Gabriela Bojanovská, jež na vr-
cholové akci poslala náčiní do vzdálenosti 50,58 
m. Tím překonala své dosavadní maximum o 10 
cm. Svým výkonem vybojovala v barvách Masa-
rykovy univerzity celkové třetí místo. Zvítězila 
o deset let starší atletka Tereza Králová. -mah-
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 24. 7. Kateřina Málková
 24. 7. Veronika Málková
 16. 8. Gabriela Novotná
 22. 8. Natálie Pejchalová
jubilanti
 2. 10. Ing. Zdeněk Petr 87 let
 3. 10. Gustav Jurovatý 80 let
 4. 10. Libuše Polnická 85 let 
 5. 10. Jaroslav Jenerál 94 let 
 7. 10. Rudolfa Vrbecká 96 let 
 11. 10. Zdeňka Nečesánková 75 let 
 12. 10. Vlastimila Čechová 75 let 
 14. 10. Anežka Tenglová 97 let 
 17. 10. Helena Moravcová 75 let 
 21. 10. František Hojka 88 let
manželství
 8. 8. Denisa Hallerová, Martin Tatíček
 8. 8. Michaela Tachirová, Jiří Libra
 22. 8. Zuzana Kýrová, Stanislav Sochor
 29. 8. Kristýna Pejchalová, Martin Ptáček
 4. 9. Aneta Neradilková, David Martinec
 5. 9. Pavla Floriánová, Martin Biloš
úmrtí
 14. 8. Marie Elblová (NMnM, 1953)
 17. 8. Petr Valík (NMnM, 1972)
 20. 8. Marie Kulková (Branišov, 1950)
 28. 8.  Ing. Bohuslav Škarka (Hlinné, 1952)
 29. 8. Jarmila Hubáčková (NMnM, 1939)
 30. 8. Božena Slámová (Maršovice, 1948)
 1. 9. Jiří Vališ (NMnM, 1935)
 3. 9. Petr Humlíček (Maršovice, 1941)
 6. 9. Josef Tulis (Branišov, 1944)
 13. 9. JUDr. Ladislav Boukal (NMnM, 1950)

Otevřeno denně 
kromě pondělí  9:00 – 17:00.

Zavřeno ve dnech státních svátků.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Současná sklářská tvorba na Žďársku
prodlouženo do 11. října 2020
Na této výstavě, kterou se Horácká galerie 
připojuje k celokrajské akci pod názvem Vyso-
čina sklářská, je prezentováno celkem čtyřicet 
objektů od šestice sklářských výtvarníků.

VERNISÁŽE:
8. října 2020 v 17:00 
Odmocnina z  malby „malíře z Radňovic“ Jana 
Svobody. Hlavním jeho oborem je malba 
(akryl na plátně), příležitostně se věnuje so-
chám, kresbě či nábytkovým solitérům. Mo-
tivy obrazů byly řadu let figury, předměty a 
symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, 
s humorem. Před deseti lety nastal ústup od 
konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, 
čárám, bodům a křivkám. Dnes v jeho tvorbě 
dominují horizonty a barevné plochy.

AKCE:
3. – 4. října 2020
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2020 
Již 10. jubilejní ročník, kdy můžete navštívit 
umělce v  jejich ateliérech. Horácká galerie 
má pro vás po oba dva dny volný vstup na 
své výstavy.
neděle 4. října 2020 od 9:30 do 17:00
Řezbářský workshop se sochařem Patrikem Vlčkem
Nahlédněte do otevřené sochařské dílny tvůr-
ce novoměstského betlému Patrika Vlčka. Na 
nádvoří Horácké galerie se nejprve seznámí-
te s procesem sochařské práce se dřevem a 
pomocí řezbářských nástrojů přenesete svůj 
návrh přímo na „stůl“ pod betlémem. Všichni 
účastníci tak zanechají na tomto uměleckém 
díle svoji nesmazatelnou stopu. Workshop 
je zdarma.
neděle 18. října 2020 v 17:00
Novocantus  – koncert k 5. výročí vzniku
Mužský pěvecký sbor z Novoměstska slaví 5 
let od svého vzniku. Vstupné 150 Kč v před-
prodeji na pokladně Horácké galerie, 200 Kč 
na místě.
pátek 30. října 2020 v 19:30
ARTkino HG:  Corpus Christi + komentář Miloše 
Zabloudila
Francie, Polsko 2019 | 116 minut | české 
titulky | nevhodný do 15 let | vstupné 80 Kč
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném za-
řízení pro mladistvé duchovní proměnou. 
Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním 
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomys-
let. Když je propuštěn a má začít pracovat v 
truhlárně na malém městě, převlékne se po 

Stomatologická pohotovost

K Club

Významná výročí

příjezdu do kněžského a díky náhodě se ují-
má péče o místní farnost. Příchod mladého 
charismatického pastýře rozčeří stojaté vody 
a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k 
níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu 
léčit své rány.
Poetický herbář – ilustrátorská a básnická výzva  
JIŽ JEN do 31. října 2020!
Nechte se okouzlit místními rostlinami 
podobně jako výtvarník Vojtěch Štolfa nebo 
básník Jakub Deml. V letošním roce si navíc 
připomínáme 50. výročí vzniku CHKO Žďár-
ské vrchy, je tedy ideální příležitost vytvořit si 
svůj originální herbář. Zúčastnit se může kaž-
dý. Bližší informace se dozvíte na webových 
stránkách Horácké galerie.

3.10.2020 MUDr. Andrea Stalmachová
Vír 201, 605 151 774
4.10.2020 MUDr. Olga Šejnohová
Studentská 1694/7, Žďár n. Sáz., 566 690 125
10.10.2020 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
11.10.2020 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
17.10.2020 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 123
18.10.2020 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
24.10.2020 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
25.10.2020 MUDr. Milada Trojáková
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
28.10.2020 MDDr. Zuzana Stárková
nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 731 533 340
31.10.2020 MDDr. Zuzana Stárková
nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 731 533 340

Klub seniorů

6. 10. Výbor
Sraz členů před KD v 16:00, 17:00 přednáška 
kronikáře Víta Křesadla v KD 
13.10. Sklářskou stezkou na Milovech
Odjezd v 8:50 od nádr., návrat dle dohody
19.10. Návštěva pí Jandové, betlémářky v Hlinném
Odjezd ve 13:30 z aut. nádraží, návrat 15:20 z 
Hlinného
27.10. Návštěva Horácké galerie
Sraz ve 14:00 před HG

2.10.
Poklidný večer na Káčku za do-
provodu klavírních tónů
5.–11.10.
Dýňový týden
Celý týden se můžete těšit na 
pokrmy a dezerty z dýně.
13.10. 19:00
Kazumi Sushi
Vstupné 280 Kč, rezervace nutná.
26.10. 16:00
LiStOVáNí: Čtyřlístek
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě.
31.10.
Psytrance večer s Infinity paradox
Vstupné dobrovolné.

6.10.1985 zemřel v NMnM Bohumil Puchýř, akademický 
malíř, 35. výročí úmrtí (narodil se 9.12.1914 v 
NMnM).
7.10.1950 zemřel v Praze Jiří Židlický, malíř, ilustrá-
tor knih, 70. výročí úmrtí (narodil se 27.5.1895 
v NMnM).
31.10.1900 narodil se v NMnM JUDr. Ivan Sekanina, 
právník, politik, 120. výročí narození (zemřel 
21.5.1940 v koncentračním táboře Sachsenhau-
sen).
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V případě zájmu o komerční a fi-
remní inzerci najdete veškeré infor-
mace i ceník zde: 
noviny.nmnm.cz/inzerce

Uzávěrka komerční a firemní inzer-
ce je k 14. dni před měsícem vydání. 

Kontakt: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 
tel.: 607 175 673

Minibazar

Vzpomínky

Prodám přívěsný vozík za auto. Technická do 
10/2021. Levně. Tel.: 603 367 009
Koupím garáž u nemocnice na ul. Purkyňova, popř. 
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned. 
Tel.: 776 272 281
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v NMnM. Možná i vý-
měna za 1+1 s doplatkem. Tel.: 601 133 272, e-mail: 
koupimebytvnmnm@seznam.cz
Prodám česnek - modrý paličák, cena 150 Kč za 

kilo, dále cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102 472
Prodám stavební pozemek v NMnM, p. č. 320, 
p. č. 321. Kanalizace a voda na hranici pozemku. 
Cena 3 000 Kč/m2. Tel.: 777 251 307
Pronajmu zahradu – jaro 2021. K rekreaci i 
pěstování zeleniny. Tel.: 604 486 488
Nová kamna – přístavek – přenechám nebo i zapla-
tím za odvod do šrotu 500 Kč i více. Tel.: 739 964 956
Prodám pláště „šíp“. Tel.: 723 768 620

Koupím zahradu nebo vhodný pozemek k rekreaci 
na Vysočině – okolí NMnM výhodou. Nabídky uví-
tám na 602 779 107 formou SMS, ozvu se. Děkuji 
předem za nabídku.
Prodám TV zn. LG, úhl. 80 cm, cena 700 Kč a 
satelitní přijímač zn. ARIVA, cena 200 Kč.
Tel.: 608 574 068

Vzpomínky, blahopřání a  inzerci 
přijímáme v Informačním centru 
na Vratislavově náměstí. Přineste 
prosím vytištěný text a fotografie 
v co nejlepší kvalitě.

Vzpomínky, které se nevešly do 
aktuálního čísla, uveřejníme v ná-
sledujícím vydání. Děkujeme za 
pochopení. 

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Uzávěrka listopadového čísla je 15. října 2020.

Dne 5. října uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil náš 
dědeček, tatínek a manžel 
pan Oldřich Šilhánek. Stále 
vzpomíná celá rodina.

Hřbitov je smutná zahrada, 
kde tiše pějí ptáci, své drahé 
tam člověk ukládá a vzpo-
mínat se vrací. 
Dne 8. října uplyne 30 
let, co nás navždy opustil 
pan Pavel Sojka z Nového 
Města. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka a děti.

Dne 13. října uplynou 3 
roky, co nás opustil náš 
milovaný manžel, tatínek 
a dědeček pan Pavel Kli-
ment. S láskou vzpomínají 
manželka, synové Pavel a 
Petr s rodinami.

Čas neúprosně letí a bo-
lest v srdcích zůstává. Slzy 
v očích Tě neprobudí a 
domov prázdný zůstává. 
Odešla jsi nám, osud si to 
přál, ale v našich srdcích 
budeš žít dál. 
Dne 21. září uplynulo 17 
let od úmrtí naší milované 
maminky, babičky a praba-

bičky paní Františky Kotovicové. S láskou a úctou 
vzpomíná dcera Mirka s celou rodinou.

Manželé Řádkovi ze Zubří 50 let spolu – to je něco!
Za tu dobu změnilo se kdeco... Ale na Vaší lás-
ce nic. Přejeme Vám ve zdraví těch let ještě víc. 

Alena s rodinou

Chtěl bych všem touto cestou poděkovat za 
milá přání k mým 85. narozeninám. Opravdu 
moc si jich vážím. Protože se mě mnozí ptali, 
zda je možné zakoupit mé poslední CD s ná-
zvem „Honza Sedlařík zpívá operetu“, chtěl 
bych Vás informovat, že jsou k zakoupení v 
Informačním centru Nového Města na Moravě. 
Všem moc děkuji za přízeň. Honza Sedlařík

OznámeníBlahopřání

Moštování
Novoměstští zahrádkáři opět nabízejí své služby 
a jsou se svými lisy připraveni proměnit vaše ja-
blka v lahodný mošt. Cena za litr moštu je 5 Kč 
a je zapotřebí donést si vlastní nádoby. Na ob-
jednávku nově nabízejí i krouhání zelí. Aktuální 
informace získáte na telefonu: 731 258 984. 

sobota 3. 10.  7:00–15:00
sobota 10. 10.  7:00–15:00
sobota 17. 10.  7:00–15:00
sobota 24. 10.  7:00–15:00
sobota 28. 10.  7:00–15:00
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Novocantus  slaví 5 let činnosti 

Pěvecký sbor Novocantus  oslavil letos v únoru 
páté výročí svého vzniku. Pod vedením sbor-
mistra Františka Ostrého se věnuje produkci 
především barokní hudby, ale ve svém repertoá-
ru má i písně od Leoše Janáčka či současného 
skladatele Ondřeje Musila. Zároveň se pouštíme 
i do rozsáhlejších skladeb především sakrálního 
charakteru, a tak za jeden z vrcholů krátké his-

torie našeho sboru můžeme považovat přednes 
Mše pro dva pěvecké sbory a varhany skladatele 
Ch. M. Widora v pražské katedrále svatého Víta 
nebo vloni uvedenou Missa Pastoralis  Čuj, Miko, 
čuj  od J. Schreiera.  Někteří z vás budou mít v živé 
paměti i vystoupení s Hradišťanem Jiřího Pavlici 
letos v srpnu na nádvoří Horácké galerie. Pro nás 
to vše byly nezapomenutelné zážitky a radostné 
okamžiky spojené s přednesem krásné hudby.  
Proto si chceme spolu s vámi připomenout to 
nejlepší, co jsme v těch pěti letech nastudovali. 
Máme radost, že naše pozvání přijala i Petra An-
derlová, absolventka JAMU – obor varhany pod 
vedením prof. Z. Nováčka, která nás opakovaně 
při chrámových sborech doprovází, a také zdejší 
dívčí soubor ZEVL, který přinese odlehčení i milý 
protiklad k našim mužským hlasům. Těšíme se na 
setkání s vámi v neděli 18. října v 17:00.
 Václav Peňáz, předseda spolku Novocantus

Malina Brothers
čtvrtek 1. října, 20:00 kulturní dům 

Sourozenecká hudební skupina původem 
z Náchoda. Patří k tuzemské špičce žánrů folk, 
country a bluegrass. Bratři Malinové, tedy 

banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel 
a houslista Josef (Jimmy Bozeman & the Lazy 
Pigs), se společně sešli na pódiu v unikátním 
projektu nazvaném Malina Brothers, ke které-
mu přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku 
(Spirituál kvintet). Za několik posledních dekád 
se objevili jako hudebníci či producenti snad na 
všech důležitých albech tohoto žánru u nás. Mj. 
spolupracovali s Robertem Křesťanem, Pavlem 
Bobkem, Kateřinou García, Charliem McCoyem 
(Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za sebou řadu 
koncertů v USA, natočili tři řadová CD a právě 
připravují DVD k deseti letům skupiny.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 260 Kč na místě.
 -kb- 

Co nového v knihovně?

V úterý 6. října v 17:00 vám pan Mgr. Vít Křesadlo 
přiblíží objevování novoměstské historie a psaní 
článků a knih z regionální historie.

Unikátní setkání napříč časem nabídne beseda 
s gymnastkami Hanou Bubníkovou a Jiřinou 
Langovou, které se ve světě sportu proslavily 
jako sestry Machatovy. Reprezentovaly Česko-
slovensko na třech mistrovstvích světa, kde Hana 
Bubníková získala dvě medaile. Ve čtvrtek 15. 
října v 17:00 se uskuteční v kulturním domě be-
seda spojená se čtením z knihy o jejich sportovní 
a baletní kariéře „Sestry Machatovy – neobyčejný 
příběh slavných dvojčat“, kterou napsala Věra 
Staňková. 

Dále se můžete těšit :
 • 1. – 31.10. Výtvarné maturitní práce na GY-
NOME
 • 2.10. – 30.11. Soutěž pro děti: Dobrodruh Timo
• 5. –  9.10. Registrace  nových čtenářů zdarma
• 5. – 30.10. Prodej vyřazených knih a časopisů 
(chodba před knihovnou)
 • 7.10. Den otevřených dveří
 • 8.10. v 16:00 Tvůrčí dílna: Barevný podzim

O holčičce, která se ještě 
nenarodila
neděle 4. října, 16:00 kulturní dům

Nové představení Víti Marčíka st. o touze dědečka 
po vnučce, o oslu, koníku a o stromu života, co 
mluvil o nebi. Pohádka vhodná pro všechny, kteří 
se nebáli narodit, a teď mají strach z umírání. -kb-

Koncert kapely
Poetika
úterý 27. října, 20:00 kulturní dům

Poetika je mladá hudební skupina, která v roce 
2016 vystřelila svým debutovým singlem Zkou-
ším žít mezi nejhranější interprety toho roku. 

 -kb-

Oslavy 28. října
„Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal 
skutkem ...“

Pojďte se k nám přidat a oslavit vznik republiky. 
28. října si připomeneme 102 let staré události a 
současně také vyvrcholí oslavy konce 2. světové 
války. 
Na stejný den připravujeme kromě výstavy v Ho-
ráckém muzeu i setkání u sochy T. G. Masaryka u 
I. Základní školy a odhalení nové pamětní desky 
obětem války. Podrobné informace budeme včas 
sdílet na sociálních sítích města, webu a na pla-
kátech. -kb-
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Čtení na pokračování...

Setkání rodáků z NMNM 
bylo zrušeno
 Kulturní a společenská komise Rady města roz-
hodla z důvodu šířící se koronavirové nákazy 
zrušit připravované setkání, které mělo proběh-
nout dne 3. 10. 2020 v novoměstském kulturním 
domě. Dojde-li ke zlepšení stávající situace, akce 
proběhne v náhradním termínu, o kterém budete 
včas informováni. Děkujeme za pochopení.

 -kb-

Noc literatury
středa 7. října, 18:00 na zajímavých místech 
Nového Města
Současná literatura, netradiční místa, známé 
tváře – to je  NOC LITERATURY, která na atrak-
tivních či běžně nedostupných místech přibližuje 
široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evrop-
ských spisovatelů v podání zajímavých osobností. 
Noc literatury si vydobyla pevné místo v českém 
kulturním kalendáři a stala se jeho neodmysli-
telnou součástí. Proto se také už pravidelně koná 
v Novém Městě na Moravě.

 -kb-

Fler trh
sobota 10. října, 9:00 kulturní dům
K dispozici bude rozmanitá a originální nabídka 
desítek prodejců, kteří si pro vás připravili velké 
množství zajímavých rukodělných výrobků. Na-
bídku budou tvořit různé druhy šperků, texti-
lní tvorba zastoupena originálním oblečením, 
kabelkami, peněženkami, taštičkami a různými 
dekoracemi. Opět nebudou chybět kosmetické 
výrobky a delikatesy.
Přijďte si vychutnat kreativní atmosféru trhu, 
která bude plná inspirace. Těšíme se na vás!

 -kb-

Náš básník učí, duši hladí, varuje i vítězí!
...Mnoho úsilí věnoval Svítil kulturnímu i 
hmotnému povznesení rodného města. Ve 
dvacátých letech, kdy byl stále ještě činný 
lékař, se věnoval novoměstské kronice. Byl 
např. původcem návrhu, aby se na Harusově 
kopci postavila rozhledna. Zasloužil se o 
rozvoj novoměstské knihovny a zastával 
funkci jednatele kuratoria Horáckého mu-
zea. Přispíval do Horáckých listů a založil 
k nim přílohu Horácké besedy, kterou i 
první dva ročníky redigoval. O významu 
jeho osobnosti svědčí taktéž okruh přátel, s 
nimiž udržoval četnou korespondenci. Alois 
Jirásek, Oldřich Blažíček, Karel Čapek, F. 
X. Šalda, Jan Zahradníček, Arne Novák 
a další. Velké přátelství a práce při zvele-
bování úrovně našeho města jej pojily i s mi-
strem Karlem Němcem. V srpnu 1930 vyšla 
celá příloha (35 stran) Horáckých besed 
s názvem Jan Karník - Dr. Josef Svítil še-
desátníkem. Zde můžeme z přání a výpovědí 
přispěvatelů objevovat jednotlivé stránky 
Karníkovy osoby. 
Svítilův synovec Jaroslav Křička vykresluje 
oslavence jako vášnivého čtenáře:  „Jak 
něžně bere do ruky svou milovanou čes-
kou knížku - ten pohyb je příznačný - jak 
dovede básnit o básnících a kdo je – ty naše 
– lépe u nás zná? …A to nejsou jen Vrchlič-
tí a Březinové! Ani menší hvězdy nesvítily 
marně. Vy, literární hvězdičky, sotva víte, 
s jakým obdivem a úctou je čten každý Váš 
dobrý verš.“
Přítel F. S. Horák jej vzpomíná jako budite-

le: „Máš-li i ty něco zajímavého, co by vzbu-
dilo širší ozvěnu, aspoň v kruhu spřízněných 
duší, máš-li vhodný nápad, literární postřeh 
– slyšíš hned jeho obvyklá slova: Napište to! 
Napište to! Karník by člověka hrozně rád 
svedl k „literární práci“, třebas jen k časopi-
seckým článkům. Proto, musím se přiznat, 
spáchal-li jsem nějaký ten článek, má jej on 
na svědomí.“
Malíř O. Blažíček: „Viděli jsme se naposled 
v Praze při slavném otevření sv. Víta. Bylo 
to radostné setkání; pozoroval jsem, jak naň 
ta krása, před kterou jsme stáli, hluboce 
působí, a o to mně byl opět bližší, když jsem 
viděl, že to, co sám mám k smrti rád i on 
tak miluje. Je vzácný jako lékař, ale také 
jako literát v našem kraji nedoceněný. Jeho 
dobrá duše dovede vždy smutného potěšit; 
je dokonalý, vzácný člověk a je rozkoší po-
sedět v jeho společnosti. Kdykoli do našeho 
kraje zavítám, platí první návštěva panu 
doktorovi, máme jej tak rádi, jako jeho prá-
ci, jako jeho kumšt.“
MUDr. Josef Svítil – Jan Karník je podle 
svého přání, které vyslovil i v básni „Doma 
v noci vánoční“ (viz úryvek), pochován na 
svém zamilovaném místě, jímž byl novo-
městský kostelíček Nanebevzetí panny Ma-
rie. Hrob doktora Svítila a jeho manželky 
Heleny najdeme hned v první řadě u koste-
líka poblíž jeho přítele, mistra Karla Němce.

 P. Martínek

Mozartova opera už 
v říjnu 

Neziskový bystřický spolek Akvarteto dokon-
čuje přípravy provedení jednoaktové opery W. A. 
Mozarta Bastien a Bastienka, kterou uvede v ne-
děli 18. října na zámku Kinských ve Žďáře nad 
Sázavou a v pátek 30. října v ZUŠ Jana Štursy v 
Novém Městě na Moravě  od 20:00 

Mozart tuto svou první jednoaktovku napsal 
jako dvanáctiletý chlapec v létě 1768. 

Představení opery bude uvedeno krátkým dra-
matickým pásmem, jehož účelem je seznámit 
posluchače s Mozartem a jeho operou formou 
dramatizovaného čtení jeho autentické korespon-
dence.

Operu studují hudebníci Akvarteta společně 
s pedagogy Základních uměleckých škol za-
pojených měst, společně s jejich současnými 
i bývalými pokročilými žáky. Mnozí jsou dnes 
studenty konzervatoří či AMU. Orchestr povede 
člen Akvarteta pan Ondřej Kunovský, student 
pražské HAMU. Sólových rolí se ujímá úžasná 
žďárská sopranistka Svetlana Michálková jako 
Bastienka, vycházející tenorová hvězda Marek 
Žihla (Bastien) a barytonista Lukáš Kunovský 
jako Kolas. 

Koncertním mistrem je pan Josef Havel z bys-
třické ZUŠ.

Scénografickou stránku díla připravuje 
společně se svými žáky paní učitelka Hana Je-
línková, režie a dramatické stránky věci se ujala 
její kolegyně paní Lada Hubáčková Pokorná. Obě 
tyto dámy jsou duší svých oborů na novoměstské 
ZUŠ.Projekt běží pod záštitou paní Evy Mošne-
rové, ředitelky ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě 
na Moravě, která si s chutí v orchestru zahraje 
jako houslistka. Organizačně i finančně  velmi 
náročný projekt Akvarteta je podporován městy 
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bys-
třice nad Pernštejnem a soukromými sponzory. 

 -kb-
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Projekty participativního rozpočtu
Komunitní ovocný sad
Představte si komunitní sad s ovocnými stromy 
v lokalitě nad Koupalištěm. Ovocný sad tvoří 
vysokokmeny tradičních starých odrůd jabloní, 
hrušní, třešní a švestek. Tradiční ovoce doplňují 
keře s lahodnými bobulemi, jako muchovníky, 
mišpule a aronie. Vzniká tu prostor se vzrost-
lými stromy poskytující stín pro spočinutí ko-
lemjdoucím. To je sad za pár let. Možná se mezi 
stromy objeví i komunitní houpačka či hamaka. 
Jednotlivé odrůdy jsou označeny keramickými 
cedulkami, roste tu tak zároveň i velká přírodní 
učebna. Aktivit, které toto místo poskytuje do bu-
doucna, je spousta: kurz řezu ovocných stromů, 
městské jablkobraní s pojízdnou moštárnou a 
třeba tu jednou bude stát i malá komunitní su-
šárna ovoce po vzoru obcí v Bílých Karpatech. 
Ach, to bude krása!
Technické údaje:
- Pozemek ve vlastnictví města parc. č. 3363/6  
k.ú. Nové Město na Moravě

 - Sad v horní části tohoto pozemku pod lesem, na 
pozemku tvaru obdélníku o rozloze cca 80 x 30 m
 - 3 řady ovocných stromů, 8 ks v řadě, vzdálenost 
mezi stromy 10 m (vysokokmeny), vzdálenost 
od lesa 10 m
- 1 řada menších ovocných stromů – 20 ks v řadě
Rozpočet základní: 53.000 Kč
44 ks stromů (24 ks vysokokmenů + 20 menších 

ovocných stromů) x 1200 Kč za kus, celkem tedy 
52.800 Kč.
Náklady na vysazení 1 stromu jsou 1 200 Kč: 1 ks 
stromu vč. dopravy 350 Kč + 3 ks kůlů a oplocení 
350 Kč + výsadba 500 Kč.
Pokud by se podařilo do sázení stromů zapo-
jit i veřejnost (např. při akci „Sdílej krompáč 
se starostou“), mohl by se rozpočet snížit až o 
22.000 Kč.
Keramické popisky na stromky – náklady na hlí-
nu: 200 Kč, popisky by mohli vyrobit třeba klienti 
DPS či Zdislavy.
Rozpočet rozšířený: + 20.000 Kč navíc
2 ks dřevěných laviček, 1 ks á 3 000 Kč
1 ks dřevěné zahradní houpačky 8 000 Kč
Bylinkový záhonek (zdroj čerstvých bylin do let-
ních koktejlů) – 30 ks sazenic á 100 Kč + práce 
3 000 Kč, celkem 6 000 Kč

Basketbalové hřiště – 
Klečkovský rybník
V nedávné době byly opraveny přítomné bas-
ketbalové koše, což je chvályhodné. Nicméně 
se zde stále nachází původní asfaltový povrch z 
doby realizace, který již není v dobrém a pro hru 
vyhovujícím stavu. Asfalt se drolí a stává se ne-
bezpečným, jelikož je velmi snadné na množství 
uvolněných kamínků uklouznout. Povrchu by 
tedy prospěl určitý druh rekonstrukce. V rámci 
tohoto hřiště také nejsou viditelné čáry, pro hru 
velmi důležité. Tyto čáry by bylo také vhodné 
oživit. Oblíbené venkovní hřiště je každoročně 
využíváno množstvím dětí i dospělých z Nového 
Města na Moravě a širokého okolí.

Přírodní zahrada 
 v mateřské škole 
Vytvoření přírodní zahrady v Mateřské škole 
Nové Město na Moravě, pobočce Žďárské, která 
pomáhá v environmentální výchově a vzdělávání 
dětí. Přírodní zahrada rozvíjí děti ve vztahu k 
přírodě, dává dětem možnost učit se všemi smysly 
a také je prostředím, ve kterém jsou děti rády a 
spokojené. V přírodní zahradě by neměly chybět 
bobulové keře, bylinky, květiny, hmyzí domečky 
aj.

Chill out zóna pro mladé
Tento projekt nás, pracovníky nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež EZOP, napadl díky 
našemu monitoringu terénu, kdy jsme proble-
matiku trávení volného času probírali s mladými 
lidmi. V NMnM máme spoustu dětských hřišť pro 
nejmenší, avšak místo pro mladé lidi tu schází.
Tato zóna by byla určena právě pro ně, pro jejich 
pohodlí a relaxaci v přírodě. Vzhled chill out zóny 
by měl být nesen v přírodním duchu, s využitím 
dostupného materiálu – např. palet apod., a s 
možností aktivního zapojení mládeže do její vý-
stavby (například naši uživatelé, studenti SOŠ 
NMnM).

Fotografie jsou ilustrační
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STOOLKY na náměstí
Chceme oživit Vratislavovo náměstí!
Projekt Stoolky vznikl během pandemie, ale ve-
lice rychle se přizpůsobil a teď je prostě krásný a 
stylový městský mobiliář. Velikou výhodou těchto 
stolů je snadná manipulace, a i když umístění 
navrhujeme na náměstí, klidně může být nějaký i 
v parku nebo na Koupališti. Je to hodně variabilní 
projekt a samozřejmě počítáme s přizpůsobením. 
Jako prostor je pro nás ale prioritní náměstí, kde 
chceme z té velké, jenom průchozí plochy udělat 
prostor, kde se člověk může zastavit, posadit a 
užít si klid i ruch náměstí. Posezení u stolu je 
úplně jiná liga, než si sednout na lavičku. Mi-
nimálně zde chceme umístit tři stoolky. Kromě 
náměstí jsou i další místa, kde by jim to opravdu 
slušelo, jak už jsme zmiňovali.
Moc by se nám líbilo červené provedení.
Dejte nám zpětnou vazbu, jak se vám stoolky 
líbí, jakou barvu byste vybrali a kolik by vám jich 
přišlo na náměstí fajn.
Budeme rádi, když náš projekt podpoříte a 
společně si u stoolku dáme, co kdo dobrého 
přinese.

Koupací molo na břehu 
Černého rybníka
Navrhuji vybudovat na hrázi rybníka koupací 
molo. Usnadní přístup k vodě a zvětší pobytovou 
kapacitu. V létě bude sloužit ke koupání, v zimě 
na bruslení.

Městská přírodní, 
relaxačně kulturní zóna 
Obora
- úprava cesty Billa – bazén – lávka Luční, pří-
padné propojení dál do Obory
- ošetření stromků na této cestě v úseku Billa – 
bazén po levé straně
-  vybudování přírodního malého areálu na louce 
pod uvedenou cestou Billa – bazén, ve kterém by 
bylo místo pro amfiteátrové možnosti setkávání 
občanů, které není možno uskutečnit na náměstí 
či v HG, KD atd., včetně komunitního ohniště, 
grilu apod.

Výletiště NMnM
V areálu novoměstského Koupaliště vybudovat 
výletiště pro konání koncertů, zábav a dalších kul-
turních akcí. Každá malá vesnice v našem okolí 
takový prostor má, naše město nikoliv. Jednalo 
by se o srovnání a zhutnění potřebné plochy, vy-
budování dřevostavby pro účinkující a kapely. 
Objem potřebných finančních prostředků bude 
asi vyšší, ale někde se začít musí.
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Novoměstsko ve fotografiích: Konec léta 2020
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Staň se jedním z nás!

Pracovník montáže a balení
Obsluha strojů a zařízení
Seřizovač CNC strojů
Galvanizér
Skladník

prace@werawerk.cz
www.werawerk.cz
566 590 825
566 590 826
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Letní měsíce za mých dětských let byly velmi 
podobné těm dnešním, tedy bylo méně horkých 
dní na koupání. Většinou jsme prázdniny trávi-
li tím, že jsme chodili do lesa na houby, na bo-
růvky nebo jsme hráli různé hry. Ale jakmile se 
objevilo počasí na koupání, snažili jsme se toho 
maximálně využít. Nové Město má kolem pořád 
dostatek rybníků a většina z nich se dala v té době 
ke koupání využít. My jsme ale nejraději chodili ke 
Křivce, což byl rybník za Třemi kříži.
 Jakmile se udělalo hezké počasí, hned 
se sem celé Nové Město začalo stěhovat. Byla to 
téměř taková společenská záležitost. Zvlášť v ne-
děli odpoledne, kdy se sem hrnuly obrovské davy, 
byl rybník ze tří stran obležen, čtvrtá strana byla 
zarostlá orobincem. Cesta ke Křivce byla poměrně 
dlouhá, ale vedla krásnými cestami. Vyšli jsme z 
Masarykovy ulice takzvanou Švandovou uličkou, 
prošli přes louku a podél dřevěného deskového 
plotu veliké lihovarské zahrady jsme se dostali 
na Brněnskou ulici. Tam jsme měli dvě volby. Buď 
jsme ulici jenom překročili a pokračovali cestou 
lemovanou starými lípami k Hornímu dvoru (ty 
lípy byly později zničeny při jedné vichřici, která 
se přehnala v roce 1958 okrajem Nového Města) 
a potom se od Horního dvora pokračovali ke Třem 
křížům, nebo jsme zvolili cestu po Brněnské uli-
ci a na rozcestí před evangelickým 
hřbitovem jsme uhnuli doleva a polní 
cestou lemovanou javory jsme stou-
pali až ke Třem křížům. Z obou cest 
byl krásný pohled na Nové Město a 
oběma jsme se dostali na vyvýšeninu 
pod Třemi kříži, odkud jsme pokra-
čovali dozadu polní cestou lemovanou 
jeřáby. To už jsme měli cíl v dohledu. 
Dostali jsme se vlastně úplně z civi-
lizace, protože z celé cesty nebylo už 
potom vidět žádné stavení. Vlevo se 
táhla pole, která sahala až k olešenské 
silnici, odtud sem zazníval hluk moto-
rových vozidel. Vpravo byly krásné 
rozlehlé vlhké louky, těmi protékal po-
tok patřící k rybníkům, ke kterým jsme 
směřovali. Rybníky byly celkem čtyři. 
Za nás jsme je nazývali Trnka, Křivka, 
Němec a Žabinec. Když jsme se blí-
žili k cíli, byla vždy hladina rybníku 
krásná, odráželo se v ní slunce. Pokud jsme se 
vydali na koupání už před polednem, byla ještě 
část hladiny stíněna olšemi, které lemovaly hráze 
Křivky. Na rybníku Trnka jsme pozorovali vodní 
ptáky, hladina byla pohybem hejn pořád zčeřená. 
Sídlily zde lysky, čejky a potápky. Zvlášť potápku a 
roháče jsme pozorovali, jak se majestátně pohybují 
po hladině. To jsme již pomalu docházeli ke Křivce, 

což byl čistě přírodní rybník, který díky koupání 
nebyl osídlen vodními ptáky. Nebyly zde žádné vy-
moženosti civilizace, jako jsou převlékací kabiny, 
kiosek s možností nákupu nebo sociální zařízení. 
Co jsme ke koupání potřebovali, vše jsme si museli 
přinést s sebou. Chodit se koupat ke Křivce bylo 
jako stěhování. Kromě deky jsme si nosili různé 
hry i míče a také samozřejmě veškeré jídlo. Nej-
častěji to byly ovocné koláče, které k tomuto úče-
lu napekla babička, anebo slané rohlíky mazané 
máslem. To se samozřejmě na sluníčku rozpustilo 
a vsáklo do pečiva. I tak nám chutnalo. Křivka byla 
pro koupání velmi příjemným rybníkem. Měla 
mělké a písčité dno, to bylo výhodné zvlášť pro 

děti, ale i dospělé, kteří si chtěli u Křivky zaplavat. 
Jediné, co se nám na koupání moc nelíbilo, bylo to, 
že nás maminky nenechaly ve vodě tak dlouho, jak 
bychom chtěli. Často nás prokřehlé vyhnaly z vody 
a donutily nás bavit se právě hrami a míčem, co 
jsme si k rybníku donesli.  Co nás utěšovalo, bylo 
jídlo, protože u vody opravdu byla k jídlu chuť. 
Pití jsme si nosili v konvičce, byla to většinou ma-

linovka naší babičky, se kterou jsme ale museli 
šetřit. Když jsme se potom odebírali domů, bylo 
docela příjemné projít ještě přilehlý les Michovy, 
tam rostly nádherné křemenáče s oranžovými 
hlavičkami. Když se zadařilo, přinesli jsme si ještě 
něco dobrého domů do zítřejší polévky. I zpáteční 
cesta chládkem byla velice hezká. Na vlhké louky 
se slétali čápi, kteří zde lovili kořist pro svá mlá-
ďata. Nezřídka nás hnala od Křivky bouřka. To 
se nedalo moc dlouho otálet. Jakmile se objevily 
mraky nad Třemi kříži, znamenalo to přicházející 
bouřku od západu nebo severozápadu a že bychom 
nemuseli taky doběhnout domů. Takže jsme mu-
seli balit, utíkat a spěchat. Nevzpomínám si ale, že 

by nás někdy bouřka dostihla. Domů 
jsme se vždycky dostali zavčas. 
 Koupání u Křivky bylo přeru-
šeno chovem kačen. Ten pochopitelně 
naprosto zlikvidoval další možnost 
koupání. Bylo nám to velmi líto. Zkou-
šeli jsme ještě koupání na Trnce, ale 
to nebylo zdaleka tak příjemné. Když 
potom město postavilo Koupaliště, 
chodili lidé z  města většinou tam. 
Chov kačen netrval dlouho, za několik 
let byl zrušen. Než se krajina přizpů-
sobila původní podobě, trvalo hodně 
dlouho. Velmi příjemné bylo, když 
ornitologové zjistili, že se k rybníku 
vrací vodní ptáci, zejména k rybníku 
Němec se vrátila čejka a začala zde 
vytvářet svá hnízda. Studenti střední 

školy, kteří studovali hnízdiště těchto 
ptáků pro svoje studentské práce, zjis-
tili na různých mapách, že se rybník 

Němec oficiálně jmenuje Plameňák, což neznal 
z Novoměšťáků vůbec nikdo. A nikdo neví, kde 
se tenhle název vzal.  Podobně i rybník Žabinec 
postupně zarostl a dneska už vlastně jako čtvrtý 
rybník na této cestě není. Přes veškeré snahy se 
koupání u Křivky už nikdy nepodařilo obnovit.

Jana Černá

Zmizelé Nové Město
Koupání na Křivce

Panoramatický pohled od Třech křížů na kaskádu michovských rybníků Trnka, Křivka, Němec a Žabinec, 
vlevo dvůr Cinzendorf. Snímek pořízen kolem roku 1920.

Hoteliér František Německý při výlovu Žabince. Rybník měl v nájmu a choval 
tu duhové pstruhy pro svou restauraci. Snímek byl pořízen 22. listopadu 1910, 
je nasněženo a vzadu vidíme lyže.
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Na otočku do Michov

Vzpomínka na koupání v Křivce nás přenesla do 
míst, kam už skoro nechodíme. Za koupáním dnes 
docházíme na opačnou stranu města, ke Koupališti, 
kam v zimě směřují i lyžařské stopy. Také les Ochoza 
už dnes ani není lesem, ale spíš rušným lesoparkem. 
V létě se tu prohánějí cyklisté, v zimě lyžaři. Možná 
tomu ale mohlo být jinak. Na počátku třicátých 
let minulého století, kdy se republice hospodářsky 
dařilo, si přírodního potenciálu krajiny za Třemi 
kříži všiml známý novoměstský hoteliér František 
Německý. Zakoupil na pravém břehu Křivky louku 
a plánoval tu postavit penzion. Příchod hospodář-
ské krize, německá okupace a Vítězný únor 1948 
ale jeho plány zhatily. Tak se nám tu uchovala velká 
část krajinné hodnoty tohoto území dodnes. A to 
je dobře! Povězme si o těchto končinách něco víc.
 Říčka Bezděčka kdysi tvořila hranici 
mezi Novým Městem a někdejší osadou Mnichov, 
kterou svého času prodal Jan IV. z Pernštejna Nové-
mu Městu. Proto se také ještě v 19. století tomuto 
území říkalo „na Michovech“. Po osadě Mnichov 
zbyl dodnes rybníček Sádka, který leží u silnice nad 
evangelickým hřbitovem. Jakousi vstupní branou 

do této krajiny je kopec Tři kříže, dříve zvaný Kap-
lisko. Odtud je krásný výhled nejen na Nové Město, 
ale i na kaskádu michovských rybníků. Bývaly tu 
čtyři rybníky – Trnka, Křivka, Němec a Žabinec. 

Jako malému se mi kvůli 
názvu nejvíc líbil název 
rybníka Žabinec a litoval 
jsem, že už tehdy nee-
xistoval. Po roce 1948 se 
Žabinec přestal využívat, 
zanesl se a zpustl. Proto 
v roce 1968 JZD Nová Ves 
svedlo výtok z Němce do 
trubek, zlikvidovalo hráz 
Žabince a  dno rybníka 
proměnilo na pole. 
 Michovské rybníky 
jsou rybníky nebeské, 
neboli nebesáři. Takové 
rybníky jsou napájeny 
pouze dešťovou vodou 
a vodou z tajícího sněhu. 

Ti naši nebesáři ale nejsou zcela čistokrevní nebe-
sáři, doplňují je ještě prameny z okolí. S nebeský-
mi příděly vody do nich ale také přichází splachy, 
které po rozorání mezí na okolních polích nabraly 
na intenzitě. Zvýšený přísun živin pak způsobil, 
že se rybník Křivka stal prvním rybníkem, který 
začal k nelibosti koupajících se „kvést“. Když bylo 
v roce 2013 započato s obnovou rybníků, tak z nich 
bylo vyvezeno třiadvacet tisíc kubíků bahna. Došlo 
i na Žabinec. Potůček vytékající z Němce, který byl 
v minulosti zatrubněn, se dostal opět na povrch 
a v místě Žabince byl vybudován mokřad s několika 
tůněmi pro obojživelníky. Tak dnes tato lokalita opět 
může právem nést jméno Žabinec! Chraňme pří-
rodní hodnoty lokality michovských rybníků a ne-
dovolme sem proniknout rekreační průmysl. Je to 
nejen k prospěchu přírody, ale i nás Novoměšťáků! 
Doufám proto, že rekonstrukce veřejného osvětlení 
cesty na Tři kříže provedená před několika lety byla 
jen zbytečným úletem, ne začátkem invaze této „civi-
lizace“! Raději usilujme dávat krajinu do pořádku. 
 Protože se v této části seriálu věnuje-

me koupání, tak se na závěr naši michovské ex-
kurze také ještě vykoupeme. Od Horního dvora 
na jihozápad se táhne kaskáda tří rybníků, nebo 
lépe rybníčků. Mají takové obyčejné názvy – 
Horní, Prostřední a  Dolní rybník, hovorově 
Horňák, Prostředňák a Dolňák. Rybníčky jsou 
postaveny na potůčku, který pramení kousek 
výše nad Horňákem ve velkém haltýři. Horňák 
a Prostředňák ale nejsou jen tak obyčejné rybníč-
ky. Nalézají se v nich velké žulové balvany, které 
básník Otakar Březina nazýval „velrybové mocní“.
Přiložená fotografie ukazuje prázdninovou idylu 
z doby okolo roku 1956 u Prostředňáku. Slun-
cem vyhřátý „mocný velryb“ poskytl příjemné 
posezení u  vody. Rybníčky u  Horního dvora 
bývaly oblíbeným místem ke koupání pro mládež 
nejen z blízkého okolí.  

Jaromír Černý

Na počátku šedesátých let 20. století byla na svahu Třech křížů odvráceném od města zřízena myslivecká 
střelnice. Byla tu provozována střelba na asfaltové holuby. 

Pohled na Horní dvůr od Třech křížů s kaskádou rybníků. Snímek pochází z třicátých let 20. století.

 Letní pohoda z doby okolo roku 1956 u Prostředňáku
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Vytápění, chlazení, ohřev TV, větrání  od  výrobce 
Německá značka Stiebel Eltron dodává kompletní zařízení 
pro zajištění tepla a čerstvého vzduchu:   
• tepelná čerpadla různých provedení a výkonů 
   pro novostavby i stávajících domy,
• vzduchotechnické jednotky decentrální/centrální s rekuperací tepla, 
   filtrací a rozvody vzduchu.
                                               Výrobky jsou registrovány v dotačních programech. 

Akční set TČ systému vzduch/voda HPA-O Plus, 
venkovní provedení + hydromodul HSBB 200, vhodné pro novostavby:
• 4,5 kW (tep. ztráta objektu 3-6 kW)…..205 850 Kč
• 8,5 kW (tep. ztráta objektu 6-12 kW)…228 850 Kč
Nabízíme: návrh zařízení, technické řešení, dodávku a montáž                   
Provádíme revize kotlů na tuhá paliva – značky: Atmos, Opop, Viadrus, Dakon

Soškova 1550 • 592 31 Nové Město na Moravě • tel. 566 616 659 • 777 616 659 • e-mail: solar@solartop.cz • www.solartop.cz

Pronajmu prodejnu 46m2

v Novém Městě na Moravě, 

Vratislavovo náměstí č. 100

Kontakt na tel. č. 603 885 095

Roušky 3 vrstvy již od  8,- Kč

NANO 4 vrstvy
DĚTSKÉ z bavlny

Respirátory FFP2
Antibakteriální gely

NANO 4 vrstvy

Antibakteriální gely

JEN U NÁS za NEJnižší CENY

NOVÉ MĚSTO  
NA MORAVĚ 

87. 9 FM
R-VYSOC 
vysocina.rozhlas.cz

Nove_Mesto_Zijeme_tu_s_vami_inz_190x130_N3.indd   1 20.8.2020   14:00:56
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SYNC III!
 Uleví očím 
od digitálního 
záření

Nyní sleva 30 %
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
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XAVER  
A HOST
 pondělí–čtvrtek 
13.00–14.00 

Nové Město na Moravě 
96.5 FM | R-VYSOC

Talk  show!
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JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA
Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus  
Vám přidáme spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO ... s.r.o. 
Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303 
www.auto-auto.cz

www.skodaplus.cz

ŠKODA RAPID 
1,0 TSI/81 KW
Cena 325 000 Kč
Do provozu 1/2019
Tachometr 28 119 km

ŠKODA OCTAVIA  
1,0 TSI/85 KW
Cena 379 000 Kč
Do provozu 6/2018
Tachometr 20 000 km

ŠKODA SUPERB COMBI  
2,0 TDI/110 KW
Cena 699 000 Kč
Do provozu 11/2018
Tachometr 22 809 km

ŠKODA FABIA COMBI 
1,0 TSI/81 KW
Cena 269 000 Kč
Do provozu 6/2018
Tachometr 18 351 km

ŠKODA OCTAVIA 
1,5 TSI/110 KW
Cena 479 000 Kč
Do provozu 11/2018
Tachometr 23 611 km

ŠKODA KODIAQ 
2,0 TDI/110 KW, 4X4
Cena 829 000 Kč
Do provozu 10/2018
Tachometr 17 326 km
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11.9.–6.12. výstava Šité / žité Horácké muzeum

říjen výstava Výstava věnovaná obětem fašismu na Novoměstsku Vratislavovo nám.

do 11.10. výstava Současná sklářská tvorba na Žďársku Horácká galerie

29.9.–4.10. sport Světový pohár horských kol Vysočina Arena

1.–31.10. výstava Výtvarné maturitní práce na GYNOME Městská knihovna

1.10. 20:00 koncert Malina Brothers Kulturní dům

2.10.–3.11. vzdělávací Soutěž pro děti – Dobrodruh Timo Městská knihovna

4.10. 16:00 divadlo O holčičce, která se ještě nenarodila Kulturní dům

4.10. 19:00 divadlo Divadelní představení Víti Marčíka – Labyrint světa Evangelický kostel

5.–9.10. vzdělávací Registrace nových členů zdarma Městská knihovna

5.–30.10. kultura Prodej vyřazených knih a časopisů Městská knihovna, chodba

5.10. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

6.10. 17:00 beseda Beseda s kronikářem a archivářem Vítem Křesadlem Městská knihovna

6.10. 19:00 kino V síti 18+, 100 Kč Kulturní dům

7.10. všehochuť Domácí hospic Vysočina – Papučový den NMNM

7.10. 9:00 kultura Den otevřených dveří Městská knihovna

7.10. 18:00 vzdělávací Noc literatury NMNM, zajímavá místa

8.10. 16:00 dílna Barevný podzim Městská knihovna

8.10. 17:00 vernisáž Jan Svoboda – Odmocnina z malby Horácká galerie

10.10. 8:00 trh Farmářský trh (doprovodný program: podzimní workshop Chaloupek o.p.s.) Vratislavovo nám., park

10.10. 9:00 trh Fler trh Kulturní dům

13.10. 19:00 kultura Tančírna – Cha-Cha Kulturní dům

15.10. 17:00 beseda Sestry Machatovy Městská knihovna

17.10. 9:00 sport ČF – muži „A“, historicky první domácí turnaj Sportovní hala

18.10. 17:00 koncert Novocantus Horácká galerie

18.10. 16:00 kino Ježek Sonic, 50 Kč Kulturní dům
19.10. 
14:00,16:00

vzdělávací V síti: Za školou (12+, 14:00), V síti (15+, 16:00) - filmové projekce s besedou Kulturní dům

20.10. 19:00 kino Bourák, 60 Kč Kulturní dům

21.10. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz Kulturní dům

23.10. 19:00 kultura Slavnostní prodloužená tanečního kurzu Kulturní dům

24.10. 9:00 kultura Malý svět Kulturní dům

24.10. 9:00 sport ČF – starší žáci, domácí turnaj Sportovní hala

24.10. 11:00 kultura Slavnostní vysvěcení nového zvonu na kapličce v Petrovicích Petrovice

25.10. 15:00 koncert Kollárovci Kulturní dům

26.10. 16:00 kultura LiStOVáNí – Čtyřlístek K Club, Tyršova 1001

26.10. 19:00 kultura Tančírna – Tango Kulturní dům

27.10. 20:00 koncert Poetika Kulturní dům

30.10. 19:30 kino ARTkino HG: Corpus Cristi + komentář Miloše Zabloudila Horácká galerie

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