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Výsledky voleb v Novém Městě na Moravě
Ve dnech 2. a 3. října se v Novém Městě na Moravě
konaly volby do zastupitelstva kraje a do Senátu
ČR. Výsledek voleb v Novém Městě byl jiný než v
kraji a okrese.
Lidé, kteří přišli k volbám, mohli vhazovat volební lístky do dvou uren. Jedna byla určena
pro kandidáty do Senátu a ta druhá byla určena
nominantům do Zastupitelstva Kraje Vysočina.
V našem městě oproti celokrajským výsledkům
jednoznačně vyhrála ČSSD, která si získala důvěru téměř 21 % voličů. Hned za ní se umístilo ANO
2011 se 17 %. Česká pirátská strana získala 15 %.
Zatímco první dvě strany měly velmi podobné výsledky jako v roce 2016, Piráti si výrazně polepšili, protože před čtyřmi lety oslovili jen necelá 2 %
voličů. Tradičně dobrý výsledek měla i KDU-ČSL,
která se s téměř 14 % umístila na čtvrtém místě.
Hned za ní je koalice ODS a Starostové pro občany se 13 %. Starostové pro Vysočinu obdrželi 6 %
hlasů a komunisté živoří pod 5% hranicí. Ukázalo
se také, že Novoměšťáci patří k těm občansky
spíše uvědomělejším lidem, protože volební
účast byla v porovnání s celostátním průměrem
poměrně vysoká, k urnám přišlo 41 % voličů.
Výsledky v Novém Městě se ale liší od těch celokrajských. Tam zvítězilo ANO 2011 s 18,5 %
následované Piráty a ODS, přičemž obě strany
získaly shodně 13,2 % hlasů. Následuje opět
téměř shodný výsledek ČSSD a KDU-ČSL, které
získaly po 12 %.
Pokračování na straně 3
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Anketa zastupitelů: Volby 2020
Libor Černý /ANO 2011/
Nejdříve bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se voleb do Senátu zúčastnili. Na výsledcích voleb vidíme, že každý hlas rozhodoval a nepadl nazmar. Překvapilo mě, kolik z vás jsem oslovil a dalo mi svůj hlas. Pro moji další práci je to signál pokračovat
a věnovat se vysloveným tématům. Vaše bezpečnost, ochrana vašich životů, zdraví a majetku vždy byla a je mojí prioritou.
Oslovila vás i otázka kompetence. Právě nyní, v této nelehké době, si můžeme každý sám odpovědět na otázku, jak ten či onen
může být přínosem pro řešení stávající krize a jaké má k tomu kompetence a odbornost. Zatím jsme v menšině, ale začíná
nás být stále více slyšet. To je dobře. Začínáme být slyšet i v otázkách kumulace funkcí. Dle vašich dotazů se již zajímáte, jak
je možné, že někdo má možnost v zaměstnání stihnout dvě, tři další aktivity a druhý je rád, že si po práci odpočine. Proč byla
zřízena pozice druhého místostarosty a další. Přitom jak málo stačilo. Vystoupit z davu, kandidovat, a tím překřičet radniční
noviny měst Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. Prostě najít způsob, jak vás oslovit. Podařilo se. Vaší podpory si
nesmírně vážím a ještě jednou děkuji za vaši účast ve volbách a hlasy, které jste mi dali. Všem přeji hodně sil v této nelehké
době. Společně ji zvládneme. Musíme.
Stanislav Marek /SNK/
Mám-li se vyjadřovat k výsledkům voleb do krajského zastupitelstva a do Senátu, tak se to pokusím krátce okomentovat. Vzhledem k tomu, že nejsem politolog, tak se nechci pouštět do úvah, kdo z kandidátů prohrál a kdo vyhrál. Zcela jednoznačně však
prohrálo těch 60 % občanů a v 2. kole senátních voleb dokonce 80 % voličů, kteří k volbám nepřišli. Omluva patří těm, kteří
se voleb opravdu z jakýchkoliv vážných důvodů nemohli zúčastnit. My dříve narození si pamatujeme, jak jsme manifestačně
a „dobrovolně“ chodili k volbám až do r. 89. Když už 30 let můžeme volit svobodně, tak svého práva nevyužíváme. Mrzí mě,
že se v rámci předvolební kampaně a strachu z výsledků voleb neřešila nepopulární nařízení, která by možná vedla ke snížení
šíření covidu-19. Já osobně bych tato nařízení nikdy nespojoval s volbami, což samozřejmě naši politici nikdy nepřiznají. A je
úplně jedno, na které straně stojí. A proto si kladu otázku, co je důležitější než ochrana lidského zdraví? Na to nechť si odpoví
každý z nás.

Michal Šmarda /Lepší NM/
Děkuji všem za podporu v senátních volbách. Vážím si každého hlasu, který jsem od vás dostal. Moc si toho cením. Blahopřeji
vítězi voleb Josefu Klementovi a rád bych mu popřál, aby dokázal svůj mandát využít co nejlépe. Věřím, že to zvládne. Rád
mu pomohu, když to bude potřeba. Rád bych navíc poděkoval všem podporovatelům, přátelům, kamarádům, sousedům…,
zkrátka všem, kdo mi pomáhali. Bylo vás hodně a byli jste skvělí. Vážně. Cítil jsem v tom naději, že lze věci měnit k lepšímu.
Právě tu naději, kterou dnes lidé ztrácejí. Moc vás všechny prosím, abyste si tu naději uchovali a zkoušeli to dál. Má to smysl.
Velmi si cením i vzkazu, který mi tyto volby poslaly. Výsledek jsem přijal s pokorou a věřte, že nad ním poctivě a důkladně
přemýšlím. Za svůj největší neúspěch pokládám to, že se mi nepodařilo přesvědčit víc lidí, aby přišli volit i v druhém kole. A
největší radost mám z toho, že jsme pořád dobrá parta u nás doma, v Novém Městě. Dokážeme táhnout za jeden provaz, věříme
si a chceme dělat věci, které jsou správné. To je pro mne nejkrásnější zpráva těchto voleb.

Městská policie informuje majitele psích miláčků
V poslední době stále více občanů poukazuje na
volně se pohybující psy na veřejných prostranstvích města. Město Nové Město na Moravě disponuje Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích. Zde se v
části II., čl. 4 uvádí, že je zakázáno volné pobíhání
psů na veřejných prostranstvích na území města
a místních částech. Chovatel psa, vlastník či osoba doprovázející psa na veřejném prostranství
na území města a v místních částech je povinna
mít psa na vodítku. Porušením této vyhlášky
může uložit strážník na místě pokutu až do výše
10.000 Kč.
Únik zvířat a volné pobíhání psů je rovněž upraveno v zákoně na ochranu zvířat proti týrání č.
246/1992 Sb., kde se uvádí následující: Únik
zvířete lze vykládat tak, že se jedná o vzdálení
2

se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho
chovatelem, kdy chovatel není schopen své zvíře
ovládat a určovat jeho chování. Je věcí chovatele,
jak zabezpečí, aby zvíře neuniklo. V důsledku
úniku se zvíře stává zvířetem toulavým, kterým
se podle zákona na ochranu zvířat rozumí zvíře v
lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo
dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které
se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové
prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.
V tomto případě hrozí riziko způsobení škody na
zdraví nebo na majetku. Výše uvedené jednání
chovatele je možné kvalifikovat jako přestupek
dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a lze
za něj uložit pokutu do 50.000 Kč. Příslušným
k projednání přestupku je obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
-kbNOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020
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Výsledky voleb v Novém Městě...
Pokračování ze strany 1
Starostové pro Vysočinu si vysloužili necelých
11 % a KSČM s TOP 09 se pohybují kolem 5 %.
I v senátních volbách se výsledky v našem městě
lišily od celkových. V prvním i druhém kole u
nás zvítězil starosta Michal Šmarda za ČSSD,
Zelené a hnutí Budoucnost. V prvním kole získal
v Novém Městě téměř 42,9 % a v druhém 55,4 %.
Na druhém místě skončil v obou kolech žďárský
místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL). Získal
23,7 % a 44,6 %. V rámci celého senátního obvodu dopadly volby přesně naopak. Michal Šmarda
získal v 1. kole 25,3 % a ve 2. kole 40,2 %, zatímco

Josef Klement obdržel 31 %, a ve druhém kole
dokonce 59,8 %, a stal se tak senátorem.
Ostatní kandidáti vypadli hned v prvním kole,
a to v tomto pořadí: Ivana Horká (NK) 19,9 %
(NMNM 12,2), Libor Černý (ANO) 14,6 %
(NMNM 15,8), Bohumil Kasal (SPD) 4,8 %
(NMNM 3,3), Zdeněk Střítecký (KSČM) 4,4 %
(NMNM 2,1).
Co se týče účasti, tak zde se projevil dlouhodobý
trend, kdy ve druhém kole volilo výrazně méně
voličů. Zatímco v prvním kole přišlo v kraji svého
senátora podpořit skoro 38 % lidí, o týden později
to bylo už jen necelých 20 %.

Volby proběhly bez komplikací. Voličům, kteří využili svého volebního práva, patří poděkování za dodržování hygienických pravidel.
Stejně tak patří poděkování všem, kteří se na
zajištění voleb podíleli. Volby probíhaly v obvyklých volebních místnostech, pouze volební
místnost z Domu s pečovatelskou službou byla
s ohledem na rizika spojená s covid-19 preventivně přemístěna do MŠ na ul. Žďárská. MŠ
také patří poděkování za výbornou přípravu.
-kb-
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Jak si stojí novoměstská nemocnice?
Rozhovor s mluvčí Tamarou Peckovou Homolovou
Jak novoměstská nemocnice zvládá druhou
vlnu?
Situace je mnohem těžší než na jaře. V současné
době se nejvíc potýkáme s nedostatkem personálu. Někteří zaměstnanci jsou sami nemocní. S
personálem nám pomohla Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár
nad Sázavou. Od minulého týdne už u nás
pracují skoro čtyři desítky studentek a také učitelky, tento týden budeme přijímat další. Hlásí
se další dobrovolníci z řad studentů medicíny a
také z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Za to
jim patří velký dík, postupně se uzavírají smlouvy na DPP. Je velice náročné vše zkoordinovat,
hodně práce mají také kolegyně z personálního a
mzdového oddělení. Ještě těžší chvíle ale zažívají
zdravotníci. Být celý den v ochranných pomůckách není vůbec jednoduché. Sama jsem zkusila
celý den nosit respirátor. Jenom chodit po areálu
a mluvit s někým bylo velmi nepříjemné a namáhavé. Kolegové z provozu mají můj obdiv. Není
to pro ně jednoduché.

Jaká platí bezpečnostní opatření?
V novoměstské nemocnici jsou zakázány návštěvy. Pacienti by měli dodržovat všechna
doporučení, nosit roušky, dezinfikovat si ruce,
pravdivě vyplňovat triážní dotazník. Někdy se
přiznají, že ho ani nečetli, tím ale mohou ohrozit
naše zdravotníky. Taky by měli dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné. Moc nás
mrzí, že se stávají i situace, kdy sestra přijde na
pokoj k lůžku pacienta, poprosí ho, aby si nasadil
roušku, a on ji odbyde, že to neudělá. Přemýšlím,
co je k tomu vede, a přiznávám, že mě žádná
odpověď nenapadá.
Kolik pacientů s kovidem v nemocnici leží?
Toto číslo se mění každý den. K 20. říjnu to bylo
70 pacientů, z toho 3 na ventilátorech. Ale jak
říkám, ta situace se mění každý den. Takže až to
budou lidé číst, s největší pravděpodobností to
číslo bude úplně jiné. Doufejme, že nižší.
Jak moc nemocnici zatěžuje starost o ně? Je
potřeba omezovat jiné služby?
Provoz jsme museli částečně omezit, odložili

Obnova kaštanů pokračuje
Začala druhá etapa revitalizace parku na Vratislavově náměstí. Přibude pět nových stromů i
záhony trvalek.
Kácení začalo letos na jaře, kdy specializovaná firma poslala k zemi kaštany na Vratislavově náměstí. Stromy byly staré, zasazeny byly koncem 19.
století a kvůli neodborným zásahům v minulosti
byly v havarijním stavu. Reálně hrozil jejich pád.
„Kaštany jsou obecně křehké stromy a tyto navíc
opravdu nejsou v pořádku," říká správce městské
zeleně Zdeněk Krejčí. Jak prokázal dendrologický
průzkum, některé z kaštanů mají dokonce vyhnilé
dutiny v kmenech.
Kácet se tentokrát bude u Horácké galerie. Za
každý padlý strom ale bude vysazen nový, stejně
jako tomu bylo při první etapě revitalizace parku.
„Zasadíme kaštany, ale také lípy nebo tulipánovníky. To jsou druhy, které jsou doporučené a
mají zajistit větší pestrost parku“, dodává Krejčí. Péčí o stromy ale práce nekončí. V plánu je
zasadit záhon trvalek podél zídky u katolického
kostela v zadní části parku.
Kácení a sázení má na starosti specializovaná
firma, která také zajistí, aby se stromům dařilo,
dobře se uchytily a vydržely na náměstí stejně
jako jejich předchůdci, nebo déle.
-kb-
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jsme neakutní plánované operace, které snesou
odkladu, také jsme museli omezit provoz v některých specializovaných ambulancích. Vše souvisí
s aktuální epidemiologickou situací. Akutní a
neodkladnou péči poskytujeme bez omezení.
Jaká je atmosféra mezi zaměstnanci?
Jsou odhodlaní, spolupracují, pomáhají si. A taky
unavení.
Máte nějaký vzkaz či doporučení pro Novoměšťáky?
Vzhledem k nárůstu počtu ošetřovaných pacientů
s onemocněním covid-19 na Emergency – urgentním příjmu naší nemocnice a se vzrůstajícím počtem pacientů hospitalizovaných s tímto
onemocněním moc prosíme, aby všichni zvážili,
zda jejich zdravotní stav opravdu vyžaduje návštěvu nemocnice.
A ještě všechny moc prosím, abychom k sobě byli
ohleduplní. A taky si občas vzpomněli na to, že
pozdrav, poděkování a úsměv nic nestojí. Nejen
v nemocnici. 
-kb-

Pronájem prostor
k podnikání
Město pronajímá objekt č. p. 80 v I. NP o
celkové započtené výměře podlahové plochy
132,65 etrů čtverečních v kat. území Maršovice u Nového Města na Moravě.
Bližší informace zájemcům o nabízené
prostory poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí odboru správy majetku města, tel.:
723 190 997.
Písemná žádost o pronájem nabízených
prostor sloužících podnikání musí obsahovat:
1/ jméno a příjmení žadatele / název
společnosti, datum narození / IČ, DIČ
2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání
3/ kontakt – telefon, e-mail
4/ nabídku ročního základního nájemného
v Kč bez DPH
5/ specifikaci prostor k pronájmu a způsob
využití nabízených prostor
6/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání
smlouvy na dobu určitou
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
03.11.2020 v 9:00 hod.
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Vážím si těch, kteří jsou ochotni pomoci
Rozhovor se starostou Michalem Šmardou o koronavirové krizi, se kterou se teď musíme vypořádat.
Jaké dopady má koronavirus na život v našem
městě?
V době, kdy spolu vedeme tento rozhovor, tak
omezení dopadají zejména na školy, restaurace a
úřady. Myslím si ale, že než Novoměstsko vyjde,
budou opatření mnohem tvrdší. Vyloučit nelze
ani opětovné uzavření většiny provozoven. Letní
zaváhání bohužel „vymazalo“ náskok, který jsme
získali na jaře. To přineslo velké problémy, se
kterými se teď musíme všichni vypořádat. Největší nápor očekávám v sociálních službách a v
nemocnici.
Zvládne to město? Zvládne to nemocnice?
Musíme to zvládnout. Se všemi složkami jsme v
kontaktu a všichni jsou mnohem připravenější
než na jaře. Ale nápor je také nesrovnatelně větší.
Připravujeme se na kritickou situaci z hlediska
personálu i kapacit. Jsem rád, že jsme v minulosti
nepodcenili přípravu na krizové situace. Pokud
se podaří nárůst nemocných zpomalit, tak by to
mělo stačit.
Jsou vládní opatření rozumná a přiměřená?
Dávají vám smysl a logiku?
V krizové situaci mi především přijde nesmírně
hloupé, když lidé v odpovědných pozicích tato
opatření zpochybňují. Musíme dodržovat hygienická opatření, nosit roušky, mýt se po každém
návratu domů nebo do práce, používat dezinfekce
a dodržovat rozestupy. Vláda nese odpovědnost
za opatření a my neseme odpovědnost za jejich
dodržování. Neříkám tím, že hájím vládu za každých okolností a že nevidím chyby, kterých se

dopouští. Přijde čas jí ty chyby spočítat. Ale teď
je potřeba se chovat rozumně a disciplinovaně.
Je to důležité.
Jak mohou lidé pomoci?
Obnovili jsme činnost dobrovolnického centra.
Pomoc nabízí i Charita nebo Portimo, skauti a
další. Lidé, kteří jsou v karanténě nebo potřebují pomoc z jiných důvodů, mohou kontaktovat
městskou policii na čísle 602 555 156. Na stejné
číslo se mohou hlásit i lidé, kteří jsou ochotni
pomoci, například s donáškou nákupů. Pořád
je také dobré šít roušky. Všem, kteří se do této
pomoci zapojují, bych chtěl moc poděkovat. Vážím si toho.
Kolik to bude stát?
Dopady na městský rozpočet jsou velké. Nejde
ani tak o výdaje přímo spojené s opatřeními a
bojem s koronavirem. Jde spíš o celkový výpadek
příjmů našeho rozpočtu. Ten propad bude mimořádný. Přijdeme o desítky milionů korun. Pokud
teď už vše půjde dobře, tak se dá očekávat propad
o 25–30 milionů. Sestavování rozpočtu na příští
rok tak bude o něco náročnější. Ale poprat se s
tím musíme.
Co je jinak ve městě nového, čím se zabýváte?
Když se zkusím odmyslet od problémů s řešením
nákazy, tak mě osobně asi nejvíc zaměstnává
právě příprava rozpočtu. Ale jsou i dobré zprávy.
Dokončili jsme stavbu Sportovní haly, konečně
se podařilo dotáhnout nástavbu 1. ZŠ, docela
pěkných změn se letos dočkala některá dětská
hřiště, s mikroregionem a Novou Vsí jsme zvládli
postavit důležitý úsek cyklostezky od lomu. Začala sloužit i nová parkovací místa na Tyršovce.

Myslím si, že každý, kdo říkal, že nejsou potřeba,
je jich zbytečně moc, že by jinde byla potřebnější
atd., tak se může jít podívat, jak jsou zaplněná.
Připravujeme také důležité stavby na další roky.
Kanalizaci v Hlinném, Masarykovu ulici, Drobného, rekonstrukci Horáckého muzea. Snažíme se
zajistit dotace na výstavbu tréninkového hřiště
na fotbal a jistě bude potřeba investovat do cyklotras a Vysočina Areny. Slíbili jsme lidem, že
připravíme projekty kompletních rekonstrukcí
komunikací na Betlémě a Holubce. Práce je dost.
Samozřejmě naše plány ovlivní vývoj ekonomiky.
Takže uvidíme.
V jakém stadiu je participativní rozpočet? Jak
to bude pokračovat?
Moc mě potěšilo, že přišly fakt zajímavé návrhy.
Je vidět, že jsou mezi námi lidé, kteří nad veřejným prostorem ve městě přemýšlejí a záleží jim
na něm. To je dobře. Zatím nevím, jaký projekt
vyhraje, ale svého favorita mám. Hlasuje se do
konce října, takže uvidíme. Jakmile budou známé výsledky, tak budou předloženy zastupitelům
a ti je projednají v rámci schvalování rozpočtu.
Osobně si myslím, že první ročník přinesl zajímavé projekty a stojí za to pokračovat. Doufám,
že se tento projekt v našem městě chytne a lidé
se do něj budou postupně víc a víc zapojovat.
-kb-

Jak třídit tuky?
Od března 2019 mají Novoměšťáci v jednotlivých
lokalitách města v rámci pilotního projektu
města k dispozici nové plastové nádoby určené
na oleje a tuky a drobný kovový odpad. Město v
rámci tohoto projektu rozšířilo třídění odpadů z
domácností o další dvě komodity, a Novoměšťáci
tak nemusí ani u těchto dvou složek komunálního
odpadu řešit „kam s ním“. Do nádob oranžové
barvy o objemu 240 l patří pouze použité jedlé oleje a tuky rostlinného původu. V žádném
případě do nich nevhazujte jiné druhy odpadů,
zejména pak plechovky od nápojů. Na ulici Německého, Na Výsluní a Hornická někteří bohužel
opakovaně do těchto nádob vhazují mimo PET
lahví s oleji a tuky i velké množství plechovek.
Pro ně opravdu nejsou tyto nádoby určeny. Nevhazujte je do nich, maříte tak snahu o třídění odpadů jiných a komplikujete práci i jejich
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020

zpracovateli. V těchto lokalitách se zaměříme
na intenzivnější kontrolu nádob za pomoci Městské policie NMNM tak, abychom tento problém
odstranili. Vedle oranžových popelnic stojí ve
městě černošedé kontejnery o objemu 1100 l,
které se dají otevřít. Vytříděný drobný kovový odpad i plechovky do nich tak umístíte pohodlněji.
Kolik odpadu jste vytřídili? V roce 2019 celkem
1 340 l použitých rostlinných olejů a tuků z 10
nádob o objemu 240 l. Od ledna do října roku
2020 již 2 260 l, a to ze stejného počtu nádob. Co
se týče drobných kovů, tak se v roce 2019 podařilo
vytřídit celkem 1,87 t z 9 nádob o objemu 240 l a
od ledna do října roku 2020 již 4,4 t. Od května
došlo zároveň k nárůstu počtu a objemu sběrných
nádob na 36 kusů. Všechny nádoby jsou označeny
informačními polepy, na jaký druh odpadu jsou
určeny.-kb-

Klub seniorů
Z důvodů koronavirové krize pozastavuje
Klub seniorů svoji činnost na měsíc listopad.
O měsíci prosinci rozhodneme v listopadu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na lepší
časy.

MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče/
ky na pracovní pozici úředníka/ce Odboru
školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí. Bližší informace k dispozici na
www.nmnm.cz.
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Před pěti lety se veřejnosti poprvé
otevřely Městské lázně

Plán na úplný rozjezd

Lázně překonaly očekávání v počtu návštěvníků
a podle Jiřího Brychty se ukazuje, že jejich vybudování byla správná volba.

Ráno: Sprcha vlažnou vodou – postupem
času se otužovat na chladnější.

Jak budete slavit výročí?
Výročí nám vychází na 14. listopadu, kdy oslavíme 5 let provozu. Bohužel to přišlo do doby, kdy
bojujeme s epidemií. Ještě není jasné, jestli bude
14. listopadu otevřeno. Já se obávám, že ještě ne.

Přes den: Udělejte si na sebe čas – vyjděte
ven na 30 minut. Dle kondice začněte buď
pouze procházkou, nebo po 5 minutách
chůze střídejte 2 minuty běh, 2 minuty chůze
(můžete využít i systém dvě lampy běžím,
jednu jdu), konec opět 5 minut chůze. Vše
lehká intenzita.

To vycházíte ze zkušeností z jara?
Ano. Nejdříve se otevřely školy a lázně a bazény
přišly na řadu až poslední. Přitom vývoj epidemie
dnes není nijak pozitivní.
Oslavy se tedy pravděpodobně posunou. Prozradíte nám alespoň, jaké máte plány?
Máme připravený program, který by měl
představit všechny naše provozy. Každý týden
bychom tematicky věnovali jednomu z nich. A
pro návštěvníky máme přichystané malé dárky.
Například když bude týden masáží, dostanete
zdarma míchaný nápoj v našem Mokrém baru,
ve fitness dostanete nápoj zdarma a tak podobně.
Bohužel zejména z epidemiologických důvodů
není možné upořádat nějakou velkou oslavu
pro veřejnost. Takovým dárkem k pěti letům
provozu lázní je možná i to, že jsme se rozšířili
o správu nové Sportovní haly. Takže kdokoliv
bude mít chuť zahrát si fotbal, basketbal, volejbal, házenou, florbal nebo se pokusit zdolat
naši lezeckou stěnu, je možné podívat se na web
hala.nmnm.cz. Tam jsou přehledně vidět všechny rezervace a také kontakty. Kontaktním pracovištěm je recepce v Městských lázních. Samozřejmě hala je v tuto chvíli také zavřená, ale věřím,
že se brzy dočkáme jejího znovuotevření.

Cvičte doma podle ředitele
Městských lázní

Jak budete výročí slavit se zaměstnanci?
Máme šestnáct kmenových zaměstnanců, z nichž
deset je s námi od začátku, takže určitě oslava
bude. Sejdeme se, dáme si oběd nebo večeři a
mám pro ně připravený i nějaký dáreček. Za těch
pět let nás navštívilo 548 tisíc lidí, z toho v saunovém světě bylo 111 tisíc, v bazénu 370 tisíc a
ve fitku přes 40 tisíc. Zhruba 20 tisíc lidí bylo ve
cvičebním sále. 20 088 hodin jsme měli otevřeno
a každý den nás v průměru navštívilo více než 300
osob. Když se lázně plánovaly, počítalo se s tím,
že denně přijde 200 lidí. Takže je vidět, že lázně
byly dobrá investice.
Jak tohle výročí prožíváte vy?
Mám hlavně radost, že k nám chodí všechny skupiny obyvatel. Potkáte tu od nejmenších dětí po
seniory. A ti všichni chodí pravidelně několikrát
týdně. Mluvil jsem takhle s paní, které bylo 90 let
a chodí plavat několikrát týdně. Když u nás byl
Světový pohár, tak do fitka chodili biatlonisté i
cyklisté, všechno profesionální sportovci. Z toho
je vidět, že lázně jsou opravdu pro každého. A to
bylo od počátku jejich smyslem.

Večer: Můžete u televize nebo si pustit oblíbené písničky – u toho 3 série, 5–10 kliků,
10 dřepů (kolena pouze do 90´, 10x leh na
břicho ruce za hlavu a zvedám trup s hlavou,
10x sedy lehy (lehnu na záda, pokrčím nohy,
ruce za hlavu a zvedám trup – nemusíte až
ke kolenům).
Po cvičení sprcha, na závěr studenou vodou
– zatím alespoň na nohy.
Na cvičení přiberte i děti – se mnou nyní cvičí
i moje šestiletá dcera. Vše ale dělejte tak, aby
to bavilo vás i je.
Můj kamarád (nyní 75 let), bývalý reprezentant ČR v chůzi, mi na otázku, jestli ještě
trénuje podle nějakého plánu, řekl: „Sebe ne,
ale píšu trénink mamince.“ Té bylo v tu dobu
96 let. Plán spočíval např. obejít 30x jídelní
stůl, vyjít po schodech 2 patra.
Buďte na sebe opatrní a starejte se o své tělo.
Vrátí se vám to. Příští týden přineseme další
možné cvičení doma.

Jak si stojí lázně v konkurenci?
Dobře. Například ve Žďáru, kde je více obyvatel, mají zhruba stejnou návštěvnost. Jen se trochu lišíme v charakteru služeb. Ve Žďáru mají
aquapark s tobogánem, tam se chodí lidé vyřádit.
Naše lázně jsou spíš koncipované na relax, načerpání energie a zdravý životní styl.
A co tedy mohou návštěvníci dělat, když jsou
Městské lázně i Sportovní hala uzavřené?
Do té doby, než budeme moci opět otevřít náš
areál, budeme alespoň jednou týdně na našich
stránkách www.lazne.nmnm.cz přinášet inspiraci, jak si udržet kondici doma a venku.
-kb-
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Ze života novoměstských spolků
Včelaři měli těžký rok
Výstava Vůně medu je tradiční akce pro včelaře, děti a širokou veřejnost. Včelaři tu představují historii svého koníčku a přibližují lidem, jak je důležité mít rád přírodu a vědět, jak
se k ní chovat. A odměnou je množství včelích
produktů pro radost a potěšení na nadcházející
zimní čas.
Letošní rok byl, co se týká včelaření, velice
náročný. Už od vyzimování včel byly velké
republikové úhyny a dotklo se to včelstev i u
nás na Novoměstsku. Teplé jaro mělo na včely blahodárný účinek a včelstva se rozrostla
a zesílila. Pak ale přišel květen, kdy se opět
ochladilo a deštivé počasí nedovolilo včelám
vytvořit si dostatečné zásoby. Všechen nektar totiž spotřebovaly pro novou líhnoucí se
generaci.
Jednu výhodu tyto deště měly. Propláchly
řepku. Včely na ni proto lítaly a nárůst na úlové
váze byl až 8 kg sladiny za den. Od Medarda

už ale pro včelaře do úlu nepřinesly včely nic.
Vše bylo po odkvětu a les splachoval nárazový
déšť. Medobraní tedy nebylo, spíše se to bralo
jako „rámkobraní“, protože rámečky, na kterých jsou běžně plástve plné medu, byly čisté
a prázdné. Otázka je, jak to? Dlouho jsme o
tom diskutovali, ale rady si nevíme. Zazněly i
úvahy, jestli už jsme naši krajinu prostě nezdevastovali a zda příliš nezasahujeme do přírody a její přirozenosti.
I my lidé jsme se přece od přírody odpojili.
Snad je odpovědí i epidemie koronaviru, která
postihla celou planetu. A právě z důvodu koronaviru jsme se jako spolek rozhodli zrušit i
naši tradiční výstavu Vůně medu.
Přátelé včel a včelařů, mějte pro to prosím pochopení. Výstava Vůně medu sice nebude, ale
přesuneme 21. ročník výstavy na 121. výročí
do roku 2021. A přeji vám, aby si každý našel
svého včelaře, který toto řemeslo dělá srdcem
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S úsměvem Míra Glier

Hospic funguje i během
koronavirové epidemie

Zločin a trest v NMNM
Ve večerních hodinách dne 2.9.2020 bylo
strážníkům oznámeno z místní restaurace,
že se zde nachází podnapilý host, který ruší
ostatní návštěvníky a chová se nevhodně.
Strážníci po zjištění jeho totožnosti muže vyzvali, aby restauraci opustil, což dobrovolně
učinil. Vzhledem k tomu, že nikdo z hostů nepožadoval dalšího šetření, byla věc vyřešena
na místě.
Dne 7.9.2020 byla hlídka MP svědkem dopravní nehody na parkovišti Penny Marketu,
kde došlo ke střetu dvou osobních motorových
vozidel bez zranění. Hlídka místo zajistila a
pomohla účastníkům DN vyplnit formulář o
dopravní nehodě.
Dne 8.9.2020 ve večerních hodinách prováděli strážníci na žádost urgentního příjmu
nemocnice asistenci při převozu agresivního
a podnapilého pacienta do PZS Jihlava k vystřízlivění.
V nočního hodinách dne 12.9.2020 bylo
strážníkům oznámeno, že na ul. Sportovní
dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že na zahradě jednoho z
domů probíhá narozeninová oslava. Strážníci
přítomné upozornili na rušení nočního klidu
a vyzvali je, aby oslavu ihned ukončili, což
učinili a odešli domů.

a jehož med je nejlepší. A ti, kdo med nemají,
mohou si ho přijít koupit do klubovny novoměstských včelařů na Vratislavově náměstí
č. 12 v suterénu, a to každou středu od 14 do
16 hodin.

Dne 14.9.2020 prováděli strážníci asistenci
při dopravní nehodě na ul. Malá, kde došlo
ke střetu cyklisty a chodce. Hlídka MP byla u
dopravní nehody první, ihned byla na místo
přivolána RZS a ostatní složky IZS. Do jejich
příjezdu byla zraněným poskytována první
pomoc a zajišťováno místo nehody.
Městská policie informuje občany, že i nadále
hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách
bezpečný přechod dětí a školní mládeže na
přechodech pro chodce. Bližší informace u
velitele MP, tel. 566 598 441, 776 612 033.

Současnou situaci neberou pracovníci na
lehkou váhu a dodržují přísná hygienická
opatření, aby neohrozili ani klienty, ani sami
sebe. Hospic kvůli tomu nakoupil ochranné
pomůcky za 78 000 Kč.
„Již několik týdnů jezdí naši zdravotníci,
sociální pracovníci i pečovatelé ke klientům
vybaveni rouškami a rukavicemi.
Samozřejmostí je po návštěvě u klienta
pravidelná dezinfekce jak vybavení, tak i zaměstnanců samotných.
Hospic situaci v létě nepodcenil a kromě jiného využil mimořádného dotačního řízení
MPSV na nákup ochranných prostředků.
Pořízeny byly overaly (kombinézy) z netkané
textilie, celoobličejové ochranné štíty, respirátory FFP3, jednorázové roušky, zdravotní
rukavice,dezinfekční gely na ruce či dezinfekční prostředky na čištění pomůcek a
dalších předmětů. Hospic nakoupil ochranné
prostředky v dostatečném množství tak, aby
pokryly i zvýšenou potřebu až do jara 2021.
„Prioritou pro nás je, aby se s námi klienti cítili
bezpečně, protože i nadále poskytujeme naše
služby v plném rozsahu,” doplnil Petr Hradil.

Jarmila Pospíchalová
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Viktor Polášek si doskočil pro mistrovské
stříbro
V neděli 20. září se ve Frenštátu pod Radhoštěm
uskutečnilo letní MČR ve skocích na lyžích. Na
vrcholné akci, na které však kvůli zranění nestartovala dlouhodobá česká jednička Roman
Koudelka, se dařilo novoměstskému skokanovi
a juniorskému mistru světa Viktoru Poláškovi.
Za dva vyrovnané skoky na středním můstku
vybojoval stříbrnou medaili. Mistrem republiky
se stal Čestmír Kožíček z Lomnice nad Popelkou,
který vyhrál letní šampionát vůbec poprvé. -mah-

Fotbalisté Vrchoviny nehrají tak,
jak by si přáli
Po 11 kolech patří Vrchovině v tabulce Moravskoslezské ligy prozatímní 13. místo. Na kontě
má celkem 12 bodů, a to za tři výhry, tři remízy,
ale také za pět proher. Fanouškům se ani nemůže
líbit skóre 17:25. Zatímco rozjezd našich fotbalistů
se jakž takž povedl, v závěru jim docházel dech a
začali hodně ztrácet. Zabolela například pětigólová prohra v okresním derby s Velkým Meziříčím.
Pak sice přišla vzpruha v podobě výhry nad silnou
rezervou prvoligového Baníku Ostrava, nicméně
v posledním zápase, před ukončením sportovních
akcí, přišla studená sprcha na hřišti jednoho z favoritů soutěže, ambiciózního týmu Petřkovic,

MČR v atletice
Během třetího zářijového víkendu se v Jablonci nad Nisou konalo MČR v atletice do 22 let.
Novoměstská výprava vyrazila do předhůří Jizerek oslabena o sprintera Matouše Budiga, který
před startem onemocněl. Nejlépe se dařilo Gabriele Bojanovské, která v kladivářském sektoru
předvedla hod dlouhý 48,61 m, který stačil na 7.
místo. První desítku pak ve stejné soutěži uzavírala Barbora Dostálová, která ukázala, že to umí
také s diskem. Její nejdelší pokus měřil 33,19 m a
stačil na 11. příčku. V běhu na 400 m se představil
Jiří Brychta. Jeho výsledný čas 50,78 však nestačil
na postup do finále. Ve stejném termínu se na
druhém konci republiky, v Třinci, uskutečnilo
MČR v atletice žactva. V jeho průběhu zazářil
novoměstský vytrvalec Daniel Dočekal. Závod
v běhu na 1500 m dokončil v novém osobním
rekordu 4:16,91, díky kterému vybojoval cenné
2. místo. Tímto výkonem se navíc posunul do
žákovské reprezentace.
-mah-, -hub-
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kde opět přišel pětigólový výprask. „Absolutní
obranná odevzdanost a nedisciplinovanost při
obdržených gólech, kdy se naši obránci nedokážou domluvit. Hráči nesplnili taktické pokyny, kdy
jsme po nedůrazu v osobních soubojích soupeře
pouštěli do smrtících brejků, místo toho, abychom
z obranného bloku sami vyráželi do protiútoků.
Venku jsme inkasovali takový příděl potřetí za
sebou, což je na hlubší rozbor, obzvláště ve chvíli,
kdy nám chybí klíčoví obránci,“ netajil se kritikou
trenér SFK Vrchovina Richard Zeman. V kabině
našich fotbalistů bylo tak při nucené pauze o čem
přemýšlet. 
-mah-

Sportovec s maturitou
Pokud máte doma deváťáka, který by rád
skloubil studium s atletikou/cyklistikou/
rychlobruslením/ lyžováním, je nejvyšší čas
přihlásit ho na studium na novoměstské gymnázium. Do 30. listopadu totiž probíhá sběr
přihlášek na čtyřleté gymnázium se sportovní
přípravou. Nejenže nebude mít čas se nudit,
ale bude se moci zařadit po bok současných
či minulých reprezentantů. 
-mah-

Sezona podzimních běhů
je u konce
Z tradičních podzimních běhů v Novém
Městě se stihl uskutečnit pouze Běh Ochozou, který se konal v neděli 11. října. Nejvíce
se dařilo novoměstským mladším a starším
žákyním. V obou závodech totiž obsadily
všechna tři místa na bedně. V kategorii starších dorostenců pak na druhém místě doběhl
domácí Petr Michut. Z důvodu zhoršující se
epidemické situace byl zrušen přespolní běh
v areálu Koupaliště a značně nahnuto to měl
také běh na Kaplisko. 
-mah-

Zrušení sportovních
soutěží
Na základě usnesení vlády ČR, které bylo
veřejnosti představeno 8. října coby přijetí
krizového opatření, došlo od 12. října k zastavení všech sportovních akcí. V čase uzávěrky
listopadového vydání Novoměstska bylo toto
usnesení platné do 25. října. V případě sportovních aktivit, které probíhají ve vnitřních
sportovištích, jsou pozastaveny do 3. listopadu, kdy skončí nouzový stav na území ČR.
Omezení se rovněž týkala tréninku. Trénovat
bylo možné při maximálním počtu šesti osob,
které k tomu musely být rozděleny do skupinek. Kvůli tomu například novoměstský
atletický oddíl spustil tréninkový kalendář.
-mah-
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Letní MČR skokanů a kombiňáků
Během prvního říjnového víkendu
se již tradičně konalo letní MČR
v severské kombinaci v Lomnici
nad Popelkou.
V sobotu byl na programu závod starších žáků,
dorostu, juniorů, juniorek a mužů. V kategorii
juniorek obsadila 2. místo Jolana Hradilová. V kategorii žáků se blýskli Matěj a Jiří Kubalákovi,
kteří se pyšní mistrovskými tituly. V kategorii
žaček vybojovala stříbrnou medaili Julie Ošme-

rová. V žácích se neztratili ani Marek Hradil a
Lukáš Ošmera, které zdobily bronzové medaile.
Zakončení letního seriálu MČR ve skoku na lyžích, kde se sčítají tři nejlepší výsledky z právě
probíhající sezony, se uskutečnilo 26. – 27. září
v Rožnově pod Radhoštěm a Frenštátu pod
Radhoštěm. I na tomto závodě si novoměstští
reprezentanti vedli na výbornou. Stříbrnou medaili si odvezl Jiří Kubalák. Bronzovou radost
měli Matěj Kubalák a Julie Ošmerová. Do první
pětky pronikli také Marek Hradil a Lukáš Ošmera.
-hra-, -mah-

Florbalové okénko
Na konci září odehrál florbalový tým mužů ve
Světlé nad Sázavou druhý turnaj, který jim vyšel
na jedničku. Na úvod jasně porazili tým z Dačic
14:6, přejeli také tým Salamandra Apoly 12:6.
Nezastavitelný byl hlavně František Košík, jenž
zaznamenal 11 gólů a 11 asistencí! Navíc proti
Dačicím vstřelili novoměstští florbalisté 4 branky
ve vlastním oslabení! Domácí turnaj plánovaný
na 17. října se z důvodu druhé vlny koronavirové pandemie nemohl uskutečnit. Starší žáci
rovněž stihli odehrát dva turnaje a v tabulce Ligy

Vysočiny jim patří místo uprostřed. Bez větších
problémů zvládli první turnaj odehrát elévové.
V zápasech neztratili ani bod a navíc si slušně
zastříleli. Se svými soupeři tak neměli slitování.
Těžko předvídat, co nás ve zbývajících měsících
čeká. Všichni si však přejeme, abychom mohli
brzy zase hrát.

-tom-, -mah-

Adam Jirků si splnil první
sportovní sen
Student novoměstského gymnázia a člen atletického oddílu TJ
NMNM Adam Jirků má za sebou
velký sportovní úspěch.
Reprezentoval Českou republiku v závodě SP v
běhu do vrchu v Itálii. A kudy vedla Adamova
cesta na vrcholnou akci? Nejdříve vyhrál nominační závod dorostenců, který se konal nedaleko
Vrchlabí. Vítězství znamenalo pozvánku na SP
sdružené kategorie dorostu a juniorů. Každý
stát mohl nominovat pouze dva závodníky, a
tak byl Adam vůbec nejmladším běžcem v závodním poli. Doplnil ho juniorský mistr ČR
Roman Pazdera. V pátek 2. října oba nafasovali
reprezentační mundúr a letěli směr Bergamo.
V Itálii na ně čekala šestikilometrová trať s šestisetmetrovým převýšením. Ač byl Adam Jirků nejmladší závodník, držel se v popředí závodu. Jeho
7. místo, které vybojoval jako dorostenec mezi
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020

juniory, je velikým příslibem pro budoucnost
českého běhu. Družstvo České republiky skončilo celkově třetí. Kvůli koronaviru a omezeným
počtům účastníků nemohl odcestovat původně
nominovaný Adamův trenér, kterým je Petr
Hubáček. Děkujeme Adamovi za příkladnou
reprezentaci.
-hub-, -mah-

Ohlédnutí za Světovým
pohárem horských kol
V termínu od 29. září do 4. října přivítalo
Nové Město na Moravě hned dvě kola nejprestižnějšího seriálu závodů horských kol.
Top podívaná přinesla porci 14 samostatných
závodů, do kterých zasáhlo téměř 600 cyklistů z 38 zemí světa, včetně 24 českých
zástupců. Byť se podniky nakonec jely bez
diváků, byly závody mezi účastníky a jejich
týmy hodnoceny velmi kladně. Medailovou
radost prožila také Česká republika. Třetím
místem se o to postarala juniorka Karolína
Bedrníková. „Prožívám úplně neskutečné
pocity. Už od začátku jsem se cítila hrozně
silná, v technice i v kopcích mi to jelo úplně
super. Byl to sice hodně dlouhý a náročný závod, ale jak jsem se cítila dobře, tak to pro mě
nebyl žádný problém. Až v úplně posledním
kole mě jedna soupeřka dojížděla, bylo to fakt
kousek, ale já se snažila jet, co to šlo, abych
udržela třetí místo," líčila v cíli sedmnáctiletá
bikerka z celku Expres CZ Tufo Kolín. Ve
stejném závodě skončila na 6. místě Aneta
Novotná. V elitních kategoriích se z českých
reprezentantů nejvíce dařilo Ondřeji Cinkovi,
jenž v prvním závodě dojel na vynikajícím 9.
místě.

-mah-

Oplocení Vysočina
Areny?
Na základě reakcí na článek o rozvoji turistického ruchu na Novoměstsku, který jsme
uveřejnili v čísle 9/2020 našeho zpravodaje,
jsme se rozhodli dovysvětlit kontext některých tvrzení, které v něm zazněly v souvislosti s Vysočina Arenou a které mohly vlivem
novinářské zkratky a vytržením z celkového
kontextu rozhovoru v některých čtenářích
vyvolat rozporuplné reakce.
Vedení Vysočina Areny při diskuzi problematiky především poukazovalo na enormní
zátěž areálu v měsících turistické špičky a
s tím spojená rizika a komplikace pro návštěvníky, sportovce i správu areálu, které
s sebou vysoká návštěvnost v kombinaci
s neukázněností některých jedinců nese.
Sportovní klub, do jehož správy areál spadá, však rozhodně nemá v úmyslu Vysočina
Arenu oplocovat a tímto nebo podobným
způsobem dále omezovat její přístupnost.
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Horácká galerie
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 – 17:00.
Zavřeno ve dnech státních svátků.
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Svoboda – Odmocnina z malby
(do 15. 11. 2020)
Miloš Budík – Fotografie
(do 22. 11. 2020)
Bedřich Rozehnal
(od 22. 10. do 31. 12. 2020)
Proměny krajiny CHKO Žďárské vrchy
(od 26. 11. do 31. 12. 2020)
Výstava k 50. výročí založení Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
VERNISÁŽE:
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy
Letem Bornovým světem v neděli 22. listopadu
2020 v 16 hodin do zámeckého podkroví.
Výstava přinese retrospektivní přehled
grafického díla tohoto mnoha generacemi
oblíbeného autora doplněný o malby ze soukromé sbírky. Adolf Born by v letošním roce
oslavil 90. narozeniny, miloval cestování, jeho
tvorba se nezaměřovala pouze na grafiku,
kresbu, malbu a ilustrace, ale také na animaci a režii. Málokdo ví, že byl spoluautorem jednoho z prvních ztvárnění Hobita. Na
výstavě i při vernisáži budou některé z jeho
filmů představeny. Po celou dobu výstavy bude
možné zakoupit nově vydaný katalog.
AKCE:
pátek 27. 11. 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 zařízení pro mladistvé duchovní proměnou.
Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním
rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v
truhlárně na malém městě, převlékne se po
příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá 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.
sobota 28. 11. 2020 od 9:00 do 13:00
Kurz tvůrčí fotografie – Praktikum černobílé fotografie
Vyzkoušíme fotografování na černobílý kinofilm 35mm, vyvolávání filmu a zvětšování
fotografií. Seznámíme se se zrcadlovkou a
základními pojmy práce s černobílým filmem:
citlivost, čas, clona, hloubka ostrosti. Vyzkoušíme si práci v temné komoře: od založení
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filmu do vyvolávacího tanku až po práci s
fotopapíry a zvětšovákem. Teoreticky se seznámíme s několika historickými postupy 19.
století: s principem dírkové komory, s mokrým
kolódiovým procesem (Wet plate collodion)
a suchým želatinovým procesem. Povíme si o
moderních černobílých materiálech středního
formátu 20. století, jejich chemickém složení,
využití v umění 21. století. Cena 150 Kč.
Místo si můžete rezervovat na webu HG nebo
na e-mailu: oreltomas@horackagalerie.cz.
Poetický herbář – ilustrátorská a básnická výzva
PRODLOUŽENO
Nechte se okouzlit místními rostlinami a zachyťte jejich krásu podobně jako výtvarník
Vojtěch Štolfa nebo básník Jakub Deml. V letošním roce si navíc připomínáme 50. výročí
vzniku CHKO Žďárské vrchy, je tedy ideální
příležitost vytvořit si svůj originální herbář.
Zúčastnit se může každý, bližší informace
se dozvíte na webových stránkách Horácké
galerie.
Vlastníte nepotřebné knihy s ilustracemi
Adolfa Borna? Budeme rádi, když nám je přineste na pokladnu Horácké galerie. Děkujeme.

Stomatologická pohotovost
1.11.2020 MUDr. Beáta Bílková
Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou, 566 642 545
7.11.2020 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
8.11.2020 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, Nové Město na Moravě, 566 618 060
14.11.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
15.11.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
17.11.2020 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
21.11.2020 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
22.11.2020 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sázavou, 774 430 777
28.11.2020 MUDr. Eva Vorlíčková
Švermova 4, Žďár nad Sázavou, 566 628 997
29.11.2020 MUDr. Marwan Zrieka
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129

Významná výročí
27.11.2000 zemřel v Brně Miloš Konvalinka, hudební
skladatel a dirigent, 20. výročí úmrtí.

Klub seniorů
Z důvodů koronavirové krize pozastavuje Klub seniorů svoji činnost na měsíc listopad. O měsíci prosinci rozhodneme
v listopadu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na lepší časy. Výbor Klubu seniorů

Z matriky
narozené děti
2. 9. Sára Melicharová
21. 9. Amálie Ondráčková
24. 9. Richard Lukášek
manželství
5. 9. Pavla Floriánová, Martin Biloš
5. 9. Nikola Ptáčková, Marek Jambor
19. 9. Anna Kopečková, Matěj Jirčík
26. 9. Renata Filipová, Tomáš Klusáček
26. 9. Bohumila Ambrožová, Luboš Kotovic
3. 10. Zuzana Klementová, Tomáš Novotný
10. 10. Kristýna Hublová, Martin Samek
10. 10. Sabina Dvořáková, Michal Brückner
jubilanti
1. 11. Mgr. Bohumíra Marecová
90 let
3. 11. Zdeňka Slonková
87 let
4. 11. Horymír Bartík
75 let
4. 11. Ladislav Pejchal
75 let
4. 11. Josef Unčovský
85 let
5. 11. Jozef Kolyvek
80 let
6. 11. Libuše Kalinová
88 let
10. 11. Drahomíra Bramborová
85 let
20. 11. Božena Sáblíková
85 let
27. 11. Jaroslav Laštovička
87 let
27. 11. Antonie Vomelová
98 let
úmrtí
14. 9. Marie Hammerová
(NMnM, 1942)
17. 9. Marta Humlíčková (Radňovice, 1923)
21. 9. Bohuslava Koláčková (NMnM, 1939)
22. 9. Mgr. František Tušla (Jimramov, 1943)
23. 9. Marie Zelená
(Křídla, 1944)
23. 9. Jaroslav Vambera
(Křižánky, 1935)
24. 9. Emil Bláha
(NMnM, 1945)
25. 9. Josef Michal
(Veselíčko, 1933)
26. 9. Jitka Jurdová
(NMnM, 1944)
28. 9. Vlasta Pecková
(NMnM, 1945)
5. 10. Milan Feiler
(Pohledec, 1944)
6. 10. RNDr. Milan Urbanec (NMnM, 1957)
9. 10. František Mička
(Hlinné, 1940)
11. 10. Božena Šedá
(Nová Ves, 1946)
12. 10. Josef Kotovic
(NMnM, 1940)
13. 10. Bohumil Sláma
(Maršovice, 1942)

K Club
11.–15.11.
Zvýhodněná nabídka
odpoledního občerstvení
13.11.
LiStOVáNí 20:00
Soběstačný
Vstupné 100 Kč v předprodeji,
120 Kč na místě.
20.11.
Hudební večer na Káčku
Vstupné dobrovolné.
Platnost programu dle aktuální situace.
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SERVIS
Minibazar
Daruji za odvoz starší, plně funkční televizor – ne
plochá obrazovka. Tel.: 730 941 297
Prodám český česnek – modrý paličák, cena
150 Kč/kg a českou cibuli na uskladnění.
Tel.: 720 102 472
Prodám letošní kohoutky k chovu. Tel.: 728 189 093
Doučím anglický jazyk žáky a studenty prostřednictvím internetu. Levně. Tel.: 721 074 950

Prodám jízdní kolo dámské a pánské, šicí stroj
skříňový, sněhovou frézu. Tel.: 606 288 255, volat
po 19. hod.
Koupím byt v Novém Městě na Moravě. Za nabídky
děkuji. Tel.: 604 734 355
Prodám střešní krytinu – betonovou tašku, šedá,
rozměr š. 25 cm, d. 40 cm. Dále stropní desky
d. 150 cm, š. 30 cm. Vše za poloviční cenu – levně.

Vzpomínky

Odešel jsi tak náhle a tak
mlád, že jsi nám nemohl
ani sbohem dát. Dne 16.
listopadu uplyne 5 let, kdy
nás navždy opustil Michal
Zajíček z Radňovic. S láskou a úctou vzpomínají syn
David s maminkou.

„Očím jsi odešla, v srdcích
jsi zůstala…“ Dne 6. listopadu uplyne 9 let, co nás
navždy opustila maminka a
babička paní Marie Žáková
z Nového Města na Moravě. Kdo jste ji znal a měl
ji rád, vzpomeňte s námi. S
láskou a úctou stále vzpomíná syn Milan s rodinou.

Dne 7. listopadu vzpomeneme první smutné výročí, kdy dotlouklo srdce a
klesly pracovité ruce pana
Josefa Němce z Nového
Města. Nikdy nezapomenou manželka, dcera s
rodinou, rodina Dlouhých,
Boháčkova a Jaitnerova.

Uzávěrka prosincového čísla
je 15. listopadu 2020.
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Blahopřání

Dne 13. listopadu uplyne
jeden rok od úmrtí pana
Ladislava Apolína. Kdo
jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku. S láskou vzpomínají manželka
a synové s rodinami.

Tak jak z tvých očí zářila
láska a dobrota, tak nám
budeš chybět do konce
života. Dne 12. listopadu
uplyne 15 let, co nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Josef
Dostál. Dne 26. listopadu
by se dožil 75 let. S láskou
vzpomínají manželka, dcera, syn s rodinou.

Dne 30. listopadu uplynou 3 roky, co nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Ivan Beranovský.
S láskou a úctou vzpomíná
celá rodina.

Tel.: 722 062 325
Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v NMnM. Možná i
výměna za 1+1 s doplacením. Tel.: 601 133 272,
e-mail: koupimebytvnmnm@seznam.cz
Koupím garáž u nemocnice na ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281

Je to již 5 smutných let, kdy
nás 20. listopadu navždy
opustil můj milovaný
manžel, táta a dědeček Ing.
Jaromír Brett.

Dne 27. 11. se dožívá 90 let pan Miroslav Böhm a
zároveň v lednu oslavili s manželkou Vlastou 65. výročí sňatku. Upřímně blahopřejí dcery s rodinami.

Poděkování
Mateřské centrum
Zveme na úterní program pro děti a rodiče do
Mateřského centra Lístek od 9:30 do 11:30.
Program je inspirován ročním obdobím, lidovými tradicemi a zvyky. Pro maminky, které
si chtějí jen tak popovídat a nechat děti pohrát
s jinými dětmi, je připravena pondělní otevřená
herna s volným programem od 9:00 do 12:00.
2.11.
3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
23.11.
24.11.

Otevřená herna
Hrajeme si…
Otevřená herna
Keramika
Otevřená herna
Otevřená herna
Hrajeme si…

Uzávěrka komerční a firemní
inzerce je k 14. dni před měsícem
vydání. Kontakt:
novomestskoinzerce@seznam.cz,
tel.: 607 175 673

Chtěla bych poděkovat Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou, jejich Domácí hospicové péči – především MUDr. Pavlu Svobodovi a sestřičce Janě
Kremlíkové a Marii Prokešové za obrovskou pomoc v posledních týdnech života paní Vlasty Peckové. Děkuji také všem, kteří se s ní přišli 3. října
rozloučit. Za celou rodinu dcera Radka Sedmíková
Být druhému člověku nablízku, být s ním, to je to
nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání. Děkuji
všem pracovníkům Domácího hospice Vysočina
v Novém Městě na Moravě za pomoc při péči o
těžce nemocnou paní Bohuslavu Koláčkovou.
Naše díky patří paní MUDr. Olze Brázdilové a
MUDr. Veronice Chroustovské a zejména Mgr.
Petře Křížkové za osobní, lidský, ochotný a profesionální přístup, rady a odbornou pomoc, kdykoliv
jsme ji potřebovali. Také panu Jiřímu Zelenému
za možnosti zapůjčení zdravotnických pomůcek
k usnadnění domácí péče. Tímto nám umožnili, aby naše maminka a babička s námi mohla
setrvat ve vlastním domácím prostředí co možná
nejdéle, a za tuto možnost a poskytnuté služby
moc děkujeme. Eliášová Alena, Břetislav Koláček
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Co čeká Horáckou galerii
Horáckou galerii čekají podle jejího ředitele Josefa Chalupy v budoucnu velké změny. Po mnoha
letech se chystá změna vedení galerie a čeká se
také, zda nové vedení kraje najde finance na dlouho
připravovanou rekonstrukci.
Co dnes Horácká galerie potřebuje?
Je samozřejmě otázka, jak se bude vyvíjet situace
s pandemií a jak na tom budeme finančně. Z toho
se bude odvíjet, jak se zřizovatel, kterým je kraj,
postaví k dlouho plánované rekonstrukci. Ta už
nyní několik let spí, a to není nejlepší situace. Já
věřím, že zájem o rekonstrukci je, ale uvidíme, jak
se k tomu postaví nová krajská rada. Očekávám
také, že vznikne nová koncepce rozvoje kultury
a do ní Horácká galerie určitě bude zařazena.
Konečná podoba rekonstrukce bude asi ještě
předmětem mnoha debat, ale co z vašeho
pohledu bude galerie opravdu nejvíce potřebovat?
Je potřeba dobudovat rekonstrukci druhého
nádvoří, kde by měly být depozitáře a provozní
zázemí galerie. Je asi logické, že v minulosti se
vždy upřednostňovaly prostory, které slouží pro
veřejnost, zejména tedy výstavní sály. To co má
ale sloužit té galerii samotné, péči o sbírky, to bylo
vždy na druhé koleji. A dnes už to není možné
odkládat. Naše galerie má ohromný potenciál,
který tkví ve velikosti prostor, které je možné
využít. Vše bychom mohli mít v rámci jednoho
areálu a nemuseli bychom budovat depozitář
desítky kilometrů daleko, jak tomu bývá v jiných
případech. To je myslím skutečně velká výhoda
Horácké galerie.
Součástí návrhu rekonstrukce, tak jak jej nechal v minulosti vypracovat kraj, byl také plán
na otevření obou nádvoří veřejnosti a vybudování kavárny. Ten nápad se vám líbil?
Jsem toho názoru, že podobný provoz se vyplatí
během turistické sezony, jinak hyne na úbytě.
Navíc jsem přesvědčen, že lidé by měli do galerie
chodit především za uměním a ne na kávu. Samozřejmě že občerstvení pro návštěvníky expozice
je dobrá věc, ale nemělo by to fungovat obráceně.
Dle mého názoru by bylo vhodné vybudovat zázemí, kde by si návštěvník během prohlídky v
galerii mohl odpočinout, vypít kávu, čaj, osvěžit
se a pak pokračovat v prohlídce výstav a expozic.
Protože galerie toho dnes nabízí docela hodně.
Když už jsme u té nabídky, jakou roli vlastně
má Horácká galerie v rámci Kraje Vysočina?
Je něčím výjimečná?
Každá ze tří krajských galerií má určité specifické zaměření. Havlíčkobrodská je zaměřená
na knižní ilustraci, grafiku a kresby. Jihlavská
galerie je nejstarší a její zaměření je trochu širší a
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přesahuje region. Dokumentovala například vývoj českého umění 20. století. Horácká galerie je
oproti těmto specifická tím, že má nejrozsáhlejší
sbírky z plastiky, a to zejména autorské sbírky
z pozůstalostí. Máme tu Štursu, Makovského,
Pokorného, Mařatku, Martínka, Klimeše, Žaluda,
Pelikána. Vycházíme z toho, že se tu narodili dva
známí sochaři, kteří přesahují svým významem
město i region. Řekl bych, že bez nadsázky mají
význam světový. Snažíme se podchytit i díla jejich
žáků, protože Štursa i Makovský působili na akademii a vychovali řadu dalších sochařů. Bohužel
roli zde opět hrají finanční prostředky. Na trhu
s uměním se ta díla sehnat dají, ale ty částky jsou
dnes velmi vysoké. Často na ně nemáme. Kromě
sochařství dokumentujeme v našich sbírkách
zejména krajinomalbu ve vztahu k Vysočině a například na podstatnou část Blažíčkových obrazů
bychom dnes určitě finanční prostředky neměli.
Návštěvník, který dnes do Horácké galerie zavítá, by si tedy měl odnést jasnou představu o
tom, kteří umělci mají se zdejším krajem něco
společného?
Přesně tak. Galerie má dnes opravdu rozsáhlý
sbírkový fond. Zmínil jsem sochařství, ale vedle
něj se věnujeme malbě i grafice. Oproti ostatním galeriím máme zcela mimořádný soubor
škrdlovického skla. Tato sbírka by patřila spíše
do nějakého muzea, ale z důvodů její záchrany
jsme ji převzali do opatrování. Máme velké autorské kolekce skla Františka Víznera, profesora
Jaroslava Svobody a dalších autorů, kteří zde
působili. Snažíme se mapovat krajinářskou fotografii. Samozřejmě i v současnosti v našem
okolí žijí mladí umělci, které zdejší kraj inspiruje
a kteří stojí za pozornost. Jsou to nejen malíři a
sochaři, ale rovněž autoři pozoruhodných šperků,
kované plastiky, keramiky a designu. Ale to už je
úkol do budoucna.
Vy jste s galerií spjat dlouhá léta. V jakém byla
stavu, když jste přicházel?

Když jsem do galerie přišel, všechno tu bylo natřené na zeleno (okna, dveře), poněvadž zámek
byl ve správě Lesního závodu. V celém areálu byly
podnikové byty a provozovny. Galerie měla jen
čtyři výstavní sály v prvním patře. Jsem tedy rád,
že se podařilo zrekonstruovat hlavní budovy zámeckého areálu čistě pro galerijní účely. Galerie
byla dříve pod metodickým vedením Moravské
galerie v Brně a věnovala se přirozeně velkým
jménům zdejšího regionu. Sbírkový fond čítal ale
jen něco přes stovku děl. Postupem času rozsah
sbírek narůstal, přebírali jsme sochařské pozůstalosti a nakupovali nová díla. Řadu plastik
jsme nově odlili z původních sádrových modelů.
I tady jsme ale vždy naráželi a stále narážíme na
finanční možnosti, protože to zkrátka není levná
záležitost. Takže práce je stále dost. Dnes máme
přes deset tisíc sbírkových předmětů a galerie
ani nemá tolik prostor, kde by bylo možné vše
vystavit. V rekonstruovaných prostorách galerie
a jejich sbírkových fondech je veliký potenciál
a já doufám, že můj nástupce s kolektivem zaměstnanců naváže na to, co se nám podařilo.
Věřím, že i v budoucnu bude Horácká galerie
důstojnou kulturní institucí s širokým spektrem
kulturní nabídky, lákající turisty z domova i ciziny, a pro místní obyvatele se stane její návštěva
zcela samozřejmou součástí jejich života.
-kb-

Rozsvěcení adventu
Konec listopadu je v Novém Městě spojen s
oslavou začínajícího adventního období. Ani
letos tomu nebude jinak.
Tradiční rozsvěcení adventu by se mělo uskutečnit 28.11. na Vratislavově náměstí. Pokud
budou okolnosti přát, vystoupit by měla hudební skupina Kamelot s Romanem Horkým.
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Čtení na pokračování: Verše Jana Karníka
Nová modla		
sbírka epigramů Vosí Hnízdo (1932)
Zlatému kdys teleti
klaněli se Židů sbory,
než se Mojžíš vrátil z hory.
Rudému zas praseti
lid se bude klaněti,
až se začne rozvíjet
komunistů LEPŠÍ svět.

Návštěva sovětských básníků
sbírka epigramů Vosí Hnízdo (1932)
Jedou, jedou z nenadání
do Prahy zas ruští páni
v masopustní čas.
Jaká touha k nám je pudí,
že se takou dálkou trudí,
co nám vezou zas?
Jistě pěvci libozvuční vezou masky revoluční,
šité v domově.
Spatříme zas známou frašku:
o něco víc českých Vašků
v kůži dravcově.

Náš horoskop
(21. 2. 1948)
Když Hitlerovy hordy zášť
nám ústa semkla v kleště,
já v mlčení se oděl plášť
a němým žalem třeště
jsem z trosečníků galeje
vyhlížel hvězdu naděje.
Když pouta padla, vítal jsem
souhvězdí nad obzory však záhy trnul úžasem,
jak z černých mraků nory
vychází hvězdná kometa,
nenávist v hvězdu zakletá!
Doma v noci vánoční
sbírka Chudobná žeň (1904)
… Pán dobrotivý moje kroky
veď mnohým krajem lůzných vnad,
leč zde, pod krovem chudých bratří,
jen zde bych jednou umřel rád!
Zde vroucněji by hrany lkaly,
zde nebolel by hroudy pád,
zde upřímně se modlit znají
a budou věrně vzpomínat…

Rodnému městu
sbírka Chudobná žeň (1904)
Když lichotivým modrým okem
se chrpa směje z obilí,
a v horkém vzduchu nad potokem
se chvějí křídla motýlí,
když kosa zvoní v jetelišti
a v žitě hoří rudý mák,
ve zprahlé mezi cvrček piští,
a v zelí straší hajdalák:
v ten sladký, vonný léta čas
mne denně hořký smutek bodne,po tobě toužím zas a zas,
má první lásko, město rodné!

Změny v Horáckém muzeu
Horácké muzeum se bude modernizovat. Podle
kurátorky Alice Hradilové jsou plány už hotové.
Co nového plánujete v Horáckém muzeu?
Změn bude hned několik. Dlouhodobým problémem u nás v muzeu je absence toalet pro veřejnost. Návštěvníkům musíme dennodenně
vysvětlovat, že je nemáme. Je to tím, že v muzeu
není dostatek místa. Proto je v plánu výstavba
přístavku na dvoře muzea. Tam bude jak prostor
pro kanceláře zaměstnanců muzea, tak veřejné
WC. V plánu je také výtah, aby bylo muzeum
konečně bezbariérové.
Prý plánujete také změnit stálou expozici?
Ano. To máme v plánu už dlouho. Současná
expozice je stará 30 let a upřímně řečeno, je to
hodně vyčpělé. Často zdůrazňuji, že muzeum
v dnešní době není jen od toho, aby v něm byly
vystaveny historické předměty. Muzeum by mělo
být centrem vzdělávání, kulturních aktivit a mělo
by s návštěvníky komunikovat moderním způsobem. A mělo by být výkladní skříní města. Ročně
sem zavítá 12 tisíc návštěvníků, většinou turistů,
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020

a to je poměrně velké číslo.
Současné expozice vám tedy nevyhovují?
V dnešní době už se to prostě dělá jinak. Stačí
nakouknout do některého z okolních muzeí. Ve
Žďáře, v Poličce, v Litomyšli. Samozřejmě nikdy
nebudeme mít tolik peněz ani zaměstnanců jako
tato muzea, ale ten způsob prezentace změnit
můžeme. Všichni se úplně předhánějí, aby jejich
muzeum bylo moderní, aby se v něm zabavili
dospělí i děti, něco se tu dozvěděli. Muzeum by
mělo být živý organismus. Změníme tedy nejen
způsob instalace, ale například i celkové pojetí.
Přibude více interaktivních a audiovizuálních
prvků.

místo, trochu zeštíhlíme etnografickou expozici.
Soustředíme ji do jedné místnosti, kde vznikne
rekonstrukce horácké chalupy. Nová by také
měla být expozice lyží. Její polovinu bychom
rádi udělali takovou více odpočinkovou. Hodně
interaktivní a zábavnou. Plány máme hotové. Teď
jen čekáme na peníze, ale věřím, že když to dobře
půjde, pustíme se do toho už příští rok.  -kb-

Na co se tedy můžeme těšit?
Vznikne nová expozice Nového Města, což tady
dosud chybělo. Ta bude v přízemí. Měla by návštěvníkům přiblížit život v našem městě. Velmi
vypovídající je myslím porovnání dřívějších dob
s obdobím socialismu. Tam je vidět, jak devastující tahle doba byla. Aby na novou expozici bylo
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Zmizelé Nové Město
Rybníky na Bobrůvce
V minulém čísle jsme poznali naše rybníky nebesáře. Většina rybníků je ale stavěna na vodních
tocích jako rybníky průtočné, nebo obtočné. To je
také případ pěti rybníků na Bobrůvce, které jsou na
ní „navlečeny“ jako korálky. Proti jejímu proudu
tu máme rybníky Kazmírův, Klečkovec, Cihelský,
Koupaliště a Předehřívák. Ale dříve, než se do nich
pustíme, řekneme si něco o Bobrůvce. Horní tok
Bobrůvky míval dříve jiná jména – Pstruhový potok (1511), nebo Kačinec (1677) – a Bobrůvka
dlouho začínala až pod Novým Městem, na soutoku s Bezděčkou. Zmatkům s Bobrůvkou ale není
konec ani dnes. V povodňovém plánu Nového
Města má horní tok Bobrůvky jméno Cihelský
potok. I Bezděčka měla různé názvy, někdy se jí
podle pustého mlýna říkalo Pusták a na vojenské
mapě z 19. století nese název Loučka. Pramen
Bobrůvky se ukrývá v lesíku na pravé straně spojovací cesty Rokytno – Vlachovice, poblíž silnice
Tři Studně – Vlachovice a střeží jej keramický
Pohled na Kazmírák s trafostanicí
bobr. V Novém Městě protéká pěti rybníky, pod
Humpoleckým mlýnem přibírá Bezděčku, protéká Bobrovou a končí na soutoku s Libochovkou
byla voda vedena na Jarošovu pilu čp. 81 (dříve
kovský předložil návrh zřídit na Klečkovci veřejné
v Dolních Loučkách. Zde se z ní stává Loučka. Sílu
Hánův mlýn). I když Klečkovec nebyl nijak zvlášť
koupaliště s plaveckou dráhou. Projekt zpracoval
její vody využíval klášter Porta coeli v Předklášteří.
Ing. Mirko Tulis a ještě v roce 1952 jej schválil
oblíbeným místem ke koupání, byly úvahy jej rePak už její krátká pouť končí ve Svratce. V roce
kreačně využít. Záměrem bylo spojit Klečkovec
Okresní národní výbor ve Žďáru nad Sázavou.
2016 se v Bobrové zabydleli dva bobři. Dnes tu
s Cihelňákem do velké retenční nádrže. V roce
Začátkem dubna 1953 začaly přípravné práce, pláž
žijí na dvou místech, pod a nad Bobrovou. Jakpak
1937 podalo město žádost na Zemský úřad do
se měla rozkládat na západní straně rybníka v délse jim asi bude líbit jejich keramický kolega, až
Brna o vypracování projektu. Doba ale takovým
ce 200 metrů (směrem k ulici Veslařské). V roce
jednou dojdou k prameni Bobrůvky?
1954 však práce příliš nepokročily
Putování po rybnících na Bobrův– bylo vyrovnáno pole na severoce začneme u Kazmírova rybníka, hovorově
západním okraji rybníka určené pro
zvaného Kazmírák. Rybník doznal značných
pláž a částečně bylo vyvezeno bahno
změn. Při budování kanalizačního sběrače
z některých částí rybníka. Nastaly
byl výrazně zmenšen a také není průtočný, ale
problémy s dodavateli prací. „Přes
má obtok. Dříve býval okolní mládeží hojně
četné závazky pracujících není nikoho, kdo by dokázal práci usměrnit
využíván ke koupání. Můj otec tam jednou
zachránil tonoucího. Pohledu přes rybník
až k jejímu dokončení.“ Bahno se
na městské centrum dominovala dlouhou
vybíralo i na jaře 1955. V tomto roce
dobu zděná věž trafostanice. Byla to první
ale Krajský národní výbor v Jihlavě
trafostanice, přes kterou bylo dne 30. dubna
rozhodl, že zde koupaliště být ne1923 naše město připojeno k elektrické síti.
může, protože voda už nevyhovuje
hygienickým normám.
Elektřinu do sítě dodávala oslavanská elektrárna. Kousek za mostkem na Žďárské ulici
Po neúspěchu s budováním
se od Bobrůvky odděloval náhon, který vedl
koupaliště na Klečkovci byla pro
podél levého břehu Kazmíráku za trafostanicí Bělení prádla na hrázi Kazmíráku v roce 1936, to už málokdo zná.
nové koupaliště vybrána nová lokalia pokračoval ke Kazmírovu mlýnu čp. 35.
ta – Sadílkova louka u lesa Ochozy.
Zajímavostí pak bylo, že voda byla odtud dále
plánům nepřála. Schylovalo se k válce, a tak
Plénum MNV schválilo 10. února 1956 návrh,
vedena do rybníčku nad Humpoleckým mlýnem
aby byl pro koupaliště postaven nový rybník. Stavz projektu sešlo. Po válce se město k projektu
vrátilo. V roce 1948 plénum místního národního
ba rybníku Koupaliště začala už v roce 1957, ale
čp. 26 a přidávala se k vodě Bezděčky, která mlýn
výboru (MNV) rozhodlo zadat projekt a poté ještě
práce se vlekly. V roce 1958 začala stavba hráze
poháněla.
O Klečkově rybníku, hovorově zvaného
schválilo i výkup potřebných pozemků. V květnu
a pod Rychtářovcem se obnovil původní rybníček,
Klečkovec, jsme se už zmiňovali dříve. Hned za
který měl sloužit jako předehřívací nádrž. V roce
1949 už schválilo projekt zhotovený firmou Ing.
jeho hrází u splavu stával Ráčkův mlýn, o kterém
1959 byly zastřešeny šatny a v ještě nedokončeném
Ctibora Zahrádky z Brna. K realizaci projektu ale
opět nedošlo. Pro využití Klečkovského rybníka byl
Koupališti se už lidé koupali. Přišla také první
jsme už také psali. Mezi Kazmírákem a Klečkovcem se Bobrůvka větvila. Od Ráčkova mlýna
pak zpracován projekt nový. Sochař Vincenc Maoběť, 28. srpna 1960 se tu utopil učeň z Chirany.
14
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Bagrování pláže koupaliště na Klečkovci 1953

Koupaliště v plné sezóně okolo roku 1970

Několik dalších let ještě trvaly dokončovací práce.
Koupaliště zahájilo oficiálně provoz 11. června
1966. Novoměstské Koupaliště je opravdu krásné
přírodní koupaliště. V devadesátých letech je obdivovali i naši holandští přátelé. Léta ale plynou.

Máme nový bazén, novou sportovní halu, singltreky atd., takže by neuškodilo se postarat i o to
naše Koupaliště. Hlavním problémem je kvalita
vody, která se v průběhu léta zhoršuje a na jeho
konci je už zelená. Není to tragické, ale chtělo by

to začít se tomuto problému věnovat. Dnes už
jsou Vlachovice i Rokytno odkanalizovány, a to
je dobrý začátek. Jistě se najde i nějaký podpůrný
program na zlepšení kvality vody v Koupališti. Na
vodu dnes všichni slyší!
Jaromír Černý

Dne 19. července 1899 schválilo Moravské místodržitelství v Brně stanovy Spolku rybářského
v Novém Městě, a tak mohl spolek zahájit činnost.
Spolkové rybářství se od samého počátku orientovalo na pstruhařství, kterému bylo téměř sto let
věrné. Dlouholetým předsedou spolku byl profesor
zdejší reálky Antonín Jelínek, který v roce 1912
vybudoval na místě bývalé močírny lnu pod Klečkovcem u náhonu na Jarošovu pilu pstruhovou
líheň. Pstruhovým revírem spolku byla Bobrůvka,
od Humpoleckého mlýna po splav náhonu Šabartova mlýna nad Bobrovou. Lovilo se i v potocích
Slavkovickém a Zátockém. Ostatní potoky v revíru
spolku byly chovné. Pstruží plůdek z pstruhové
líhně byl vysazován do chovných potoků a zbytek byl prodáván. Poptávka po pstružím plůdku
byla velká, a tak spolek v roce 1933 pstruží líheň
rozšířil. Rybářský spolek si také začal pronajímat
i rybníky, kde choval kapry.
Tak jako všude jinde, měli i novoměstští
rybáři problémy s pytláctvím. Strážcem revíru byl
porybný, v padesátých letech minulého století zastával tuto funkci pan Břoušek. Své poslání neměl
lehké. Kluci „Oboráci“ totiž udice nepotřebovali,
uměli chytat pstruhy do ruky. Pana Břouška se
báli, protože to klukovské pytláctví řešil na místě
činu ruční domluvou.
V roce 1959 zahájil v Novém Městě
uranový průmysl výstavbu nových bytů, ale na
čistírnu odpadních vod už peníze nebyly. Skončilo
koupání v rybnících, jen státní rybářství v nich dál
chovalo kapry a Bobrůvka se změnila na mrtvou
řeku až k Radešínské Svratce. Po opravě hráze
Klečkovce a regulaci Bobrůvky od Klečkovce po
Žďárskou ulici zůstala na suchu pstruhová líheň,
která už stejně byla k ničemu. Novoměstští rybáři se nevzdali a v roce 1972 začali s výstavbou
nových sádek na Bělisku, kde ještě tekla v Bobrůvce celkem čistá voda. V provozu jsou od roku 1975.
Velké změny přišly po listopadu 1989. Rybníky se
dostaly do majetku města a rybáři, dnes Moravský

rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Nové Město na
Moravě, je mají od města pronajaté. V roce 1994
se podařilo dokončit výstavbu čistírny odpadních
vod, a tak se i do pstruhového revíru začal vracet
život.
Na závěr si dovolím připojit krátkou historku, jak nám státní rybářství předávalo rybníky.
Všechno šlo celkem hladce, až na Cihelňák. Ředitel státního rybářství pan Růžička oddaloval jeho
předání pod různými záminkami až do podzimu.
Po výlovu rybník konečně předal a pak se přiznal,
jaký měl na jaře sen. Když se ráno probudil, vzal
pytel kapřího plůdku, odjel s ním do Nového Města
a vylil do Cihelňáku. V dobře prohnojeném rybníku
se plůdek ujal, a tak tu odchoval kapří násadu pro
celé Kinského rybářství, kam odcházel pracovat.
Jaromír Černý

Ryby a rybáři

Vypuštěný náhon k Hánovu mlýnu, napravo je
pstruhová líheň, kaštan uprostřed snímku ještě stojí.
Kde je dost vody, tam jsou i ryby, a kde jsou ryby,
tam jsou i rybáři. Dávnou minulost rybářství pomineme, jen si připomeneme Pernštejny, kteří se
zasloužili o rozvoj rybníkářství a chovu ryb i na
Novoměstsku v 16. století. V roce 1511 povolil
Vilém z Pernštejna Novoměstským, aby si na

Porybný pan Břoušek, první vlevo
Pstruhovém potoce postavili rybník (dnes Klečkovec). Vymínil si ale, že všichni pstruzi z výlovu
jsou jeho a že se nesmí do rybníka nasazovat štiky,
aby nehubily jeho pstruhy. Na to měl při výlovu
dohlížet jeho úředník. Rybníkářstvím a chovem
ryb se zabýval novoměstský velkostatek, který také
některé své rybníky pronajímal. Sádky velkostatku
bývaly někde v prostoru trafostanice na ulici Budovatelů a zásobovala je voda z Bezděčky.
NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020

Můj otec byl po válce několik let členem rybářského
spolku a podařilo se mu chytit kapitálního pstruha.
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Zastavárn

í pozůstalostí
výkup nadbytečných zásob a vyklízen

Pro děti do 16ti let k novým brýlím

plastová skla za polovinu!
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

Sezonní nabídka nyní:
• vše za výhodné ceny

atiky
zimní pneum
(mírně jeté)
• sjezdové lyže a boty
Stálá nabídka:

• nábytek • domácí potřeby
nové oblečení • nářadí • hračky • sport y a dekorace • starožitnosti
• elektronika • sběratelství • dárk
ava zlata

• výkup a zást

NAJDETE NÁS V PROSTORÁCH

m Městě na Moravě - OK MARKET!
na Komenského náměstí 1481 v Nové
so 8.30-11.30 hodin
otevírací doba: po-pá 8-17,

Tel.:

732 942 041

HUMORIÁDA – zasmějte se s námi
po–pá 16.00–17.00 | Nové Město na Moravě 96.5 FM | R-VYSOC
16
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PLOTOVÉ CENTRUM
na Jamské ve Žïáru n.S.

Otevøeno: po-pá 7-16 so 8-11 hod
e-shop: www.ploty-brany.cz Tel. 775 555 830

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

MÁME VŠE
Roušky od 8 Kč
Dezinfekce

100

Rukavice druhů
Respirátory FFP2

Štíty
Nové Město na Moravě

ANTI - COVID
Mýdla

Gely na ruce

NOVOMĚSTSKO / LISTOPAD 2020
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•

Výroba nábytku

•

Pořez kulatiny do délky 12 m a průměru 1 m
na dvoukotoučové pile DKP 6

•

Prodej stavebního řeziva

•

Výroba a prodej pelet peletkujeme.cz
Vše za příznivé ceny

MEZ, a.s. 592 62 Nedvědice | tel. 737 007 308 | drevovyroba.mez.cz | drevovyroba@mez.cz

MĚŘENÍ ZRAKU
bez přeplněné čekárny
- rezervace online či telefonicky přijímáme: Sodexo | Edenred | Benefit Plus

po - čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 | so 8:30 - 11:00
Komenského nám. 133, Nové Město na Moravě

+420 774 808 442 | www.ankeoptik.cz
Cert Anděl Mikuláš

Uzávěrka

reklamy

do prosincového,

Vánoční koutek

Ráj

Poptávky na:

svíče

k

novomestskoinzerce@seznam.cz,
Y
SLEV
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předvánočního
vydání, je 14.11.
tel.: 607 175 673
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Benefice Portimo „Na jedné lodi"
Co má v krvi Anna Polívková
Každoroční benefice „Na jedné lodi“ Portimo si
už získala místo v diáři nejednoho divadelního
fajnšmekra. Tradičně ji totiž završuje divadelní
představení, kterých se v našem okolí neodehrává
mnoho.
Po Báře Hrzánové nebo Ivě Janžurové jsme
se letos těšili na duo Anna Polívková – Bolek
Polívka. Portimo,o.p.s. po dohodě s divadlem
posouvá termín letošní benefiční akce „Na jedné
lodi, máme to v krvi“ na 5. 11. 2021. Prodané
vstupenky jsou platné a v případě potřeby je
možné je vrátit. Omlouváme se a o to více se těšíme napříště. A protože podtitulem letošního
ročníku benefice je „máme to v krvi“, položili
jsme Anně Polívkové pár otázek na tělo a bezmála
až na krev.
Co vám vlije novou krev do žil?
Divadlo. Když hraji divadlo, po představení
bývám jako znovuzrozená.
Co vám naopak pije krev?
Hoaxy a lživé zprávy, jak snadno se lež rozšíří a
jak složitě se vyvrací…

Z čeho máte takový strach, že by se ve vás krve
nedořezal?
Strach mám z komunistů, z plíživé totality a
z lidské krutosti, když má pocit, že je v právu…

jsem měla pocit, že diváci tleskají jen mně...
S Vladimírem jsem hrála jen jednou a to ještě,
když byl na DAMU. Zaskakovala jsem za jeho
spolužačku v roli jeho dcery.

Vyhrála jste STARDANCE, řekla byste o sobě,
že máte tanec v krvi? A co máte v krvi dalšího?
Tanec v krvi asi mám... Hlavně tango mě nějak
celoživotně přímo pronásleduje. Zbožňuji, když
se lidi smějou, tak to mi asi taky nějak koluje
v žilách.

Většina holčiček sní o tom, že bude princeznou
a v žilách jim bude kolovat modrá krev. O čem
jste jako malá snila vy?
Já snila o tom, že budu princezny hrát. No, to mi
nevyšlo. Hodím se spíš na skřítky a čarodějnice.
Ale jsem za to ráda.

Říká se, že krev není voda. Platí to i v herectví?
Jaké bylo vaše první hraní s tátou nebo s bratrem Vladimírem?
S tátou jsem jako dítě hrála malou roli „loutky“
v představení Šašek a královna. Při děkovačce

Více informací na www.portimo.cz a FCB. Vstupenky je možné zakoupit v IC Nového Města na
Moravě. Výtěžek ze vstupného pokryje náklady
divadelního představení a také podpoří sociální
služby a programy Portimo, o.p.s.
Portimo

Vzpomínáme na hrdiny
Na plakátovacích plochách na
Vratislavově náměstí jsou k vidění portréty lidí, kteří padli za oběť
nacistickému režimu a pocházeli
z Nového Města a okolí.
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Jsou tam umístěny proto, abychom
si je při příležitosti 75 let od konce války připomněli a uctili jejich
památku. Jejich seznam ale jistě
není kompletní a stejně tak jejich
životní příběhy se nám nedochovaly
celé. Mnohé z toho, co prožili, zůstává zapomenuto. Prosíme ty, kdo
mají doplňující nebo upřesňující
informace, aby je poskytli Horáckému muzeu v Novém Městě
na Moravě.
Děkujeme.

