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Město má plán investic na deset let dopředu
Zastupitelé schválili plán investic 
Nového Města na Moravě. O tom, 
co naše město potřebuje, co se v mi-
nulých letech zanedbalo a jak se 
chceme rozvíjet, probíhala diskuze 
víc než rok. 

Po několika seminářích, veřejných debatách 
s občany a pečlivém zvažování rozpočtových 
možností města tak vyvrcholila snaha připravit 
koncepční dokument, který umožní zodpovědné 
rozhodování současného i budoucího vedení 
města.
„Tohle bylo vážně důležité rozhodnutí. Jsem rád, 
že se na tomto plánu shodla drtivá většina zastu-
pitelů. Je moc důležité, abychom se o základním 
směřování města nehádali,” neskrýval radost z 
přijetí dokumentu starosta Michal Šmarda.
Město je schopno do roku 2030 uvolnit na větší 
investiční akce kolem 400 milionů korun. Na 
první pohled se zdá, že je to poměrně vysoká 
částka. Stačí si však uvědomit, že jen rekonstruk-
ce infrastruktury na Betlémě a Holubce přijde na 

více než 100 milionů, a hned je jasné, že jednot-
livé projekty bude třeba dobře zvažovat. 
Vedle zmíněných důležitých rekonstrukcí počítá 
město i s dalšími investicemi, například do bez-
pečnosti Masarykovy ulice nebo do cyklostezek.
V oblasti sportu plán počítá například s výstav-
bou tréninkového fotbalového hřiště, dalším 
rozvojem singltreků nebo skate-parkurovým 
hřištěm. Velkou diskuzi vzbudila i dostavba Vyso-
čina Areny, které se bude zastupitelstvo věnovat 
samostatně.
Mezi zásadní projekty patří i pokračování v 
odkanalizování místních částí. Poté, co se po-
dařilo zajistit odvod odpadních vod z Rokytna, 
Maršovic, Pohledce a Petrovic, bude letos vybu-
dována kanalizace v Hlinném. Pokračovat ve vý-
stavbě chce město ve Slavkovicích a Jiříkovicích.
Bude také potřeba poměrně razantně investovat 
do městských bytových domů. Každý z věžových 
domů tak bude potřebovat injekci minimálně 10 
až 15 milionů korun. Plán obsahuje také záměr 
na výstavbu nových bytů a infrastruktury pro ro-
dinné domy, například v Pohledci a Slavkovicích.
V oblasti životního prostředí je dobrou zprávou 
příprava revitalizace Zichova rybníka a plán na 
výstavbu kompostárny.

Město se chce v příštích letech věnovat především 
rekonstrukcím a opravám svého majetku. I tak 
se ale počítá s výstavbou některých nových bu-
dov. Příkladem může být nová smuteční síň nebo 
rekonstrukce a přístavba muzea. Plán obsahuje 
mnoho dalších zajímavých projektů. Můžete se 
s ním seznámit na webových stránkách města na 
adrese www.nmnm.cz.

 Pokračování na straně 2
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Anketa zastupitelů: Biatlonové závody
Lubomír Buchta /ANO 2011/
Biatlonové závody už se staly nedílnou součástí Vysočina Areny, a tudíž i Nového Města. V této covidové době to 
je na zvážení, zda takové závody dělat. Myslím si, že organizátoři určitě udělali maximum pro to, aby se zde nikdo 
z výprav  a občanů nenakazil a aby se vše uskutečnilo bez velkých omezení pro občany Nového Města na Moravě. 

Jiří Maděra /Lepší NM/
Biatlonové závody v našem městě, to je téma vzbuzující velké emoce. Na jedné straně v nás oprávněně jsou obavy z možné nákazy, 
na druhé straně to byla zkouška obrovského organizačního úsilí a obětavosti lidí. Březnové závody byly úspěšné, šlo o dobrou 
prezentaci města. Nekázeň některých účastníků vyplývala z nepochopení pravidel, z nedostatečné znalosti nařízení i z lidské 
hlouposti. Pokud nestačilo upozornění, mělo dojít k ráznějším zákrokům odpovědných osob. Pravidelné testování, bezpečnostní 
opatření a kázeň většiny účastníků však byly ve finále úspěšné. Osobně chci všem organizátorům poděkovat a vyjádřit podporu 
takovým akcím, samozřejmě za přísných bezpečnostních podmínek.

František Laštovička /KDU-ČSL/
Máme biatlon, získal si své příznivce velmi rychle. Nezastírejme si, že Novoměstsko zviditelnil ve světě, že značka NMNM je 
značkou známou a oblíbenou v médiích. V minulosti bylo rozhodnuto postavit arénu v Ochoze, prostavěly se miliony korun a my 
voliči jsme v několikerých volbách následně potvrdili legitimitu takových kroků. Pořadatelské úspěchy, jásání nad medailemi, 
nejen biatlonovými, splnily očekávání. Byly vystavěny singltreky, pumptracky a otevřeny nové cyklostezky. Značka NMNM je 
opravdu populární a uznávaná mezi profesionály i amatéry. Akce pořádané v aréně jsou plánovány léta dopředu, smlouvy s médii 
a dodavateli taktéž včas uzavřeny, garance pořadatelů sportovním federacím potvrzeny. Nejvyšší orgány státní správy povolují 
akce za dodržení jejich požadavků. Za této situace nelze udělat  rázné opatření a akci odvolat. Nechci moralizovat, ale důvodem 
růstu počtu nakažených covidem je i dění kolem nás. Biatlon byl sportovci vůči okolí v rámci možností veřejnosti uzavřen. Situaci 
pomohl i zákaz sportování veřejnosti mimo obec. Děkuji všem, kteří jsou ochotni dodržovat nařízení k ochraně zdraví, přeji nám 
všem trpělivost, zdraví a ochotu udělat něco navíc ke svému okolí, než jsme byli zvyklí.

Město má plán 
investic...
Pokračování ze str. 1
Přijetím plánu investic do roku 2030 končí podle 
starosty jedna důležitá etapa v životě města a 
začíná nová. „Před deseti lety jsme se dohodli 
na tom, že si nebudeme házet klacky pod nohy 
a společně zvládneme zajistit projekty, na které 
čekali Novoměšťáci padesát let. Měli jsme sice 
různé názory a často se i přeli. Ale na tom nejdů-
ležitějším se shodla většina zastupitelů i občanů 
města. Otevřeně jsme se poradili, našli shodu a 
táhli za jeden provaz. A to se nám vyplatilo. Proto 
máme Městské lázně, novou ZUŠ, nádraží, Spor-
tovní halu a mnoho dalších věcí. Tak doufám, že 
se to znovu podaří,” vysvětluje záměry radnice 
Michal Šmarda.

 -kb-

Zapoj se! 
Minulý rok se díky vám podařilo vybrat skvě-
lé projekty v rámci participativního rozpočtu.
Město se proto rozhodlo zapojit občany i letos. 
Druhý ročník Zapoj se! odstartuje 1. 5. 2021 a 
doufáme, že se stejně jako v loňském roce sejde 
hodně nápadů.   Snaží-
me se vychytat mouchy 
původního webu a při-
pravujeme nové stránky.
Co je s vítěznými projek-
ty prvního ročníku – za-
hradou ve školce, komu-
nitním sadem a molem 
na Čerňáku? Zahrada 
ve školce na Žďárské se 
stihne realizovat do let-
ních prázdnin, a dětem 
tak bude dělat radost od 
začátku školního roku. 

Vznik komunitního sadu je naplánován na říjen 
letošního roku, protože podzimní měsíce jsou 
pro výsadbu nejvhodnější. Projekt mola je na 
realizaci ze všech nejsložitější a stále probíhají 
jednání se stavebním úřadem a CHKO.  -kb-
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Reportáž ze zasedání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli 8. března ve 
velkém sále kulturního domu za 
přísných protiepidemických opat-
ření. Někteří byli dokonce přítomni 
pouze online. Mezi hlavní témata 
zasedání patřil plán investic města 
na příštích deset let. Debatovalo se 
ale také o biatlonu.

Jaké má město představy o tom, do čeho by se 
mělo investovat od roku 2022? To bylo možná 
nejdůležitějším tématem zatím posledního za-
sedání zastupitelů Nového Města. Ti hlasovali o 
schválení materiálu, na kterém městští úředníci 
pracovali více než rok. Obnáší představy a plány 
města do budoucna a úvahu o tom, co město 
potřebuje, na co by mohlo mít peníze. „Naším 
záměrem při přípravě tohoto materiálu nebylo 
nalinkovat činnost budoucím zastupitelstvům. 
Spíše nám šlo o to, udělat si jasnější představu, 
co je potřebné a zároveň možné. A to přesto, že 
je jisté, že se priority v příštích deseti letech vůči 
dnešku nějak změní,“ vysvětlil vznik dokumentu 
starosta Michal Šmarda. Materiál zahrnuje oblast 
školství, kultury, infrastruktury města, sportu, 
nemovitostí města, kanalizace a velkých rekon-
strukcí. S materiálem byli zastupitelé seznámeni 
na zvláštním neveřejném semináři.
Podle Libora Černého (ANO 2011) chybí v se-
znamu oblast odpadového hospodářství. Blíží se 
totiž doba omezování skládek. Likvidace odpadu 
a její organizace bude složitější, a nabízí se pro-
to například potřeba třídicí linky. „Bez toho se 
prostě nehneme a může to být poměrně vysoká 
položka, kterou bude muset město řešit,“ do-
dal Černý. Podle Stanislava Marka chybí měs-
tu kompostárna, se kterou se v návrhu počítá, 
kvalitnější sběrný dvůr a překladiště odpadu. 
Zastupitelé návrh investic schválili. 
Poté si vzala slovo Helena Šustrová  
(KDU-ČSL). Upozornila zastupitele na velké 
množství nespokojených reakcí Novoměšťáků, 
kteří byli svědky toho, že účastníci biatlonových 
závodů se volně pohybovali po městě, nakupo-
vali v obchodech a nedodržovali protiepidemická 
opatření. Konání závodů přitom bylo podmíně-
no právě přísným dodržováním pravidel. Podle 
Šustrové nejde ani o to, jestli byli ti lidé infekční, 
ale celá situace podle ní vyvolává nepříjemný 
dojem. Zajímalo ji, jestli byla zjednána náprava. 
Podle Michala Šmardy skutečně docházelo 
k tomu, že někteří účastníci závodů nedodržovali 
hygienická opatření tak, jak by měli. „Je to něco, 
co je nepřijatelné. Pro biatlon byla udělena vý-
jimka hlavní hygieničky. Účastníci se podle ní 

smějí pohybovat pouze v místě ubytování a pořá-
dání závodů, nic víc. Je záležitostí policie a pořa-
datelů, aby to vyřešili.“ Ti se o to ale podle Šmardy 
snažili. Účastníci byli zároveň průběžně testováni 
a podle výsledků byli až na výjimky zdraví, takže 
od nich šíření nákazy nehrozilo. 
Debata se potom stočila na plánovanou přestavbu 
Vysočina Areny. Současný areál by se měl přebu-
dovat a rozšířit za několik set milionů korun. Ně-
kteří zastupitelé upozorňovali na to, že o projek-
tu, který se města bytostně týká, chybí dostatek 
informací. Helena Šustrová (KDU-ČSL) vyjádřila 
přání, aby činitelé Sportovního klubu své záměry 
zastupitelům lépe vysvětlili. Více informací od 
provozovatelů Vysočina Areny by přivítal také 
zastupitel Tomáš Müller (Lepší NM). Zajímalo by 
ho také, jaké jsou vlastně hranice Vysočina Areny. 
Všiml si, že když je uzavřená Arena, je uzavřená 
půlka celého lesa Ochoza. Myslí si také, že by bylo 
vhodné, kdyby o rozsahu plánované výstavby byli 
informováni zejména občané Nového Města, což 
se zatím nestalo. „Nebo si tam mohou budovat, 
aniž by kohokoliv upozornili?“ skončil Müller 
svoje vystoupení řečnickou otázkou. Zastupitel 

Jindřich Hauk (TOP 09) připomenul, že velká 
závodní střediska v zahraničí fungují, aniž by se 
musela neustále rozšiřovat. „V Kanadě nebo ve 
Slovinsku mají tak přísná kritéria z ekologické-
ho hlediska, že krátce před biatlonem připraví 
závodiště a po závodech musí jít všechno pryč. 
Zůstává tam pouze jedna stavba zasazená do 
přírody. Příroda pak je po celý zbytek roku volně 
přístupná pro místní obyvatele.“ 
Slovo si poté vzal starosta Michal Šmarda. Slí-
bil, že na debatu o nové výstavbě bude dosta-
tek času v budoucnu, až zastupitelé získají  
dostatek informací a projekt bude řádně předsta-
ven. Vzhledem k tomu, že by měly nové budovy a 
tratě vzniknout na pozemcích města, musí město, 
a tedy i zastupitelstvo o stavbě hlasovat a bez 
jejich souhlasu nemůže být projekt realizován. 
Šmarda také slíbil, že každý zastupitel dostane 
možnost sám se rozhodnou a zhodnotit, zda je 
plánované rozšíření Vysočina Areny potřebné a 
prospěšné, či nikoliv.  -kb-

Vysočina Arena je poslední dobou předmětem sporů.

Už žádné fronty na pokladně městského úřadu
Pokud chcete zaplatit poplatky za komunální odpad nebo za psy, zavolejte si o variabilní symbol. 
Kontaktovat nás můžete na číslech 566 598 335 a 566 598 337. Peníze zašlete na účet města: 
19-1224751/0100. Nezapomeňte připojit variabilní symbol, ten je pro platbu opravdu nezbytný.
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Dotační výzvy na rok 2021
Zastupitelstvo města vyhlásilo na svém zasedání 
dne 8. 3. 2021 dotační Výzvu na podporu aktivit 
neziskových právnických osob v oblasti kultury, 
ochrany přírody a krajiny, volného času a malých 
spolků v oblasti sportu na rok 2021 (malé dotace 
do 20 tis. Kč) a Výzvu na podporu neziskových 
právnických osob v oblasti sportu a tělovýchovy 
s členskou základnou 150 a více členů na rok 
2021.
Termín pro podání žádostí je od 15. 4. do 
7. 6. 2021 včetně. Žádosti lze doručit pí-
semně, a to osobně na podatelnu radnice 

města, Českou poštou nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky města. 
Podrobnosti včetně příslušných formulářů nalez-
nete na https://radnice.nmnm.cz/. 
 
Bližší informace podá odbor ŠKSV MěÚ Nové 
Město na Moravě, tel. 566 598 421, Bc. Adéla 
Pohanková.

 -kb-

Zápis do základních škol

Zápis do 1. tříd na I. ZŠ i II. ZŠ pro školní rok 
2021–2022 proběhne ve dnech 8. – 16. dub-
na 2021 a 28. – 30. dubna 2021 bez přítom-
nosti dětí. Bližší informace včetně kritérií pro 
přijetí žáků do 1. třídy budou uveřejněny na 
webových stránkách obou základních škol. 
 Ředitelé I. a II. ZŠ v Novém Městě na Moravě

Informace o onemocnění covid-19
V novoměstské nemocnici bylo od 
března 2020 do konce února 2021 
celkem hospitalizováno 1 150 pa-
cientů s onemocněním covid-19. 
Počet hospitalizací v těchto dnech 
narůstá, bohužel jsou hospita-
lizováni stále mladší pacienti. 
Primář infekčního oddělení novo-
městské nemocnice Miloslav Šťast-
ník zpracoval základní informace 
k tomuto onemocnění. 
Jak se nemoc projevuje a jaké jsou nejčastější 
příznaky?
Inkubační doba onemocnění je 2 až 14 dní. 
Asymptomaticky (bez příznaků) probíhá infek-
ce asi u 30 % až 50 % pacientů. U ostatních 
nemocných jsou nejčastějšími projevy onemocně-
ní příznaky akutní  infekce dýchacích cest. Suchý 
dráždivý kašel má asi polovina pacientů s  kli-
nickými projevy onemocnění. Horečka, únava 
a  malátnost se objeví asi u 40 % pacientů. Bo-
lesti svalů  nebo hlavy, pocity dušnosti má jako 
příznak zhruba 30 % pacientů. Přibližně  20 % 
pacientů mívá průjem nebo zvrací. Poruchy či-
chu, chuti a rýmu má méně než 10 % pacientů. 
Pravděpodobnost závažného průběhu se zvyšuje 
s věkem pacienta (především věková  kategorie 
nad 70 let) a s rizikovými faktory, jako jsou di-
abetes mellitus, obezita, hypertenze, chronické 
plicní onemocnění, závažné jaterní a ledvinné 
onemocnění a imunodeficit.

Jak onemocnění zvládnout v domácím prostře-
dí?
Důležité je zajistit izolaci doma a dodržovat vše-
obecně doporučovaná hygienická opatření. Při 

léčbě příznaků onemocnění podávat  symptoma-
tickou léčbu – běžná antipyretika, jako je parace-
tamol, ibuprofen, metamizol na snížení teploty 
a na případné bolesti, antitusika na dráždivý 
kašel. Při produktivním kašli mukolytika, jako je 
ambroxol nebo acetylcystein. Je nutná dostatečná 
hydratace pacienta, tj. zajistit dostatečný příjem 
tekutin. V případě dechových obtíží pravidelně 
provádět na lůžku polohování, střídat  alespoň 
polohu na zádech a na bocích, případně na břiše.
Je vhodné zajistit si telefonický kontakt s oše-
třujícím lékařem pro případné posouzení zná-
mek zhoršení stavu. V případě osob s vysokým 
rizikem zvážit použití domácího pulzního oxy-
metru k měření okysličení krve.

Kdy, při jakých potížích je potřeba vyhledat 
lékařskou pomoc?
Příznaky, které by měly vést k co nejdřívějšímu 
zhodnocení stavu pacienta lékařem, jsou trvající 
dušnost, celková schvácenost, neschopnost pří-
jmu tekutin ústy, porucha vědomí a déletrvající 
horečka nereagující na antipyretika. Pacientem 
nebo rodinou ověřitelné fyzikální parametry zá-
važného průběhu je počet dechů nad 25/min 
nebo počet  pulzů nad 125/min.

Jakou léčbu u onemocnění covid-19 mají lékaři 
k dispozici?
Základem léčby  zápalu plic v nemocnici je 
oxygenoterapie (inhalace kyslíku) a podávání  
kortikoidu dexamethason v případě středně 
a těžce probíhajícího zánětu, který tlumí ne-
přiměřenou zánětlivou reakci v organismu. V 
případě časně diagnostikovaného zánětu plic 
s nutností   kyslíkové podpory, tj. do týdne od 
začátku příznaků, je možné podávat remdesivir. 
Remdesivir je přímo působící virostatikum, které 
tlumí množení viru. Jsou to jediné dva léky  s 
ověřenou účinností, které snižují riziko úmrtí 
pacientů se zápalem plic. Dále se podávají léky 
pro prevenci vzniku trombóz a antibiotika v pří-
padě podezření na možnou nasedající bakteriální 
infekci.

Jak dlouho bývají pacienti v průměru hospi-
talizováni?
Na standardním lůžku je průměrná doba hospi-
talizace pacienta  s onemocněním covid-19 
okolo  7  dní. U pacientů   s nutností   umělé 
plicní ventilace se jedná o týdny, včetně dlouhé 
rekonvalescence po překladu z lůžka jednotky 
intenzivní péče.  Tamara Pecková
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Jak správně třídit bioodpad? 
V našem městě máme dva typy svozu hnědých 
plastových nádob na BRKO (biologicky rozloži-
telný komunální odpad rostlinného původu):

 I. Hnědé nádoby umístěné v domácnostech o 
objemu 240 l 
Od 1. 4. do 31. 10. daného kalendářního roku 
budou nádoby BRKO sváženy  v pondělí 1x za 
14 dnů– v lokalitách Betlém, Brožkův kopec, část 
Holubky a v místních částech města Maršovice 
a Rokytno.
V úterý 1x za 14 dnů  v místních částech města 
Jiříkovice a Petrovice.
 Od 1. 11. do 31. 3. daného kalendářního roku 
budou nádoby na BRKO bez vývozu.

II. Hnědé nádoby umístěné na veřejně pří-
stupných místech – 91 kontejnerů 770 l a 175 
popelnic 240 l
V tomto případě jsou nádoby na BRKO sváženy 
od 1. 4. do 31. 10. daného kalendářního roku ve 
středu 1x týdně, SKO v daných lokalitách rovněž 
1x týdně dle plánu svozu.
 Od 1. 11. do 31. 3. daného kalendářního roku 
jsou sváženy nádoby na BRKO 1x za 4 – 6 týdnů 
dle klimatických podmínek v době svozu BRKO. 

Zelené nádoby na BRKO umístěné v zástavbě 
rodinných domů (velkoobjemové kontejnery) a 
v zahrádkářských lokalitách (vaničkové kontejne-
ry) budou sváženy dle potřeby v období od 1. 4. 
do 31. 10. daného kalendářního roku. 

Svoz nádob na BRKO může být v průběhu roku 
prodloužen, a to ve vazbě na aktuální klimatické 
podmínky. 

Co patří do nádob na bioodpad?
Tráva, listí, seno, sláma, plevel ze zahrad, zbytky 
z ovoce a zeleniny, slupky z citrusových plodů, 
zbytky chleba, pečiva, obilniny, skořápky od vajec 
a ořechů, sedliny z kávy a čaje (i s filtrem), čajové 
sáčky, piliny, popel ze dřeva, uschlé květiny, rost-

linné zbytky z domácností, papírové kapesníky, 
papírové utěrky, ubrousky a papírové sáčky… 

Co do nádob na bioodpad nepatří?
Nebezpečné látky, umělé hmoty, sklo, kovy, tex-
tilie, stavební materiály, sutě, směsný komunální 
odpad, uhynulá zvířata, živočišné zbytky jako 
maso, kůže, kosti, exkrementy…
Do nádob na bioodpad nepatří sáčky. Vytříděný 
bioodpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný 
sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový 
odpad nelze zpracovat na kompostárně.
V případě, kdy uklízíte před svým domem, ne-
vhazujte do nádoby smetky, ty opravdu do bio-
odpadu nepatří. 

Kompostéry 
Na území města a jeho místních částí je od 
roku 2007 rozmístěno celkem 740  kompostérů 
určených na domovní kompostování v  rám-
ci předcházení vzniku odpadů, dalších 130 ks 
kompostérů chceme rozmístit v  průběhu le-
tošního roku, a to ve spolupráci s Mikroregio-
nem Novoměstsko v rámci získané dotace. Tyto 
nádoby jsou již zamluvené, zájemce o ně bude-
me kontaktovat pro sdělení přesného termínu 
převzetí kompostéru.
V případě, že máte o kompostér zájem, je nutné 
se přihlásit na odboru SMM, e-mail: marcela.
popelkova@meu.nmnm.cz, tel. 566 598 363.
 -kb-

Svoz odpadu během Velikonoc
Pondělní svoz (5. 4. 2021) bude proveden v 
sobotu 3. 4. 2021.  Pokud nebude sběrná ná-
doba ke svozu přistavena v daném termínu, 
bude vyvezena až při dalším řádném svozu.

Nový kruhový objezd
V dubnu začnou práce na novém kruhovém ob-
jezdu. Bude v horní části Masarykovy ulice.
Kruhový objezd vznikne na křižovatce s Křič-
kovou a Soškovou ulicí. Projekt je sdruženou 
investicí Kraje Vysočina, Svazku kanalizací 
a vodovodů Žďársko a Nového Města. „V této 
souvislosti vybudujeme také nové chodníky, par-
kovací stání, přechod pro chodce a nové veřejné 
osvětlení,“ říká Miloš Hemza z od dělení investic 
Nového Města. Drobné stavební úpravy se udělají 
také v přilehlém parčíku. 
Cílem je zklidnit dopravní situaci a zvýšit bez-
pečnost na Masarykově ulici. Ta se dlouhodobě 
potýká s hustým provozem. Do budoucna město 
počítá dokonce se třemi kruhovými objezdy. Je-
den by měl vzniknout ještě na Komenského ná-
městí a druhý u Billy, na křižovatce s Brněnskou 
ulicí. 
Během práce by měla být křižovatka vždy prů-
jezdná jedním směrem. Ve směru od města se v 
křižovatce ulic Masarykova, Křičkova, Soškova 
v průběhu stavby uzavře jeden pruh, zde budou 

probíhat stavební práce, druhý pruh zůstane prů-
jezdný (směr na Maršovice bude průjezdný, na 
Pohledec bude uzavírka). Až se práce v prvním 
pruhu zrealizují, uzavře se pro změnu druhý 
pruh. Na Maršovice tedy bude uzávěra, jezdit 

bude dovoleno přes Soškovu ulici. K úplnému 
uzavření by mělo dojít jen na krátkou dobu na 
konci projektu, kdy se bude pokládat asfalt na 
již hotový kruhový objezd.
 -kb-
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Ve Žďáře je nové očkovací centrum
Na Žďársku jsou zájemcům o očkování k dispo-
zici hned dvě očkovací centra. V novoměstské 
nemocnici a nově také ve žďárské sportovní hale 
na Bouchalkách.  
Provoz obou očkovacích míst zajišťuje Nemocni-
ce Nové Město na Moravě. „Ve žďárském očkova-
cím centru bude pracovat pět očkovacích týmů, 
v nemocnici v očkování pokračují dva týmy. Ještě 
máme mobilní očkovací tým, který dokončuje 
očkování v domovech pro seniory. Máme osm oč-
kovacích týmů, což je personálně velmi náročné. 
Díky ochotě zdravotníků jak z řad nemocnice, 
tak například z řad ambulantních specialistů, 
praktických lékařů a zubařů z naší spádové ob-
lasti nebo Zdravotnické záchranné služby Kraje 
Vysočina se nám daří provozy obou center per-
sonálně zajistit, “ říká ředitelka nemocnice Věra 
Palečková a dodává, že velký dík za pomoc s vy-
budováním centra patří i Kraji Vysočina, městu 
Žďár nad Sázavou a TJ, v jejímž majetku spor-

tovní hala je. 
Budoucí kapacita očkovacího centra ve Žďáře 
nad Sázavou je nastavena na cca 500 osob denně. 
Bude otevřeno sedm dní v týdnu. „Ve všední dny 
zatím od 12 do 20 hodin a o víkendech od 7:30 
do 15 hodin. V případě potřeby, dostatečného 
množství vakcín a zájmu o očkování ze strany 
veřejnosti jsme připraveni rozšířit kapacitu na 
dvanáct hodin sedm dní v týdnu,“ upřesňuje ře-
ditelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. 
"Opravdu oceňuji vstřícnost tělovýchovné jedno-
ty. Zachovali se státotvorně. TJ upřednostnila 
veřejný zájem, tedy společensky naprosto zásadní 
masové očkování obyvatelstva, a dokázala se 
uskromnit. Za to jí patří obrovské poděkování,“ 
dodává starosta Žďáru nad Sázavou Martin 
Mrkos.

Proces očkování se urychlí, pokud si lidé s sebou 
přinesou již vyplněný dotazník potřebný k oč-

kování. Je k dispozici na stránkách nemocnice 
a také města Žďár nad Sázavou. Vytištěný bude 
k dispozici v informační kanceláři na MěÚ Žďár 
nad Sázavou. Dále budou potřebovat občanský 
průkaz a kartičku pojištěnce. 
K očkování se stačí dostavit v   určený čas, ve 
vhodném oblečení, a pokud je to možné, bez 
doprovodu, nebo jenom s jednou osobou.

 -kb-

Nové Město chystá změny v parkování
Jak jsme vás informovali v mi-
nulém čísle, Rada města plánuje 
změny v systému parkování v 
Novém Městě.  Proto zatím nebude 
prodlužovat smlouvy na vyhrazené 
parkování před bytovými domy v 
Novém Městě a uzavírat nové. 
Zároveň požádala dopravní komisi o projednání 
možnosti změn v organizaci parkování. V někte-
rých částech města si totiž obyvatelé trvale stě-
žují na nedostatek parkovacích míst. Parkoviště 
jsou často přeplněná a vyhrazená místa zůstávají 
někdy prázdná. 
Problém s parkováním přitom zřejmě není vždy 
způsoben nedostatkem parkovišť v širším okolí 
zatížených ulic. Místa chybí spíše přímo před 
některými konkrétními domy. To lze dnes vidět 
například na ulici Budovatelů. Parkoviště před 
vysokými domy jsou kompletně plná, za domem, 
na Masarykově, je přitom vyhrazena polovina 
parkoviště pro bezplatné stání a je zde volno. 
Podobně je tomu i na Hornické, kde je před někte-
rými domy plno a ve spodní části se místo najde.
Problém v této oblasti je ještě o něco větší v nor-
málních časech, kdy jsou otevřeny Městské lázně. 
Návštěvníci často stávají právě na Budovatelů a 
odjíždějí kolem deváté hodiny večer.
S podobnými problémy se potýkají lidé na-
příklad na Radnické. Zde řadu míst obsadí za-

městnanci provozoven a institucí sídlících na 
náměstí. Výhodou je, že tato auta odjíždějí již 
v průběhu odpoledne. Dostatek volných míst je 
na Makovského, ale to je samozřejmě pro lidi z 
Radnické nepohodlné. 
Problematických míst je ale více. Návštěvníci 
nemocnice komplikují život lidem bydlícím na 
Pavlovově, Žďárské a Mendlově. I zde by byl 
zřejmě dostatek míst pro místní, ale situace se 
zhoršuje v průběhu denních směn nemocnice.
K výraznému zlepšení došlo v minulosti na 
Starém sídlišti a v poslední době i na Tyršově uli-
ci. Pomoc byla vždy prostá – vybudování nových 
parkovacích míst. 
Ta budou vznikat i do budoucna. Například na 
ulicích Mendlova a Budovatelů. Aut přibývá a 
bez rozšiřování parkovacích kapacit se neobejde-
me. Vše ale nová parkoviště nevyřeší. Ulice totiž 

nejsou nafukovací a před některé domy se prostě 
víc míst nevejde. Lidé nejsou připraveni zapar-
kovat několik desítek, nebo dokonce stovek metrů 
od domu a dojít pěšky. Někteří ani nemohou. Pro 
staršího nebo hůř pohyblivého člověka to může 
být skutečný problém. Chtít pak po mladších a 
pohyblivějších, aby byli sami od sebe vstřícní a 
tolerantní, je nereálné.

Jaké varianty jsou ve hře?
Doposud bylo možné v každé lokalitě rezervovat 
25 % míst k zpoplatněnému státní pro místní 
obyvatele. Kapacita je však vyčerpána, a další zá-
jemci tak nemohou být uspokojeni. Pokud by byl 
počet těchto míst navýšen například na 50 %, bylo 
by možné uspokojit víc žadatelů o placené stání, 
ale ještě více to zhorší situaci všech ostatních. 
V jiných městech tuto situaci řeší například rezi-
dentním parkováním. To má výhodu, že se týká 
všech obyvatel dané lokality. Na vyhrazených 
místech mohou stát jen lidé, kteří v daném místě 
bydlí. Nevýhodou je, že nemají garantované 
konkrétní místo, ale jen právo v ulici zaparkovat. 
Rezidentní parkování lze samozřejmě kombi-
novat i s časově omezeným stáním přes den nebo 
s částmi ulic určenými k volnému parkování. 
Možností je víc. Podle starosty města by mělo 
být letošní jaro věnováno diskuzím o tom, zda 
současný systém měnit, případně jak. Diskuze 
by měla probíhat formou anket, a pokud to bude 
možné, tak i při setkáních přímo v dotčených 
ulicích. -kb-
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Novoměstské sociální služby v covidovém režimu
Pečovatelská služba poskytuje v době nouzové-
ho stavu služby v nezbytné míře. Prioritně je 
zajišťována péče u klientů, kteří jsou na péči 
zcela závislí a nemají možnost zapojit rodinné 
příslušníky. Jedná se o zabezpečení potravin, po-
dání jídla, provádění základní osobní hygieny, 
dovoz a donášku obědu, provádění nezbytných 
pochůzek, dovoz a doprovod do lékařského 
zařízení. Poskytování služby vždy probíhá za 
přísných hygienických opatření – nošení re-
spirátorů, používání dezinfekčních přípravků 
a dalších ochranných pomůcek. Při dovozu a 
donášce oběda se upřednostňuje bezkontaktní 
předání a dodržování bezpečné vzdálenosti. Je to 
z důvodu bezpečnosti klienta, ale i zaměstnance, 
který oběd veze.
Velmi často se stává, že imobilní člověk nemá 
jinou možnost, než převoz k lékaři či zajištění ná-
kupu prostřednictvím osobního automobilu pe-
čovatelské služby. A tak musíme osobním autem 
dojet až téměř ke vstupním dveřím ordinace nebo 
do bezprostřední blízkosti obchodu. Možná Vám 
některým občas trochu překážíme a Vy nemůžete 

kvůli našemu autu zaparkovat nebo jste nuceni jej 
objet. Za všechny tyto situace se Vám omlouvám. 
Pokuste si představit člověka, kterému službu po-
skytujeme. Může to být kdokoliv z nás. Nastávají 
situace, kdy vezeme někoho k lékaři nebo naku-
pujeme pro někoho, který má sníženou mobilitu 
a chůze mu činí velké potíže. Při převozu klienta 

musíme tedy zastavit tak, aby byl přesun z auta 
do obchodu či ordinace pro něho bezpečný a co 
nejméně náročný. Proto prosím všechny, kteří 
tuto službu zatím nepotřebujete, o projevenou 
ohleduplnost a pochopení pro tyto situace.  Dě-
kujeme všem, kteří se ke klientům pečovatelské 
služby takto chovají. Hana Janů, ředitelka NSS

Ze života novoměstských spolků

Návštěva Mraveniště 
Zveme vás na zápis do lesního klubu pro děti, 
který proběhne 10. května od 16 hodin u ma-
ringotky. Více informací na tel. 607 279 988 
nebo e-mailu mraveniste.nmnm@seznam.
cz. Chystáme pro vás nové webové stránky, 
kde se dočtete, jak to funguje v lesním klubu a 
taky o táboru, který pro děti chystáme na léto. 
Sledujte náš Facebook.

Online skautování
V současné době, kdy se nemohou setkávat na 
schůzkách v klubovně ani jezdit na výpravy, 
schází se novoměstští skauti a skautky na dálku 
v online prostoru. Některé oddíly si dokázaly 
udržet pravidelné schůzky, jiné pořádají jednu 
větší akci za delší čas. Online se také schází 
týmy vedení oddílů a celého střediska. 
Oddíl světlušek Berušky přichystal online (a 
trochu offline) výpravu, kterou popisuje Ka-
teřina Horváthová, vedoucí oddílu světlušek. 
„Online výprava vypadá vlastně stejně jako 
běžná výprava. Po budíčku v 7:30 následuje 
rozcvička venku. Během dne se Berušky podílí 
na přípravě jídla, chystají si snídani a pomáhají 
při obědě i večeři. Dopoledne mají výtvarný 
program a odpoledne úkolovou hru venku. Po 
večeři se ohlédnou za prožitým dnem, zazpí-
váme si večerku a Dáňa zahraje písničku na 
dobrou noc. Nakonec zalezeme do spacáků. 
Teď jsme si to prožily každá sama doma a bě-
hem dne jsme se dvakrát spojily pomocí našich 
mobilů, počítačů či tabletů. Bylo moc prima, 
že tuhle výpravu si s námi mohli užít i rodiče, 
které běžně na výpravy nebereme.“ 
Světluška Elenka po výpravě napsala, že se 
naučila škrábat brambory a nejvíc ji bavilo dělat 

sněhové anděly. Světluška Magdalenka se zase 
naučila šít.
Míša Žáková, vedoucí oddílu vlčat vysvětlu-
je, jak pracují s mladšími kluky. „Pro vlčata 
vytváříme úkoly, které si kluci plní sami, pří-
padně s malou pomocí rodičů. Mezi úkoly 
bylo například napsat milý dopis do domova 
důchodců, připravit rodičům večeři, vymyslet 
svoji vlastní hru nebo vytvořit něco zajímavého 
z přírodnin. Kluci nám posílají fotky z plnění, a 
tak udržujeme kontakt a těšíme se na normální 
schůzky, kde si vše projdeme a ukážeme.”
Online program připravuje se svým týmem 
i Káťa Nečasová, vedoucí oddílu skautů a 
skautek Naděje. „Během celého covidového 
roku jsme vystřídali už několik způsobů online 
programu. Se skautkami a skauty celou tu dobu 
komunikujeme přes komunikační platformu 
Discord. Na podzim např. probíhaly pravidelné 
schůzky nováčků a občasné schůzky ostatních 
družin, na kterých plnili zadané úkoly, které 
jsme se snažili vymyslet tak, aby u jejich plně-
ní nebyli jenom u počítače. Celý oddíl pak 
měl možnost společně hrát hry, jako je např. 
Minecraft či Among Us. Proběhla taktéž tzv. 
role-play, kdy každý dostal svoji postavu a po-
vídáním si s ostatními a plněním úkolu se snažil 
dosáhnout cíle hry. Na poslední akci část oddílu 

připravovala rodinný oběd, druhá část se zase 
účastnila klání v PC hrách.”
Skautský online program není určitě jen o se-
zení před obrazovkou počítače. Snažíme se in-
spirovat a motivovat k tomu, aby naše skautky 
a skauti vyrazili ven, byli tvůrčí, vyráběli, psali a 
měli šanci se potkat alespoň v online prostoru. 
Není to vždy jednoduché, už jsme také unaveni 
a je náročné hledat motivaci. Vedoucím i dě-
tem se někdy nechce opět sedět u počítače jako 
v práci a ve škole, ale snažíme se být spolu a 
skautovat v různých podobách alespoň takto 
na dálku. Myslíme si, že to má smysl a těšíme 
se, až se uvidíme doopravdy, naživo.
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Ohlédnutí za závody SP v biatlonu 
V termínech 4. – 7. března 
 a 11. – 14. března hostilo Nové 
Město hned dva závody SP v bi-
atlonu po sobě. Jejich průběh po-
znamenala vrcholící koronavirová 
epidemie. 

Závody se  běžely za přísných bezpečnostních 
podmínek a bez diváků. I přes tato omezení na-
bídla novoměstská prodloužená zastávka parádní 
podívanou. Nejvíce se dařilo norským, francouz-
ským, německým a švédským závodníkům. Novo-
městskou královnou se stala norská biatlonistka 
Tiril Eckhoffová, která vítězila jako na běžícím 
pásu. Skvěle střílela, rychle běhala a soupeřkám 
ukazovala pouze záda. Ve Vysočina Areně vy-
hrála všechny čtyři individuální závody a navíc 
smíšenou štafetu. Předčasně si také zajistila malé 
glóby za vítězství v disciplínách sprint a stíha-
cí závod. A to není zdaleka vše, těšit se může 
předčasně i z glóbu velkého za celkový triumf 
v SP. Z českých reprezentantů se nejvíce dařilo 
Markétě Davidové, která si ve stíhacím závodě 
polepšila z 11. příčky po sprintu na 6. místo. 
Novoměstským představením pak uzavřel svoji 

dlouholetou sportovní kariéru český reprezentant 
Ondřej Moravec. Šestatřicetiletý biatlonista má 
na svém kontě šest medailí z MS, včetně zlata z 
mixu, tři olympijské kovy a bezpočet pódiových 
umístění ze SP v individuálních závodech nebo 
štafetách. „Nastal ten pravý čas, proto ani ničeho 

nelituji. Má kariéra byla nahoru, dolů… prostě 
taková, jako je normální život. V něm se člověk 
také nevznáší stále v oblacích. Ale bylo to opravdu 
skvělých dvacet let. Děkuji všem, kteří mě jimi 
provázeli,“ poznamenal na závěr své úspěšné 
kariéry Moravec.  -mah-

MS juniorů a dorostu v biatlonu
V  termínu od 27. února do 6. března hostilo 
rakouské středisko Obertilliach MS juniorů a 
dorostu v biatlonu. Mezi světovými nadějemi ne-
chyběly ani reprezentantky novoměstského gym-
názia. V kategorii dorostenek startovala s českou 
vlajkou na dresu studentka třetího ročníku Lenka 
Bártová, v juniorkách to pak byly absolventky 
Eliška Teplá a Klára Polednová. Závody se jim 

však nevydařily podle představ a za světovou 
konkurencí zaostávaly. Pro nejlepší umístění si 
v závodech ve sprintu a stíhačce doběhla Eliška 
Teplá, která skončila v nejlepší padesátce. V české 
reprezentaci pak vyčnívaly zejména výkony junio-
ra Mikuláše Karlíka, který si ve sprintu doběhl 
pro stříbrnou medaili a společně s dalšími juniory 
dotáhl českou štafetu na 3. místo.  -mah-

Ideální 
biatlonové počasí 
Oba závody SP v biatlonu, které v březnových 
termínech hostilo naše město, se povedly 
i díky ideálním sněhovým podmínkám. 
Nejenže měli organizátoři dost sněhu v zá-
sobníku, ale letos přálo i počasí. „Byla to 
jedna z nejlepších zim za dobu, co v Novém 
Městě jsem. Díky tomu jsme mohli nastří-
kat sněhu, kolik jsme potřebovali,“ uvedl 
šéf organizačního výboru Světového po-
háru v Novém Městě Jiří Hamza. Trať tak 
byla připravena na jedničku. Například na 
stadionu dosahovala sněhová vrstva 1,7 m, 
na dalších místech byla dokonce vyšší než 
2 m, čehož si všimli všichni závodníci, kteří 
nešetřili slovy chvály. Tolik sněhu tu totiž 
ještě neviděli. Jeho velká část je už zase na-
skladněna. „Zásobník sněhu máme zaplněný 
na dvě zimy,“ poznamenal sportovní ředitel 
novoměstských závodů Vlastimil Jakeš.
  -mah-
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Virtuální souboj florbalových oddílů
Tři oddíly a jeden cíl. Ten spočíval ve zdolání co 
nejvíce kilometrů v  průběhu březnových dnů. 
Počítaly se zejména ty naběhané, částečně se za-
počítávaly také ty našlapané na kole, naježděné na 
lyžích, bruslích nebo invalidním vozíku. Florbalis-
té společně se svými trenéry makali za svůj oddíl a 
bojovali o čest a slávu na Vysočině. Hroši ze Žďáru, 
Zubři z Bystřice a Orli z našeho města. Po celou 
dobu běželi a jeli po virtuální trase, která začala 
na novoměstském náměstí. Postupně trasa vedla 
přes hranice do Rakouska, kde na hráče čekaly 
jak velehory, tak nížiny. Kilometry překonávali jak 
v přírodě, tak ve městech. Trasa pokračovala přes 
Slovinsko, následovala Itálie. Díky přibývajícím ki-
lometrům se běželo a jelo také do Francie a možná 
i do Španělska. Kam až se jaký tým dostal, se dozví-
te v květnovém vydání Novoměstska. V polovině 
souboje se o slávu přetahovali zejména žďárští 
Hroši a novoměstští Orli. Bystřičtí Zubři přitom 
významně začali ztrácet. „Pevně věříme, že akce 

sklidí úspěch a vytáhne hráče a trenéry ven do 
přírody, kde budou sportovat, když nemůžeme do 
haly,“ okomentoval březnové snažení organizátor 
akce Tomáš Mrázek.                             -tom-, -mah-

Radek Jaroš podstoupil 
plánovanou operaci 

Zatímco ještě na začátku února lezl novo-
městský horolezec Radek Jaroš na ledové 
stěně ve Víru, na konci února již ležel v 
nemocnici, kde absolvoval plánovaný ope-
rační zákrok. Šlo o operaci pravého kolena, 
které, jak sám říká, ho poslední roky tro-
chu zlobilo. Přes tento handicap však stihl 
nalézt stovky metrů a skoro 700 km najezdit 
na běžkách. Ve svém příspěvku na osobní 
facebookové stránce se dále pochlubil, že re-
konvalescence probíhá dle plánu. Po nutné 
rehabilitaci se slavný rodák těší na jaro, kde 
již bude opět nabírat životní formu. Volný čas 
přitom vyplnil on-line přednáškou s názvem 
Koruna Himálaje a Koruna světa a dále pak 
talkshow s Vítkem Martincem.  -mah-

Další posila do zadních řad 
Fotbalisté Vrchoviny hlásí další posilu do zadních 
řad. Po nadějném brankáři Michalu Lancmanovi 
vyztuží obranný val stoper Jiří Huška, který při-
chází na půlroční hostování z druholigového 
Blanska. S  Huškou přichází nejen potřebné 
centimetry, ale především zkušenosti. Jde o 
dvaatřicetiletého odchovance Zbrojovky Brno, 
za kterou odehrál čtrnáct prvoligových zápasů. 
Profesionální kariéru se mu nepodařilo rozeběh-
nout, to však jeho fotbalové kvality nesnižuje. 
„Jiří Huška byl jedním z pilířů Blanska ve třetí 
lize. Je to dostatečně zkušený hráč, který by nám 
měl výrazně pomoci,“ nastínil kouč Vrchoviny 
Richard Zeman.  -mah-

Bronzové vystoupení na MČR v atletice 
Ve dnech 6. – 7. března se v Ostravě konalo at-
letické MČR v hale. Bylo v mnohém odlišné než 
předchozí ročníky, stejně tak jiná byla také pří-
prava novoměstských atletů na tuto vrcholnou 
akci. Přesto se atletický oddíl dočkal medailového 
vystoupení. Premiérovou medaili v kategorii do-
rostenců v běhu na 3 000 m vybojoval Daniel Do-
čkal, který ve slezské metropoli prožil bronzovou 
radost. Výsledným časem 9:16 si navíc vylepšil 
osobní rekord, čímž také potvrdil ohromnou for-
mu. Tímto výsledkem totiž navázal na podzimní 
titul v žákovské kategorii v přespolním běhu. 
Dočkal navíc těží ze spolupráce s Adamem Jir-
ků a Lukášem Chrástem, kteří se připravují na 

MČR v krosu, které by se mělo konat 11. dubna 
v Táboře. Na tomto závodě vystoupí také Dočkal. 
 -hub-, -mah-

Příští číslo Novoměstska vyjde 1. května. 
Uzávěrka je 15. dubna .
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 8. 2. Anežka Peroutková 
 16. 2. Anna Skalníková 
 18. 2. Monika Vyplašilová
 24. 2. Marek Sedlák 
 1. 3. Jiří Žák
 1. 3. Nikola Palečková 
 6. 3. Erika Nejedlá
jubilanti
 1. 4. Jiří Skalník 80 let 
 2. 4. Jaroslav Trávníček 75 let 
 6. 4. Anna Slámová 93 let 
 8. 4. Milada Křížová 90 let 
 11. 4. Lydia Hebelková 80 let 
 11. 4. Pavel Škapa 75 let 
 15. 4. Jiří Růžička 75 let 
 15. 4. Vlasta Vokounová 75 let 
 19. 4. Jiřina Stehlíková 93 let 
 20. 4. Leopold Orel 86 let 
 20. 4. František Srnský 91 let 
 21. 4. Jiří Kříž 75 let 
 21. 4. Milada Plisková 92 let 
 24. 4. Josef Hrnčíř 80 let 
 27. 4. Jaroslav Filipi 86 let 
 29. 4. Jiří Ryšavý 85 let 
úmrtí
 10. 2. Karel Novák (NMnM, 1971)
 16. 2. Anežka Veinlichová (NMnM, 1929)
 22. 2. Josef Satorie (NMnM, 1948)
 23. 2. Vlasta Kakačová (Fryšava, 1930)
 26. 2. Marie Bukáčková (Maršovice, 1937)
 2. 3. Jiří Prokop (Jimramov, 1987)
 6. 3. Vlasta Vávrová (Petrovice, 1941)
 7. 3. Adolf Kalášek (Javorek, 1938)
 8. 3. Bedřich Padrtka (Kuklík, 1936)
 9. 3. Stanislav Macháček (Fryšava, 1947)
 9. 3. Bohumil Zelený (NMnM, 1948)

Březen v Horácké galerii

Ptáte se, co se děje v Horácké galerii, když má 
zavřeno? Březen ukázal, že o novinky není nouze.
V pondělí 1. března 2021 se ujala vedení Ho-
rácké galerie Věra Staňková. Novoměstská 
rodačka, publicistka, scénáristka, režisérka, 
školitelka a organizátorka převzala štafetu od 
zastupující ředitelky Petry Mrkosové. Představila 
zaměstnancům svoji vizi, kterou nazvala Kot-
va a křídla, a prvními příspěvky odstartovala 
sérii blogů a podcastů, které si můžete přečíst 
a poslechnout na webu www.horackagalerie.cz.  
O deset dní později přijel do Horácké galerie 
štáb České televize v čele s režisérem Petrem 
Stodůlkou. Nahlédl s kamerou do prostor vý-
stavy NA HOUBY!, která je dílem kurátora 
Jakuba Orla Tomáše a na které se představuje 
šestice autorů, z nichž tři se zúčastnili natáčení 
pro ČT art – Šárka Pelikánová, Jitka Chrištofová 
a Tomáš Hlavenka. Dalšími vystavujícími jsou 
Nikol Strobach, Markéta Wagnerová a Marie 
Ladrová. Recenze výstavy se ujal člověk políbený 
mnoha múzami, režisér dokumentárních pořa-
dů, scénárista, literát a hudebník Pavel Jirásek. 
Jeho výprava do Nového Města na houby není 
prvním počinem svého druhu, neboť sám byl v 

roce 2008 kurátorem jedné z prvních „houbových 
výstav“ s názvem Mezi zvířetem a květinou v 
galerii Klatovy/Klenová a je také autorem foto-
graficko-básnické knihy Bytosti jménem houba. 
Jeho originální pohled nabídne ČT art v pořadu 

ArtZóna v úterý 23. března krátce po 20. hodině.
Přestože jaro oficiálně přijde až 20. března, 
dali jsme se v  galerii do jarního úklidu hned 
během prvních březnových slunečných dnů. 
Vzali jsme to pěkně od podlahy, respektive 
od půdy. Přebírá se, třídí, zachraňuje i loučí 
s věcmi, které již posloužily svému účelu, při-
pravuje se místo pro věci nové. Půdní prostor 
chceme zpřístupnit a oživit uměním už letos 
na podzim. Těšíme se s vámi na viděnou v Ho-
rácké galerii, jakmile nám to situace dovolí!(sta)

Stomatologická pohotovost

Uzávěrka květnového čísla je 

15. dubna 2021.

Významná výročí

2.4.2021 MUDr. Miluše Hrašková
Studentská 4/1699,  Žďár n. Sáz., 566 690 131
3.4.2021 MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM, 566 524 615
4.4.2021 lékař stomatolog Mykola Klepach
Závíškova 153, Velké Meziříčí, 775 234 573
5.4.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
10.4.2021 MUDr. Tomáš Dvořák
Velká Losenice, 775 479 595
11.4.2021 MUDr. Petr Filla
Střední 5, Velké Meziříčí, 566 524 275
17.4.2021 MUDr. Rostislav Kozák
Zahradní 271, Bystřice n. P., 566 552 332
18.4.2021 MUDr. Marie Kozáková
Zahradní 271, Bystřice n. P., 725 422 742
24.4.2021 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
25.4.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904

1.4.1861 narodil se v Rokytně Josef Havlík, význam-
ný pedagogický pracovník, zemský poslanec, 
160. výročí narození (zemřel 20.3.1934 v Brně).
11.4.1906 narodil se ve Svratce Rudolf Hanych, malíř, 
115. výročí narození (zemřel 28.3.1994 ve Svratce) .
23.4.1881 narodil se v Rokytně Otakar Šín, hudební 
skladatel a pedagogický pracovník, 140. vý-
ročí narození (zemřel 21.1.1943 v Praze).

Vzpomínky

Ten, kdo Vás znal, vzpomene, ten kdo Vás měl rád, 
nezapomene. Dne 14. dubna uplyne 1. smutné vý-
ročí, co nás navždy opustila maminka paní Anežka 
Polanská z Maršovic. V březnu uplynulo smutných 
21 let od úmrtí tatínka Jaroslava Polanského a 
bratra Jaroslava Polanského. S láskou a úctou 
vzpomínají děti s rodinami.

Ceník inzerce najdete na: 
noviny.nmnm.cz / inzerce
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Minibazar

Vzpomínky

V sezoně nechám posekat 1 000 m² louky nad 
nemocnicí. Tel.: 775 035 892
Pronajmu mladé rodině zahradu k rekreaci v 
NMnM. Možnost pěstování drobné zeleniny. 
Tel.: 736 214 338
Koupíme či si pronajmeme zahradu. Jsme mla-
dá rodinka z NMnM a rádi bychom si přímo ve 
Městě koupili nebo pronajali zahradu k rekreaci a 
drobnému pěstování zeleniny (chatu na zahradě 
uvítáme). Děkujeme předem za nabídky. 
Tel.: 739 643 134
Koupím levně korále, bižu, i poškozené. 
Tel.: 603 939 322

Z důvodu nemoci prodám dámské elektrokolo, 
nové, najeto 120 km, původní cena 26 000 Kč, 
nyní 22 000 Kč.  Možná i sleva. Tel.: 724 303 477
Koupím zahrádku. Tel.: 602 206 967
Koupíme rodinný dům se zahradou v NMnM, 
nejlépe dvougenerační, i v původním stavu. 
Možná i výměna za byt 3+1 s doplatkem. 
Tel.: 608 582 903
Hledám garáž k pronájmu v NMnM. 
Tel.: 736 171 351
Koupím garáž u nemocnice ul. Purkyňova, popř. 
na ul. Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281

Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Emler, Hanych, 
Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Macoun, 
Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Sigmund, Bu-
beníček, Panuška, Kaván aj. Tel.: 776 393 000
Koupím garáž, lokalita Holubka. 
Tel.: 608 724 448
Nabízím zpracování podvojného účetnictví pro 
menšího podnikatele (menší firmu), včetně zpra-
cování mezd, uzávěrkových prací a daňového 
přiznání. Kontakt: mensikmeister@gmail.com

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

Vzpomínky, které se nevešly do aktuální-
ho čísla, uveřejníme v následujícím vy-
dání. Děkujeme za pochopení. 

Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Dne 27. dubna by se dožila 
90 let naše drahá maminka, 
babička a prababička paní 
Marie Pařilová. 14. srpna 
to bude již 8 let, co nás 
navždy opustila. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, věnujte jí 
s námi tichou vzpomínku. 
Synové s rodinami

Poděkování

Dne 17. dubna vzpomene-
me 4. smutné výročí, co 
nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a ba-
bička Milada Kotovicová ze 
Slavkovic. S velkou láskou 
a bolestí v srdcích vzpomí-
nají manžel, dcera a syn s 
rodinami a vnoučaty.

Na všechny z Tvých cest, má jediná z hvězd, svítím 
Ti dál... V březnu uplynulo 19 let, kdy nás opustila 
naše maminka paní Marta Jurovatá. S úctou a 
láskou vzpomíná dcera Iveta a syn Vojtěch spolu 
s rodinou.

V sobotu 6. 3. 2021 mezi 8. a 9. hodinou 
ráno byl v  lokalitě Brožkáče a blízkého 
okolí střelen do hlavy náš kocour. Kulka 
mu prošla skrz čelist do oka, které rozdr-
tila. Kocour se zvládl ještě z posledních sil 
doplazit domů pro pomoc. Byl převezen 
na veterinu a stabilizován. Při následné 
operaci mu bylo oko vyjmuto. Podali 
jsme trestní oznámení pro týrání zvířat 
a hledáme případné svědky této střelby. 
Jsme v šoku, že v místě, kde žijeme my a 
další rodiny s dětmi a zvířaty, lítají kulky.
Pokud byste měli nějaké informace 
nebo jste zažili stejnou situaci, kontak-
tujte nás nebo přímo policii. Tel.: 
736 655 790, ladislav.pejchl@seznam.cz

Jak smutno je bez Tebe, jak 
dlouhý je nám čas, jak rádi 
bychom Tě spatřili a slyšeli 
Tvůj hlas. Pro Tebe přestalo 
slunce hřát, ale ten, kdo Tě 
nejvíc miloval, nepřestane 
na Tebe vzpomínat. Dne 
20. dubna uplyne druhý 
rok, co nás navždy opustila 

naše milovaná Ladislava Juřičková, rozená Fous-
ková. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

Dne 3. dubna uplyne 20 let 
od tragického úmrtí Radi-
ma Komára. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte společně 
s námi. Rodina Komárova

Dne 30. dubna by se náš ta-
tínek, pan Jan Pustina z Po-
hledce, dožil 90 let. Náhlá 
a nečekaná nemoc nám ta-
tínka dne 29. 5. 1989, kdy 
ve svých 58 letech zemřel, 
vzala. Přestože od jeho 
smrti uplyne letos 32 let, 

dodnes vzpomínáme a jsme vděčni za jeho lásku, 
obětavost a zodpovědnost, se kterou přistupoval 
nejen ke své rodině, ale i k celé společnosti. Ta-
tínku, nikdy na Tebe nezapomeneme, Tvoje dcery s 
rodinami. Děkujeme všem, kteří našemu tatínkovi 
věnují tichou vzpomínku.

Kytičku na hrob pokládá-
me, je v ní skrytý vroucí dík, 
s láskou stále vzpomínáme, 
žes uměl rozdávat smích. 
Dne 23. dubna vzpomí-
náme 7. výročí úmrtí a 
nedožitých 70 let pana 
Antonína Babky z Nového 
Města na Moravě. Stále 

vzpomínají dcera s rodinou a přátelé.

Tímto bych chtěla poděkovat kolektivu oddělení 
NIP novoměstské nemocnice. A to nejen za profe-
sionální přístup, ale zejména za lidskou tvář, kte-
rou ukázali při péči o mého bratra. Anna Mahlová

Čas ubíhá a nevrací, co 
vzal. Jen láska, úcta a vzpo-
mínky v srdcích zůstávají. 
Dne 13. února uplynulo 30 
let, co nás navždy opustila 
paní Valerie Zelená z Mar-
šovic. S láskou a úctou na 
ni vzpomínají syn a dcera 
s rodinou.

Očím jsi odešla, v srdcích 
jsi zůstala. Dne 7. dubna 
uplynou 3 roky, co nás 
navždy opustila manželka, 
maminka a babička paní 
Eva Pařilová z Nového 
Města na Moravě. S láskou 
a úctou vzpomíná manžel a 
děti s rodinami.
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Chci dát příležitost mladým talentům
Nová ředitelka Horácké galerie 
Věra Staňková žádné velké změ-
ny nechystá. Galerie podle ní jde 
správným směrem. Chce ji ale více 
otevřít veřejnosti a zaměřit se na 
online propagaci.

Proč jste se rozhodla účastnit se konkurzu na 
místo ředitelky Horácké galerie?
Práci v galerii považuji za velice zajímavou a tvůr-
čí. Dotýká se oblasti kultury, která mě přitahuje 
už od mala. Navíc jsem rodačka z Nového Města a 
říkala jsem si, že by nebylo od věci vrátit se domů 
a zúročit zkušenosti, které jsem nasbírala během 
svého třicetiletého profesního života.

Vy jste ovšem profesí spíše novinářka než  
kunsthistorik
Ano. Deset let jsem se věnovala novinařině 
v České televizi a Českém rozhlase, poté jsem 
pracovala v tiskovém středisku na ministerstvu 
zahraničních věcí. Pak jsem se 20 let pohybovala 
v oblasti marketingu, komunikace a médií. Svoji 
roli v galerii vidím primárně jako manažerskou 
a budu se snažit propagovat Horáckou galerii v 
rámci města, kraje, České republiky i zahraničí.

Jak by podle vás měla galerie fungovat v příš-
tích letech?
Když jsem se hlásila do výběrového řízení, tak 
jsem komisi předložila svoji vizi. Nazvala jsem ji 
Kotva a křídla. Kotvou mám na mysli, že by gale-
rie měla dobře fungovat jako kamenná instituce, 
která se stará o své sbírky a vše, co je jí svěřeno do 
péče. Myslím, že galerie je po umělecké stránce 
kvalitní a má tradici, na které bych chtěla stavět. 
Křídla symbolizují on-line prostor, kde by se měla 
galerie více prezentovat a trochu se rozletět tímto 
směrem. Proto jsme se hned od začátku března 
pustili do psaní blogů a natáčení rozhovorů, které 
najdete na našich webových stránkách.

Jak by měla galerie fungovat ve veřejném 
prostoru? Jakou by měla mít úlohu v rámci 
Nového Města?
Klíčem k úspěchu jsou dobré vztahy. S panem 
starostou jsme už hovořili o naší spolupráci a za 
pár dnů máme v plánu i setkání se zástupci ZUŠ 
a několika novoměstských kulturních institu-
cí. Přála bych si, aby galerie byla příjemným a 
otevřeným místem, kam budou lidé rádi chodit, 
takový kultivovaný a bezpečný přístav ve městě. 
Zatím vycházíme z toho, jaké máme aktuální 
možnosti. Vím, že za normální situace k nám 
lidé rádi chodí nejen na výstavy, ale například 

i na Čertohrátky, na koncerty na nádvoří nebo 
do letního kina. Vnímám, že místní by tu rádi v 
budoucnu viděli kavárnu, s čímž souhlasím, ale 
je to také otázka investic v rámci připravované 
rekonstrukce zámeckého objektu.  

Zmínila jste plány na rekonstrukci galerie, 
na kterou se čeká už řadu let. Ty počítají 
s kavárnou, ale také s velmi potřebným depo-
zitářem. Myslíte, že dokážete přimět vedení 
kraje, aby na rekonstrukci vyčlenilo dostatek 
peněz?
Se zástupci kraje jsem zatím mluvila jen krát-
ce, ale vím, že zájem tady je. Rozhodně to bude 
téma naší první schůzky s panem radním Kraje 
Vysočina pro kulturu. Mým úkolem je materiál 
týkající se rekonstrukce důkladně prostudovat a 
prokonzultovat ho s kolegy a dalšími odborníky.

Jak již bylo řečeno, nejste kunsthistorička. 
V uměleckém směřování galerie tedy dáte na 
stávající tým, nebo jste s sebou přivedla někoho 
nového?
Sleduji dění v galerii dlouhodobě a důvěřuji li-
dem, kteří v galerii pracují. Věřím, že se na ně 
mohu spolehnout po profesní i umělecké stránce.  
Co se týče směřování galerie, chci navázat na 
to, čím se galerie dlouhodobě profiluje. Když se 
podíváme na současné sbírky, které galerie má, 
najdeme tu téměř 11 000 sbírkových předmětů, 
především obrazy, sochy a plastiky, grafiku, sklo, 
ale také fotografii, historický nábytek a v malé 
míře šperk. Do budoucna bych se chtěla více 
zaměřit i na současné autory a tvůrce z mladší 
generace. Chtěla bych vytvořit program, díky 
kterému budeme objevovat talenty z regionu v ob-
lastech, kterými se galerie zabývá. A také chci 
pokračovat s programy pro děti. Příležitosti vidím 
také v tom, že v roce 2024 galerie oslaví 60 let od 
svého založení a v roce 2025 si připomeneme 100. 
výročí od úmrtí Jana Štursy.

Nastoupila jste prvního března. Jaký byl váš 
první pracovní měsíc?
Nástup do nové práce je vždy spojen s určitými 
administrativními kroky, které je potřeba udělat. 
V každé instituci jsou důležití lidé, takže první 
věc, se kterou se seznamuji, jsou moji zaměstnan-
ci. Mám takový jeden milý a úsměvný zážitek. 
Když jsem první den přicházela do práce, tak jsem 
na chodbě slyšela paní uklízečku, jak si zpívá. Tak 
jsem si řekla, že to je dobré znamení.  -kb-

Výstavy v oknech 
kulturního domu

Závody Světového poháru v běžeckém lyžování 
sice letos neproběhly, zato Zlatá lyže na papíře 
měla na startu 102 závodníků. Všechny soutěžní 
práce budou od konce března vystaveny v oknech 
kulturního domu a vystřídají současnou výstavu 
Komenský v komiksu. Další výstava, která se 
rýsuje, má název Na viděnou!. Jedná se o interak-
tivní plakáty, ve kterých má hlavní roli umělecky 
zpracovaný QR kód. Co po načtení kódu uvidíte? 
Skladby z různých koncertů Police Symphony 
Orchestra se svými hosty – Vendula Příhodová, 
Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního 
divadla a mnoho dalších. Právě Police Symphony 
Orchestra stojí za tímto projektem, stejně jako 
za lednovým happeningem Na slyšenou! a živou 
hudbou z rozhlasu.  -kb-
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Horácké muzeum v dubnu
Každý začátek roku patří v muzeu především po-
řízení dokumentace nových sbírkových předmě-
tů, dokumentů a fotografií a jejich zařazení do 
sbírek. Cenným předmětem získaným v minulém 
roce je například tento prvorepublikový samovar 
od novoměstské kovotepecké firmy Částek. 
Téměř každý den také přicházejí badatelské do-
tazy. Naše výstavy Starobylé krajiny Horácka a 
Šité/žité si můžete alespoň částečně prohlédnout 
online na stránkách muzea www.hm.nmnm.cz. 
Najdete tam také reportáže – pořad České te-
levize Náš venkov, ve kterém je část věnovaná 
Karlu Němcovi, natáčení Toulavé kamery na 
skále Prosíčka, které nás inspirovalo k seriálu 
o příbězích skal v okolí Nového Města. S panem 
Ladislavem Slonkem jsme si povídali o Paseckých 

skalách. Úspěch videa nás mile překvapil, proto 
se můžete těšit na pokračování o Zkamenělém 
zámku.  Na našich stránkách si také můžete po-
slechnout vzpomínky na život v Rokytně před 
100 lety nebo třídílný podcast věnovaný historii 
osídlení Žďárských vrchů, který vznikl ve spolu-
práci se žďárským muzeem. Až se muzea opět 
otevřou, zahájíme interaktivní výstavu místních 
neziskových organizací. Velikonoční jarmark bo-
hužel opět neproběhne, přijďte se ale podívat do 
oken muzea na kraslice paní Drahomíry Horké 
z Pohledce (18.3. – 11.4.). Na stránkách muzea 
vám také v době Velikonoc nabídneme inspiraci 
pro velikonoční dekorace, jaké na Horácku vyrá-
běly naše praprababičky.

 Alice Hradilová

Revoluce 1848/1849 a novoměstská Národní garda ve sbírkách 
Horáckého muzea
Zmíněná revoluční léta odstartovala celou 
řadu politických, hospodářských či sociálních 
změn, které přispěly k postupnému proce-
su formování moderní občanské společnosti. 
Revoluční události se promítly i do každodennosti 
většiny měst, kde začaly vznikat ozbrojené Ná-
rodní gardy. Jednalo se o dobrovolné sbory měš-
ťanů, jež měly dohlížet na udržování veřejného 
pořádku ve městě, chránit majetek měšťanů, ale 
také symbolicky povzbudit rodící se myšlenky ná-
rodní emancipace. Vznikaly od března roku 1848, 
a to v reakci na Svatováclavský sjezd (11. března 
1848), na němž se Praha přihlásila k myšlenkám 
revoluce. Nové Město nebylo výjimkou a v prů-
běhu let se ke sborům připojilo kolem 300 osob. 
Jak dokládají zápisky z místní kroniky, garda 
často vystupovala i při různých slavnostech, kde 
diváky ohromovala svými uniformami, discipli-
novaným vystupováním a slavnostní střelbou. 

K definitivnímu zrušení těchto složek došlo na 
základě císařského patentu v roce 1851.
Jako vzpomínka na tuto dobu se ve sbírkách 
našeho muzea dochovala čapka člena místní 
Národní gardy, kterou v roce 1909 muzeu da-

roval bývalý starosta Josef Sadílek. Podobným 
modelem disponuje i jeden člen na fotografii, jež 
byla pořízena půl století po těchto událostech. 
 Libor Denk

Spisovatelé do knihoven
Společný projekt Asociace spisova-
telů a knihoven z celé České repub-
liky v Novém Městě. 

28. dubna navštíví Nové Město Viktorie Hanišová
Je to česká překladatelka a spisovatelka. Profesně 
se věnuje překladatelství a výuce jazyků. Spi-
sovatelsky debutovala v roce 2015 příznivě při-
jatým románem Anežka o nefunkčním vztahu 
matky a adoptivní dcery, o skrytém rasismu a 

stereotypech. V roce 2018 následoval román 
Houbařka o dětském traumatu a domácím násilí. 
Volnou trilogii knih o mateřství a traumatech za-
končila v roce 2019 románem Rekonstrukce o vy-
rovnávání se se sebevraždou rodiče. Její poslední 
knihou je povídkový soubor Dlouhá trať (2020).

 On-line nebo osobně, podle situace. Více infor-
mací na https://knihovna.nmnm.cz/
http://spisovateledoknihoven.cz/
Výstava duben – Mišmaš Jenny Balvínové

 Marie Šímová

NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2021 13

KULTURA



Zmizelé Nové Město
Sportovní škola mládeže byla založena před 68 lety  
POKRAČOVÁNÍ

Na podzim 1953 jsme vyměnili Sportovní 
školu mládeže za Sportovní školu dorostu, 
jejíž hospodaření bylo však již značně ome-
zeno. Tréninkové jednotky byly podobné. Při 
prvních podzimních lyžařských závodech a na 
začátku sezony se ještě projevila převaha nás, 
původních žáků, ale v další sezoně nás porazil 
tehdy krátkou dobu trénující Jirka Zahradník. 
Objevil se také Jiří Pelaj z Hlinného, který se stal 
přeborníkem republiky. Ze Třech Studní přišel 
Vít Fousek, z Vlachovic Adolf Štůla. Do nové 
Sportovní školy také převážně přešli lyžaři, kte-
ří se soustřeďovali okolo lyžařských můstků na 
Hejkalově – Oboře a na Žďárovině – Šibenici.    

Z  Obory to byl Josef Sokolíček, Ludvík 
Staněk, Jaroslav Staněk, Bohdan Kyncl, Jiří 
Staněk, Jaroslav Sáblík, z mladších Jiří Slo-
nek a Jaroslav Boháč a mimořádný talent Mi-
roslav Švaříček. Ze Šibenice vynikající skokan 
Antonín Špinar, Vlastimil Doležal, Jarda a 
Petr Jarošovi, Josef Německý, Jan Havlíček.

Děvčata v nejmladší kategorii byla doplně-
na o Marii Ondráčkovou, Marii Čejkovou, 
Emu Koudelovou, Annu Šanderovou, Alenou 
Vašíkovou. S rozšířením Sportovní školy do-
rostu přišli i noví trenéři. Ze školy jsme znali 
našeho učitele tělocviku Jaroslava Dvořáka, 
který do tréninků přinesl ještě více promyš-
lených atletických prvků. S kluky začal běhat 
Miloš Pleva, k holkám přišla Alena Albrech-
tová. Jaroslav Dvořák vedl ještě v Sokole od-
díl tělesné výchovy, kam jsme chodili cvičit. 
Trenér pro nás připravil akrobatickou se-
stavu pro devět cvičenců, kteří tvořili různé 

pyramidy a obrazce. Závěrem byla pyramida 
o třech patrech, uprostřed byl prostor pro 
proskočení skokem plavmo před pyramidu, 
zakončený rozštěpem. Tím skokanem jsem 
byl já. Ale hvězdou našeho vystoupení byl 

František Skalník, který chodil excelentně po 
rukou a na vrcholu pyramidy udělal stojku. 
Hudbu k vystoupení napsal a na klavír hrál 
Jiří Maděra starší. S tímto vystoupením jsme 
se dostali až do finále spartakiádní soutěže. 

Lyžařská sezona roku 1953–54 byla pro 
novoměstskou Sportovní školu dorostu vy-

nikající. Přebornické tituly v  běhu, vítězné 
kategorie v  Poháru Pionýrských novin. Pro 
naše překvapení se konalo oblastní finále Pi-
onýrského poháru ve Žďáře nad Sázavou. Na 
závody jsme v hojném počtu odjeli vlakem a 
husím pochodem jsme došli přes náměstí a 
hospodářskou budovu na louku, kde je dnes 
Poliklinika. Velké množství závodníků z celé 
Vysočiny překvapilo nezkušené pořadatele. Zá-
vod se protahoval a naše výprava zmeškala od-
polední vlak. Seděli jsme v dřevěné budově na 
žďárském nádraží, topili ve velkých kamnech 
a čekali na další spoj. Vůbec nám to nevadilo, 
vyhráli jsme, co se dalo. Holky dokonce zpí-
valy a my kluci jsme jim kupovali za 50 haléřů 
limonády. Výsledky závodu ale přišly až za tý-
den. Sportovka obsadila všechna první pořadí.

Sportovní škola mládeže měla v původním 
plánu i trénink pro závod sdružený – nyní 
severská kombinace. V prvním roce se záměr 
dodržoval. Prakticky každý kluk startoval 
v  závodě sdruženém. A pro mnohé nebylo 
snadné spustit se z můstku. My, původní sdru-
ženáři, jsme si z  jejich výkonů dělali legraci.

V druhém roce, snad v důsledku nedostatku 
trenérů, zájem o sdružený závod ve Sportovce 
poměrně ochabl. Skok jsme trénovali většinou 
sami a také jsme si sami udržovali a „nanášeli“ 
můstky, včetně úpravy odrazové hrany. Dnes 
si nedovedu představit, že by závodníci sami 
bez trenéra připravovali úhel odrazového stolu 

Soustředění SŠD na Dvoračkách v roce 1956: Anna Šanderová, Helena Beranovská, Anna Sokolíčková, 
Bohuška Šebková, Lída Pospíšilová, Lída Ondráčková, Alena Vašíková, Jana Betlachová, Marie Čejková, 
Jaroslava Čechová, Jana Fousková, Marie Kružíková V dřepu:  ?,  Josef Paleček, Jaroslav Boháč, Miroslav 
Švaříček, František Fiala, Jiří Slonek, Josef Kučera, Dobroslav Kadlec, Petr Honzl, Jan Pospíšilík,  Josef 
Janda

Soustředění SŠD na Dvoračkách v roce 1956: Jiří Beranovský, Anna Šanderová, ? , Lída Ondráčková, Lída 
Pospíšilová, Kamil Šír, Dobroslav Kadlec, Josef Kučera, Richard Krabec, Jaroslav Boháč 
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a nájezdovou stopu. Tou dobou to šlo a my jsme 
soutěžili, zda bude lepší můstek na Oboře, nebo 
Šibenice. Ve výzbroji a výstroji jsme neznali 
přilby, brýle, vázání, speciální boty, kombinézy.

29. – 30. ledna 1954 byla uskutečněna tra-
diční Zlatá lyže jako závod sdružený. Vyhrál 
Voňka z Dukly Liberec a za účasti tisíců divá-
ků se skákalo na dobře upraveném můstku 
na Škrobárně. Všichni ze Sportovky jsme byli 
v našich tradičních teplákách pod tribunou. 
Na konci někdo navrhl, že můstek je dobře 
připravený a že zítra si půjdeme my sdruženáři 
a skokani skočit. Sraz byl ve 14 hodin u kašny u 
Pasáčka.  Přišli jsme ale jen čtyři. Vojta Pospí-
šil, Mirek Miluška, Jan Kadlec a já.  Pěšky jsme 
vyrazili se skokačkama na ramenou na Škro-
bárnu. Na tribuně můstku jsme se rozhodli, že 
ti, kdo půjdou skákat první – Vojta a Honza, 
otevřou první okno, abychom nejeli rychle. Ši-
benice a Obora byly proti Škrobárně trpaslíci. 
Mirek a já jsme se usadili v oknech rozhodčích. 
Mávl jsem a Vojta skočil asi 35 metrů, těsně za 
buben. Zastavil až u potoka. Honza opatrně 
vyskočil z okna a již na nájezdu seděl vzadu. 
Na přechodu na stůl již byl v záklonu a dotkl 

se rukou sněhu. Dopadl na záda, v kotrmelcích 
skončil na přechodu a zůstal ležet bez pohybu.

S Mirkem jsme obuli skokačky a sjeli jsme 
po dopadu dolů. Při sjezdu jsem nemohl 
odšlápnout, sníh se bořil a já jsem projel snad 
metr od ležícího Honzy. To samé Mirek. Sníh 
byl totiž od nedělní preparace Salmiakem 
prořídlý. Základní naší chybou bylo, že jsme 
si nešli sjet dopad a provést několik odskoků.

Honza ležel bez skokaček a byl v bezvědomí. 
Když jsme mu chtěli dát umělé dýchání, na-
říkal, ale dýchal. Od kluků, kteří sáňkovali 
vedle dopadu, jsme si vypůjčili sáňky, obrátili 

na ně skokačky, podložili bundami a Honzu 
jsme dali na skokačky a přivázali ho svetry. Jeli 
jsme se zraněným Honzou vedle spínačky. Ani 
nás nenapadlo, třináctileté kluky, že ve spínač-
ce je služba, telefon, teplo a sanita by dojela 
co nejdříve. Vezli jsme mlčícího Honzu až na 
Štursovu ulici, kde bydlel. Dnes obdivuji jeho 
maminku, jak vše zvládla. Zavolala sanitku a 
nám uvařila čaj. Když jsem přišel domů, na 
Hájkovu ulici, Luďa Staněk, Josef Sokolíček, 
kamarádi sdruženáři ze Sportovky na mě čeka-
li. „Tak co?“ ptali se. „Honza je v nemocnici,“ 
vypadlo ze mne. Večer se vrátil MUDr. Miroslav 
Mann, tehdy asistent na chirurgii, který u nás 
bydlel. Dozvěděli jsme se, že Honza má otřes 
mozku, zlomenou klíční kost, prasklá žebra, 
zlomenou ruku, vykloubenou nohu. Byl ale 
již při vědomí a komunikoval. Ve středu jsme 
za ním šli do nemocnice. Měl dobrou náladu 
a sdělil nám: „Kluci, já si na nic nepamatuju!“ 
Za Honzou jsme pravidelně chodili domů a ten 
se rychle uzdravoval. Koncem dubna jsme měli 
na Medlově tréninky na posledním sněhu a tam 
již s námi jezdil. Ruku měl ale ještě na pásce.

Školní rok 1953/54 znamenal zásadní 
změny ve školském systému. Byly zavedeny 
osmileté školy a jedenáctileté střední školy. 
Přebytečný 4. ročník bývalé měšťanské ško-
ly byl redukován do jednoletého učebního 
kurzu. Pro novoměstské žáky, členy SŠD, to 
bylo velké omezení. Novoměstská jedenác-
tiletá škola měla redukovaný a omezený po-
čet žáků na střední školu, Střední zdravotní 
škola byla převedena do Žďáru a mladé uči-
liště Chirana kapacitu středních škol nemoh-
lo nahradit. Proto velká většina členů SŠD, 
která končila 8. třídou základní vzdělání, 
hledala střední školy mimo Nové Město.

Pro mnohé žáky SŠD ale vstup na střední 
školy byl odmítnut. Na jaře roku 1954 dostali 
rodiče vybraných žáků 8. třídy a jednoročního 
kurzu oznámení, že škola nedoporučuje jejich 
studium na střední škole vzhledem k politickým 
postojům rodičů. V dnešní době nepochopi-
telná zvůle pár jedinců. Z naší tréninkové sku-
piny oznámení obdržel Josef Sokolíček, Ludvík 
Staněk, Milan Honzl a já. Z děvčat Růžena 
Vojancová. Dostali jsme nabídky, ať nastou-
píme do zemědělských učilišť. Základní školu 
jsme ukončili všichni úspěšně a nám klukům 
ze Sportovky se podařilo dostat se do tehdy 
začínajícího a výběrového učiliště Chirany.  Bo-
hužel pro většinu členů SŠD končil pravidelný 
tréninkový systém.  Systém, který předpoklá-
dal, že budeme dále studovat v Novém Městě a 
systematicky trénovat. Například Jiří Dobiáš ze 
Sněžného, mimořádný talent, odešel na učiliště 
do Hlinska a zanechal závodní činnosti. Vít 
Fousek se za pomoci lyžaře Ing. Karla Hlaváče 
dostal jako kuchař do hotelu Slávie v Brně, kde 

začal trénovat s brněnskými běžci na lyžích.      
Mnozí z nás se soustředili na jiné sporty. 

Závodili jsme v orientačních sportech, v Soko-
lovském a Dukelském závodu zdatnosti.

Sportovní škola dorostu měla tou dobou 
omezené finanční možnosti, ale i personální 
problémy. Prof. Jiří Beranovský a prof. Jaroslav 
Dvořák byli na začátku školního roku 1955 
převedeni z jedenáctiletky v Novém Městě do 
jedenáctiletky do Žďáru nad Sázavou. Tam 
jsem se s nimi setkal, protože jsem za pomoci 
přátel odešel z učiliště Chirana, udělal zkoušky 
na Pedagogický institut v Jihlavě a přešel na 
jedenáctiletku ve Žďáře.  Do školy jsem nastou-
pil později a ve třídě jsem se setkal s kamarády 
ze Sportovky – Evou Čejkovou, Hanou Horá-
kovou, Marií Klimentovou. Druhá možnost 
byla průmyslovka, kam nastoupili hlavně 
kluci. Do Žďáru se dojíždělo vlakem. Vstávali 
jsme před 6. hodinou, zpět jsme se dostali při-
nejlepším v 16 hodin. To jsme plnohodnotný 
trénink nemohli absolvovat. To platilo i pro 
trenéry – Jiřího Beranovského a Jaroslava 
Dvořáka. Krátké, ale velmi úspěšné působení 
SŠM a SŠD pomalu končilo. Statistik by za-
znamenal dva účastníky zimních olympijských 
her, kteří vyšli z tehdejších Sportovek – Vít 
Fousek a Miroslav Švaříček. Pro mne je daleko 
důležitější, že tehdejší Sportovky daly dobrý 
životní základ pro život všem jejich členům, 
ať byli dělníci, lékaři, inženýři, profesoři.

Sportovky položily základ pro moderní sys-
tematický trénink mládeže, který pokračoval 
přes  lyžařské základny, střediska vrcholové-
ho sportu mládeže až po dnešní sportovní 
centra a Vysočinu Arenu. Byla to ale ne-
přímá, složitá cesta, která však vedla k cíli.

Ladislav Slonek

Původní dřevěná konstrukce můstku na Šibenici

Dřevěná konstrukce můstku na Škrobárně
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Uzávěrka 
plošné inzerce 
do dalšího vydání 
Novoměstska 
je 14. 4. 
Své poptávky 
zasílejte na e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 

tel.: 607 175 673

PLOTOVÉ CENTRUM 

na Jamské ve Žïáru n.S.

e-shop:

Tel. 775 555 830

www.ploty-brany.cz

Otevøeno: po-pá 7-16 so 8-11 hod

K+T 
ZEDNICKÉ PRÁCE 

Obklady, 
dlažby, 
sádrokartony, 
voda, 
bytová jádra, atd. 

Tel: 721 604 988
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