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Začínají opravy a rekonstrukce
Letos se město ve svých investicích
zaměřilo hlavně na bezpečnost
v ulicích. Pokračuje také
v rekonstrukcích městských bytových domů, na které si našetřilo
ve Fondu rozvoje bydlení.
Další investice na Starém sídlišti
Ulice Drobného se dočká další rozsáhlé rekonstrukce. Tentokrát se bude týkat její horní části,
mezi ulicemi Výhledy a Smetanovou. Práce začnou 24. května a hotovo by mělo být do konce prázdnin. Opraven bude povrch vozovky a
chodník pro chodce. Při té příležitosti budou
rekonstruovány i sítě vedené pod povrchem.
Zejména kanalizace. Vzniknou také nové přístupové chodníčky k jednotlivým bytovým domům
a zálivy pro kontejnery na odpad. Ulice bude
během práce uzavřena. Náklady se vyšplhají
na necelých pět milionů.
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Chodník na ulici Leandra Čecha
U novoměstského gymnázia a II. ZŠ vznikne
nový chodník, přechod pro chodce a několik
parkovacích stání. Chodník bude vybudován
na levé části ulice (ve směru z kopce). Pro větší
bezpečnost dětí, které budou přicházet do školy,
vznikne při vstupu do areálu II. ZŠ zvýšený přechod pro chodce. Rekonstrukce čeká také tamní
veřejné osvětlení. V ulici vznikne 9 parkovacích
míst, z nichž jedno bude vyhrazeno pro invalidy. Práce započnou 24. května a potrvají do
1. srpna. Provoz v ulici bude omezen a v průběhu
budování přechodu bude ulice zcela uzavřena.
Celková cena je 3,3 milionů korun.
Rozšíření hřbitova
V květnu započnou také práce na rozšíření katolického hřbitova. Hřbitov bude rozšířen směrem ke Sportovní hale. Naposledy byl hřbitov
podobným způsobem upravován před 15 lety.
Tehdy se to týkalo spodní části hřbitova. Rozšíření kapacity hřbitova zajistí posunutí stávající
zdi. Stará zeď bude zbourána, její část zůstane na
vyrovnání výškových rozdílů. Vybudován bude
také nový chodník. Přibýt by pak mělo zhruba 50

hrobových míst a 60 urnových. Hotovo by mělo
být v srpnu, před poutí na kostelíčku. Projekt
vyjde zhruba na dva miliony korun.
Oprava technického zařízení ve věžovém domě
na ul. Tyršova 730
V letošním roce 2021 proběhne v červeném věžovém domě na ulici Tyršova kompletní rekonstrukce zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky. Navržený projekt
řeší rekonstrukci společných rozvodů vody, kanalizace, dešťových svodů, vzduchotechniky a dále
také změnu vytápění bytového domu ze stávajícího
podlahového vytápění na systém samostatných
radiátorů. Ve sklepních prostorách dojde k zateplení stropu. Stavba bude zahájena nejdříve 17.
května a konec prací je naplánován na 15. září
2021. Dne 27. dubna se uskutečnila společná
schůzka zástupců města, projektanta, zhotovitele stavby, technického dozoru i nájemníků bytů,
kterým byl vysvětlen harmonogram a průběh realizace. Stavba je velice náročná, neboť probíhá
za plného provozu. Město tak tímto projektem
bude mít kompletně zrekonstruovaný již druhý
ze tří věžových domů v majetku města.  -kb1
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Debata o parkování ve městě
vrcholí
V Novém Městě se letos rozběhla diskuse o parkování v ulicích. Někteří lidé kritizují placená stání
pro ty, kteří si je stihli zamluvit, jiní na ně zase
nedají dopustit.
V okolí hojně navštěvovaných míst jsou lidé naštvaní na návštěvníky, kteří jim zabírají místa u
jejich domů. Vedení města se rozhodlo uspořádat
v květnu sérii setkání v nejzatíženějších ulicích
a poradit se s jejich obyvateli o tom, jaké řešení
by považovali za nejlepší. Týká se to ulic v sídlištních částech města. O termínech setkání budou
občané daných lokalit informováni letáčky ve
schránkách.
-kb-

Inzerce města
MěÚ Nové Město na Moravě hledá vhodné
uchazeče/ky na pracovní pozici úředníka/
ce odboru stavebního a životního prostředí.
Bližší informace jsou k dispozici na www.
nmnm.cz.

Hledáme spolupracovníka na pozici:
řidič svozového/kontejnerového vozidla
kontaktní osoba ing. Ondřej Šandera
+420 778 498 334,
ondrej.sandera@seznam.cz

Anketa zastupitelů: Parkování v Novém Městě
Lubomír Buchta /ANO 2011/
Parkování v Novém Městě bude vždy problematické, ať se bude řešit jakýmkoliv způsobem. Ze své zkušenosti bych parkovací
místa ve vnitroblocích dal celé k dispozici majitelům okolních bytů, nebo minimálně 50 % kapacity parkoviště. Stejně tam nikdo
jiný neparkuje. Na veřejných místech (náměstích) a u veřejných budov (pošta, kulturní dům, bazén, hala, atd.) bychom nechali
volné nebo placené. Lidé budou muset využívat i parkovací místa, která jsou dále od místa jejich bydliště. Každý chce parkovat
u svého bytu, ale to opravdu nejde. Město by mělo vytipovat lokality na sídlištích nebo čtvrtích, kde by se mohla parkovací místa
ještě vybudovat, nebo změnit jejich styl parkování, a tím umožnit větší kapacitu parkování. Tato místa by se nabídla za úplatu
k pronájmu, a tím by se městu investované peníze mohly částečně vrátit. Každá lokalita by se měla posuzovat individuálně a měli
by se k tomu vyjádřit i obyvatelé dané lokality.

Soňa Macháčková /Lepší NM/
Aut přibývá a s tím i problémů. U nás na Tyršovce se jasně ukázalo, že nejvíc pomůže zřízení nových parkovacích míst. Důležité
ale je starat se i o stávající parkoviště a opravovat výtluky a nerovnosti. To je vidět například u hřbitova. Určitě nesouhlasím s
rušením rezervovaných míst bez náhrady. Pokud se má něco měnit, je vždy potřeba vědět, že nový systém bude lepší. A každou
změnu je potřeba dobře zdůvodnit. Myslím si, že každá část města si zaslouží jiný přístup. Problémy nejsou všude stejné. A hlavně
trvám na tom, že je potřeba, abychom vybudovali nová místa. Například na Budovatelů, Hornické, ale třeba i pod nemocnicí.

Stanislav Marek /SNK/
Problém parkovacích míst není jenom v našem městě, ale potýkají se s ním i ostatní města. Velká města tento problém řeší
vytvářením rezidentních zón. Snahou vedení města je, aby se při rekonstrukci ulic zvyšovaly i počty parkovacích míst. V minulosti se jednalo o ulice Makovského, Sportovní, Tyršovu, Monseovu, Křenkovu, Drobného, Mírovou, Luční. Se zvýšením počtu
parkovacích míst se počítá i při rekonstrukci ul. Leandra Čecha u II. ZŠ a ul. Budovatelů. Pro vlastní přehled jsem si mapoval
v jednotlivých lokalitách zaplněnost parkovacích míst u bytových domů v dopoledních, odpoledních a večerních hodinách. Kromě
výše uvedených ulic jsem sledoval situaci na ul. Hornická, Masarykova, sídliště Žďárská, Mendlova a Pavlovova a parkoviště u
nemocnice a DPS. Pokud bych měl vyhodnotit výsledek mého průzkumu, tak mohu konstatovat, že největším problémem s počtem parkovacích míst je na ul. Hornické, Budovatelů, v lokalitě u nemocnice a DPS, vč. Pavlovovy ulice. Rovněž jsem zjistil,
že většina volných míst je na vyhrazených stáních. Z tohoto důvodu je dobře, že se nebudou prodlužovat smlouvy na vyhrazené
parkování. Pokud by měly vzniknout rezidentní zóny, měly by být, dle mého názoru, časově omezeny.
2

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021

ZPRAVODAJSTVÍ

Názor zastupitele: parkování v NMNM
Parkování se stává stále větším
problémem a jednotlivá města
k tomuto přistupují různě. Co je
však společné pro všechna opatření v oblasti parkování, je to, že
se kombinuje 5 základních druhů
variantních řešení.
Varianta I. – časová, využívá parkovacích automatů, parkovacích hodin, závor tam, kde je třeba
umožnit parkování velkému množství vozidel
po dobu nezbytně nutnou k vyřízení záležitostí
či nákupu. Takové opatření se uplatňuje u obchodních center a veřejných budov. V Novém
Městě je taková varianta vhodná v okolí nemocnice, náměstí, škol, bankomatů, hřbitovů, kulturního domu, pošty, supermarketů, Městských lázní
či Sportovní haly.
Varianta II. – zákazová, využívá všech možných
zákazů vjezdu s dodatkovými tabulkami, zákazů
stání, zastavení, vytváří zóny pěší, obytné, rezidentní (modré), vyhrazená parkoviště, a to vše
za účelem nedovolit vjezd a parkování vozidlům,
která v lokalitě nechceme. Při použití této varianty je vždy třeba předvídat, kam se tato vozidla
přemístí a kde vytvoří nové problémy, kde dosud nebyly. Zde se nabízí lokalita ulice Žďárská,
Pavlovova, Mendlova, Hornická, Budovatelů,
Tyršova, Mírová a Drobného.
Varianta III. – rušení zákazů, využívá možností
zrušit zákazy dané zákonem nebo dopravním
značením. Využívá se v lokalitách, kde území

sice působí poloprázdně, přesto parkování neumožňuje. Vhodným opatřením se tak ruší zákazy uvedené v obecné části zákona o silničním
provozu, jako zákazy stání na chodníku, veřejné
zeleni, před vjezdy, vlevo, v místech, kde není
3m volný pruh pro každý jízdní pruh, tedy 6 m,
v křižovatkách a dále ruší vyhrazená parkoviště.
Zavádí jednosměrné silnice, ruší chodníky či na
nich umožňuje částečné stání, přehodnocuje zeleň či ruší vstupy a vjezdy na sousední pozemky.

Varianta V. – samoregulace, tj. přenesení odpovědnosti a povinností na vlastníka vozidla.
Regulace probíhá minimalizací dopravního značení (max. obytné zóny), přednost zprava, průjezdnost komunikací, dohled nad dodržováním
zákonné úpravy zákazu zastavení a stání. Toto je
typické pro místní části, sídliště rodinných domů
a ulice, kde převažuje individuální výstavba, průmyslové zóny a všechny nově zahajované stavby
a novostavby za posledních x let zpět.

Varianta IV. – výstavba nových parkovacích
míst a parkovacích domů s tím, že dochází ke
zmenšení zelených ploch, vymístění dětských
hřišť, kontejnerových stání a k celkovému přehodnocení terénních úprav kolem stávající výstavby.

Nyní si každý může vzít mapu města a do této si
vyznačit alespoň svoji lokalitu dle variantního
řešení římská I – V, či tyto nakombinovat a být
připraven na řešení konkrétní lokality.
Pohled na řešení parkování by měl být velkorysý, vizionářský, neskromný, nadčasový, samoregulační. Problémy s parkováním se již budou
pouze násobit. Město by mělo již nyní v některých
lokalitách vyhlásit stavební uzávěry a nadále nedovolit další zahušťování lokalit novými stavbami. Též souhlasy s umístěním inženýrských sítí
je třeba důkladně vyhodnocovat.
Dopravní komise své jednání přerušila a rozhodnutí odložila u varianty II, neboť neměla
k dispozici vstupní data, kolik vůbec vozidel
případným novým opatřením lokalitu opustí
a kam se přemístí. Zvolit nevhodně variantu
řešení může mít za následek vyvolání velké nespokojenosti lidí, kteří zde žijí, a vytvoření dalších
lokalit, kde problém s parkováním relativně nebyl
a nově může vznikat.

Libor Černý /ANO 2011/, zastupitel
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Ukliďme Nové Město
Na facebookové stránce města se rozběhla diskuse o nepořádku ve městě a ochotě lidí pomoci
s úklidem po zimě. Starosta města pak ve svém
pravidelném týdenním hlášení nabídl, že město
připraví společnou akci zaměřenou na sběr odpadků v různých koutech města. Akce se uskuteční 7. 5. 2021 od 16:00. Sraz je na zahrádce
před kulturním domem. Odtud vyrazíme například do Obory, Koruny, za Billu nebo na dětská hřiště. V K Clubu pak bude pro dobrovolníky
připraveno občerstvení.
„Velkou pomoc letos potřebují i městské lesy.
Kůrovec jim dává pořádně zabrat. Pojďme pomoct udělat pořádek i tam,“ vyzývá Michal Šmarda a slibuje další úklidovou akci. Úklid lesa po
kůrovcové kalamitě se bude konat 21. 5. 2021
od 16:00. Sraz je u Ski hotelu, každý dobrovolník
obdrží poukaz do Sun's caffé a může si opéct buřt.
-kb-

Zapoj se 2
Projekt umožňuje lidem rozhodnout, do čeho a jak
město investuje peníze.
Do prvního kola participativního rozpočtu se
zapojilo mnoho lidí, kteří tak přispěli k veřejné
debatě o tom, jak by se dalo zlepšit Nové Město.
Druhé kolo začíná právě teď. Opět je možné
posílat návrhy a nápady na rekonstrukce, nové
projekty, doplňky do parků a tak podobně. Fantazii se meze nekladou. Ty návrhy, které budou
vybrány jako nejlepší, budou předloženy Zastu-

pitelstvu ke schválení. Vyhrazeno je 250 tisíc Kč.
Pokud se chcete zapojit a máte nápad, jak zlepšit
NMNM, přihlaste se pomocí jednoduchého formuláře na webu zapojse.nmnm.cz od 1. 5. do
15. 6. 2021. Jednotlivé projekty budou vyhodnoceny 15. 6. – 1. 7. Následovat bude hlasování,
které potrvá do 14. 9. Veřejná debata o návrzích
se uskuteční 30. 8. Vítězné návrhy bychom měli
znát 1. 10. 2021.
-kb-

Zprávy z Novoměstských sociálních služeb
V Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na
Moravě proběhla v měsíci únoru a březnu rekonstrukce prostor Střediska osobní hygieny.
Původní prostory z roku 1996 jsou nyní
modernější a lépe vyhovují hygienickým podmínkám a bezbariérovosti. Projekt byl finančně
podpořen z programu Investujeme v sociálních
službách, který vypsal Kraj Vysočina, dofinancování bylo zajištěno městem Nové Město na
Moravě, které je zřizovatelem, a finančními příspěvky dárců. Nadace ČEZ poskytla příspěvek
v rámci grantového řízení Neziskovky (číslo
projektu VYS NZ 20/44080) na vybavení nezbytným nábytkem. Děkujeme také firmě Petr
Šustr, která celou zakázku realizovala, a Ing.
Martinu Šolcovi, který zajišťoval stavební dozor.

4

Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor je
plánováno na 7. května 2021. Při této příležitosti
bude sloužit mši svatou místní římskokatolický
farář Miroslav Kulifaj a nové prostory budou
požehnány.
V druhé polovině dubna se zapojili do Sčítání
2021 také obyvatelé Domu s pečovatelskou službou. ČSÚ jmenoval komisaře z řad zaměstnanců
Novoměstských sociálních služeb, který bude
obyvatelům Domu pomáhat s vyplněním formulářů.
Od února probíhá distanční výuka Univerzity
třetího věku. Byť situace nepřála setkávání a přímé účasti na výuce, v současné době studuje 34
seniorů v domácím prostředí. V měsíci dubnu
a květnu již probíhá příprava podzimního semestru 2021 a výběr témat. Přesnější informa-

ce o přihláškách naleznete v srpnovém vydání
Novoměstska.

Hana Janů

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat novoměstské nemocnici a zaměstnancům gynekologicko-porodnického oddělení za laskavý
přístup a péči, kterou mně i mé dceři věnovali
v této nestandardní době.

P. Mužátková

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021

ZPRAVODAJSTVÍ

Letošní úprava lyžařských tratí na Novoměstsku
I když si jaro letos dává na čas, zimní sezona je u
konce. Při této příležitosti bychom se rádi ohlédli
za její částí, která probíhala ve dvou stopách.
Zima k nám letos na Novoměstsku byla milostivá,
a my si tak mohli užít prakticky tři měsíce lyžování. Z pohledu úpravy tratí se nám podařilo
nastolit nový funkční systém, s jasným vymezením celé lyžařské oblasti na jednotlivé správní
celky, kde se vždy konkrétní subjekty staraly o
úpravu stop ve svém okolí (úprava skútrem – TJ
Řečice, TJ Pohledec, Slavkovice – Karel Janů, SK
Nové Město na Moravě a úprava rolbou Askino
s.r.o a SK Nové Město na Moravě). Tím se nepochybně zvýšila kvalita upravovaných stop, ale
současně se rozšířil akční rádius naší techniky.
K pozitivním změnám určitě patří i přestěhování
skútru v majetku Sportovního klubu Nové Město
na Moravě do vyšších poloh v oblasti Studnic,
kde tak úprava stop nebyla závislá na sněhových
podmínkách v nižších polohách. Řada lyžařských
nadšenců rovněž pozitivně vnímala rozšíření
úpravy tratí o stopy pro bruslařskou techniku.

Díky vstřícnosti a úsilí zástupců Sportovního
klubu Nové Město na Moravě se po SP v biatlonu
lyžařská sezona protáhla až do poloviny dubna,
kdy byla ukončena pravidelná úprava tratí ve
Vysočina Areně.
Při úpravě stop na Novoměstsku se budeme
vždy potýkat s řadou úskalí, která jsou dána
charakterem zdejších stop vedoucích převážně
po zemědělském majetku, jehož poškození je

nepřípustné, čímž vzniká při nižší sněhové vrstvě
řada omezení. Další omezení současně vyplývají i
ze zhoršujícího se stavu lesního porostu a související zvýšené rizikovosti těchto oblastí.
Proto nás velice těší, že se četnost a kvalita úpravy
stop setkala s řadou pozitivních ohlasů a pomohla
ke spokojenosti místních i přespolních lyžařů.
Celkově jsme letos při najíždění lyžařských tratí
na Novoměstsku s technikou urazili okolo 2 000
kilometrů, což časově představuje více než 340
hodin strávených za volantem rolby nebo řídítky skútru. Další stovky hodin pak jdou na vrub
distribuce technického sněhu na tratě Vysočina
Areny.
Tak SKOL a příští zimu (věřme) opět ve stopě
na viděnou!


Jan Skřička, Sportovní klub NMNM

Skauti už plánují letní tábory
I v době covidu byl zájem o skauting velký, říká vedoucí novoměstských skautů Kristýna Koutenská.
Potvrzuje se tak prý celorepublikový trend. Co skautům chybělo během covidové epidemie a na co se
nejvíce těší, až bude po ní?
Jak se novoměstští skauti popasovali
s covidem?
Samozřejmě nás to velmi ovlivnilo. Obzvlášť
letošní školní rok. Některé oddíly zvládly v září
pár schůzek a pak nás epidemie opět zabrzdila.
Během Vánoc jsme zažili světlý okamžik, kdy
se většina oddílů stihla sejít, ale už když jsme
rozdávali betlémské světlo, což je naše tradiční
akce, tak tam už to opět drhlo. Myslím, že tenkrát
už se mohlo dohromady sejít jen šest lidí. Udělali
jsme proto alespoň výdejová okýnka.
Přesunuli jste se proto i vy do online režimu,
jako většina organizací?
Ano, většina oddílů se snažila nějakým způsobem
udržet kontakt. Asi nejlépe v tomto směru fungují
naše Světlušky a Berušky (oddíl děvčat), které
mají každý týden online schůzky a víkendové
akce. Oddíl Naděje se také snaží občas scházet,
ale hodně narážíme na to, že děti prostě toho online prostředí mají moc a už je to nebaví. Všichni
už jsme z toho unavení. Nejmladší kluci, Vlčata,
jdou trochu jinou cestou. Vedoucí jim posílají
různé zábavné úkoly a od rodičů i dětí máme
dobré odezvy.
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Jak moc je osobní setkávání pro skautský život
důležité?
Velmi. Oddíly mají každý týden schůzky v klubovně
a většina z oddílů jde dvakrát měsíčně na nějakou
víkendovou akci, takže setkávání je pro nás zásadní.
Pro spoustu starších skautů je proto nepochopitelné, jak se dá skautovat bez toho.
A dá se tedy skautovat bez toho, aniž byste se
mohli potkat?
Není to jednoduché, ale jde to. Člověk ale musel
nejdříve slevit ze svých nároků. Hezky fungují ty
úkoly, o kterých jsem už hovořila. Plnění různých
stezek odvahy, vyrábění rozličných věcí, to přinese
dětem skauting do jejich běžného života. Jedním
z takových příkladů je třeba plnění dobrých skutků.
Skauti z Vlčat a Světlušek mají jeden týden v roce,
kdy každý večer mluví s rodiči o tom, co zvládli za

ten den splnit za dobrý skutek. Komu pomohli,
komu udělali radost a jak třeba pomohli přírodě.
Kolik je v současnosti v Novém Městě skautů?
Máme 157 členů a pět oddílů. Světlušky a Vlčata
jsou malé děti na prvním stupni. V oddíle Naděje
jsou děti z druhého stupně a Roverský oddíl je pro
ty starší. Máme i kmen dospělých pro naše nejstarší
skauty a skautky.
Vypadá to, že pandemická situace se zlepšuje, co
plánujete na léto?
Samozřejmě tábory. Budeme rádi, když ještě
před nimi se podaří oddílům na nějaký čas vyrazit
společně někam do přírody, aby se děti mezi sebou
lépe poznaly. Nováčci, kteří přišli letos, totiž zatím
v podstatě neměli možnost poznat se s ostatními,
a to musíme napravit. 
-kb5
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Světový pohár horských kol opět v Novém Městě
V Novém Městě se už chystá další
mezinárodní závod. Světový pohár
horských kol patří vedle biatlonu
k hlavním sportovním událostem
roku 2021. Těšit se na něj můžeme
14. – 16. května. Přinášíme vám
rozhovor s organizátorem závodů
Petrem Vaňkem
Současnost je charakteristická tím, že co platilo dnes, neplatí zítra. Můžete s klidným svědomím říct, že se závody uskuteční?
V současné chvíli (polovina dubna, pozn. redakce) čekáme na potvrzení výjimky ministerstva
zdravotnictví na konání závodů. Potom budeme
přesně vědět, jaký bude jejich průběh. Dá se ale
říct, že počítáme s tím, že se závody na 99 procent
uskuteční.
S účastí diváků ale asi nepočítáte?
Samozřejmě. Účastní se závodníci, jejich týmy a
organizátoři. Letos mají diváci bohužel smůlu.
V jakém stavu je v současné době soutěž jako
taková?
Světový pohár začne týden před námi v Německu.
Podle informací tamních organizátorů to bude
také bez diváků, v podobném režimu jako u nás.
Zatím nemáme informace o tom, že by v disciplíně cross country měl být nějaký závod z důvodů
epidemie koronaviru zrušen. Proto tedy vše běží
podle naplánovaného scénáře.

Při pořádání MS v biatlonu docházelo k porušování bezpečnostních pravidel, na což si stěžovalo mnoho Novoměšťáků. Lze očekávat, že
vzhledem k ustupující epidemii budou v květnu
pravidla mírnější, ale s jakými opatřeními počítáte?
Opatření budou samozřejmě korespondovat
s aktuální epidemickou situací. Lidé ze zahraničí
samozřejmě budou přijíždět. To, kolik a jakých
testů budeme muset dělat, nám musí říct ministerstvo zdravotnictví. A my se jejich příkazům
samozřejmě podřídíme. Předpokládáme, že
závodníci a jejich realizační týmy budou muset
mít negativní PCR test před příjezdem do České republiky a budou jej také muset s určitou

periodicitou opakovat. Jestli se do toho budou
nasazovat ještě antigenní testy, nevím, ale je to
možné. Dnes ale není možné predikovat. Víme
jen to, co bylo včera. Každopádně připravujeme
závody bez diváků a tak, aby bylo zajištěno bezpečí všech zúčastněných i obyvatel v Novém Městě.
Závody se jako každoročně budou konat ve
Vysočina Areně. O tom, že je pro cross country
závody ideální, svědčí i to, že zdejší kolo Světového poháru vyhrává pravidelně ocenění za
nejlepší část celého poháru. V jakém stavu je
Arena letos a co by se tu dalo vylepšit?
Nám to tady velmi vyhovuje, co se týče zdejšího
prostředí i skvělého umístění. Jsme si vědomi, že
velký podíl na tom, jakou mají závody ve světě
odezvu, má samotná Vysočina Arena a závodní
okruh, na kterém už prakticky osm let beze změn
jezdíme. Co se týče parametrů Vysočina Areny,
tak je to pro náš sport dostačující. Budeme rádi,
když se podaří zrekonstruovat a dobudovat třeba
sociální zařízení, ale zvětšování Areny a tribun
pro horská kola potřeba není.
Horská kola už za ty roky k Novém Městu
prostě patří. Ohledně možností pořádat zde závody Světového poháru jednáte každoročně se
Sportovním klubem, ale také s Novým Městem.
Jaká je s nimi spolupráce?
Se Sportovním klubem máme standardní obchodní vztah, za pořádání závodů platíme nájemné za podmínek, které jsou smluvené. Za
Vysočina Arenu jsme proto rádi a jsme rádi, že
zde můžeme Světový pohár pořádat, protože to
je ideální místo pro tuto aktivitu.

Pokračování na straně 7
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Novoměstská sbírka potravin
je v plném proudu
Tradiční charitativní akce má za
cíl zajistit jídlo lidem bez prostředků. Těch je kvůli covidové pandemii
více než dříve. Zapojit se do ní můžete i během května.
První Sbírka potravin letošního roku se uskutečnila v supermarketech po celé České republice v sobotu 24. dubna 2021. V Novém Městě
připadne výtěžek klientům Oblastní charity Žďár
nad Sázavou a Portimu, o.p.s. Letos se sbírka
uskutečnila v Bille na ulici Brněnské v Novém
Městě na Moravě. „Sbírka potravin je v Portimu
poskytována rodinám s dětmi i jednotlivcům,
kteří se nachází zejména ve finanční nouzi, ale
i v jiných tíživých situacích. Zpravidla příjmy
u těchto osob a rodin nejsou stabilní, dochází k
jejich výpadkům nebo k nečekaným výdajům, a
právě v těchto situacích je pro ně velmi důležitá
potravinová pomoc, která pomůže překlenout
to nejtěžší období,“ objasnil potřebnost sbírky
Tomáš Pospíšil, ředitel Portima.
I žďárská Charita využije potravinové a spotřební
dary zakoupené v rámci Sbírky potravin pro klienty, kteří se dostali do těžkých životních situací.
„Od jarních měsíců loňského roku významně
přibývá lidí, kteří se dostávají do těžké životní
situace. Jejich spektrum je široké: samoživitelky,
samoživitelé, rodiny s dětmi, lidé, kteří přišli o
práci či brigádu, lidé, kteří se ocitli bez domova,
podnikatelé, kteří museli ukončit živnosti. Počet těch, kteří za námi přicházejí se svými starostmi a problémy, se oproti roku 2019 téměř
zdvojnásobil. Kromě informací, kam se naši
klienti mohou obrátit, se snažíme poskytnout i

materiální pomoc a hlavně také nabídnout podporu a předávat naději. Budeme velmi vděčni za
materiální výtěžek Sbírky potravin, který nám
již v minulých letech pomohl zajistit základní
životní potřeby našich klientů, protože s ohledem
na množství těch, kteří potřebují pomoc, jsou
naše zásoby velmi malé,“ vysvětluje Jana Kincová
Křížková, koordinátorka Charitní záchranné sítě.
Při loňské listopadové sbírce se ve Hypermarketu
Albert ve Žďáře nad Sázavou vybralo 2 182 kg
zboží.

Zájemci, kteří se nemohli zapojit, mohou po
telefonické domluvě přinést potraviny na adresu Horní 22 ve Žďáře nad Sázavou, do sídla
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Světový pohár ...
Pokračování ze strany 6

Dobré vztahy máme ale i s městem, od kterého
cítíme podporu. Samozřejmě současná situace je
bezprecedentní a nikdo neví, jak se k tomu budou
stavět lidé. Jsem si vědom, že pořádání závodů
obnáší příjezd cizích lidí do regionu, byť všichni
budou otestováni.
I vzhledem k tomu, že se závody jedou bez
účasti diváků, se nabízí otázka, jestli tedy není
lepší pořádat podobné akce třeba na jednom
sportovišti, čímž by pro závodníky i realizační
týmy odpadla potřeba přesouvat se dokola po
celé Evropě. Uvažovalo se o něčem podobném
i u horských kol?
Loni byl v podstatě celý Světový pohár zrušen.
Jely se pouze závody v Novém Městě. Letos už
se ale o podobné variantě neuvažovalo. Profesionální sport dnes funguje po celém světě, ruší
se jen minimum akcí a myslím, že i společnost
si zvykla na to, že závody vidí jen na televizních
obrazovkách. Horská kola proto nejsou výjimkou.
Samozřejmě to ale není příjemné ani pro nás.
Emoce spojené s přítomností diváků chybí nám
všem. Doufám, že letošní rok je ten poslední, kdy
nás tohle všechno provází.
V jaké kondici jsou čeští jezdci?
Všichni závodí, takže z tohoto pohledu tu žádný
výpadek není. Česká jednička Ondřej Cink
v lednu prodělal koronavirus, ale už je v pořádku.
Na posledním závodě v Itálii, kde bylo deset nejlepších jezdců světa, se umístil na čtvrtém místě.
Formu tedy bude mít určitě skvělou i v Novém
Městě. 
-kb-

Tel.: 739 344 056, 566 626 040

Co nakoupit?
POTRAVINY
- konzervy (masové, zeleninové, luštěniny)
- paštiky, sardinky
- luštěniny
- olej, mléko – trvanlivé a sušené
- puding, ovocné přesnídávky
- polévky, bujony
- suchary – celozrnné, kukuřičné, rýžové, cereálie
- med, marmelády, kečup, protlak
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- těstoviny, rýže, mouka, krupička, cukr
- čaj, káva, kakao, sirup
DROGERIE
-prací prášek, prací gel, jar, dezinfekční přípravky
- mýdlo, šampon, sprchový gel
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Vystoupení na MČR v krosu
V neděli 11. dubna se v Táboře uskutečnilo MČR
v přespolním běhu žactva a dorostu. Z novoměstských závodníků se na rovinaté trati s prudkými
zatáčkami nejvíce dařilo Danielu Dočkalovi, jenž
do poslední chvíle bojoval o medaili. Čtyřkilometrovou trať dokončil na 4. místě, přičemž místa na
bedně připadla o rok starším běžcům. Ve stejné
kategorii běžel i Adam Jirků, jehož doménou
jsou běhy do vrchu. Táborská trať mu příliš nevyhovovala a po problémech na startu finišoval
na konečném 19. místě. V dorostenkách si na
tříkilometrové trati odbyla premiéru Adéla Horákovská. Doběhla uprostřed startovního pole na
36. místě. Petr Hubáček mladší běžel v kategorii
mladších žáků na dvoukilometrové trati. V sedmdesátihlavém davu se neztratil a závod dokončil
na 22. místě, když mu chybělo pouze deset vteřin
na 7. místo.
-mah-, -hub-



Virtuální souboj florbalových oddílů zná
vítěze
Celý březen běhali či jezdili na kolech, bruslích i koloběžkách hráči
a trenéři tří florbalových oddílů ze
Žďárska – Orli z Nového Města,
Hroši ze Žďáru a Zubři z Bystřice.
Ve virtuálním souboji, jenž byl propracován po
všech stránkách, nejvíce obstáli novoměstští
florbalisté, kteří zdolali celkem 3 254 km. Na 2.

místě skončili Hroši, kteří se zastavili na 2 968
km. O další tisícovku méně pak nastřádali Zubři.
Orlové se také postarali o denní rekord, když
během posledního dne výzvy urazili 350 km. Celkově se souboje zúčastnilo 74 hráčů a 15 trenérů.
V průměru tak každý přispěl 92 kilometry. „Za
vítěze tak považuji všechny účastníky, kteří měli
chuť si zasportovat a zároveň udělali něco pro
své zdraví,“ poznamenal organizátor akce Tomáš
Mrázek.
-mah-, -tom-

zdroj: atletika.cz

Testovací běh
Novoměstská atletika se pomalu probouzí, a tak
vedení atletického klubu uspořádalo v neděli
18. dubna testovací běh na trati závodu Korunou
za korunu. Start byl na hrázi Cihelského rybníka
a běžel se jeden okruh závodní tratě. Nejdříve
na trať vyběhla přípravka, poté žactvo a před
polednem otestovali svoji fyzičku také nejstarší
účastníci. Startovalo se po jednotlivcích a organizátoři dohlíželi na dodržování protiepidemických opatření. Nošení respirátorů bylo mimo
závod povinné pro všechny. 

-hub-, -mah-

Sportovní akce jara nejspíše opět bez diváků
V termínu 14. – 16. května bude Nové Město
hostit závody SP horských kol. V tuto chvíli jejich
organizátoři pracují s několika variantami, jak
budou vypadat. Nejpravděpodobnější scénář je
přitom ten, že závody se opět pojedou bez diváků.
„Musíme nyní akcentovat především sportovní
důležitost našeho závodu, a ta je neoddiskutovatelná,“ uvedl předseda organizačního výboru Petr
Vaněk. Novoměstské vystoupení bude totiž speciální v tom, že se tu pojede poslední závod SP
před uzavřením olympijské kvalifikace. „Řada
sportovců bude časovat formu na dvojblok Světových pohárů Albstadt - Nové Město, aby získali
potřebné body a probojovali se do Tokia. Proto chceme v prvé řadě zajistit férové sportovní
klání a bezpečný průběh pro všechny zúčastněné,
jakož i pro všechny obyvatele Vysočiny, aby se
nikdo necítil naší akcí omezený nebo ohrožený,“
8

doplnil Vaněk. Samozřejmostí pak bude důkladné testování všech účastníků a dodržování
dalších opatření. Pokud by epidemická situace
dovolila, je ve hře ještě scénář, že by na závody

měli bezplatný vstup očkovaní diváci. Důležitý
v tomto směru bude také postoj ministerstva
zdravotnictví.
-mah-
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Fotbalisté zahájili společné tréninky

První zápas o fotbalové
body?
Rýsuje se 22. květen
V sobotu 22. května by se měly opět rozehrát
zápasy Moravskoslezské fotbalové ligy, do
které nastupují novoměstští fotbalisté. Tím
pádem, pokud to epidemická situace dovolí,
se stihne odehrát více než půlka plánovaných
zápasů, díky čemuž bude letošní ročník soutěže regulérně ukončen. Do konce června by
se totiž stihlo odehrát sedm kol. To platí za
předpokladu, že se od 3. května rozvolní a
začne se naplno trénovat. 
-mah-

Po několikaměsíční pauze vyběhli ke společnému
tréninku novoměstští fotbalisté. Přípravu na jarní
část sezony zahájili na tréninkovém hřišti v Radešínské Svratce. Týmu se tak konečně představila
velká posila, kterou je zkušený stoper Jiří Hruška. Do tréninku však nenaskočil brankář Michal

Lancman, který nakonec zůstal v Jihlavě. Fotbalisté polykají tréninkové dávky za dodržování
vládních nařízení. Trénuje se tak po dvojicích,
jež od sebe dělí patřičné rozestupy. Dokud vláda
nepřijde s dalším rozvolněním, budou takto hráči
Vrchoviny dál trénovat třikrát týdně. 
-mah-

Lezení za každého počasí
Členové horolezeckého oddílu Trip Team se udržují ve formě bez ohledu na počasí. A tak okusili
nejen kouzlo ledového lezení na Ledové stěně
ve Víru, kam vyrazila dámská část oddílu, ale
šplhají po skalách, i když tomu počasí na první
pohled nepřeje. Svědčí o tom poslední příspěvky
na jejich facebookové stránce. S potřebným vybavením a také fotoaparátem v ruce se vypravili
na Paseckou skálu, kde si připomněli zakládání
vlastního jištění, štandování a další postupy při
lezení. Výlet na Devět skal pak komentovali slovy:
„Pokud si chceš užít vítr, zimu, vlhko, mech a
lišejník, tak Žďárská věž na Devítkách je to pravé
lezení.“ 
-mah-

Kilometrová výzva

Radek Jaroš pomohl
lidem s nemocí motýlích
křídel
Novoměstský horolezec Radek Jaroš se stal patronem virtuálního běhu s názvem NADOTEK.
Společně s tenistkou Barborou Strýcovu a vicemistrem světa v letecké akrobacii Martinem Šonkou
tím pomohl lidem s nemocí motýlích křídel.
Účastníci tohoto charitativního běhu si mohli
vybrat ze šesti tratí, přičemž každá měla svůj příběh. Od nejkratší, což byl Běh za motýlky, až po
nejdelší 20km porci s podtitulkem Běh věčnosti.
Akci pořádala organizace DEBRA ČR, která už 17
let podporuje pacienty s nemocí motýlích křídel.
V České republice v současnosti žije asi 350 lidí
s tímto vzácným vrozeným onemocněním. -mah-

Český florbal je pořadatelem Kilometrové
výzvy, do které se zapojili také novoměstští
florbalisté. A budou táhnout za jeden provaz
s ostatními oddíly z našeho kraje. A nejen
s nimi, protože do výzvy se může zapojit
každý, kdo chce protáhnout své tělo. Výzva
je totiž okořeněna soubojem s Jihočeským
krajem. Zadání je přitom jednoduché. Jde o
to naběhat/najezdit/nabruslit/nachodit v období od 19. dubna do 9. května co nejvíce
kilometrů. Ty se sčítají za pomoci aplikace
Runtastic. Ti nejvytrvalejší se mohou těšit
na lákavé ceny.
-mahNOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021
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SERVIS
Horácká galerie

Z matriky

Duben v Horácké galerii

V době, kdy vzniká tento článek, máme v Horácké galerii stále zavřeno. Situace se však
může změnit ze dne na den. S nadějí se díváme do květnového kalendáře a věříme, že po
dlouhé době budeme moci přivítat návštěvníky.

Pro všechny, kteří před uzavřením galerie nestihli
navštívit aktuální výstavy, máme dobrou zprávu.
Výstavy prodloužíme a budou přístupné veřejnosti
14 dní poté, co bude opět otevřeno. V zámeckém
podkroví se tak můžete těšit na krásnou retrospektivní výstavu Adolfa Borna s názvem Letem
Bornovým světem, která nabízí na 50 grafických
listů a malby ze soukromé sbírky Jany a Miloše

Knihobudka na novoměstském autobusovém nádraží startuje. Na snímku Ing. Lukáš Německý,
manažer provozu osobní doprava ZDAR, a.s.,
a realizační tým Horácké galerie.
krásně kvetou v sále Vincence Makovského. Klívie pocházejí ze subtropické oblasti jižní Afriky
a jsou oblíbenou pokojovou rostlinou ve všech
světadílech. Určitě by z těch našich měla radost
i Charlotte Percy, vévodkyně z Northumberlandu, která se věnovala botanice a šlechtění
okrasných rostlin a po jejímž rodném příjmení
Clive dostala řemenatka červená jméno klívie.
Jedno překvapení máme pro milovníky knih a také
pro ty, kdo cestují autobusem a čekají na svůj spoj
v autobusové čekárně nedaleko naší galerie. V
pátek 16. dubna jsme ve spolupráci s dopravní
společností ZDAR uvedli do provozu knihobudku. S nápadem přišla naše knihovnice Jana
Válková, která v galerijní knihovně pečuje především o tituly související s uměním. Při velkém
úklidu totiž objevila i beletristické knihy vydané
v první polovině 20. století a nechtěla je vyhodit.
Nyní tedy budou dále sloužit novým čtenářům.
-sta-

Stomatologická pohotovost

Homolkových. Výstava je doplněna několika krátkometrážními snímky tria Doubrava-Born-Macourek z Krátkého filmu Praha, takže určitě přijďte
i s vašimi dětmi. Vydat se budete moci také do Malé
galerie NA HOUBY! Košíky raději nechte doma,
ale své smysly na místě zbystřete, neboť se jedná
o expozici multimediální. Na arkádě na vás čeká
další výstava spojená s přírodou, a to Proměny
krajiny, která byla připravena u příležitosti 50.
výročí založení Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Nabízí čtyřicet příkladů srovnání starých
fotografií a pohlednic se současnými záběry,
mapami a zhodnocením aktuálního stavu krajiny.
K vidění budou samozřejmě také stálé expozice.
K Horácké galerii už léta patří nejen obrazy a
sochy, ale i rostliny, konkrétně klívie. Právě teď
10

1.5.2021 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
2.5.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
8.5.2021 MUDr. Kateřina Pařízková
Studentská 7, Žďár n. Sáz., 566 690 130
9.5.2021 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
15.5.2021 lékař stomatolog Péter Ilkó
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
16.5.2021 lékař stomatolog Péter Ilkó
Dům zdraví, Velké Meziříčí, 720 152 158
22.5.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
23.5.2021 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
29.5.2021 MUDr. Jan Kopecký
Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6, Žďár n.
Sáz., 566 643 012
30.5.2021 MUDr. Marcela Koutská
Sněžné 134, 566 664 342

narozené děti
25. 3. Natálie Smetanová
28. 3. Rozálie Stark
1. 4. Anna Mužátková
manželství
31. 3. Tereza Havelková, Jakub Rovenský
jubilanti
5. 5. Jan Mátl
75 let
7. 5. Anežka Gabrielová
85 let
8. 5. Stanislav Krejčí
75 let
9. 5. František Javorský
89 let
9. 5. František Košík
85 let
9. 5. Vítězslav Zítka
75 let
11. 5. Marie Blažková
87 let
18. 5. Božena Zelená
91 let
20. 5. Zdenka Topičová
75 let
20. 5. Vladimír Topinka
75 let
22. 5. Ing. Miroslav Janeček
87 let
26. 5. Olga Zachová
85 let
27. 5. Eva Kosourová
80 let
úmrtí
11. 3. Emil Kovář
(NMnM, 1927)
12. 3. Marie Ježová
(NMnM, 1932)
13. 3. Eva Holá
(Zubří, 1934)
14. 3. Jiří Hammer
(NMnM, 1941)
15. 3. Vlasta Kosková
(Věcov, 1934)
16. 3. Robert Wittich
(NMnM, 1941)
18. 3. Ludmila Kopecká (roz. Buchtová)
(Přibyslav, 1944)
22. 3. Luboš Přibyl
(NMnM, 1967)
24. 3. Josef Vávra
(Petrovice, 1937)
25. 3. Marie Peňázová
(Slavkovice, 1946)
29. 3. Josef Štefáček
(Jámy, 1953)
31. 3. Miloš Loub
(Pohledec, 1943)
31. 3. Marie Bánovská
(NMnM, 1930)
1. 4. Eva Hrbková
(Podolí, 1935)
4. 4. Cecilie Stará
(Nová Ves, 1935)
5. 4. Pavel Sláma
(Fryšava, 1949)
5. 4. Vladimír Peňáz
(Slavkovice, 1941)
6. 4. Věra Tobiášová
(Ubušín, 1929)
6. 4. Jiřina Hiesböcková
(NMnM, 1951)
11. 4. Jan Svoboda
(Radňovice, 1933)

Významná výročí
2.5.1996 zemřel v NMnM Pavel Kopáček, akademický malíř, 25. výročí úmrtí (narozen 10.5.1923 v NMnM).
16.5.1931 narodila se v NMnM Hana Brady, židovská dívka – oběť holocaustu, 90. výročí
narození (zahynula 23.10.1944 v Osvětimi).
30.5.1991 zemřel ve Slavičíně Josef Stehlík,
stíhací pilot v bitvě o Anglii, 30. výročí úmrtí (narodil se 26.3.1915 v Pikárci).
31.5.1976 zemřel v NMnM Rudolf Svačina, ředitel
novoměstského gymnázia v letech 1964–1970,
45. výročí úmrtí (narozen 8.7.1913 v Brně).

Ceník inzerce najdete na:
noviny.nmnm.cz / inzerce
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021

SERVIS
Minibazar
Důchodkyně hledá ke koupi nebo pronájmu menší
byt v NMnM, nejlépe lokalita u nemocnice.
Tel.: 608 605 358
Hledáme výpomoc při úklidu menšího rekreačního objektu v Jiříkovicích u NMnM. Nástup možný
ihned. V případě zájmu volejte 774 944 979.
Koupím garáž v Novém Městě, platím hotově.
Tel.: 725 914 644
Koupím hutní sklo Škrdlovice. Nabídky na tel.:
605 433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz
Z důvodu nemoci prodám dámské elektrokolo,
nové, najeto 120 km, původní cena 26 000 Kč, nyní
22 000 Kč. Tel.: 724 303 477
Koupím garáž, lokalita Holubka.
Tel.: 608 724 448
Prodám moped Babeta Star M 134 (Stella)
10 200 Kč. Spolehlivý, plně provozuschopný. Nemůžu parkovat v paneláku. Tel.: 723 811 247
Prodám kytaru španělku, cena 400 Kč. Vhodná pro
začátečníka. Tel.: 723 811 247

Vzpomínky
Dne 10. května uplyne 15
let od úmrtí pana Miloše
Fišara. S láskou vzpomíná
rodina.

Dne 3. května 2021 by se
naše drahá maminka, paní
Eliška Messenská, dožila
devadesáti čtyř let. Vzpomínají děcka Květa a Miloš.
Prosíme, vzpomeňte si s
námi.

Dne 18. května uplynou 3
roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Alojz
Polák. S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 11. března uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky Zdeňky Markové a 7. dubna 13 let od smrti
našeho tatínka Miloslava Marka. Kdo jste je znali,
prosím vzpomínejte s námi, syn Miloš Marek a
dcera Zuzana Kročová s rodinou

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021

Prodám palivové dřevo, štípaný smrk v metrech,
cena 600 Kč za metr. Tel.: 728 569 323
Prodám velmi zachovalou kuch. linku (firemní),
lamino, oranžovo-banánová komb., 6 skříněk,
1 zásuvková, kvalitní kování, nerez. dvojdřez. Prac.
deska 187x60 cm, nastav. výška. Demontováno,
možnost prohlédnutí v NMNM, cena 4 500 Kč.
Tel.: 721 841 662
Koupím garáž u nemocnice, ul. Purkyňova, popř.
na ulici Dukelská. Platím hotově ihned.
Tel.: 776 272 281
Koupím levně korále, bižu, i poškozené.
Tel.: 603 939 322
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, Emler,
Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Wagner,
Lacina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, Kaván,
Blažíček a další. Tel.: 776 393 000
Mladý pár hledá/koupí stavební parcelu, může

Deset let již uplynulo, ale
je to jako včera, vždyť ta
bolest v srdci vůbec nezmizela. Dne 17. května
uplynulo 10 let, co nás
navždy opustil pan František Skalník z Pohledce.
Stále vzpomíná maminka,
manželka, synové – František s rodinou, Miroslav, Pavel a ostatní rodina.
Roky plynou jak tiché řeky
proud, jen vzpomínky
zůstávají a nedají zapomenout. Dne 21. května
vzpomeneme 25. výročí
úmrtí paní Marie Lukešové z Rokytna. S láskou
vzpomínají syn a dcera s
rodinami.

Dne 10. května uplyne rok,
kdy nás opustil pan Ondřej
Kadlec. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku. S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Dne 13. května vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy
nás navždy opustila naše
manželka, maminka, babička paní Pavla Kučerová.

být i menší, cca 600 m2 nebo starší rodinný dům
k bydlení se zahradou v okolí NMnM. Nabídněte
prosím, tel. 725 732 890
Sháním stavební pozemek v blízkém okolí NMnM,
příp. i v NMnM. Jsem přímý zájemce, ne RK.
Tel.: 724 199 966
Prodám samostatnou ždímačku, nepoužívanou,
téměř novou, 500 Kč. Tel.: 702 369 193
Hledáme na výpomoc 2 pracovníky ( ideálně pár
– muže a ženu ) pro práci na chalupě, která má 20
lůžek a slouží ke krátkodobým pobytům. Vhodné
i jako práce na poloviční úvazek či DPP. Chalupa
se nachází v Novém Jimramově. Tel.: 603 514 695
Koupím garáž v lokalitě u nemocnice.
Tel.: 777 800 085
Rodina shání v NMnM rodinný dům k bydlení. K
nastěhování, případně k rekonstrukci. Děkujeme za
nabídku. Email: jawy.letadla@seznam.cz,
tel.: 724 672 379

Blahopřání

Dne 17. dubna oslavili 50 let společného života
manželé Věra a Emil Hadačovi z Nového Města
na Moravě. Do dalších společných let přejí hodně
lásky, zdraví a spokojenosti děti Věra, Petr a Tomáš s rodinami.

Poděkování
Předsednictvo a výbor místní organizace Svazu
tělesně postižených zakoupilo v březnu pro své
členy na zvýšení ochrany proti covidovému nebezpečí respirátory FFP2. Tyto respirátory opět
roznášeli novoměstští skauti. Vedení MO STP
tímto děkuje vedoucí skautského střediska Kristýně Koutenské za dobrou spolupráci a samozřejmě skautům, kteří obětavě respirátory roznášeli.
Za MO STP Vladimír Přívara

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímáme v Informačním centru na Vratislavově
náměstí. Kontakt na redakci Novoměstska:
zpravodaj@nmnm.cz
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KULTURA

Knihovna v květnu
I tento měsíc se můžeme těšit na literární setkání
v rámci projektu Spisovatelé do knihoven.
Radek Štěpánek
5. květen 2021 v 17:00
Básník, redaktor, rybář. Narodil se v Prachaticích. Vystudoval mediální studia a žurnalistiku
na Masarykově univerzitě v Brně, později magisterský obor Humanitní environmentalistika tamtéž. Vydal osm básnických knih, poslední vyšla v
roce 2020 a jmenuje se Velké obcování. Spolu s
Vojtěchem Kučerou pořádá od roku 2011 setkání
básníků v Netolicích a na zámku Kratochvíle,
nazvané Děkujeme za vaše básně. Pracuje v oddělení propagace brněnského nakladatelství Host.
Díla: Soudný Potok (2010), Přeletět moře nad
Bezdreví (2012), Krajky Pagu (2013), Rám pro
pavoučí síť (2016), Eroze (2018), Hic sunt homines (2018), Tání (2019), Velké obcování (2020)

Lidmila Kábrtová
20. květen 2021 v 17:00
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy v Praze a později také
obor marketingové komunikace na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně. Dlouhodobě se věnovala
žurnalistice, pak se zaměřila na oblast public
relations, v níž pracovala více než dvacet let. Je
autorkou několika rozhlasových her v projektu
Minutové hry ČRo 3 Vltava. Podílela se i na řadě
povídkových sbírek. Knižně debutovala experimentální prózou Koho vypijou lišky (2013). Za
knihu Místa ve tmě (2018) získala v roce 2019
Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu.
S rodinou žije nedaleko Nymburka.Díla: Koho
vypijou lišky (2013), Místa ve tmě (2018) -kb-

Online koncerty se osvědčily
S ředitelkou NKZ Veronikou
Teplou jsme se bavili o aktivitách
Novoměstských kulturních zařízení během uplynulé covidové
sezóny a o plánech, které mají do
budoucna.
Pandemie se snad pomalu blíží ke svému konci.
Jak zasáhla NKZ?
Zasáhla nás velmi, protože nám v podstatě vypadly příjmy ze vstupného a z pronájmů prostor.
Museli jsme proto skoro o pětinu snížit počet
zaměstnanců a zbytek pracuje na zkrácené úvazky. Rozhodně jsme se ale snažili udržet v chodu
to, co bylo možné. Knihovna tedy fungovala bez
omezení, knihy byly půjčovány bezkontaktně.
Snažíme se být aktivní v online prostoru, streamujeme koncerty, v muzeu vzniklo několik zajímavých programů. V informačním centru jsme
zřídili sběrné místo pro zásilky, abychom umožnili občanům vyzvedávat si balíky od zásilkových
služeb, když jsou všechny obchody zavřené.
Proč jste se rozhodli pro online koncerty?
Myslíme si, že kultura je v lidském životě nenahraditelná a utváří společnost. Proto jsme se rozhodli lidem ji zprostředkovat online. A zároveň s
nimi můžeme udržovat kontakt. Online koncertů
jsme uskutečnili již devět. A musím říct, že mají
úspěch. Celkem je vidělo 13 000 lidí. Spojili jsme
to i s K Clubem, který během koncertů provozuje
pojízdný bar a obsluhuje lidi přímo v místě jejich
12

bydliště. Velkou výhodou online prostředí je, že
se vystoupení dají zhlédnout i zpětně, čehož lidé
hojně využívají.
Jak se daří K Clubu?
Samozřejmě i na něm se podepsal covid. Rozhodli jsme se, že až se restaurace znovu otevřou,
budeme K Club provozovat pouze jako kavárnu,
která nabídne občerstvení návštěvníkům kulturních akcí. Nebudeme tedy vařit obědy ani
provozovat restauraci. Nechceme konkurovat
místním restauracím, které to i tak mají v dnešní
době velmi těžké. Od června budeme část kuchyně pronajímat, bude ji využívat pizzerie.
Jaké máte plány, nebo se do úvah o budoucnosti
zatím raději nepouštíte?
Plánovat zatím úplně nejde, situace je nejistá.

Máme už dlouhou dobu domluvenou řadu skvělých divadelních představení. V rámci Roku
divadel přijede Divaldo Minor, Vosto5, Buchty
a loutky a další. Jen zatím nevíme přesné termíny, protože ty prostě nezná nikdo. Plánujeme
ale také spolupráci s Horáckou galerií. Chtěli
bychom společně oživit tamní nádvoří a pořádat
zde pravidelné koncerty a promítání. Myslím, že
už dnes mohu slíbit, že 31. srpna zde vystoupí
Vlasta Redl.
A čekají nějaké změny kulturní dům?
Podařilo se nám získat dotaci na vybudování
stupňovitého hlediště, které nabídne kvalitnější
výhled na jeviště. Stávající židle budou nahrazeny
pohodlnými polstrovanými křesly, což výrazně
zvýší komfort diváků.
-kbNOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021
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Ztracené poklady Vítězslava Kopáčka
Ve sbírkách muzea se nachází několik malovaných
lubových krabiček. Podle vyprávění paní Aleny
Kopáčkové je v dobách před sto lety vyráběl ve své
dílně její tatínek Vítězslav a strýc Josef Kopáček,
Karel Němec je pak maloval.
Při společenských příležitostech v chatě na Harusově kopci jimi obdarovávali vážené novoměstské dámy (paní Medová, Svítilová, Bradyová…),
které si pak do nich ukládaly krajkové límečky a
další drobnosti. Některé se také prodávaly jako

suvenýr z Horácka v knihkupectví u Khunů (dnes
U Salvátora). Zbylé krabičky rozdával v době bídy
2. sv. války pan Kopáček známým jako dárky pro
jejich blízké. V dílně u Kopáčků se také vyráběly
různé hračky, které dnes známe jen z obrázků
v dobových uměleckých časopisech. Nemáte je
někde doma? Pátráme také po loutkách Karla
Němce. Za každou fotografii nebo informaci
děkujeme.
horacke.muzeum@nmnm.cz

Talentové zkoušky na ZUŠ
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku
5 – 18 let, že talentové zkoušky pro školní rok
2021/2022 do všech oborů se konají v úterý
20. května 2021 od 14:00 do 17:00 (náhradní
termín je 26. 6. 2021) v budově ZUŠ Bradyových
16. K talentovým zkouškám je nutné přihlásit se
elektronicky do rezervačního systému vyplněním
přihlášky na webových stránkách školy
www.zus.nmnm.cz.
Nabídka pro školní rok 2020/21
Přípravná umělecká výchova:
• pro děti od 5 let (propojení všech oborů)
Obor hudební:
• přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let

• studium hry na akordeon, bicí nástroje, dechové
nástroje dřevěné (zobcová flétna, příčná flétna,
klarinet, saxofon), dechové nástroje žesťové
(trubka, tenor, tuba…),
klavír, klávesy,
kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let
• možnost studia na violoncello, kontrabas a fagot
– pro děti od 7 let

Obor literárně dramatický:
• přípravná literárně dramatická výchova – pro
děti od 6 let
• základy dramatické a slovesné tvorby – pro děti
od 7 let

Obor taneční:
• přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
• základy moderního výrazového tance, klasického a lidového tance – pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
• přípravná výtvarná výchova – pro děti od 6 let
• základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě,
grafice, keramice, prostorové, objektové
a akční tvorbě – pro děti od 7 let

Pozvánka do
muzea

Napsali jste nám

Přijďte se podívat na výstavu historických forem na modrotisk, máslo, perník a cukroví do
oken Horáckého muzea (od 15. 4. do 16. 5.).

Dvě lípy a studánka s kapličkou
u domu, kde žil jsem se svou matičkou.
Stromy zde chránily svatého Jána.
V domě mé vlásky hladila máma.
Dnes už je maminka na pravdě Boží.
Dvě lípy s kapličkou u domu stojí.
Zůstala vzpomínka na naše mládí,
o kterém je krásné povídání.
Ulici Jánskou hlídá svatý Jan.
Je jaro, v studánce přibyla voda z malého
praménku.
Žíznivých poutníků dnes již tolik není
Svatý Ján přijímá kytičku s modlitbou
od toho, kdo uznal své pochybení.

V květnu se rozbíhá letní sezóna farmářských
trhů – 8. a 22. května v parku na náměstí.
V minulém čísle jsme u informace o přírůstcích Horáckého muzea neukázali zmiňovaný
samovar od novoměstské firmy Částek z období první republiky. Místo něj jsme otiskli
fotografii muzea bez věžičky. Redakce se
omlouvá.

Domov
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Zmizelé Nové Město
Od rybníků ke studánkám

Setkání Bohuslava Martinů (vlevo) a Miloslava Bureše, Itálie 1957
V minulém roce jsme v našich vzpomínkách
na zmizelé Nové Město zašli k vodě. Bylo to
v létě, a tak jsme si užívali sluníčka a plavání.
Vydrželo nám to až do prosince, kdy voda
zamrzla. Letní vodní radovánky tak skončily
a přišly radovánky zimní, bruslení a lyžování.
Možnosti, kam se v létě vypravit k vodě, jsme
ale ještě nevyčerpali. Oblíbenou štací také
bývaly rybníky Medlov a Sykovec. Nesmíme
rovněž zapomenout na Zuberský rybník, i
když nedosáhl takové obliby. Největší oblibě
se těšil rybník Medlov. V polovině třicátých
let minulého století tu na břehu rybníka postavil bývalý lyžařský reprezentant Leoš Stehlík
rekreační zařízení. Skládalo se z dřevěných
chat a ústřední budovy, kde byla restaurace
a hotel. Letovisko Medlov bylo oblíbené mezi
osobnostmi kulturního i veřejného života
z Prahy a Brna. Pobývali tu malíři František
Tichý a Jan Bauch, Jaroslav Ježek tu složil
píseň „Když jsem kytici vázala“. Přebýval tu
také dirigent Rafael Kubelík a básník Vítězslav
Nezval. Po roce 1948 se letovisko změnilo na
zotavovnu ROH. Na počátku šedesátých let
minulého století byl Medlov mezi částí novoměstské mládeže oblíbenou destinací. Nebylo
to jen kvůli koupání a slunění, za kterým se sem
jezdilo. Pánskou část mládeže lákaly taneční
večírky v rekreačním zařízení. Cesta domů se
pak někdy stávala dobrodružnou. Jednomu kamarádovi se při nočním návratu na kole podařilo přehlédnout stažené závory na železničním
přejezdu. Kolo pak zůstalo před závorami a on
pokračoval dál vzduchem. Vyvázl ale bez větší
úhony. V roce 1968 se tu ale zahájila stavba
továrny na rekreaci, a tím skončily časy starého
Medlova. Zůstaly nám už jen vzpomínky na
fotbálek u vody, na taneční večírky a na velko14

lepé silvestry zde slavené. Rybník Sykovec
býval Mekkou volejbalistů. V šedesátých letech minulého století se tu pořádaly volejbalové
turnaje a sjížděli se sem špičkoví hráči. Hrávali
tu často volejbalisté Zbrojovky Brno a pamětníci si určitě vzpomenou na volejbalovou legendu
Karla Lázničku, který tu s nimi hrával. Lyžaři si
také jistě pamatují, že se v okolních rekreačních

studánek na Tři Studně k Sykovci? Dílo vzniklo
zhudebněním básně Miloslava Bureše „Píseň
o studánce Rubínce“, který uvedl báseň slovy:
„Za letních podvečerů sedával kdysi na břehu
Sýkovce stařeček Jáchym – jeho druhé jméno
si už nikdo nepamatuje. Pro každý den měl
novou pohádku, nebo zbrusu nový příběh. Zapamatoval jsem si zkazku o májovém otvírání
studánek, kterou doprovázel zpěvem.“ Nikdo
ze Tří Studní ale o nějaké místní tradici otvírání
studánek neví a stejně tak si nikdo nevzpomíná
na stařečka Jáchyma. Je tedy evidentní, že tato
mystifikace je básnickou licencí. Nad touto
okolností se ve své vzpomínce na filmování
pozastavil kolega uličník Bojda Lukeš. Uvedl k tomu, že dnes je už známo, že se básník
Miloslav Bureš inspiroval folkloristickou statí
řídícího učitele Josefa Karla z Vlčkova (obec
u Litomyšle), kterou zveřejnil v roce 1926 ve
vlastivědném sborníku okresu litomyšlského
a poličského „Od Trstenické stezky“. Etnografové se sice dohadují, odkud Josef Karel
tyto informace vzal, ale hledat jejich zdroj je
pro naše pátrání zbytečné. Je totiž prokázané,
že zdrojem inspirace Miloslava Bureše byla
právě tato stať učitele Josefa Karla. Poličský

Zleva otec Vítězslavy Kaprálové Václav Kaprál, Vítězslava Kaprálová a Bohuslav Martinů, Tři Studně 1938
objektech také konávaly lyžařské závody, když
to sněhové podmínky v Novém Městě nedovolovaly. Rybník Sykovec ale také proslavil naše
končiny Vysočiny na poli kulturním, a to
v souvislosti s kantátou Bohuslava Martinů
„Otvírání studánek“. V dubnu roku 2019 jsme
se věnovali vzpomínkám na natáčení filmové
adaptace kantáty. Moji zvědavost ale vzbuzovaly okolnosti, proč a jak se dostalo otvírání

rodák, básník Miloslav Bureš (*6. 11. 1909
– †12. 11. 1968) rodnou Vysočinu miloval.
Po maturitě na poličském gymnáziu odešel
studovat do Prahy. I když se pak domů natrvalo
nevrátil, neustále se na Vysočinu vracel. Věnoval se jejímu hlubšímu poznávání a opěvoval
ji ve svých dílech. S poezií začínal už v Poličce
na gymnáziu. Při svých vlastivědných pobytech se mu asi někdy v roce 1954 v poličském
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021

1938 v rekreační vilce rodiny Kaprálovy na
Třech Studních. Proto se v intencích básnické
licence dopustil menší „kulišárny“ a přesunul
místo děje z Vlčkova u Litomyšle na Tři Studně
k Sykovci. V tom byl jasný záměr, skladatele
oslovil poličský rodák s prosbou o zhudebnění
básně, která se váže ke Třem Studním, na které
má skladatel jistě pěkné vzpomínky. Byla to
návnada, která zabrala! Báseň Bohuslava Martinů přímo nadchla. Vyvolala u něj vzpomínky

kantáty rostla a byla podporována i nekoncertními adaptacemi. Úspěšná byla zejména
filmová adaptace Otvírání studánek natočená
v roce 1957 režisérem Františkem Šulcem
pro Československou televizi. Film si dodnes
uchoval kouzlo a půvab, zejména díky záběrům autentického prostředí Vysočiny. O tom
jsme už ale psali. V rámci filmování se vlastně
také poprvé uskutečnila novodobá slavnost
otvírání studánek v přírodě, která inspirovala

Josef Kaprál, bratranec Vítězslavy Kaprálové, u
studánek Vitulka a Barborka
muzeu dostal do rukou sborník „Od Trstenické
stezky“, kde ho zaujal článek učitele Josefa
Karla o čištění studánek. Obřad jarního čištění
studánek, konaný v poslední májový den, v něm
popsal Josef Karel podrobně. K tomu navíc
ještě připsal i verše v obřadu užívané. A právě
tyto verše Miloslav Bureš převzal a staly základem jeho básně „Píseň o studánce Rubínce“,
původ veršů ale neuvedl. Místo tohoto lidového
zvyku přemístil na Tři Studně a my hledáme
motiv, který ho k tomu přivedl. Určitě to nebylo tak, že by Miloslav Bureš psal tuto báseň
někde na břehu Sykovce, jak se také někdy
uvádí. Báseň napsal nejspíš v Praze, kde bydlel
a pracoval na ministerstvu školství a osvěty.
Tady se pohyboval ve společnosti kulturně vyspělých lidí a s některými určitě i diskutoval
o své tvorbě. Miloslav Bureš se sám hudbou
nezabýval. Když ale představil své nejnovější
dílo „Píseň o studánce Rubínce“, odhalil některý z jeho hudebně vzdělaných přátel hudební
potenciál básně a přesvědčil ho, aby byla báseň
zhudebněna. Zda ho někdo přesvědčil, aby se
obrátil přímo na poličského rodáka Bohuslava
Martinů, nebo na to přišel sám, nevíme. Jedno
je ale jisté! Jako znalec Vysočiny a poličský
patriot znal život Bohuslava Martinů (*8. 12.

Otvírání studánek 1993, vlevo Jaromír Černý, ředitelka ZŠ Fryšava Zora Dvořáková, Alena Kaprálová,
spisovatel Jindřich Uher, autor knihy Ona a Martinů, dnešní uličnice Věra Rudolfová
na dětství, na rodnou Poličku i vzpomínku na
měsíc strávený u Sykovce s Vítězslavou Kaprálovou. Melodičnost a rytmika básně ale byly
nepochybně hlavním důvodem k jejímu zhudebnění. Další okolnosti už jen povzbuzovaly
inspiraci skladatele, a tak se Bohuslav Martinů dal hned do práce. Původní text básně

Vzpomínka na starý Medlov
1890 – †28. 8. 1959). Věděl o jeho románku
s jeho žačkou Vítězslavou Kaprálovou (*24.
1. 1915 – †16. 6. 1940), který vyvrcholil jejich
společným měsíčním pobytem v červenci roku
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zkrátil a název kantáty změnil na „Otvírání
studánek“. Podle přání Bohuslava Martinů se
světová premiéra Otvírání studánek konala
v jeho rodné Poličce 7. ledna 1956. Obliba

v pokračování. Další taková slavnost proběhla
za přítomnosti prezidenta Ludvíka Svobody 27. června 1970 u Stříbrné studánky při
slavnostním vyhlášení CHKO Žďárské vrchy.
Slavnosti otvírání studánek se konaly nepravidelně. Až v roce 1993 se slavnost otvírání studánek dočkala nového startu. Tradici
obnovili s podporou obce Tři Studně Josef
Kaprál, bratranec Vítězslavy Kaprálové, Alena Kaprálová a spisovatel Jindřich Uher. Od
tohoto roku se slavnost otvírání studánek
koná pravidelně u studánek Vitulka a Barborka každou poslední sobotu v květnu. V roce
1999 převzala pořádání slavnosti obec Tři
Studně. V roce 2020 se z důvodu pandemie
slavnost poprvé nekonala a jak to dopadne
letos, si nikdo netroufne dnes říct. Přes
rybníky jsme se dostali ke studánkám. Voda
je zdrojem života, bez ní by život možný nebyl.
Studánky jsou jejím zdrojem, proto jim bývala odedávna vzdávána úcta. Nikoliv ale jako
nezkrotnému přírodnímu živlu, nýbrž jako
něžnému zdroji života, který ve formě pramínků a studánek vychází na zemský povrch, jak
to vypráví Otvírání studánek. Příště si povíme
něco o novoměstských studánkách a projdeme se kolem nich Ochozou. Jaromír Černý
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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

K+T

ZEDNICKÉ PRÁCE
Obklady,
dlažby,
sádrokartony,
voda,
bytová jádra, atd.
Tel: 721 604 988
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2021
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KALENDÁŘ AKCÍ
do 15.5.

výstava

Výstava historických forem v oknech muzea

okna Horáckého muzea

28.4.17:00

beseda

Spisovatelé do knihoven – Viktorie Hanišová

Městská knihovna

28.4 19:00

stream

Sorry ! – cover band – živě z kulturáku

u vás doma

1.5. 19:00

stream

Hrabě Monte Crazy – živě z kulturáku

u vás doma

5.5. 17:00

beseda

Spisovatelé do knihoven – Radek Štěpánek

Městská knihovna

7.5. 19:00

stream

Martin Sedlák & Jenda Novák – Rock’n Roll párty – živě z kulturáku

u vás doma

8.5. 8:00trh
12:00

Farmářský a jarní trh

NMnM, Vratislavovo nám.

8.5. 19:00

Ochranná známka – cover band – živě z kulturáku

u vás doma

22.5. 8:00trh
12:00

Farmářský trh

NMnM, Vratislavovo nám.

28.5. 17:00kultura
23:00

Noc kostelů, muzeí a galerií

Horácké muzeum, Horácká
galerie, evangelický kostel,
katolický kostel

stream

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