
Změna územního plánu čeká na schválení
Zastupitelé projednali změny 
v územním plánu. Plánovaný 
dokument umožní mimo jiné vý-
stavbu nové smuteční síně.

Územní plán byl schválen po dlouhých debatách 
v roce 2018. Chystaná změna je už druhým do-
plněním. „Interval, ve kterém se pořizují změny 
územního plánu, není zákonem stanovený. Vždy 
záleží na vývoji v území, zda vyvstane potřeba 
změny územního plánu, a na rozhodnutí zastu-
pitelstva dané obce či města, zda schválí pořízení 
změny,“ říká Sylva Urbancová ze stavebního od-
boru. Jedna z nejvýznamnějších změn se určitě 
týká pozemku pod katolickým hřbitovem. „K této 
změně nebyla žádná připomínka ani od obyva-
tel, ani od dotčených úřadů. Až změnu schválí 
zastupitelstvo, bude možné na pozemku po-
stavit novou smuteční síň, která už je opravdu 
potřeba,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav 
Lempera. Město na novou smuteční síň chystá 
v současné chvíli architektonickou soutěž.

Druhá změna územního plánu se týká loka-
lity pod Pohledcem. Zde by měly v budoucnu 

vzniknout nové domy na bydlení. „Ve stávajícím 
územím plánu už plocha na výstavbu  připra-
vená je, my jsme se ji ale rozhodli ještě o něco 
rozšířit,“ dodává Lempera s tím, že by  zde mělo 
vzniknout zhruba deset rodinných domů a devět 
řadovek. Další úprava čeká lokalitu pod Brož-
kovým kopcem. Část území tu bude vyňata pro 
možnou výstavbu komunikace, která by napojila 
lokalitu na stávající silnici. „Šlo nám hlavně o to, 
aby zde ta možnost byla. To, jestli a v jaké podobě 
tu komunikace vznikne, zatím není rozhodnuto,“ 
říká Lempera.

Další hojně diskutovaná změna se týká 
plánovaného parkoviště pod čerpací stanicí Shell 
na výpadovce na Žďár. Záměr vlastníka pozemků 
vzbudil velké emoce a mnoho lidí se obávalo, že 
zde vznikne odstavné parkoviště pro kamiony. 
Tomu ale plánovaná změna územního plánu za-
brání. „Pokud bude tento bod schválen, tak zde 
parkoviště bude moci vzniknout, ale s jasným 
omezením tonáže. Kamiony zde nebudou moci 
zastavit, mohlo by zde parkovat přibližně deset 
osobních aut,“ dodává Lempera.

Navrhnout změnu územního plánu může 
každý občan obce, obec, orgán veřejné správy, 
fyzická nebo právnická osoba, která má 

vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo 
stavbě na území obce, či oprávněný in-
vestor. Zařazení změny musí nejdříve schválit 
zastupitelstvo města. Návrh pak putuje do 
schvalovacího procesu. Musí být s kladným vý-
sledkem projednán s dotčenými orgány (CHKO 
atd.), případné námitky a připomínky musí být 
vypořádány ve prospěch navrhované změny. Na 
konci procesu musí být v konečné podobě opět 
schválen zastupitelstvem. 

Obrazovou přílohu ke zmiňovaným novinkám 
v územním plánu najdete na straně 7. -kb-
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Téma Novoměstska: Turismus a sport

Informační centrum loni navštívil rekordní počet turistů
Turismus a sport jdou v Novém Městě ruku v ruce. 
Zejména díky velkým investicím do sportovní in-
frastruktury v minulých letech, je Nové Město spor-
tovním centrem regionu. Prvním místem, kam ale 
turisté zavítají, je informační centrum, které má 
na povel Lucie Příhodová.

Jaký je mezi turisty zájem o Novoměstsko?
Za minulou sezonu máme rekordní počet ná-
vštěvníků. Přišlo k nám 40 tisíc lidí. Je to způso-
beno zejména protipandemickými opatřeními. 
Lidé nemohli cestovat do zahraničí a prozkou-
mávali Česko. Zavítali proto ve větší míře i k nám, 
což nás samozřejmě moc těší. 

Jak vlastně funguje informační centrum?
Máme dva stálé pracovníky, ale vypomáhají nám 
lidé z Horáckého muzea a občas i brigádníci. 
Informační centrum má v podstatě nepřetrži-
tý provoz. Naším cílem je, aby turista, který do 
Nového Města na Moravě přijede, byl po návštěvě 
informačního centra zorientovaný, věděl, kde 
co najde, co se zde děje zajímavého a kam může 
vyrazit na výlet. 

Jak konkrétně toho chcete dosáhnout?
Kromě základních informací, které turistům dá 
na požádání obsluha, nabízíme řadu publikací 
o historii a zajímavostech města. Je možné u 

nás objednat i komentovanou prohlídku města, 
která bývá vyhlášena jednou za měsíc. Je ale po 
domluvě možné objednat si jiný termín. Stejně 
tak je možné absolvovat i komentovanou pro-
hlídku muzea, kde se také dozví leccos zají-
mavého. Kromě toho poskytujeme informace 
o ubytování a prodáváme vstupenky na kulturní 
akce. Cyklisté si u nás mohou nechat kolo, nabít 
si baterii a máme tu i základní sadu na drobné 
opravy. V informačním centru provozujeme i Zá-
silkovnu, místo na vyzvedávání zásilek se zbožím 
koupeným na internetu.

Jaké novinky čekají na turisty, kteří do infor-

Hana Janů /SNK/ 
Na propagaci města se podílí velké sportovní akce mezinárodního významu v biatlonu, v horských kolech, ale i v klasickém 
lyžování. Město však má zájem, aby se rozvíjel i rekreační sport. Důkazem toho je vybudování Sportovní haly za více jak 70 mil. 
Kč. V minulosti se vybudovaly singletrackové tratě, které letos projdou celkovou úpravou za více jak 2 mil. Kč. Pro sportovní 
vyžití dětí slouží v areálu Vysočina Areny pumptracková dráha. Záměrem je vybudovat další takovou dráhu zejména pro menší 
děti. Těm možná ve městě chybí i kluziště s umělým ledem. Pro pohyb na zdravém vzduchu slouží i nově vybudovaná cyklostez-
ka z Nové Vsi na ul. Petrovickou, která byla v loňském roce prodloužena až na ul. Nečasovu. Další etapa navazující na tuto 
cyklostezku by měla pokračovat z ul. Nečasovy přes hráz Kazmírova rybníka až na ul. Německého. Také je důležité, aby vznikla 
cyklostezka od SKI hotelu k Vlachovicím. Na letošní zimní sezonu byla zakoupena čtyřkolka na úpravu lyžařských tratí. Tento 
nákup lze hodnotit kladně, přestože sněhové podmínky nebyly optimální. Podařilo se totiž i za letošních sněhových podmínek 
připravit lyžařské tratě, na které byl kladný ohlas. Ve městě určitě chybí tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem, které 
by se mohlo realizovat pouze s finanční pomocí, např. z MŠMT.  

Jiří Maděra /Lepší NM/
Zamyslet se nad problematikou sportu a cestovního ruchu není vůbec jednoduché. Na jedné straně vidím velká pozitiva ve 
vybudování Městských lázní, Sportovní haly, renovaci a modernizaci malých sportovišť, podpoře rozvoje sportovního areálu 
Vysočina Areny i úpravě lokality Ochoza. Na druhé straně jsme nedokázali podstatně zlepšit rekreační lokalitu Koupaliště, 
nevybudovali jsme slibované fotbalové hřiště ani kluziště pro děti. Zde však jde o priority a množství investičních prostředků. 
Mnohem horší je podle mne covidová situace. Omezení spolkových i sportovních aktivit, nedostatek pohybových činností 
ve školní tělesné výchově, nedostatek cestování a nadměrná práce s počítači při online výuce, a to vše v omezené či zakázané 
podobě. Jak vše posunout správným směrem? Vezměme si příklad z jiných měst a pošleme na pomoc učitelkám prvního 
stupně proškolené trenéry pro lepší zvládnutí pohybových aktivit tělesné výchovy. Vytvořme vlastní grantový program pro 
zaplacení cvičitelů a trenérů mládeže. Vystavějme nový sportovní areál s moderními fotbalovými hřišti a prostorem pro další 
sporty v lokalitě u Medinu. Podpořme další rozvoj u Koupaliště, v areálu Vysočina Areny i jinde, ale vždy tento rozvoj musí být 
realizován ve prospěch občanů našeho města.

Dan Sokolíček /ODS/
Má nedávná návštěva Horáckého muzea mě přiměla upravit a zkrátit mnou původně zamýšlený text na zadané téma. Zmíněná 
návštěva se týkala (za mě velmi povedené) vernisáže fotografií Vojtěcha Zikmunda, kde se sešla početná skupina nadšenců a 
podporovatelů, a několik z nich marně hledalo uvnitř muzea toalety. Domnívám se, že je to věc pro toto místo nezbytná, jelikož 
muzeum představuje pro centrum města jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst. Nebylo by také od věci zaktualizovat 
již po mnoho let stejnou expozici novoměstského lyžování. Návrh i projekt na to již máme. A co pro sport? Je toho dost, co 
zlepšovat – pro nás místní i návštěvníky. Jednou z možností je přispět, byť i drobným finančním darem, k lepší údržbě tratí pro 
lyžovaní a cyklistiku, které mnozí z nás během celého roku využívají. PŘISPĚT MŮŽEME LIBOVOLNÝM PŘÍSPĚVKEM 
NA ÚČET VEŘEJNÉ SBÍRKY Č. 107-3157480237/0100.
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mačního centra zavítají?
Snažíme se obnovovat propagační materiály. 
V posledním roce vzniklo mnoho nových cyk-
lostezek, na ulici Masarykova je nový kruhový 
objezd a tak dále. Snažíme se proto aktualizovat 
především mapy. Do tiskárny teď čerstvě putova-
la nová cyklomapa Novoměstska, budeme také 
obnovovat brožuru Zajímavosti regionu. To je 
mapa celého Novoměstska, kde jsou vyznačeny 
zajímavé kulturní a historické památky. Pokrývá 
území od Svratky po Bystřici. K Roku lyžařů jsme 
také vydali novou výroční turistickou známku a 
volají nám lidé až z Brna, kdy bude k dostání. Je 
o ni velký zájem. 

Po loňské covidové stopce se opět rozběhl sys-
tém turistických dotací. O co budete žádat?
Potřebujeme prostředky na sezonní výpomoc. 
Každé léto u nás pracuje řada brigádníků, kteří 
nám během turistické špičky pomáhají zvládat 
leckdy poměrně velký nápor turistů. Obsluhují 
zákazníky a pomáhají spouštět naše oblíbené 
atrakce – Vírský mlýnek a Strašidelné podzemí. 
Občas pomáhají i při práci se sbírkami v muzeu. 
V létě také bývá v muzeu dvouměsíční výstava 
pro děti, takže i tam pro ně najdeme využití. 
Část peněz také využijeme na tisk letáků a pro-
pagačních materiálů. 

Co nejvíce návštěvníky Nového Města zajímá? 
Nové Město je v současné době pro lidi zajímavé 
především díky sportu. V letních měsících nej-
více pozornosti přitahují singletracky, v zimě 
běžky. Snažíme se ale návštěvníky posílat i na 
jiná místa než jen do Vysočina Areny. Například 
na Jimramovsko, Milovy nebo třeba jen na pro-
cházku ke Třem křížům.

Je jasné, že v zimě asi nejvíce táhnou běžecké 
tratě. Jak se podílíte na jejich správě? 
Provozujeme internetové stránky  www.lyzovani.
nmnm.cz, kde by se lidé, kteří zavítají do Nového 
Města na běžky, měli dozvědět vše podstatné. 
Každý den do devíti hodin ráno tak dáváme ak-
tuální informace o kvalitě sněhu a stavu tratí. Dají 
se tu najít také mapy, online lze sledovat pohyb 
rolby, která tratě upravuje. Zaměřujeme se ale 
také na vzdělávání lyžařů. Zavedli jsme rubriku 
Z bílé stopy, kde jednou týdně vychází článek 
na dané téma. Například o používané technice, 

která upravuje tratě, o počasí a jeho vlivu na kva-
litu tratí, zveřejňujeme rovněž lyžařské desatero. 
Tam se lidé dozví, že by neměli šlapat ve stopách 
nebo by měli nechat čerstvě vyrolbovanou stopu 
zmrznout, než se na ni vydají. Často se totiž stává, 
že lidé vyrazí takříkajíc rolbě v patách a stopu 
rozjezdí a poničí. Lidé nám samozřejmě mohou 
také posílat své podněty a nápady. Snažíme se 
na ně reagovat a s takto získanými informace-
mi pracovat. Pravidelně se také scházíme s Mi-
lošem Brabcem z Mikroregionu Novoměstsko, 
který má úpravu tratí na starosti, a debatujeme 
o konkrétních opatřeních, která je třeba udělat 
vzhledem k dané situaci. Já bych byla například 
moc ráda, kdyby se podařilo instalovat na frek-
ventovaná místa QR kódy, pomocí kterých by 
lidé mohli přes telefon přímo při lyžování přispět 
nějakou částkou na úpravu tratí. Brzy by také 
měla vzniknou nová naučná stezka Lyžníci na 
Novoměstsku, která bude dlouhá 8 km. Pracují 
na tom kolegové z Horáckého muzea a mohu 
slíbit, že to bude pěkné. 

Trochu předbíháme roční období, ale věnujete 
se také singletrackům?
Samozřejmě je v plánu obnova po zimě. V roce 
2021 proběhla obnova červeného singletracku. V 
roce 2022 bude probíhat další. Část peněz pokryjí 
krajské dotace. Celkové náklady se vyšplhají na 
2 680 000 Kč. Vznikají ale i nové cyklostezky. Ty 
zatím poslední vznikly směrem na Novou Ves a 
Petrovice, postupně se ale bude síť cyklostezek 
rozšiřovat. 

Důležitým prvkem v oblasti turistického ru-
chu je společnost Koruna Vysočiny. Jak spolu-
pracujete s ní?
Koruna Vysočiny je vlastně sdružení měst z ce-
lého regionu. Cílem je spojit síly a navzájem si 
pomáhat udržet turisty v  regionu co nejdéle. 
Kdybych to měla stručně vysvětlit, v Bystřici se 
lidé dozví užitečné informace o Novoměstsku i 
Žďársku a naopak. Spolupráce je myslím dobrá 
a ku prospěchu všech. Asi nejviditelnější jsou 
Turistické noviny, které vycházejí dvakrát ročně. 
Většina spolupráce ale probíhá pod povrchem. 
Na jaře ale budeme přes Korunu Vysočiny prezen-
tovat Novoměstsko na mezinárodních veletrzích 
cestovního ruchu Holliday World a For Bike.  
 -kb-

Podcasty ze stopy #3
Vít Fousek bude dalším hostem Petra Hla-
díka v Podcastu ze stopy. Prozradí, jak vy-
brat správné lyže i běžecké hole, v čem jsou 
výhody klasického mazání a šupin či skinů. 
Ovšem předně poradí, jak se o lyže starat, 
aby vydržely několik sezon. Dozvíte se také, 
v čem jsou specifické dámské běžky.
Vít Fousek vyrůstal v lyžařské rodině a stejně 
jako jeho otec i děda reprezentoval v běhu 
na lyžích. Dlouhá léta pak dělal servismana 
jednomu z nejlepších světových lyžařů Lukáši 
Bauerovi. Dnes pracuje ve vývojovém oddě-
lení společnosti KÄSTLE CZ, a.s.

Tento díl bude k poslechu od 1.března 2022. 
Čas vám zkrátí lednový díl s olympioničkou 
Dášou Hromádkovou nebo předsedou Mik-
roregionu Novoměstsko Milošem Brabcem.

Další akcí, na kterou se v rámci Roku lyžařů 
můžete těšit, je tradiční rej masek na Haru-
sáku. Termín akce bude záviset na sněhu a 
počasí. Doporučujeme sledovat web https://
sport.nmnm.cz/r/rok-lyzaru/, kde najdete 
pěkně pohromadě všechny akce, podcasty, 
tematické články, videa a další informace.
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Technické služby začaly pomáhat s údržbou lyžařských tratí
Rozhovor s jednatelem TS služby 
s.r.o. Ondřejem Šanderou

Jaká byla letošní zima z pohledu Technických 
služeb?
Letošní zima byla pro nás celkem klidná. Je prav-
da, že začala poměrně brzy. Začátkem prosince 
byla asi nejstabilnější sněhová pokrývka z celého 
roku, ale drželi jsme sněhovou pohotovost a vše 
bylo nachystané, takže ten první nápor jsme 
myslím zvládli dobře. Trochu nepříjemné pro 
nás bylo střídání teplot pod bodem mrazu a ná-
sledných oblev. Údržbě jsme se proto věnovali 
v podstatě každý den. V současné chvíli, pokud 
počasí dovolí, se už ale připravujeme na čištění 
komunikací. Čím dříve se do toho budeme moci 
pustit, tím lépe.

Silnice, které vedou do místních částí, patří 
Kraji Vysočina. Je mezi vámi a krajem dobrá 
spolupráce? 
Je pravda, že občas na silnicích vznikaly nebez-
pečné sněhové jazyky a chvíli trvalo, než byly 
průjezdné pro naši techniku jedoucí pomoci míst-
ním částem. Ty si své komunikace obhospodařují 
samy. Když je ale potřeba, jsme připraveni jim 
pomoci. A i letos jsme to několikrát udělali. 

Technické služby se letos poprvé zapojily také 
do údržby běžecký tratí. Jak?
Začátkem prosince jsme pořídili novou speci-
ální čtyřkolku. Je to takový obojživelník. Je totiž 

vybavena sněhovými pásy, a tak je s ní možné 
najíždět i lyžařské stopy. Díky menším rozmě-
rům se dostane i tam, kam klasická sněžná rolba 
nemůže. Provoz čtyřkolky také tolik neomezuje 
výška sněhové pokrývky, může vyjet i do relativně 
mělkého sněhu. Její výhoda spočívá také v tom, že 
po zimní sezoně ji můžeme osadit koly a používat 
ji pro další účely. 

Kolik toho za zimu čtyřkolka najezdila?
Dnes (10.2.) má naježděno skoro 800 km, což 
je slušné. Počítám, že za celou zimu najezdí-
me zhruba 1 000 km. Na údržbě tratí jsme se 
dřív nepodíleli, takže je to pro nás novinka. Se 
čtyřkolkou jezdí náš zaměstnanec. Domluvili 
jsme se na tom s vedením města, které se snaží 

celkově zlepšit péči o běžecké stopy. Je určitě 
dobře, že jsme se zapojili.

Rozšířili jste svůj vozový park ještě o nějakou 
další techniku?
Pořídili jsme vyvážečku dřeva. Ta pomáhá v měst-
ských lesích při likvidaci kůrovcové kalamity. 
Když jsme chtěli dostat vytěžené dřevo nebo větve 
z lesa pryč, museli jsme najímat externí firmu. 
Díky nové vyvážečce jsme schopni tuto práci 
pokrýt sami. Rozšiřujeme tak spektrum svých 
služeb, o což se snažíme dlouhodobě. V loňském 
roce jsme samostatně realizovali řadu větších 
stavebních projektů. Úpravy silnic, chodníků, 
parkovacích stání a tak podobně. 
 -kb-

Technické služby vypisují výběrové řízení na pozici Vedoucí stavební činnosti a údržby. 
Výběrové řízení se uskuteční během jarních měsíců. Více informací poskytne jednatel společnosti TS služby s.r.o. Ondřej Šandera.

 Kontakt: ondrej.sandera@ts.nmnm.cz, tel. 778 498 334

Tři králové vykoledovali 
miliony 
Tříkrálová sbírka roku 2022 opět překvapila. Sou-
čet všech 534 kasiček, které s třemi králi putovaly 
v prvních dvou týdnech po celém okrese Žďár nad 
Sázavou, činí pro letošní rok 4 189 233 Kč. To je 
o 407 122 Kč více než v roce 2020, kdy se Tříkrá-
lová sbírka uskutečnila ještě v tradiční formě, bez 
nastavených hygienických opatření.

Obavy, že epidemie covid-19 poníží výtěžek, se 
nepotvrdily. Naopak. Solidarita veřejnosti těm, 
kteří potřebují pomoci, je stále aktuální.

 -kb-

Finanční úřad informuje 
Stejně jako předchozí roky se i letos rychle blíží 
zákonná lhůta pro podání daňového přiznání 
k dani z příjmů za zdaňovací období 2021. Podání 
daňového přiznání je možné učinit:
- elektronicky, blíže viz. https://www.fi-
nancnisprava.cz/
- na FÚ ve Žďáru nad Sázavou v úředních hodi-
nách a v rámci aktivního přístupu daňové správy 
k veřejnosti bude zabezpečen výběr daňových 
přiznání k dani z příjmů i v Novém Městě na 
Moravě takto:

prostory městského úřadu, 4.NP 
16.03.2022  12:00 – 16:00 hodin

prostory městského úřadu 4. NP  
30.03.2022 10:00 – 16:00 hodin, 
Pracovníci FÚ zde ale nebudou vybírat daňové 
povinnosti v hotovosti.

Případné další informace k  výběru daňových 
přiznání mohou poplatníci získat na telefonním 
čísle tel.: 566 652 311.

Dle informací Finančního úřadu pro Kraj Vy-
sočina.
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Kruhový objezd, vážně i nevážně
Všechno začalo na sklonku loňského léta a začát-
ku podzimu. Najednou se na konci Masarykovy 
ulice zjevila stavební technika různých tvarů a 
velikostí a na budově bývalého kina informace, že 
se začal budovat kruhový objezd. Vzal jsem to na 
vědomí a záhy pochopil 
složitost prací. Objevily 
se inženýrské sítě, ne-
byly ponechány stranou 
chodníky i blízký kope-
ček, v dětství známý jako 
„Částeček“.
Mou nedobrou vlastnos-
tí je zvědavost, a proto 
se stavba stala cí-
lem mého šmejdění, 
ale také přirozeným 
místem setkávání s růz-
nými známými a sou-
sedy. Výsledkem bylo 
mnoho zajímavých ná-
zorů, často kritických. 
Mluvilo se například o 
nutnosti utratit peníze 
za každou cenu, špatném projektu, o chudácích 
šoférech tahačů a jiných oblud, kteří prostě 
neprojedou, nesmyslně navrženém parkování 
a vůbec, že to bude samá bouračka a doprava 
bude ještě horší. Pak začala úprava Částečku a 
diskuze se rozdělila na dva protichůdné tábory. 
První litoval keře a druhý chtěl vykácet všech-

no. Přiznám se, že jsem převážně zbaběle mlčel. 
Nejsem totiž technik, stavbám nerozumím, jsem 
řidič na baterky a v celém regionu znám jako 
manuální nemehlo. 
Po dokončení „kruháče“ se ale nekonaly sli-

bované bouračky, nebyli rozčílení „kamioňáci“ 
a vůbec žádné malé peklo na zemi. Naopak, 
začalo se z baráku vyjíždět snadněji a všechna 
uchrchlaná, pištící, kvílející a klepající se monstra 
začala jezdit klidněji a pomaleji. Tak mě napadlo, 
že by nebylo od věci trochu se podívat do minu-
losti a podělit se o dvě vzpomínky.

Jako kluk jsem často naklusal do tátovy dílny 
a chrlil ze sebe nejrůznější zprávy a informace. 
Otec obvykle vytáhl viržinko z pusy a pronesl 
nosnou větu: „Milý synu, to je jenom takové 
bubnování v pralese.“ Vyjádřil tím názor, že je 

to jenom taková bublina, 
neškodné nebo účelové 
povídání, prostě takový 
hezký žvást. 
Druhá vzpomínka je spo-
jená s mojí manželkou. 
Měla totiž sběratelskou 
povahu a skladovala nej-
různější věci.
Pod vlivem vzpomínek 
jsem se vydrápal na 
půdu, objevil krabici od 
banánů plnou úředních 
dokumentů a po deseti-
letí pietně ukládaných vo-
lebních programů. Bylo 
to zajímavé čtení. V letité 
haldě se totiž pravidelně 
uvádělo „řešení dopravní 

situace na Masarykově ulici“ nebo podobně zně-
jící text, a to i v dokumentech, kdy se ulice ještě 
jmenovala jinak. A tak si myslím, že ať si kdokoliv 
o „kruháči“ myslí cokoliv, je snad dobré, že teď 
máme na radnici partu, pro kterou není volební 
program jenom takové bubnování v pralese. 
 Miloslav Liedermann

Hurá do školy: Novoměstské základky zvou prvňáčky na zápis
1. základní škola
Srdečně zveme budoucí prvňáčky i jejich rodiče 
k nám na návštěvu. Přijďte za námi ve čtvrtek 
10. března v 15:30 na přístavbu školy (vedle 
Sportovní haly). Na co se můžete těšit? 
Pro rodiče bude připravena ukázka práce s dět-
mi současných prvních tříd. Budou mít možnost 
seznámit se s učitelkami budoucích prvních tříd, 
které jim zodpoví otázky ohledně vstupu dětí do 
školy. Mohou také využít konzultaci se školní 
psycholožkou.
Děti si vyzkouší, jaké to je být v opravdové škole 
a sednout si do školních lavic. Čekají na ně první 
společné úkoly, zážitky, noví kamarádi i jejich 
budoucí paní učitelky.
Dne 24. března od 15: 00 do 17:00 proběhne 
na přístavbě školy Zápis nanečisto – tentokrát 
s motýlky. Děti si hravou a zábavnou formou 
mohou vyzkoušet, jak jsou připraveny plnit zá-

pisové úkoly v prostředí školy. Další informace 
naleznete na webových stránkách školy: https://
zs1.nmnm.cz/. 
Těšíme se na společná setkání. 
1. ZŠ Vratislavovo náměstí 124, Nové Město 
na Moravě
           
2. základní škola
Přijď s mámou a tátou k nám do ZŠ Leandra 
Čecha.  Ve čtvrtek 17. března nebo 24. břez-
na v době od 15:00 do 17:00 Proč? Poznáš 
budoucí spolužáky a paní učitelky. Společně 
si pohrajete ve třídě. 

Pro rodiče možnost konzultace se speciální pe-
dagožkou na téma školní zralosti a přechodu 
z MŠ do 1. třídy.
Těšíme se na tebe.
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Žádost o spolupráci při aktualizaci Akčního plánu rozvoje 
sociálních služeb pro rok 2023
Vážení spoluobčané, Nové Město na Moravě připravuje opět aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2023. Stejně jako minulý 
rok, tak i letos je pro nás velmi důležité znát Vaše přání a očekávání. Bez Vaší spolupráce můžeme jen stěží Akční plán vhodně nastavit, proto jsou pro 
nás Vaše odpovědi opravdu důležité. Prosíme Vás znovu o pár minut, které budete anketnímu lístku věnovat. Za všechny Vaše odpovědi děkujeme.   
Připomínáme, k čemu slouží Akční plán rozvoje sociálních služeb. Je to soubor plánovaných činností, který doplňuje Komunitní plán sociálních 
služeb města Nového Města na Moravě. Úzce souvisí s dotační politikou města, a proto je důležité každoročně reagovat na potřeby občanů.
Vaše odpovědi a náměty budou zapracovány do plánu na rok 2023.

Co s vyplněným anketním lístkem? Těch možností je hned několik:
• Odevzdejte na podatelně MěÚ.
• Telefonicky nebo osobně kontaktujte paní Mgr. Věru Novotnou z odboru ŠKSV, tel. 566 598 425, 601 339 787.
• Telefonicky nebo osobně kontaktujte paní Ing. Mgr. Hanu Janů, ředitelku Novoměstských sociálních služeb, DPS Žďárská 68, tel. 603 486 167.
• Vyplňte anketu online na https://noviny.nmnm.cz/
Odpovědi nám dejte vědět do 14. 4. 2022.

1. Využíváte nějakou sociální službu? Pokud ano, uveďte jakou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. Jakou pomoc byste v našem městě uvítali? Co Vám chybí? Nebo jste byli odmítnuti z důvodu nedostatečné kapacity?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3. Máte připomínku, podnět ke službě, kterou využíváte Vy nebo někdo z Vašich blízkých?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stávající platný Komunitní plán sociálních služeb a Akční plán rozvoje sociálních služeb naleznete na adrese: https://radnice.nmnm.cz/socialni-sluz-
by/aktualizace-komunitniho-planu-socialnich-sluzeb-schvalena/ nebo je k nahlédnutí na MěÚ odbor ŠKSV.

Programy primární prevence na gynome
Doba pandemie velmi zřetelně poukázala na 
důležitost péče o duševní zdraví. Na novoměst-
ském gymnáziu jsou preventivní programy 
v této oblasti dlouholetou a důležitou součástí 
výchovy a vzdělávání jak na nižším, tak na vyšším 
stupni gymnázia. Koncepce aktivit je zaměře-
na na budování dobrých týmových vztahů i na 
předcházení nežádoucím jevům, jako jsou např. 
šikana či zneužívání návykových látek. Studenti 
se rovněž seznamují s problematikou aktuálních 
společenských trendů, jako jsou např. sociální 
sítě. Studenty vedeme k  toleranci, respektu 
k druhým i ke schopnosti sebereflexe, komunika-
ce a sebeprezentace. Programy jsou připraveny ve 
spolupráci s centry primární prevence, v každém 
ročníku je řešeno jiné téma odpovídající dané vě-
kové skupině – např. Kyberbezpečí, Někoho chci 

následovat a někoho poslouchat, Mám co říct!, 
Nejsem divnej, když jsem jinej apod. Pro studenty 
1. ročníku jsou důležité harmonizační dny na 
začátku školního roku, které jim umožní lépe se 
poznat formou společných zážitků. V době pan-
demie jsme preventivní programy realizovali on-
line, třídní učitelé mohli pro své třídy využít např. 
program Nevypusť duši!, zaměřený právě na péči 
o duševní zdraví. Zkušenosti nejen doby covidové 
poukazují také na význam fyzického zdraví pro 
duševní kondici. V tomto směru podporujeme 
zdraví studentů např. organizací lyžařských 
kurzů, ať v podmínkách Vysočiny pro sekundu, 
nebo pro první ročník ve vysokohorských desti-
nacích. I zde jsou na programu kromě lyžování 
aktivity, které preventivně přispějí k podpoře 
fyzické i duševní kondice.  gynome

Březnové akce projektu 
MAP II
V neděli 13. 3. 2022 od 14:00 zveme do kulturní-
ho domu všechny členy rodiny na další mezigene-
rační kvíz. Soutěžíte rádi? Přijďte si prověřit své 
znalosti o včelách a medu, což bude hlavní náplní 
otázek již 6. pokračování mezigeneračního kvízu. 
Přihlaste se na fb MAP II v ORP Nové Město na 
Moravě nebo na e-mail smardova.l@nmnm.cz. 
Držíme vám pěsti.
21. 3. 2022 od 15:00 znovu přivítáme v Gobelí-
novém salonku v KD Mgr. Jiřího Haldu, tentokrát 
s přednáškou „Každé dítě má na něco talent“, 
jejímž cílem je inspirovat rodiče, aby rozpoznali 
přirozené osobnostní talenty u dětí, rozvíjeli je 
a dokázali je propojovat. Přihlásit se můžete na 
facebooku nebo na www.nmnm.cz. 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0009720  -kb-
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OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 Rozšířit vymezení zastavitelné plochy Z77a - Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
v rozsahu navrženém v Územní studii lokality RD Pohledec (zpracovatel Atelier 
proREGIO – datum schválení možnosti využití studie 20. 4. 2020). 
 
 
 
 
 

 
 V návaznosti na zastavitelné plochy Z78, Z79 - Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

v katastrálním území Pohledec vymezit zastavitelnou plochu pro bydlení - Plochy smíšené 
obytné – venkovské (SV) - v rozsahu cca 2- 4 rodinných domů. 

Lokalita pod Pohledcem, 
kde by měly v budoucnu 
vzniknout nové domy na 
bydlení.... 

OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 
 Prověřit možnost dopravního napojení lokality „Brožkův kopec“ v k.ú. Nové Město na 

Moravě na plánovanou místní komunikaci – zastavitelná plocha Z3 – ulicemi Polní 
a Zahradní.   

 
 Část územní rezervy R9 – Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) v rozsahu pozemků 

parc.č. 281/1, 281/3 a část pozemku parc.č. 278/2 v k.ú. Nové Město na Moravě převést na 
zastavitelnou plochu Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH). Do zastavitelné plochy 
Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) zařadit rovněž pozemky popř. jejich části 
parc.č. 278/3, 279/1, 279/2, 277, 886/2, 885/1, 885/2, 886/3. Záměrem je výstavba nové 
smuteční síně a jejího zázemí.  

... Další úprava čeká 
lokalitu pod Brožkovým 
kopcem. Část území tu 
bude vyňata pro možnou 
výstavbu komunikace, 
která by napojila lokalitu 
na stávající silnici...

OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 
 Prověřit možnost dopravního napojení lokality „Brožkův kopec“ v k.ú. Nové Město na 

Moravě na plánovanou místní komunikaci – zastavitelná plocha Z3 – ulicemi Polní 
a Zahradní.   

 
 Část územní rezervy R9 – Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) v rozsahu pozemků 

parc.č. 281/1, 281/3 a část pozemku parc.č. 278/2 v k.ú. Nové Město na Moravě převést na 
zastavitelnou plochu Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH). Do zastavitelné plochy 
Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) zařadit rovněž pozemky popř. jejich části 
parc.č. 278/3, 279/1, 279/2, 277, 886/2, 885/1, 885/2, 886/3. Záměrem je výstavba nové 
smuteční síně a jejího zázemí.  

---Jedna 
z nejvýznamnějších 
změn se určitě 
týká pozemku pod 
katolickým hřbitovem. 
Zde bude smuteční síň...

OBSAH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 Část pozemků parc. č. 3006/4, 3013/4 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do Plochy 
bydlení – v bytových domech (BH). 

 

 
 Část pozemku parc. č. 3800/31 v k. ú. Nové Město na Moravě zařadit do Plochy dopravní 

infrastruktury – silniční (DS), umožňující realizaci parkovacích stání v návaznosti 
na provoz benzínové čerpací stanice. 

 

 

... změna se týká 
i plánovaného 
parkoviště pod 
čerpací stanicí Shell 
na výpadovce na 
Žďár. Kamiony zde 
ale nezaparkují. 

Změny v územním plánu: obrazová příloha
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Závod o Zlatou lyži 
rozhodl vítr
V termínu 28. – 30. ledna se ve Vysočina Areně 
uskutečnil vrchol letošní sezony v běhu na lyžích. 
Areál totiž hostil MČR dospělých a dorostu. 
Po pátečních sprintech klasickým způsobem, v 
jejichž hlavních kategoriích dominovala Adéla 
Nováková a polský závodník Michal Skowron, 
následovaly sobotní závody volným stylem s in-
tervalovým startem. Mezi dospělými vybojovali 
vítězství Jonáš Bešťák s Pavlínou Votočkovou, 
pro tuto kategorii ale byly závody Českým po-
hárem. Zatímco muži běželi závod na 15 km, 
ženy bojovaly na 10km trati. Nedělní finále 
šampionátu pak měl obstarat závod klasicky s 
hromadným startem, kdy mělo jít také o souboj o 
prestižní Zlatou lyži. Do programu však zasáhla 
nepřízeň počasí. Z důvodu silného větru se tak 
konaly pouze dorostenecké závody. V pauze před 
závody dospělých totiž vítr zesílil natolik, že na 
trať spadl strom. Protože pořadatelé nechtěli ris-
kovat zdraví závodníků ani pořadatelů, kteří se 
snažili strom odklidit, rozhodli se další program 
zrušit.  -mah-

Vzpomínka na Jiřího 
Kadlece
Život, i ten sportovní, přináší nejen veselé zprávy. 
V pátek 21. ledna nečekaně zemřel ve věku 77 let 
novoměstský patriot, lyžař a nadšený pořadatel 
lyžařských závodů Ing. Jiří Kadlec, který patřil k 
nejvýznamnějším postavám běžeckého lyžování. 
Jako každý Novoměšťák, zvláště když pocházel 
ze známé lyžařské rodiny, byl vyznavačem bílé 
stopy. Jako dorostenec patřil mezi nejlepší běž-
ce na lyžích v republice. Po absolvování vysoké 
školy se pak stal členem rodiny novoměstských 
rozhodčích a pořadatelů. Jako mladík se stal 
prvním ředitelem mezinárodního turné Zla-
tá lyže – Bezroukův memoriál. A potom se již 
žádná lyžařská akce nemohla obejít bez jeho 
zkušeností a nadšení. Nedá se spočítat, kolik 
generací závodníků odstartoval do lyžařské stopy. 
Nedá se spočítat, kolik hodin, dnů a roků strávil 
v novoměstském areálu u Hotelu Ski. Pohřeb 
novoměstské legendy se uskutečnil v pátek 28. 
ledna v chrámu Českobratrské církve evangelické 
v Novém Městě na Moravě. Čest jeho památce! 
 Sportovní klub NMNM, -mah-

Vrchovina rozehrála přípravné zápasy 
Téměř půltucet přípravných zápasů stačili před 
začátkem jarní sezony Moravskoslezské fotbalové 
ligy odehrát novoměstští fotbalisté. 
 V době uzávěrky byly známy výsledky čtyř utkání. 
Na úvod Vrchovina prohrála nejtěsnějším rozdí-
lem s rezervou druholigové Jihlavy. Ve druhém 
utkání sice již naši fotbalisté vstřelili branku, 
ale ani ta nestačila na výhru. S týmem Blanska 
prohráli 1:2. „Soupeř byl kombinačně lepší, ale 
my jsme se představili s mnohem lepší organiza-
cí hry než minule. Obě inkasované branky ale 
byly poměrně laciné,“ zhodnotil utkání hlavní 
trenér Vrchoviny Pavel Procházka. Ve třetím 
utkání si novoměstští fotbalisté konečně spravi-
li chuť, když rozstříleli tým z Havlíčkova Brodu. 
Výsledek 7:1 mluví za vše. Přesto nebyl lodivod 
s výkonem zcela spokojen.  „Nedělal bych z toho 
žádnou vědu, především v naší rozehrávce to 
pořád hodně skřípalo. Sice jsme vstřelili sedm 
branek, ale řadu dalších příležitostí jsme ještě 
zahodili,“ přemítal Procházka. Že je totiž na 
čem zapracovat, se hráči přesvědčili v dalším 
přípravném zápase, kdy dostali lekci z efektivity 
od velkomeziříčského manšaftu, který Vrchovině 
nasázel šest gólů. „Meziříčí nás přehrálo v kom-

binaci, navíc jsme dělali ohromné množství chyb 
v rozehrávce. K vidění byla z naší strany spousta 
nepřesností, lehké ztráty míčů, z čehož vyplývaly 
protiútoky soupeře, který nás prostě vyškolil,“ 
nebral si servítky Procházka. Do konce února 
ještě Vrchovina odehrála dva přípravné zápasy, 
a to proti rezervě prvoligových Pardubic a týmu 
z Ústí nad Orlicí.  -mah-

MČR v biatlonu dorostu a juniorů 
V areálu Šedivského lomu v Letohradu se v ter-
mínu 4. – 6. února konalo MČR v biatlonu ka-
tegorií dorost a junioři. I přes nepřízeň a velké 
výkyvy počasí si reprezentanti SK Nové Město 
na Moravě vedli v těžké konkurenci na výbornou. 
Výsledkem je celkem 12 medailí. V sobotních 
sprintech přitom na střelnici panovaly větrné 

poryvy, nedělní stíhací závody pak celé proprše-
ly. O to víc nás mohou těšit double mistrovské 
tituly, které ve svých kategoriích vybojovali 
Marek Ambrož a Jáchym Kaplan. Zlatou radost 
dále prožili Zuzana Doležalová a Josef Kabrda. 
  -mah- 
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Světový biatlon ve 
Vysočina Areně 
V termínu 3. – 5. února hostila Vysočina Arena 
závody IBU Cupu v biatlonu. Na jejich start se po-
stavilo 116 mužů a 96 žen z 33 zemí. Na progra-
mu byly čtvrteční a sobotní závody ve sprintu, 
ve kterých se představila také domácí závodnice 
Eliška Teplá. První porci závodů ovládli Caroli-
ne Colombová z Francie a norský reprezentant 
Sverre Dahle Aspenes. Oba vítězové mají z této 
sezony zkušenosti se závody Světového poháru. 
Nejlepšími českými biatlonisty se stali devátý To-
máš Mikyska a dvaadvacátá Eliška Teplá. Sobotní 
představení se nejlépe vydařilo Irině Kručinki-
nové z Běloruska, která nenašla přemožitelku 
ve sprintu žen na 7,5 km, a norskému biatlonis-
tovi Aleksandru Fjeldu Andersenovi, jenž vyhrál 
10km závod mužů. Českým biatlonistkám a bi-
atlonistům se v sobotu příliš nedařilo. Čestnou 
výjimkou bylo 13. místo Tomáše Mikysky   -mah-

Úspěšné 
představení atletů 
V polovině ledna přivítala Ostrava závody Přebo-
ru SG, kterých se zúčastnili novoměstští atleti, a 
rozhodně neudělali ostudu. Blýsknul se zejména 
rychlík Matouš Budig, který zvítězil v běhu na 
60  m (7,06) a ve sprintu na dvojnásobné trati 
obsadil stříbrnou příčku (22,25). Druhé místo 
si v běhu na 3 000 m připsal také Daniel Dočkal 
(9:08). Ve stejném závodě si osobní rekord za-
běhla Karolína Šípková (11:12). Rekordní zápisy 
si odvezla také Kateřina Bušková v běhu na 800 
m (2:27,17) a na stejné distanci i Vít Kamarád 
(2:09).
  -hub-, -mah-

Novoměstská stopa na MS v biatlonu 
Biatlonová kariéra Lenky Bártové strmě stoupá 
vzhůru. Studentka posledního ročníku Gymnázia 
Nové Město jako jediná zástupkyně novoměst-
ských biatlonistů zvládla náročná nominační 
kritéria, díky čemuž odcestovala na závody MS 
juniorů, které se konají v USA. První start za 
oceánem čekal novoměstskou kometu 23. úno-
ra, kdy byly na programu vytrvalostní závody. 
Šampionát končí 2. března štafetami. Nominace 
o fous nevyšla Danielu Maluškovi a Kamile Orál-
kové, kteří skončili jako první náhradníci pod 
čarou. Mohou se však radovat z nominace na 
EYOF (mládežnická evropská olympiáda), která 
se v březnovém termínu uskuteční ve finském 
středisku Vuokatti.  -mah-

Staronové posily 
Před jarním hvizdem vyztužuje Vrchovina svoji 
soupisku. V kabině se hlásí tři staronové tváře. 
Jde o nadějného obránce Jakuba Novotného, kte-
rý je sice odchovancem našeho klubu, ale svá 
žákovská a dorostenecká léta trávil v FC Vyso-
čina Jihlava. Novoměstský dres opět navlékne 
Michal Skalník, který se rozhodl po pauze nazout 
kopačky. Vítanou posilou je také záložník Luboš 
Zbytovský, jenž přichází vypomoci z Bystřice. 
Za Vrchovinu již přitom kopal v letech 2017 – 
2020. Jedinou ztrátou před důležitými jarními 
zápasy je pak odchod záložníka Filipa Holmana 
do Znojma.  -mah-

Párkové závody
Po dvouleté odmlce se v neděli 6. února běžely ve 
Vysočina Areně dětské párkové závody. Uspořá-
dány byly ve spolupráci s naším městem a konaly 
se v rámci tematicky laděného Roku lyžařů. Na 
jejich start se postavilo téměř 200 mladých ly-
žařů, na které čekaly perfektně upravené tratě a 
azurové nebe. Účastníci nejmladší kategorie zá-
vodili na trati 50, 100 m a na trestném kole. Starší 
děti se již praly s tratěmi od 300 do 1 500 metrů. 
Všem závodníkům byl v cíli odměnou tradiční 
párek v rohlíku a další pochutiny na doplnění 
energie. Závodní program celého dne ukončily 
rodinné štafetové závody, jejichž premiéry se zú-
častnilo 14 čtyřčlenných štafet.
  -mah-

O krok výš a dál 
Po úspěšné premiéře rozjíždí novoměstský horo-
lezecký oddíl Trip Team nový projekt. Tentokrát 
nese název „S Trip Teamem o krok výš a dál“. 
Zaměřen je opět na lezení, přičemž si klade za cíl 
také rozvoj spolupráce s dalšími novoměstskými 
spolky a organizacemi pracujícími s dětmi a mlá-
deží. Spojil se již s novoměstskými skauty, které 
zasvětil do základů lezení. V rámci projektu, který 
podpořilo jak naše město, tak Kraj Vysočina, se 
uskuteční také vzdělávací akce. Na konci února se  
ve spolupráci Českým červeným křížem již konal 
kurz první pomoci pro děti. Více informací včetně 
plánovaných akcí oddílu se veřejnost dozví na 
webu https://tripteam.cz/ či jeho facebookovém 
profilu.  -mah-

Gymnázium fandilo 
Martině
Fandění studentů novoměstkého gymnázia 
jeho absolventce a patronce sportovních tříd 
Martině Sáblíkové se vyplatilo. Při přímém 
přenosu jejího závodu na 5 000 m v programu 
ZOH v Pekingu se sešla celá škola, která rych-
lobruslařku hnala dopředu. Nechyběl ani obří 
transparent, který v hodině výtvarné výchovy 
vytvořili studenti třídy 1.B. V silné konkurenci 
dokončila Sáblíková závod v čase 6:50,09, což jí 
stačilo na 3. místo, tím pádem získala vytouženou 
medaili. Z vítězství se po olympijském rekor-
du radovala Nizozemka Irene Schoutenová, jež 
opanovala také závod na 3 000 m. Druhé místo 
v ostře sledovaném závodě obsadila Kanaďanka 
Isabelle Weidemannová. Ziskem 7. medaile se 
Sáblíková v historii českého sportu stala nejú-
spěšnější účastnicí her pod olympijskými kruhy.  
 -mah-
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Z matriky

narozené děti
 7. 1. Nela Košíková
 11. 1. Matěj Grepl
 25. 1. Dominik Tatíček
 27. 1. Petr Jež
 27. 1. Barnabáš Wolker
jubilanti
 1. 3. Miloš Sáblík 92 let 
 2. 3. Marie Melicharová 80 let 
 3. 3. Anička Macháčková 75 let 
 3. 3. Olga Slámová 85 let 
 4. 3. Božena Straková 75 let 
 7. 3. Marie Králová 75 let 
 11. 3. Zdeňka Jindrová 92 let 
 12. 3. František Kučera 88 let 
 14. 3. Věra Brabcová 85 let 
 14. 3. Marie Černá 85 let 
 14. 3. RNDr. Lubomír Urban 85 let 
 21. 3. Hana Procházková 75 let 
 22. 3. Miroslav Rolinek 93 let 
 23. 3. Zdeněk Hlaváček 75 let 
 23. 3. Libuše Janů 75 let 
 25. 3. Ludmila Bartoňová 86 let 
 27. 3. Marie Jaitnerová 88 let 
 28. 3. Jaroslav Konvalinka 75 let 
 29. 3. Marie Ptáčková 88 let 
 31. 3. Helena Zrůstková 90 let
úmrtí
 13. 1. Karel Kolman (NMnM, 1943)
 21. 1. Jiří Kadlec (NMnM, 1944)
 24. 1. Vladimír Elis (Maršovice, 1962)
 26. 1. Rudolf Vavřínek (Slavkovice, 1934)
 1. 2. Josef Svoboda (Nová Ves, 1942)
 2. 2. Josef Štorek (NMnM, 1945)
 2. 2. Jiřina Stehlíková (Maršovice, 1928)
 3.2. Adolf Drdla (Líšná, 1937)
 3. 2. Alena Kulíková (NMnM,1942)
 6. 2. Zdeňka Rychtářová (NMnM, 1952)
 8. 2. Josef Macek (NMnM, 1936)
 9. 2. Květuše Hulková (Mitrov, 1943)
 13. 2. Josef Hala (Křídla, 1941)

Stomatologická pohotovost

Vzpomínky

5.3.2022 MDDr. Zuzana Stárková
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sáz., 731 533 340
6.3.2022 MDDr. Zuzana Stárková
Nám. Republiky 63, Žďár nad Sáz., 731 533 340
12.3.2022 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
13.3.2022 Zubní péče MUDr. Konečný
Žďárská 73, NMnM, 566 618 060
19.3.2022 Zubní péče MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM, 566 524 615
20.3.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
26.3.2022 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777
27.3.2022 MUDr. Olga Semerádová
Palachova 35, Žďár nad Sáz., 774 430 777

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

Klub seniorů

7. březen
14:00 Schůze výboru (hasičárna) 
15:00 Posezení s hudbou u příležitosti MDŽ 
(harmonika p. Peňáz, malé občerstvení)
14. březen
Výlet do Nového Veselí – výstava „Krojované 
panenky E+M“ (setkání s autorkou M. Žilovou), 
návštěva výstavní síně sochaře J. Pelikána, 
retroklubovny v MŠ, výstava paličkované krajky. 
Odjezd v 8:45 z autobusového nádraží, návrat 
v odp. hodinách, občerstvení s sebou.
21. březen
Výroční schůze 15:00 (hasičárna)
Hodnocení činnosti za rok 2020/21, hospo-
daření2020/21, volba výboru, bude zahájen výběr 
členských příspěvků na rok 2022, občerstvení.
29. březen
Návštěva Modelového království železnic ve 
Žďáru nad Sázavou. Odjezd 9:02 z vlakového 
nádraží, návrat dle situace, prohlídka s komentá-
řem domluvena v 10:00.

Uzávěrka dubnového čísla 
15. března 2022

Vzpomínky, blahopřání a inzerci 
přijímáme v Informačním centru 
na Vratislavově náměstí. Přineste 

prosím vytištěný text a fotografie v co 
nejlepší kvalitě.

Kontakt na redakci 
Novoměstska: 

zpravodaj@nmnm.cz

Významná výročí

2.3.1912 zemřel v Divákách u Hustopeče Vi-
lém Mrštík, spisovatel (Pohádka máje, Rok na 
vsi, Maryša – společně s bratrem Aloisem), 110. 
výročí úmrtí (narozen 14.5.1863 v Jimramově).
2.3.1902 narodil se v NMnM Otakar Německý, 
lyžařský závodník, reprezentant ČSR, dvojná-
sobný mistr světa, veterinář, 120. výročí narození 
(zemřel 18.3.1967 v Brně).
12.3.1922 narodil se ve Fryšavě Pavel Čotek, 
pedagog, hudební skladatel (synovec skladate-
le Otakara Šína), 100. výročí narození (zemřel 
20.7.2005 v Olomouci).
26.3.1882 narodil se ve Vojicích u Hořic Josef 
Khun, majitel knihkupectví a vydavatel knih 
v NMnM, sociální demokrat, za 2. svět. války 
vězněn, 140. výročí narození (zemřel 20.1.1963 
v NMnM).
31.3.1877 narodil se v Dolních Bučicích (okr. 
Čáslav) Karel Hlaváč, ředitel novoměstského 
velkostatku, dlouholetý předseda novoměstského 
Sportovního klubu, 145. výročí narození (zemřel 
17.4.1959).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v březnu
1.3. Rozhovor s Vítem Fouskem z firmy 
KÄSTLE CZ, a.s.
Rej masek na Harusáku
Termín bude upřesněn, sledujte web 
https://www.skiharusak.cz/

„Po krátkých cestách 
chodili jsme spolu, na 
dalekou odešel jsi sám.“ 
Dne 31. března uplyne 
5 let ode dne, kdy naposle-
dy dotlouklo srdíčko naše-
ho milovaného manžela, 
tatínka, dědečka a pradě-

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

Dne 4. března uplyne 
11 let, kdy nás opustil náš 
milovaný tatínek a děde-
ček pan Bohuslav Běhou-
nek. S láskou vzpomínají 
manželka Marie, syn Milan, 
dcera Jaroslava s rodinami.

Děkujeme všem Vláďovým přátelům a známým 
za tichou vzpomínku a projevy soustrasti nad 
jeho nečekaným odchodem. Rodina Elisova

Já chtěl žít, chtěl se smát, 
chtěl jsem síly své do prá-
ce dát. V rodinném kruhu 
s dětmi si hrát, musel jsem 
zemřít, ač byl jsem tak 
mlád. Dne 16. března by 
se dožil 75 let a 2. dubna si 
připomínáme 20 let plných 
bolesti a smutku, kdy z na-

šeho rodinného kruhu odešel milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan Josef Stejskal. S láskou 
vzpomínají manželka a dcera Lenka s rodinou.

10 NOVOMĚSTSKO / BŘEZEN 2022

SERVIS



Minibazar

Vzpomínky

Nabízím k pronájmu rodinný dům (v lokalitě u 
Běliska). Jedná se o dvoupatrový domek s gará-
ží a zahradou včetně 2 koupelen, skleníku, dílny 
a venkovního krbu. Dům je dostupný ihned po 
zaplacení dvouměsíční kauce. Cena 25 000 Kč / 
měsíc. Tel.: 732 641 596
Koupíme menší byt k vlastnímu bydlení v NMnM. 
Za případné nabídky děkujeme. Tel.: 739 379 285
Pronajmu byt 1+1 v  NMnM, částečně zařízený 
(nekuřácký). Cena asi 7 000 Kč. V případě zájmu 
kontaktovat formou SMS na tel.: 732 181 212.
Za odvoz nabízím manželské postele s matracemi i 
cabraky. Tel.: 605 788 678
Prodám plně funkční laserovou tiskárnu zn. Sam-
sung, včetně nových barevných tonerů. Cena 
3 000 Kč. Tel.: 730 941 297
Pronajmu dlouhodobě v NMnM na ulici Hornická 
přízemní byt 1+1 (kuchyň, obyvák, komora), 

47 m². Částečně zařízený, kuchyňská linka, lednice, 
sporák, sedačka, 2 válendy, obývací stěna. Volný od 
dubna. Zkušební smlouva na 1 rok. Nájemní cena i s 
energiemi a službami 9 000 pro 1 osobu, 11 000 pro 
2 osoby. Kontakt písemně: reginafelice@seznam.cz
Nabízím práci hodinového manžela. Přivezu, odvezu, 
zajistím, opravím, zapojím, sestavím, staré zlikviduji, 
nabrousím nože i jiné rozličné práce, co Vy právě 
potřebujete. Dlouholetá praxe, volejte, pište, ozvu 
se zpět, kdykoliv. Tel.: 737 175 434
Maminka s batoletem hledá cenově dostupný 
podnájem v NMnM, Žďáru a blízkém okolí. 
Tel.: 737 848 002
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na telefonu
605 433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz.
Koupím menší stavební pozemek v blízkosti NMnM, 
případně vyměním byt v NMnM za domek se zahra-
dou v okolí NMnM. Tel.: 724 199 966

Koupím zahradu v okolí NMnM. Tel.: 605 820 044
Prodám levně novorozenecké a kojenecké oblečení 
po holčičce, velikost 50–68. Dále prodám levné tě-
hotenské kalhoty velikost M a L (různé druhy, volno-
časové, elegantní). Vše jako nové. Tel.: 601 133 272
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Karel Němec, 
Židlický, Zezula, Jícha, Kopáček, Podloucký, Emler, 
Hanych, Sodomka, Bukáček, Lukášek, Puchýř, Ma-
coun, Porš, Jambor, Fiala, Cína-Jelínek, Wagner, La-
cina, Sigmund, Bubeníček, Panuška, Kaván, Blažíček 
a dalších. Tel.: 776 393 000
Pronajmu byt 2+1 na ul. Drobného. 
Tel.: 605 277 403
Prodám vykrmené prase, cena za 45 Kč/kg v živém 
stavu, možnost porážky. Dále prodám brambory 
6 Kč/kg, NMnM. Tel.: 603 245 154

Dne 13. února uplynuly 
čtyři roky od úmrtí pana 
Františka Jaitnera. Všich-
ni, kdož jste ho znali a 
měli rádi, věnujte pro-
sím s námi společnou ti-
chou vzpomínku. Rodina

Tištěná verze novin:
noviny.nmnm.cz/tistena-verze/

Roky plynou jako tiché 
řeky proud, jen vzpomínky 
zůstanou a nedají zapo-
menout. Dne 28. března 
vzpomeneme 25. výročí, 
co nás opustil náš tatínek a 
tchán pan Vladimír Štěpá-
nek z Nového Města na 

Moravě. S láskou a úctou vzpomíná snacha Marie.

V těchto mě-
sících uplynul 
rok od chvil, 
kdy nás krátce 
po sobě opustili 
manželé Karla 
a Pavel Kouten-
ští. Prožili dobrý 
a poctivý život, 
naplněný péčí o 

druhé. Děkujeme přátelům, kteří na ně s láskou 
vzpomínají, stejně jako všem, kdo jim zejména v 
posledních letech života výrazně pomáhali. Rodina

Poděkování

Děkujeme Dr. L. Koutnému, lékařům a ostatní-
mu personálu ARO za svědomitou péči při léčení 
mého syna. Rodina Elisova

Dne 25. března to bude 
rok, co nás opustila naše 
milovaná maminka, ba-
bička a prababička Ma-
rie Peňázová. S láskou 
vzpomíná celá rodina.

Jediná na světě, kdo by 
ji neměl rád, uměla od-
pouštět a tolik milovat. Dne 
28. března vzpomeneme 
5. smutné výročí naší drahé 
maminky a babičky paní 
Marie Štejdířové, která by 
se 19. srpna 2022 dožila 80 
let. S láskou a úctou vzpo-

míná dcera s rodinou

Je to dávno, a přece jako by 
to včera bylo, co srdce Tvé 
se navždy zastavilo. Rok 
za rokem se v nenávratnu 
ztrácí, vzpomínky, ty 
se však stále vrací. Dne 
8. března vzpomeneme 
12. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil pan Jaroslav Kostecký z 
Maršovic. S láskou a úctou vzpomínají synové.

Scházíte nám, ale v srdcích a vzpomínkách zů-
stáváte. Dne 30. ledna uplynulo 10 let od chví-
le, kdy nás navždy opustil pan Josef Svoboda z 
Nového Města na Moravě. Dne 22. února jsme 
si připomněli 11. výročí úmrtí paní Ludmily Svo-
bodové z Nového Města na Moravě. Kdo jste je 
znali, věnujte jim krátkou vzpomínku. S láskou a 
úctou vzpomínají dcery Radka a Petra s rodinami 
a bratr Jan.

Dobrý člověk nikdy neu-
mírá v srdcích těch, kteří 
ho milovali. Dne 16. března 
již uplyne 10 let od úmrtí 
našeho bratra Ladislava 
Řádka ze Žďáru, rodáka 
ze Zubří. Stále vzpomína-
jí sourozenci s rodinami.

Dne 16. března uplyne 
1 rok od úmrtí našeho mi-
lovaného tatínka a dědeč-
ka pana Roberta Witticha. 
Odešel krátce před svými 
80. narozeninami. Kdo 
jste jej znali, vzpomeňte 
s námi. Stále vzpomíná-
me, dcery s rodinami.
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Kulturní březen v Novém Městě
Knihovna v březnu
Naďa Horáková – beseda
Knihovna, 8. března od 16:00

Naďa Horáková je učitelka, spisovatelka a 
scenáristka. Píše historické romány, detektivky, 
fejetony a povídky a je spoluautorkou scénářů 
a námětů 1. a 2. řady televizního seriálu Policie 
Modrava.

Celý březen probíhá v knihovně soutěž „O 
nejoriginálnější lyže“, burza vyřazených knih, 
knihovnický kvíz: Postřehy z dětských knížek, 
Literární kvíz. V úterý 22. března se můžete těšit 
na jarní workshop.
 
Martin Evžen Kyšperský – komponovaný ve-
čer, film/beseda/koncert
Podpalubí ZUŠ, 2. března od 19:00
Pojďte si užít parádní komponovaný večer s Mar-
tinem Kyšperským, filmem Marťanské lodě, be-
sedou a koncertem. Martin je zpěvák a zakladatel 
skupiny KVĚTY. Držitel čtyř cen Anděl a ceny 
Vinyla. Autor hudby pro film, televizi, rozhlas 
a divadlo, příležitostný herec (seriály Trpaslík, 

Rédl, Světlu vstříc a další), autor textů na deskách 
Lenky Dusilové a několika knih. Hlavní hrdinové 
filmu Marťanské lodě Martin (Martin Kyšperský) 
a Eliška (Eliška Křenková) se poprvé setkávají 
na narozeninové party ve vybydlených prosto-
rách brněnského nádraží. Mladá psycholožka 
pozve hudebníka na přednášku, kterou pořádá. 
Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona 
ho loví. Martin za ní odletí do Norska. Po návra-
tů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je 
to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách 
Brna. Vyléčí vesmírná láska všechny bolesti? 

Fler trh
Kulturní dům, 19. března 9:00–16:00
Tisíce originálů, nápadů, krásných výrobků, skvě-
lá atmosféra, inspirace, kamarádky, workshopy 
a utracené peníze za úžasné věci, které opravdu, 
ale opravdu potřebujete. To je Fler trh!

Když panda tančí – LiStOVáNí
K Club, 24. března od 19:00
Čekat pobavení od příběhu, kde hlavní hrdi-
na ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby 
nepromluvil ani slovo, v práci dostal padáka a 

bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů? Ano, 
nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. 
A i když jeho vypelichaný kostým páchne jako 
zvratky a lidé si ho pletou s fretkou, začne se 
mu blýskat na lepší časy, když se dozví o soutěži 
talentů. Do parády si ho navíc vezme tanečnice 
u tyče. Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a 
získat zpět důvěru jediného syna, než mu zlotřilý 
domácí nechá zpřerážet kosti? Účinkují Lukáš 
Hejlík a Pavel Oubram.

Vitka – Divadlo Husa na provázku
Kulturní dům, 30. března od 19:00
Inscenace režisérky Anny Davidové a spisovatelky 
Kateřiny Tučkové o talentu a vášních brněnské 
skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy 
Kaprálové, která často pobývala s rodiči na Třech 
Studních a jejíž jméno Vitulka nese studánka 
vedle rybníka Sykovce. Příběh o urputnosti, s 
níž může člověk následovat své touhy a hledat 
své životní určení. Navzdory všeobecnému oče-
kávání. Příběh o nespoutanosti, náruživosti a 
svobodomyslnosti – všemu a všem navzdory!

 -kb-

Herečka Tereza Marečková dobře zná Tři Studně 
Tereza Marečková, představitelka 

hlavní role Vítězslavy Kaprálové  

v příběhu Vitka, nám odpověděla 

na pár otázek. 

Studovala jste hru na housle v rodném Brně, 
máte tedy k hudbě velmi úzký vztah. Jako malá 
jste hrála i v dokumentu o Vítězslavě Kaprá-
lové, znáte tedy její osud odmala. Jak vnímáte 
tuto předčasně zemřelou skladatelku?
Vnímám ji asi nejvíc právě skrz její tvorbu. Ve hře 
Kateřiny Tučkové je samozřejmě vykreslená na 
základě vzpomínek, dopisů, realistických infor-
mací, jako feministka, jako energická, tvrdo-
hlavá, geniální a po pozornosti toužící bytost. 
Skrz hudbu mám dojem, že se můžete dostat 
ještě dál. Její hudba o ní neuvěřitelně vypovídá. 
Když si pouštíte tvorbu Kaprálové chronologicky 
a spojíte si to s událostmi, které se jí momentálně 
v životě děly, s lidmi, kteří ji v tu danou chví-
li inspirovali, ovlivňovali, je to fascinující, jak 
konkrétně se to ve skladbách odráží. 

Asi 10 km od Nového Města, v obci Tři Studně, 
se nacházejí studánky Vitulka a Barborka, kam 

Vítězslava Kaprálová ráda chodila. Byla jste se 
tam někdy podívat? A kde jste čerpala inspiraci 
k roli?
Ano, s rodiči jsme na Tři Studně pravidelně jez-
dili odmalička, takže to tam znám moc dobře. 
A inspirací mi byly nejvíc asi korespondence, 
kterých je vydaných poměrně dost. Publikace 
nebo zromantizované příběhy o Kaprálové nebo 
Martinů moc ráda nemám. Ty dopisy mají neu-
věřitelnou sílu právě díky své autenticitě. Nejsou 

upravené – nebo minimálně, jistě – a jsou plné (i 
cynického) humoru, který Vitce určitě nechyběl. 

V představení Vitka Divadla Husa na provázku 
jste živel, jak kdyby vám role byla šitá na tělo. V 
reálném životě však působíte klidně, rozvážně, 
až stydlivě. Užíváte si tu energii, která z před-
stavení vychází?
Jasně, moc! Je ale pravda, že někdy mám takové 
extrémně introvertní stavy a vůbec se mi nechce 
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Pódium NMNM již v březnu
Máme radost, že po nucené pandemické pauze 
opět ožívá festival Pódium NMNM. S klasickou 
hudbou a vynikajícími interprety se budeme 
tradičně setkávat v podkroví Horácké galerie. 
Koncertní sezonu 2022 zahájíme dvěma jarními 
koncerty v březnu a dubnu a další dva připravu-
jeme na podzimní měsíce.
Již v sobotu 26. března vás srdečně zveme na 
Královské koncerty v podání Julie Brané (barokní 
příčná flétna, zobcová flétna), Edity Keglerové 

(cembalo) a Mélusine Srovnal (viola da gamba).
V jejich mistrovské interpretaci zazní díla fran-
couzského baroka z dob králů Ludvíka XIV. a 
Ludvíka XV. (J. Ph. Rameau, M. Marais, J. Morel 
a Fr. Couperin).

Na festivalovém webu https://www.podi-
umnmnm.cz/ najdete podrobnější informace 
ke koncertu a k předprodeji vstupenek. Těšíme 
se na další výjimečné zážitky s vážnou hudbou. 
 Zuzana Svobodová

a neumím si ani představit, jak bych mohla ten 
večer hrát tohle představení. Ale na jevišti mě 
to strhne, tam to člověku najednou už nevadí, 
naopak, většinou mě to posílí. Během zkoušení 
jsem ale přicházela na to, že spoustu vlastností 
mám s Vitkou (podle toho, jak si ji představuji) 
překvapivě společných. 

Víte, jak na divadelní představení reagovala 
autorka hry, spisovatelka Kateřina Tučková? 
Konzultovaly jste spolu některé věci?
S Kateřinou jsme se potkávaly ze začátku. Spíš 
nám povídala o tom, z jakých zdrojů čerpala, s 

jakými lidmi se setkala, o různých souvislostech, 
které se do hry třeba ani nedostaly, a bylo to vý-
jimečně inspirující. Pak ale nechala tvorbu in-
scenace a postav na nás, nechávala nám volné 
ruce. O Kaprálové a o celé inscenaci jsme se pak 
společně několikrát bavily, ale až po premiéře. 

Hudební motivy vás provázejí prakticky celou 
divadelní kariérou, v Národním divadle vás 
ještě nyní mohou diváci slyšet hrát i na hous-
le a violu v opeře Sternenhoch. Na jaké další 
vaše představení byste novoměstské diváky 
pozvala?

Určitě na naše nové inscenace v Huse na prováz-
ku. Myslím, že tam máme úrodu moc povedených 
kusů. Chazarský slovník (režie: Jan Mikulášek), 
Proč se dítě vaří v kaši (Ondrej Spišák) – kde 
se v hlavní roli alternujeme s naší novou posi-
lou souboru, Zdislavou Začalovou, nebo Raději 
zešílet v divočině (Anna Davidová). Od konce 
dubna by měla být k vidění inscenace Poe (Lenka 
Vagnerová, Ivan Acher) v Laterně magice, kterou 
teprve začínáme zkoušet, ale věřím, že to bude 
za výlet do Prahy rozhodně stát.
 -kb-

Ochotníci z Novoměstska 
zvou na představení 
Novoměstský ochotnický soubor se již těší na 
své diváky.  Letošní sezonu zahajuje divadelní 
verzí nestárnoucí české komedie režiséra Zdeňka 
Podskalského SVĚTÁCI. Vtipný příběh poctivých 
venkovských fasádníků, kteří se rozhodnou vy-
hodit si z kopýtka, zažít „vůni velkoměsta“ a být 
k nerozeznání od lvů salónů, ať to stojí, co to stojí. 
Nenechte si ujít setkání s trojicí žen „lehčích 
mravů“ a rádoby inteligentní konverzaci, při 
které čouhá sláma z bot. 
„Když Praha za noci zazáří neonem, není mi po-
moci, já slyším – Pojď, honem!“ 
Upozornění! Vzhledem k lehce lechtivému ob-
sahu se divadlo doporučuje pro děti starší 12 let. 
Mladším samozřejmě vstup povolen.
Představení se hrají v KD Nové Město na Moravě 
26. března v 18:00, 27. března v 14:00 a 18:00,  
8. dubna v 18:00,  9. dubna v 14:00 a 18:00 .
Předprodej vstupenek od 1. března v prodejně 
obuvi D+D a v Pneuservisu Komínek.  Vstupné 
120 Kč. Vstupenky lze zakoupit na místě.

Základní umělecká škola Jana Štursy slaví 70 let
Když se do našeho města zatoulala múza, začala 
měnit místní těžký život v tvořivou symfonii. Od 
školního roku 1951–1952 již mohli jejímu učení 
naslouchat hudebníci ve vlastní budově.  Palacké-
ho náměstí 32 byla její první adresa, která ale 
donekonečna nemohla hostit všechny žáky lačné 
umění. Hudební škola se tak brzy přesunula na 
Vratislavovo náměstí 121, kam se vešli i výtvarní-
ci a tanečníci. Když se trojlístek oborů tehdejší 
Lidové školy umění rozšířil o milovníky divadla 
a literatury, kvarteto bylo kompletní, ale čp. 121 
přestalo kapacitně vyhovovat. Dramatický obor 
a část výtvarného a hudebního našly azyl v sou-
sedství, v rodném domě Jana Štursy, jehož jméno 
od r. 2001 nese škola ve svém názvu. Další nárůst 
žáků přivedl školu v roce1997 na Monseovu ulici 
351, kde výtvarný a literárně-dramatický obor 

společně s několika učebnami hudebními nalezly 
adekvátní zázemí pro svoji tvorbu. Postupem 
času nadaných žáků dychtivých po uměleckém 
vzdělání na Novoměstsku přibývalo, krátkou 
etapu tak zažila škola i v prostorách bývalého 
tělovýchovného střediska. Provizorní roky ukon-
čil až přesun do stávající budovy, která byla pro 
potřeby školy zrekonstruována z bývalé zdravotní 
pojišťovny v roce 2018. Pod vedením 24 učitelů se 
tu vzdělává téměř 600 žáků.  Základní umělecká 
škola se zabydlela na ulici Bradyových čp. 16. 
Již tento měsíc vás zveme na krásné koncerty. 
10. března přineseme Jarní dech, kde svůj pes-
trý repertoár představí Velký dechový orchestr 
Z-Ušáci, 13. března nabídneme Koncert bývalých 
studentů, kteří se dnes věnují studiu hudby na 
uměleckých školách vyššího stupně, 17. března 

představí Koncert sólistů naše současné studenty.
Rádi bychom všechny studenty, učitele a spolu-
pracovníky naší školy vyzvali ke spolupráci při 
vzpomínání na léta minulá. Jste-li pamětníkem 
některé z etap novoměstského základního umě-
leckého vzdělávání, zapojte se prosím a odpověz-
te nám (obsáhle či stručně) na klíčovou otázku: 
Co to ta Hudebka, Liduška, Zuška vlastně je? A 
co mi doba strávená v ní dala?
Odkaz na odpovědi najdete na webu školy: 
https://zus.nmnm.cz/  E-mail můžete poslat na 
adresu: eva.mosnerova@zus.nmnm.cz, klasický 
dopis, který najdeme v poštovní schránce, nás 
neméně potěší. Všechny vzpomínky, s vaším 
souhlasem, průběžně zveřejníme a vybrané při 
slavnostním koncertu, který se uskuteční 25. 
května 2022 v atriu ZUŠ, odměníme.  -EM-
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Veselka ve městě
Za posledních pět let se pod záštitou Nového 
Města na Moravě uskutečnilo téměř 400 svateb. 
Svatby ve městě a okolí jsou kouzelné, a jestli se 
právě rozhlížíte, kde si řeknete své ano, zbystřete. 
Připravili jsme pro tento rok několik novinek.

Prvním vstřícným krokem města je přidání termí-
nu pro konání svateb bez poplatku. Rada města 
schválila, že bez poplatku je možné mít svatbu 
kromě stávající soboty i v pátek.  „Svatby konané 
v pátek jsou velkým trendem a je jich čím dál tím 
více,” potvrzuje starosta města Michal Šmarda, 
který je zároveň jedním z oddávajících.
Rada města současně schválila další obřadní 
místnost – svatební sál v Horácké galerii. Sva-
tební sál je krásně zařízený, včetně zázemí pro 
svatebčany. Zájemci zde nově nemusí platit po-
platek, stejně jako v Horáckém muzeu, na radnici 
a v Gobelínovém salonku. 

Můžete si také vybrat z několika oblíbených míst 
v soukromých hotelích a penzionech, kde vás od-
dáme za mírný poplatek. Naši oddávající s vámi 
ochotně navštíví i jiná místa, která si vyberete. Ať 
už uvnitř, nebo venku v krajině. Jen je potřeba vše 
domluvit. Nějaké základní požadavky na místo 
pro svatbu přece jen máme.

Pokud už znáte termín svatby, vyzkoušejte nový 
rezervační systém. Jednoduše vyberete den, čas a 
místo a vyplníte kontaktní informace. Po odeslání 
a potvrzení rezervace se vám jedna z matrikářek 
ozve a domluvíte si schůzku na úřadě. Manuál i 
rezervační systém najdete na webu  https://ve-
selka.nmnm.cz/.
„Chtěli jsme dostat všechny informace jednodu-
še a přehledně pohromadě. Rezervační systém 

usnadňuje práci kolegyň matrikářek a snoubenci 
si rychle vyberou volný termín,” říká Aneta Lin-
ková z městského úřadu. Fotografie, které provází 
celý manuál, nafotila a poskytla fotografka Aneta 
Šlechtová z OKO A CVAK. 

Kalendář se začíná plnit a my doufáme, že sva-
tební sezona bude v Novém Městě praskat ve 
švech.

Rezervace termínu
Zarezervujte si termín pomocí objednávkové-
ho systému vhttps://veselka.nmnm.cz./ V re-
zervačním systému najdete i kdo Vás bude od-
dávat.Svatby mají pro konání stanovený den a 
čas. V našem případě Rada města schválila pátky 
a soboty od 10:00 do 14:00 a v těchto termínech 
se správní poplatek neplatí. . Pokud se chcete vzít 
mimo schválený termín, zaplatíte jeden správní 
poplatek ve výši 1.000 Kč.

Dokumenty
Snoubenci předkládají: platný průkaz totožnosti 
(občanský průkaz, cestovní doklad), rodný list, 
případně rodný list společného dítěte. Ostatní po-
třebné údaje o snoubencích čerpá matriční úřad 
úřední cestou – ze základního registru obyvatel 
a informačních systémů. Pokud bude některý z 
údajů chybět, poprosíme vás o jeho doložení. 
Na schůzku na úřad si s sebou vezměte údaje o 
svědcích - jméno, příjmení a rodné číslo.
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Místa pro vaši svatbu
Horácká galerie
Prožijte svůj velký den na novoměstském zámku, 
ve kterém sídlí Horácká galerie. Vhodné je využít 
krásné nádvoří nebo malý dvoreček pro venkovní 
svatbu nebo podkroví a svatební sál v případě 
svatby uvnitř. Svatba je vhodná až pro 100 osob, 
ale záleží, kterou variantu zvolíte.
Pokud si chcete místo prohlédnout, dejte předem 
vědět na telefon   566 654 211, 566 654 213

Radnice
Na městském úřadě se můžete vzít přímo u sta-
rosty v kanceláři. Místo je vhodné pro svatbu ve 
čtyřech. Pokud si chcete místo prohlédnout, dejte 
předem vědět na telefon - 566 598 311

Gobelínový salonek
Kulturní dům má pro svatby k dispozici gobelí-
nový salonek. Svatba je vhodná pro max. 40 osob. 
Pokud si chcete místo prohlédnout, dejte předem 
vědět na telefon 566 598 701

Horácké muzeum
Kouzelnou svatbu budete mít i v Horáckém mu-
zeu. Využít můžete dvorek nebo například sel-
skou jizbu. Několik svateb proběhlo i v expozici 
školy. Svatba je vhodná pro max. 30 osob. Pokud 
si chcete místo prohlédnout, dejte předem vědět 
na telefon 566 598 750
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LEDEN
KOMÍNKOVÁ/ NÁHR. KREJČÍ

ÚNOR
KNAPČOKOVÁ/ NÁHR. ŠMARDA

Přehled oddávajících pro rok 2022

VESELKA
MĚSTĚve

BŘEZEN
MAREK/ NÁHR. KNAPČOKOVÁ

DUBEN
KREJČÍ/ NÁHR. MAREK

KVĚTEN
ŠMARDA/ NÁHR. KOMÍNKOVÁ

ČERVEN
ŠMARDA A KOMÍNKOVÁ/ NÁHR. KREJČÍ

ČERVENEC
KREJČÍ/ NÁHR. ŠMARDA

SRPEN
MAREK/ NÁHR. KOMÍNKOVÁ

ZÁŘÍ
ŠMARDA/ NÁHR. MAREK

Jiná místa
Chcete mít svatbu na jiných místech, než na 
těch schválených? Potřebujeme od vás povo-
lení nebo souhlas majitele pozemku, případně 
provozovatele podniku. Svatba se musí odehrát v 
katastrálním území Nové Město na Moravě nebo 
v obci našeho matričního obvodu. Tyto obce naj-
dete v manuálu. Správní poplatek činí 1.000 Kč 
(správní poplatky za termíny a místa se nesčítají).

                              Gobelínový salonek

                                         Radnice

                                    Horácká galerie

                                Horácké muzeum
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Zveme vás do Horácké galerie
Photographia Natura
po celý březen
Stalo se dobrým zvykem, že Horácká galerie v 
Novém Městě na Moravě každoročně vystavu-
je oceněné a vybrané snímky ze soutěže Pho-
tographia Natura. Soutěž, kterou pořádá Mu-
zeum Vysočiny Jihlava, se letos opět povedla a 
nabízí spoustu krásných fotografií. Tématem již 
osmnáctého ročníku byly atmosférické jevy. Do 
soutěže přišlo celkem 186 soutěžních prací od 35 
autorů z 24 obcí a měst z celé České republiky. 
Devítičlenná porota loni v listopadu fotografie 
posoudila a přidělila body 42 snímkům. Ty jsou 
nyní k vidění v arkádě Horácké galerie až do 3. 
dubna a určitě stojí za vidění.
Fanoušci krajinářské fotografie se na výstavě 
mohou inspirovat pro účast v dalším kole sou-
těže. Již nyní je známo téma nadcházejícího 19. 
ročníku, a to lesní motivy. Uzávěrka pro zaslání 
soutěžních snímků je 11. listopadu 2022. 

Končící výstavy Jany Mikyskové a Čestmíra 
Sušky
do 13. března a 27. března
Aktuální výstavy Jany Mikyskové a Čestmíra Suš-
ky se báječně doplňují jako JIN a JANG. Kolekce 
Jany Mikyskové je žensky jemná a inspirovaná 
zemským živlem, kdy autorka pro své obrazy a 
objekty umně využívá keramickou hlínu spolu s 
dalšími předměty, jako jsou drobné kovové věci 
či naplavené dřevo. Čestmír Suška, až na jednu 
výjimku ze dřeva, představuje menší kovové ob-
jekty spolu s velkoplošnými grafikami, tzv. rezo-
tisky. Pokud jste výstavy ještě neviděli, určitě si 
je nenechte ujít, než je v Horácké galerii nahradí 
další výstavní projekty.
Na konci března se také rozloučíme s velkými 
Suškovými objekty v exteriéru města, které zde 
byly instalovány v květnu loňského roku v rámci 

prvního ročníku bienále Sochy pod novoměst-
skou oblohou. Tento projekt jsme přihlásili do 
národní soutěže Gloria musaealis 2021 v katego-
rii Počin roku, tak nám držte palce, ať u porotců 
uspějeme. Na 31. března chystáme i venkovní 
dernisáž s překvapením, takže přijďte v 19:00 
na Vratislavovo náměstí před Horácké muzeum 
k objektu Velký ubrus. 

ARTkino v Horácké galerii: Bídníci
29. března v 18:00
Francie, 2019, 105 min., lektorský úvod Miloš 
Zabloudil
Prožijte s námi filmový podvečer. V rámci 
ARTkina v Horácké galerii jsme pro vás vybrali 
poutavý příběh. Stéphane se nedávno připojil ke 
zvláštní kriminální jednotce v Montfermeilu, na 
předměstí Paříže. Spolu se svými kolegy Chrisem 

a Gwadou, oběma zkušenými členy týmu, rychle 
postřehne zvyšující se napětí mezi sousedními 
gangy. Když se v průběhu zatýkání ocitnou na 
útěku, dron zachytí každý jejich pohyb, každou 
akci… Film inspirovaný vzpourami z roku 2005 
zasadil režisér Ladj Ly do současného Montfer-
meilu, stejného místa, kde se odehrávali slavní 
„Bídníci“ Victora Huga v roce 1862. O více než 
150 let později je podobnost mezi dnešní rozzlo-
benou mládeží v mikinách a Gavrochem, hlavní 
postavy „Bídníků“, více než zřejmá.

CS.KOMIKS.21 
vernisáž 30. března v 17:00
Věříme, že výstava CS.KOMIKS.21 bude příjem-
ným překvapením jak pro milovníky komiksových 
příběhů, tak pro dospělé a děti, kteří teprve ko-
miks objevují. Možná vás překvapí nápady i šíře 
témat, jenž lze komiksově zpracovat, i vysoká 
úroveň studentských prací, které se mnohdy při-
bližují práci profesionálů. V Horácké galerii před-
stavíme kolem čtyřiceti vybraných prací studentů 
českých a slovenských středních a vysokých škol, 
kteří se zúčastnili 6. ročníku soutěže v kreslení 
komiksů. Na vernisáži se můžete těšit nejen na 
jejich práce, ale také na živé kreslení některého z 
profíků – komiksových kreslířů. Během výstavy 
pak chystáme bohatý doprovodný program, tak-
že sledujte naše webové a facebookové stránky.  
https://www.horackagalerie.cz/, facebook.com/
horackagalerie.nmnm/  
 -kb-

Další číslo Novoměstska vyjde 1. dubna. 
Vaše tipy a náměty posílejte do 15. března 
na adresu zpravodaj@nmnm.cz.
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Vítá nás již celá desetiletí před vstupem od 
Nového Města do lesa Ochozy. Nejedná se ale o 
žádnou slavobránu s girlandami. Každý si však 
všimne na okraji lesa, vpravo od cesty, nevelké 
chaty zdobené sgrafity, z nichž jedno znázorňu-
je skautskou lilii, ukazující lyžařům a turistům 
správný směr, a druhé „Ohně na horách“ před-
stavuje lidské zapálení pro pobyt a sportování v 
přírodě. A těch závodů a soutěží, co pamatuje 
ona a les za ní za téměř sto let! Na prvním lesním 
rozcestí U sv. Huberta vede přímá cesta k Vy-
sočina Areně, od které se po chvíli odklání do 
prudkého kopce, do nitra lesa – na hřebenovku. 
Dále směřuje přes rozcestí U buku a ještě výše 
nad Černou skálu, až les opouští. Zůstaňme však 
v lese, kde dříve jezdili lyžníci s jednou holí, poz-
ději se dvěma, a kdy se jízda i závody zrychlovaly. 

A že těch tratí během let v lese vzniklo! Na těch 
závodních probíhaly všechny druhy závodů – 
od přeborů místních až po republikové. Z nich 
závody o Zlatou lyži získaly největší popularitu. 
Jejich výstavba a údržba stála místní členy i nečle-
ny Sportovního klubu během let hodně práce, 
zejména když bylo málo sněhu. O tom by mohl 
hodně  vyprávět dlouholetý velitel tratí Miroslav 
Lamplot. To pak přišly ke slovu nezbytné lopaty 
a kolečka, na strmých svazích kolem Černé skály 
nízké dřevěné sanice pro svoz sněhu. Některé 
úseky tratí dostaly také vystihující názvy, jako 
např. Velké houpačky, Malé houpačky, Nízké 
Tatry, Vysoké Tatry. Mezi závodníky se našly i 
poetické duše, o čemž svědčí i úryvek z „Balady o 
lyžařce, matičce a hejkalovi“. Autorkou je bývalá 
místní výborná závodnice Jarmila Heřmanská. 

Brána do lyžařského ráje

Chata Mercedes, autor Martin Drápalík

Balada o lyžařce, matičce 

a hejkalovi /úryvek/

Jarmila Heřmanská

Ráno, raníčko panna vstala,
lyže si Swixem namazala.
„Půjdu, matičko, závodit,
vítězství sobě vydobýt!“

„Ach, nechoď, nechoď moje 
dcero,
vždyť si tam zničíš svoje tělo,
boty a fusakle promočíš,
břicho a hřbet si propotíš!“

Nemá dceruška nemá stání
ke startu vždy ji cos pohání,
závodit ji vždy cosi nutí,
nic doma, nic ji po chuti.

Běžela panna Ochozou 
a les jí šuměl nad hlavou.
Vtom jako kouzlem zakletá, 
nemůže z místa ubohá.

Ze zvadlých úst se vydral 
ovzdech:

„Snad mám hejkala na zádech!
Ach, matko moje všemocná,
budiž mi nějak pomocná!“

„Dcero má hloupá, nebohá,
píchni do toho proboha,
když dvojtaktem se odpíchneš,
strašidlům s kopce utečeš!“

Přes Brožkáč už je v Koruně
a již se blíží do cíle, 
strašidlům lesním ujela,
všechny soupeřky předjela...

Na rozcestích v Ochozi slouží lyžařům k 
obveselení i orientaci obrázky novoměst-
ských umělců s názvy např. U lyžaře, U buku.

Starty a cíle lyžařských závodů se před půl 
stoletím přestěhovaly nad Černý rybník – pod 
les Plačkovec, kde byl později vybudován nynější 
ski areál. Ruční úpravu tratí nahradila současná 
strojní technika a velký zásobník sněhu. Tratě 
slouží i turistům, kteří užívají radostného ly-
žování až do jara, kdy sníh v kraji roztál. Sjez-
dovka na Harusově kopci dává mnoho příleži-
tostí lyžařům toužícím po rychlosti sjezdování. 

Po výstupu z lanovky se jim naskytne krásný 
pohled do údolí na Nové Město. Splnila se před-
pověď profesora Jiřího Beranovského, tehdejší-
ho zakladatele první Sportovní školy mládeže 
v roce 1952, kdy při výuce sjezdu žáků na teh-
dejším Košíkově poli prohlásil: „Počkejte, kluci, 
jednou se bude jezdit až odshora Harusáku.“

Nelze si tedy přát nic jiného, než aby lyžaři 
mohli i v budoucnu využívat krásy lyžování a 
vážili si i více přírody, která nám tolik dává. 
Bránu do lyžařského ráje máme stále otevřenou.

Jiří Janíček
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Horáci, koně a lyže

Žijeme na Horácku, a tak nás nepřekvapí, že 
si v Novém Městě můžeme zajít do Horáckého 
muzea i Horácké galerie, můžeme využít služeb 
Horácké tiskárny. Zahledíme-li se zpět do minu-
losti, uvidíme Nové Město, jak v létě roku 1925 
hostí Horáckou krajinskou výstavu. V jejím rámci 
se konaly Zemědělské dny, kdy městem procházel 
mohutný průvod se selskou jízdou a alegorickými 
vozy. Tehdy šlo o zpestření programu výstavy. Ale 
o rok později – v listopadu 1926 – se ustavil spolek 
nazvaný Horácká selská jízda. Členové spolku 
s působností pro celé Novoměstsko pěstovali jez-
decký sport ve všech jeho odvětvích a věnovali se 
též branné výchově. Pravidelná jezdecká cvičení 
se konávala v jízdárně u vlakového nádraží. A byli 

to právě členové Horácké selské jízdy, kteří jako 
první vítali prezidenta Masaryka, když 17. červ-
na 1928 přijížděl navštívit naše město. Horácká 
selská jízda nesedlala své koně jen pro slavnostní 
účely, ale především se věnovala jezdeckému spor-
tu, a to ve všech ročních obdobích, tedy i v zimě. 
V zimě bývalo a je stále naše město plné lyžařů. A 
když se lyžař nechá táhnout koněm, máme z toho 
skijöring. První závody ve skijöringu se v Novém 
Městě konaly 15. února 1931. Uspořádala je Ho-
rácká selská jízda a brněnská župa Svazu lyžařů 
Republiky československé. Jízdy se odbývaly 
na dnes již zastavěné louce pod Humpoleckým 
mlýnem (čp. 26) na okruhu dlouhém 500 met-
rů. Závody byly vypsány ve čtyřech kategoriích: 

v klusu lehkých koní na 1 km, v klusu těžkých 
koní na 1 km, v cvalu lehkých koní na 1 km a 
v cvalu těžkých koní na 500 m. Podobné závody 
v Novém Městě i okolí pořádala Horácká selská jíz-
da pravidelně každý rok. Se skijöringem se obyva-
telé Nového Města poprvé seznámili patrně 27. 
ledna 1929, kdy ulicemi města projeli závodníci 
tažení koňmi. Někteří Horáci na lyžích se necháva-
jí tahat koněm i v našich časech. Činnost Horácké 
selské jízdy však ukončila druhá světová válka.

Vít Křesadlo

P. S. A víte, že skijöringu holdoval i král komiků 
Vlasta Burian? Pravda, v trochu svérázné podobě, 
jak o tom svědčí závěr filmu Ducháček to zařídí.

Závody ve skijöringu na Rokytně, únor roku 1938
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Uzávěrka plošné inzerce 
do dalšího vydání 
Novoměstska 
je 14. března 2022
Své poptávky zasílejte na e-mail: 
novomestskoinzerce@seznam.cz, 
telefon: 607 175 673
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do června výstava Galerie a věda: Umění neviditelného Horácká galerie

do května výstava Den a noc Horácké muzeum

do května výstava Vcházení do krajiny – fotografie Vysočiny Vojtěcha Zikmunda Horácké muzeum

Do 3. dubna výstava Photographia Natura 2021 Horácká galerie

březen výstava Předjarní nádech – výstava obrázků dětí z Mateřské školy NMnM Městská knihovna

březen výstava Burza knih a časopisů Městská knihovna, chodba

březen soutěž Soutěž – O nejoriginálnější lyže Městská knihovna

březen kvíz Postřehy z dětských knih Městská knihovna

březen kvíz  Literární kvíz Městská knihovna

1.3. divadlo Zamilovaný sukničkář – ZRUŠENO Kulturní dům

1.3. 19:00 divadlo Kino – Labyrint světa a ráj srdce Kulturní dům

2.3. 19:00 všehochuť Martin Evžen Kyšperský – komponovaný večer, film/beseda/koncert ZUŠ, Podpalubí

7.3. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku – zábava, při které jsme spolu Kulturní dům

8.3. 16:00 beseda Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou Městská knihovna

10.3. 16:30 kultura Komentovaná prohlídka a bubenický workshop k výstavě Čestmíra Sušky Horácká galerie

10.3. 17:00 koncert Jarní dech Kulturní dům

12.3. 19:00 kultura Tančírna – Waltz Kulturní dům

13.3. 14:00 vzdělávací Mezigenerační kvíz Včelařský Kulturní dům

13.3. 17:00 koncert Koncert bývalých studentů hudebního oboru Horácká galerie

15.3. 19:00 kino Kino – Tajemství staré bambitky 2 Kulturní dům

16.3. kultura Kafe u Osmanyho – ZRUŠENO Kulturní dům

17.3. 17:00 koncert Koncert sólistů ZUŠ Horácká galerie

19.3. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park

19.3. 9:00 kultura Fler trh Kulturní dům

20.3. 16:00 kino Kino – Myši patří do nebe Kulturní dům

21.3. 15:00 beseda Každé dítě má na něco talent (pro přihlášené) Kulturní dům

24.3. 19:00 kultura Když panda tančí – LiStOVáNí K Club

26.3. 17:00 koncert Královské koncerty – Braná, Keglerová, Srovnal / Pódium NMNM Horácká galerie

26.3. 18:00 divadlo Světáci – Ochotníci z Novoměstska Kulturní dům

27.3. 14:00 divadlo Světáci – Ochotníci z Novoměstska Kulturní dům

27.3. 18:00 divadlo Světáci – Ochotníci z Novoměstska Kulturní dům

28.3. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku – zábava, při které jsme spolu Kulturní dům

29.3. 18:00 kino ARTkino HG – Bídníci Horácká galerie

30.3. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy CS.KOMIKS.21 Horácká galerie

30.3. 19:00 divadlo Vitka – Divadlo Husa na provázku Kulturní dům

31.3. 19:00 kultura Tančírna – Rumba Kulturní dům

31.3. 19:00 kultura Dernisáž venkovní výstavy Sochy pod novoměstskou oblohou Vratislavovo nám.

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