
Připomínky k územnímu plánu
Zastupitelstvo umožnilo výstavbu 
smuteční síně, na kterou město 
čeká desítky let. 

Zastupitelé projednávali na svém pravidelném 
zasedání návrh rozhodnutí o námitkách a při-
pomínkách k územnímu plánu, které padly při 
veřejném projednávání v prosinci v minulého 
roku. Připomínek bylo celkem šestnáct. V dis-
kuzi si vzal mimo slovo i zastupitel Petr Nepustil 
/Lepší NM/. Zmínil požadavek na vybudování 
parkoviště u čerpací stanice Shell – u výpadovky 
na Žďár nad Sázavou, který byl jednou z nejvíce 
diskutovaných připomínek. Lidé, kteří v okolí 
plánované stavby bydlí, jsou podle Nepustila 
převážně proti. Dodal také, že jejich připomínky 
jsou pochopitelné. Místní se obávají zejména 
zvýšeného hluku. Chválil také aktivitu města, 
které se snažilo při projednávání celé věci najít 
kompromisní řešení. „To se ale nalézt nepodařilo, 
a proto bychom se měli postavit za lidi z Betléma, 
kteří s vybudováním parkoviště nesouhlasí, a byl 
bych pro to, abychom hlasovali tak, aby tento bod 
byl vyřazen,“ dodal Nepustil. Libor Černý z ANO 
2011 řekl, že na debatě o parkovišti je vidět, že 
v Novém Městě chybí osadní výbory, které by 

zastupovaly názory lidí v  určitých lokalitách 
města. Zastupitelstvo návrh parkoviště při hla-
sování neodsouhlasilo. Ostatní změny ovšem 
zastupitelé schválili. V Novém Městě tak je možné 
postavit novou smuteční síň pod katolickým 
hřbitovem, nové rodinné domy v lokalitě pod 
Pohledcem. Jedním z dalších bodů na progra-
mu jednání zastupitelstva bylo představení nové 
organizace, která se bude zaměřovat na pomoc 
sociálně potřebným. Jmenuje se Perutě s.r.o. a 
bude zajišťovat místa pro lidi se zdravotním a 
mentálním postižením. Konkrétně se bude zamě-
řovat na oblast praní a čištění textilu a oblečení. 
Město v současné chvíli usiluje o dotaci, která je 
pro spuštění celého projektu klíčová.

 -kb-

Zapoj se! 
Letos vypukne už třetí ročník projektu parti-
cipativního rozpočtu. Minulý rok se zapojily 
nejen skvělé projekty, ale zároveň se podařilo 
posbírat velké množství hlasů. 
Pokud v hlavě nosíte nápad, jak zlepšit ve-
řejný prostor v našem městě, tak buďte ve 
střehu. Od 1. května 2022 můžete přihlásit 
své projekty, na které se moc těšíme. Regis-
trace i hlasování budou probíhat na webu 
https://zapojse.nmnm.cz/. Máme skvělou 
zprávu i pro fanoušky projektu mola na Čer-
ňáku, který vyhrál v prvním ročníku. Projekt 
Ing. arch. Brychty se i přes náročnost po-
dařilo dotáhnout do konce a molo už je na 
svém místě.
Harmonogram Zapoj se!
Příjem projektů  1. 5. – 12. 6. 2022
Posuzování projektů 12. 6. – 1. 7. 2022 
Hlasování 1. 7. – 15. 9. 2022
Veřejné projednávání 6. 9. 2022 Podpalubí 
ZUŠ
Přezkoumání hlasování 16. 9. 2022
Vyhlášení vítězů 19. 9. 2022
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Téma Novoměstska: 
Údržba městského majetku a zeleně

Josef Košík (SNK pro obce)

Každý se má o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře. To jistě platí i ve veřejném sektoru. Doba drahých energií nás 
bude určitě nutit k úsporám. Rezervy jsou v zateplování budov, ale i v částečné soběstačnosti ve výrobě elektřiny. Konečně se, s 
velkým zpožděním od vyspělejších zemí Evropy, začínají i v ČR rozjíždět podpůrné programy na instalace malých fotovoltaických 
elektráren. Dle mého názoru by měly být brzy využity téměř všechny střechy nejenom veřejných budov, nejlépe v souvislosti s 
tepelnými čerpadly. V některých, energeticky náročných provozech, bude muset docházet k úpravám vstupného. Cílem by mělo 
být i nadále to, abychom co nejméně projídali a mohli investovat a opravovat komunikace a mosty, inženýrské sítě, rybníky, 
ochranné prvky před povodněmi a podobně. A to vše, se snahou o výsadbu stromů, souvisí i s ekologií. 

Tomáš Müller    /Lepší NM/

V těchto dnech vidíme, jak je důležité, aby město bylo čisté. Nepořádek po zimě mi vadí a myslím si, že šlo uklidit rychleji. 
Trápí mě i stav lesů. Kůrovec řádí všude kolem. O to důležitější je, abychom na našich lesích nešetřili a rychle je obnovili. Tro-
chu více péče by si zasloužila i různá hřiště a sportoviště po městě. Máme jich dost a jiná města nám je závidí, ale často jsou 
ve špatném stavu. Totéž platí o některých ulicích. Například na Betlémě je s rekonstrukcí potřeba začít co nejdřív. Totéž platí 
třeba o Holubce, Budovatelů, Dukelské.

Pavel Štorek /TOP 09/

Pokud má město fungovat, potřebujeme opravené silnice, chodníky, udržovanou zeleň a řádně spravované městské budovy. 
Někdy mám pocit, že se na to zapomíná. Všichni mají skvělé plány o mohutné výstavbě. Ty ale většinou rozpočet zatěžují a nové 
příjmy nepřináší. Může vám připadat, že tlačím na drobnosti a nepodporuji velkolepé projekty, jako je třeba Vysočina Arena. 
Čeká nás opravdu těžká doba. Peněz nebude nazbyt a budeme muset mnohem pečlivěji vážit každou korunu. Město je krásné, 
a když se trochu zatlačí, tak i čisté. Tak ať nám to vydrží!

Nový Oranžový přechod
Dne 9. března v 10:30 byl slavnostně otevřen 
Oranžový přechod na ulici Sportovní – u KD 
v Novém Městě na Moravě. Nasvětlení přechodu 
bylo spolufinancováno z Nadace ČEZ v rámci 
grantového programu Oranžový přechod 2021.
Celkové náklady na realizaci úprav přechodu pro 
chodce dosáhly výše 240 tis. Kč. Nadace ČEZ 
přispěla na úpravu přechodu částkou 120 000 
Kč, podíl města činil 119 759 Kč.

Příští číslo Novoměstska 
vyjde 1. května. 
Svoje tipy a náměty posílejte do 15. 
dubna na adresu zpravodaj@nmnm.cz
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Jak se město stará o svůj majetek?
Radek Fila, vedoucí odboru správy 
majetku, s námi hovořil o své práci

Co všechno vlastně máte na starosti?
Staráme se o bytové a nebytové domy, místní 
komunikace, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, 
městskou zeleň a pozemky města. V kostce o 
všechno, co město vlastní. Když se něco vybuduje, 
například Sportovní hala, tak ji město předává 
nám a my se staráme o její údržbu a dohlížíme 
na to, aby vše fungovalo. 

Když se bavíme o městském majetku, kde 
vám poslední dobou přibylo nejvíce práce? 
Nejvíce přibývá nových komunikací. Budují se 
chodníky, nové obslužné komunikace, v poslední 
době nám do správy přibyla například nová ko-
munikace ke kamenolomu vedoucí kolem čis-
tírny odpadních vod. Hodně důležité jsou také 
nebytové domy, zejména se jedná o Sportovní 
halu. Její údržbu pro nás na základě smlouvy 
zajišťují Novoměstské služby, které spravují i 
Městské lázně. 

Jak vypadá váš pracovní den?
Máme za úkol starat se o městský majetek, a to 
přirozeně znamená, že musíme často vyrazit do 
ulic a přesvědčit se o jeho kondici. Jelikož ale  
nemůžeme být v ulicích pořád, velmi nám pomá-

há aplikace Hlášení závad, která je na stránkách 
https://www.nmnm.cz/. Lidé nás díky ní mohou 
informovat o tom, co je třeba opravit. Nejčastěji 
se jedná o poruchy veřejného rozhlasu, veřejného 
osvětlení, poškozenou dlažbu na chodnících a 
tak podobně. Velmi nám to ulehčuje práci, do-
zvíme se vše včas, a můžeme tak rychleji začít 
opravovat. 

Když se o nějakém nedostatku dozvíte, jak s tou 
informací naložíte dál? 
Každý majetek má vlastního správce – člověka, 
který má danou oblast na starosti. Na úřadě jich 
máme celkem šest. Jejich úkolem je postarat se 
o to, aby bylo vše co nejdříve opraveno.  Kromě 
toho spolupracujeme s Novoměstskými služ-
bami, které se starají o bazén a Sportovní halu. 
Mají s námi smlouvu o obstarávání správy: řeší 
revize, pronájmy, opravy a údržbu. Podobné je 
to u městských bytů. Společnost Správa bytů 
s.r.o. pro nás vykonává vše, co je spojené s jejich 
provozem. Je to vlastně služba, kterou si kupuje-
me. Rozpočet města každoročně počítá s určitou 
částkou pro každou z těchto společností. My to 
celé koordinujeme a zastřešujeme. Pokud jsou 
ale potřeba nějaké větší přestavby nebo rozsáhlé 
rekonstrukce, ty se financují jako samostatné 
projekty.
 
Jak spolupracujete se společností TS služby?
Velmi často, TS služby s.r.o. jsou vlastně takové 

naše servisní středisko. Pokud se ale jedná o 
nějakou větší zakázku, nebo nejsou z kapacit-
ních důvodů schopni danou práci realizovat, 
objednáváme si nějakou jinou firmu. 

Hodně se poslední dobou hovořilo o tom, že 
skončil čas velkých investic, jako byla na-
příklad Sportovní hala, a že město nyní musí 
věnovat více prostředků na údržbu majetku, 
který vybudovalo. Funguje to?
Ano. Přece jenom jsou tu také lokality, které na 
větší investice dlouho čekají. Mluvím například 
o Betlémě. Budou zde vybudovány nové sítě, 
chodníky, zálivy na parkování, opravíme silnice.  
Na podobné projekty bude muset město peníze 
dát a musím říct, že už se o to snaží. Co se týče 
správy velkých objektů, jako je hala nebo bazén, 
ty jsou zatím bez problémů.  -kb-

Začala výstavba nového domova pro lidi s Alzheimerovou chorobou

V březnu začala stavba Domova Pomněnka. 
Domov bude sloužit především lidem s Alzhei-
merovou nemocí, kteří svůj život prožili v Novém 
Městě na Moravě a jeho okolí. Investorem a provo-
zovatelem Pomněnky je Diakonie Českobratrské 
církve evangelické, středisko Myslibořice, kde o 
lidi s demencí pečují již více než třicet let. 
Pomněnku bude stavět společnost RONELI Stav-
by SE, která vyhrála veřejnou zakázku. Domov 
Pomněnka vyroste na ulici Německého, za Do-

mem s pečovatelskou službou směrem k obytné 
části Betlém. „Hrubá stavba bude dokončena do 
konce tohoto roku a kompletní dílo plánujeme 
předat investorovi začátkem roku 2024. V prů-
běhu výstavby dojde v ulici Německého k do-
časným krátkodobým dopravním omezením. 
Budeme však dělat vše pro to, aby okolí stavby 
bylo stavební činností dotčeno jen minimálně,“ 
uvedl jednatel společnosti RONELI Stavby SE 
Dušan Lošonský.
„Jsem moc ráda, že po letech příprav můžeme říct, 
že začínáme stavět. Děkuji za vstřícnost Novému 
Městu na Moravě, Kraji Vysočina, Ministerstvu 
práce a sociálních věcí i řadě drobných dárců, 
kteří stavbu Pomněnky již podpořili. Přesto ještě 
budeme v průběhu stavby organizovat v Novém 
Městě akce, díky kterým chceme získat 6 milionů 
korun na vybavení domova,“ řekla k zahájení 
stavby Michaela Grmelová z Diakonie.
Novoměstská veřejnost bude mít možnost se-
známit se podrobněji s  projektem Domova 
Pomněnka v  rámci akce Pomněnkový duben 
v Městských lázních, kterou pořádá Diakonie ve 

spolupráci se Základní školou Radňovice a Měst-
skými lázněmi. K dispozici budou informační 
letáky, ale také si zde můžete zakoupit semínka 
pomněnky, a tím podpořit veřejnou sbírku.

 Petr Hladík
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Nabídka pracovních míst
Hledáte práci? Nabídky pracovních míst 
městského úřadu, organizací a společností 
města najdete nejen na webových stránkách 
https://www.nmnm.cz/, ale i na sociálních 
sítích. Pokud jste aktivní na Facebooku nebo 
Instagramu, nezapomeňte sledovat profil @
nove.mesto.na.morave. Ve výběru s názvem 
Práce! najdete aktuálně hned několik nabí-
dek. Městský úřad hledá kolegy a kolegy-
ně na pozici úředník Odboru stavebního a 
životního prostředí,  úředník Odboru investic 
a na pozici vedoucí Odboru finančního. Ve-
doucího pracovníka stavební činnosti hledá 
i novoměstská společnost TS služby s.r.o. a 
zveřejněno je také konkursní řízení na ře-
ditele nebo ředitelku Základní školy Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo nám. 124. 
Pokud se vám některá z nabízených pozic 
líbí a informace na webu nestačí, neváhejte 
nás kontaktovat:
    • Mgr. Petr Hanych, tajemník městského 
úřadu, tajemnik@nmnm.cz 
    • Ing. Ondřej Šandera, jednatel TS služeb 
s.r.o., ondrej.sandera@ts.nmnm.cz 
    • Mgr. Lenka Klapačová, vedoucí odboru 
školství městského úřadu, lenka.klapacova@
meu.nmnm.cz

Sportovec roku
Rada města bude letos opět oceňovat vý-
znamné počiny a osobnosti v oblasti sportu 
a tělovýchovy. 
Komise pro mládež, sport a volný čas, která 
kandidáty na ocenění Radě města předklá-
dá, potřebuje vaši pomoc.  Máte nějaký tip, 
koho ocenit – ať už za výkony nebo za obě-
tavou práci? Informace, za jaké období bude 
cena udělena i přesně popsané kategorie, a 
tiskopis, najdete na webu města nebo v Infor-
mačním centru na Vratislavově nám, kde 
můžete vyplněný tiskopis odevzdat osobně. 
Zaslat nám ho můžete také elektronicky. 
Návrhy přijímáme do konce dubna a už se 
na ně těšíme.

GYNOME pomáhá Ukrajině
Civilizovaným světem otřásl agresivní ruský útok 
na Ukrajinu. Život jejich obyvatel se ze dne na 
den dramaticky změnil. Lidské utrpení nám není 
lhostejné. Přestože mnohé ovlivnit nemůžeme, je 
v našich silách pomoci.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se zapojili do 
humanitární pomoci Ukrajině. Děkujeme všem 
kolegům, studentům i rodičům, spoluobčanům, 
obci Dlouhé, lékárně U Salvátora, základním 
školám v Novém Městě na Moravě i Gymnáziu 
Bystřice nad Pernštejnem, které se k naší sbírce 
ochotně připojilo. Vypravili jsme téměř tři do-
dávky obvazového materiálu. Všechen materiál 
byl pečlivě roztříděn, zabalen, doplněn popiskem 
v latince i azbuce, naložen a odeslán na ukrajin-
skou hranici, kde proběhlo předání Ukrajinské-
mu červenému kříži.

Děkujeme gymnazistům za výrobu a zor-
ganizování prodeje předmětů se symbolikou 
Ukrajiny a za zorganizování sbírky na gym-
náziu. Děkujeme také všem účastníkům protestní 
demonstrace na Vratislavově náměstí, kteří do 
sbírky finančně přispěli. Vybralo se téměř 48 000 
Kč, které jsme poslali na účet organizace Člověk 
v tísni. 
V současné době jsme již na škole přivítali ukra-
jinského studenta. Učitelé i studenti pomáhají 
při jeho adaptaci v novém prostředí. Vyučující 
jazyků nabídli městu Nové Město na Moravě 
možnost výuky češtiny pro příchozí z Ukrajiny, a 
to i prostřednictvím anglického či ruského jazyka. 
Jsou různé formy pomoci, každý volí podle svých 
možností. Děkujeme za všechny projevy lidskosti.
 gynome

Májový taneční večer na GYNOME
Zdá se, že by gymnázium mohlo mít novou tra-
diční akci. S iniciativou přišli zástupci rodičů 
2. a 3. ročníku vyššího stupně jako s náhradní 
variantou za reprezentační ples, který se kvůli 
pandemické situaci nekonal. Taneční večer je 
naplánován na pátek 6. května, vstupenky bude 
možno zakoupit např. prostřednictvím kance-

láře školy. K poslechu i tanci zahraje chotěboř-
ský Rose Band, o program se postarají čerství 
absolventi tanečních. Tuto společenskou akci 
pro veřejnost zaštiťuje Sdružení rodičů a přátel 
novoměstského gymnázia.
 gynome

Zápis do ZŠ 2022  
Zápis do 1. tříd na 1. ZŠ i 2. ZŠ pro školní rok 
2022–2023 proběhne dne 7. dubna od 15 do 17 
hodin. Bližší informace včetně kritérií pro přijetí 
žáků do 1. třídy budou uveřejněny na webových 
stránkách obou základních škol.  
 Ředitelé 1. a 2. ZŠ v Novém Městě na Moravě 
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Kde stávala stará šibenice?
Na takový dotaz existovala v  Novém Městě 
celkem jednoznačná odpověď. Západně od města 
se tyčí stejnojmenný vrch Šibenice (706 m n. m.), 
a třebaže jeho vrchol namísto hrozivého symbo-
lu hrdelního práva už dlouho zabírá skokanský 
můstek, kamenný kříž připomínající pochmurné 
místo se dodnes schovává ve stínu přilehlého lesa. 
Někdejší polohu šibenice mezi žďárskou silnicí a 
cestou do Jiříkovic navíc názorně dokládá první 
vojenské mapování a shoduje se na ní i dosavadní 
historická literatura.
Přesnější otázka směřující k našemu problému by 
proto měla znít: jak dlouho novoměstská šibenice 
na tomto místě stojí? Skutečně od „nepaměti“, 
tedy od počátku 16. století, kam sahají nejstarší 
doklady o popravách zdejšího hrdelního práva? 
Z dochovaných pramenů se zdá, že v Novém 
Městě se častěji stínalo, než věšelo. Možná proto 
se ta stará historie z živé paměti už dávno vytrati-
la. Ale čtenáři Novoměstska (duben 2016) vědí, 
že i s polohou a památkou na místní stínadlo to 
bylo v minulosti trochu složitější.  Nebude proto 
úplným překvapením, že vlastním historickým 
vývojem prošla také novoměstská šibenice.
O změně exekučního stanoviště svědčí nená-
padný zápis k prodeji polností Jiřího Šípa z roku 
1572 (AMNM, inv. č. 106, f. 122r). Podle něho 
totiž Vávra Kopejtko koupil od Šípa „kus roli, 
jako stará šibenice bývala“. Citovaná zmínka 
tak umožňuje minimálně dva důležité závěry. 
Toho roku bylo v Novém Městě ještě dobře patrné 
místo staršího popraviště a zároveň tou dobou z 
vrcholu Šibenice už nejspíš shlíželo „nové“ po-
pravčí trámoví. Známé popraviště na Šibenici lze 
tak skutečně považovat za tradiční, neboť jeho 
kořeny sahají minimálně do 3. čtvrtiny 16. století.
Další pozornost si pochopitelně žádá také ši-
benice původní. A přiznejme hned, že i pro ni 
máme k dispozici minimálně jeden dobový zá-
znam, který naši představu o její poloze a stáří 

upřesní. Pochází z roku 1530 a souvisí se za-
stavením majetku zadluženého měšťana Jana 
Perníkáře (AMNM, inv. č. 104, f. 16r). Perníkář 
měl totiž část polností nejen směrem k Pohled-
ci, ale také „za šibenicí u vlachovské cesty díl“. 
Z náčrtku novoměstských komunikací od děkana 
Pausy víme, že do Vlachovic se ještě počátkem 
19. století jezdilo buď „silnicí“ přes les Ochoza, 
nebo po cestě, která navazovala na Malou ulici. 
Někde v blízkosti těchto komunikací – jejichž 
trasy přehledně zakresluje už jednou zmíněné 
josefinské mapování – se pak přibližně po dobu 
první poloviny 16. století tyčila nejstarší novo-
městská šibenice. 
Pokud bychom měli původní novoměstské po-
praviště lokalizovat, pak se znalostí míst pří-
značných pro tato zařízení lze tipovat na Brožkův 
kopec (642 m n. m.). Ve srovnání se Šibenicí je 
tento vrchol zřetelně nižší, ale jeho atraktivitu 
pro stavbu výstražné šibenice mohla zvyšovat 
snadná dostupnost i přilehlá trajektorie někdejší 
cesty do Čech. Nejpozději do roku 1572 však 
podobné přednosti zjevně pominuly a přiměly 
Novoměstské k přesunu popraviště na perspek-
tivnější Šibenici. Správnost naší lokalizace však 
může potvrdit už jedině archeologický průzkum!
 Martin Štindl

Konkursní řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Zá-
kladní školy Nové Město na Moravě,  Vrati-
slavovo nám. 124, okres Žďár nad Sázavou, 
se sídlem Vratislavovo nám. 124, 592 31 Nové 
Město na Moravě

Obsahové náležitosti přihlášky:
   • přihláška (jméno, příjmení a titul uchaze-
če, pozice, na kterou se uchazeč hlásí; 
kontaktní adresa, telefon, adresa elektro-
nické pošty nebo datové schránky; datum a 
podpis uchazeče; dále uveďte jakým způso-
bem má být doručováno),
 • strukturovaný profesní životopis, 
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, 
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání 
a délce pedagogické praxe, 
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,   
 • originál lékařského potvrzení o zdravot-
ní způsobilosti k výkonu pracovního místa 
ředitele/ky,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého 
jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou 
odbornou kvalifikaci pro přímou pedago-
gickou činnost v jiném vyučovacím jazyce 
než českém,
   • koncepci rozvoje a řízení organizace (max. 
rozsah 4 strany strojopisu) včetně souhlasu 
se zveřejněním předložené koncepce,
   • písemný souhlas se zpracováním osobních 
údajů pro účely tohoto konkursního řízení v 
souladu s nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrni-
ce 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), ve znění pozdějších před-
pisů. 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2022
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno 
doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vy-
hlašovatel obdržel v termínu do 20. 5. 2022 
do 12:00 na adresu: Město Nové Město na 
Moravě, odbor ŠKSV, Vratislavovo nám. 103, 
592 31 Nové Město na Moravě. 
Na obálku uveďte: „Konkurs ZŠ Nové Město 
na Moravě – NEOTVÍRAT“
Kontakt: Mgr. Lenka Klapačová, vedoucí 
odboru ŠKSV MěÚ Nové Město na Moravě, 
tel. 566 598 420, e-mail: lenka.klapacova@
meu.nmnm.cz

Co těší novoměstské skauty
Nás skauty a skautky zasáhl, podobně jako větši-
nu naší společnosti, válečný konflikt na Ukrajině. 
Po dvou letech s covidem, kdy jsme ze dne na den 
měnili plány, rušili akce, ztráceli se v opatřeních, 
přichází další stres a nejistota. Stále se ale snaží-
me být na pozitivní vlně, přizpůsobovat se tomu, 
co se právě děje, neztrácet naději a také pomoci. 
Proto už nechci dál popisovat, co nás trápí, ale 
zaměřím se na to, co nás těší. V letošním roce 
máme 158 členů. Prožili jsme krásné zimní akce. 
Roveři obnovili tradici zimního táboření, skautky 
a skauti z Naděje vyrazili během jarních prázdnin 
na zimní tábor, vlčata a světlušky si vyzkoušeli 
lezení na lezecké stěně s Trip Teamem. 
Jako v minulých letech nás i letos finančně pod-

poří město. 
Plán akcí máme plný až do léta a chystáme letní 
tábory. V dubnu budou slavnostně slibovat svět-
lušky, v květnu se všichni společně vydáme na 
velkou výpravu do Brna a v červnu vyrazí všechny 
oddíly na výpravy.
19. dubna oslaví náš dlouholetý člen Jiří Kinc - 
Balú šedesáté narozeniny. Gratulujeme! 
Na závěr vás chci pozvat na vynášení zimy, které 
pořádají naše světlušky v neděli 3. dubna v 15:00 
na Oboře (ulice Luční).
 Kristýna Koutenská,
 vedoucí skautského střediska
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Nové Město na Moravě pomáhá Ukrajině
Lidé, kteří utíkají před válkou, nacházejí útočiště i v 
Novém Městě na Moravě. O tom jak jim dokážeme 
pomoci jsme mluvili s Lenkou Klapačovou vedoucí 
odboru ŠKSV v Novém Městě. 

Máme dnes 17. března. Kolik Ukrajinců zatím 
našlo přístřeší v Novém Městě na Moravě? 
Podle tabulky Ministerstva vnitra je tu 82 uby-
tovaných Ukrajinců. V tuto chvíli jsou ubytováni 
převážně u soukromníků, protože Nové Město 
bohužel nemá volné ubytovací kapacity. 

Jaká administrativa je s příjezdem Ukrajinců 
spojená?
Migranti by se měli po příjezdu do ČR nejdříve 
zaregistrovat na Krajském asistenčním středisku 
v Jihlavě. Tam získají roční vízum, sociální pomoc 
a zdravotní pojištění. Pokud nemají kde být, za-
jistí jim pracovníci zdejšího střediska i ubytování.

Jakou pomoc tedy poskytuje přímo Nové 
Město?
Primárně jsou to služby městského úřadu. Pra-
covnice sociálního odboru jim zde pomohou 
s vyřizováním sociálních dávek, zařazením dětí 
do škol, nabídkou volných pracovních míst nebo 
volnočasových aktivit pro děti a tak podobně. 
Máme zajištěno i tlumočení, takže vše probíhá 
bez problémů. Asi devatenáct ukrajinských dětí 
už je přihlášeno do I. ZŠ. Pro děti se podařilo 
zajistit tlumočníka i asistenty, kteří jim pomohou 
s integrací do cizího kolektivu. 

Kde mohou lidé, kteří chtějí Ukrajincům po-
moci, najít nějaké informace?
Na stránkách https://www.nmnm.cz/ jsou infor-
mace přehledně uvedeny. Je tu mimo jiné sdílená 
tabulka pomoci. Sem mohou lidé psát, jak a čím 
jsou ochotni přispět. Ti, kteří ubytovávají ukra-

jinské běžence, tu pak najdou vítanou pomoc, na-
příklad v podobě jídla, elektroniky nebo různých 
dalších výpomocí. Stejně tak sem mohou lidé po-
sílat i samotné nabídky ubytování pro Ukrajince. 
Výhodou tabulky je, že se informace shromažďují 
na jednom místě. Pro příslušné orgány je pak 
jednodušší pomoc koordinovat. 

Co čeká lidi, kteří se rozhodnou uprchlíky 
ubytovat? Jsou s tím pro ně spojené nějaké 
povinnosti?
Ti lidé nemusí v podstatě vůbec nic, ale ve větši-
ně případů jsme svědky toho, že Ukrajince do-
provází na úřady a pomáhají jim se zorientovat. 
 -kb-

Důležité informace a kontakty
Materiální sbírka Nového Města na Moravě
Věci noste v pevných krabicích nebo igelitových 
pytlích do Gobelínového salonku v Kulturním 
domě, Tyršova 1001, vchod od Smuteční síně.
Sbírka aktuálně probíhá v Gobelínovém salonku. 
Otevřeno bude vždy v pondělí, úterý a středu od 
14:00 do 17:00. 
O co nás Ukrajina požádala a co sbíráme?
• Léky, včetně antibiotik a infuzních roztoků (fy-
ziologický roztok, nejlépe v plastu); hemostatická 
činidla a obvazy, obvazový obvaz (nejlépe vyro-
bený v Izraeli); antipyretické a antivirové léky; 
analgetika; stříkačky, kapátka, stojany na kapát-
ka; dezinfekční prostředky (jód, peroxid vodíku a 
další antiseptika); léky pro pacienty s cukrovkou 
(inzulín); léky pro pacienty s astmatem.
• Spacáky, karimatky, postýlky, svítilny, bate-
rie, powerbanky, mýdlo, zubní pasty a kartáčky, 
toaletní papír, vlhčené ubrousky, jednorázové 
plenky pro děti a seniory, další hygienické po-
třeby.
• Trvanlivé potraviny, mouka, droždí, olej, cere-
álie, konzervy, těstoviny, kojenecká výživa (ne 
ve skle).
• Neprůstřelné vesty, přilby, chrániče kolen, 
přístroje pro noční vidění, termokamery, dale-
kohledy atd. 

Kontaktní e-mail: ukrajina@nmnm.cz
Na e-mail zašlete především nabídky práce a 
ubytování . Prosím pište pouze tehdy, má-li vaše 
nabídka nebo poptávka vyloženě a ryze místní 
charakter. Můžete také využít sdílenou Google 
tabulku, do níž můžete doplnit svoji nabídku a 
poptávku, zde přehledně najdete, co potřebujete. 

Finanční pomoc
Nemá smysl rozšiřovat množství sbírek. Situaci 
to může dokonce zkomplikovat. Prosíme o využití 
existujících ověřených a spolehlivých organizací:
Paměť národa, Člověk v tísni, Charita a další.
Připravili jsme pro vás základní kroky, které je 
potřeba po příjezdu do města podniknout. V 
příloze naleznete všechny informace v češtině i 
ukrajinštině.  Obraťte se na Městský úřad Nové 
Město na Mor. V případě potřeby kontaktujte 
pracovnice sociálního odboru MěÚ NMNM, 
které mohou pomoci například s vyřizováním 
mimořádných víz, záležitostmi v oblasti školství 
nebo sociálních dávek, nabídkou volnočasových 
aktivit pro děti a další. Pokud hledáte pomoc, 
neváhejte se na nás obrátit.
Adresa a kontakt: Vratislavovo nám. 103, 592 31 
Nové Město na Moravě, Mgr. Lenka Klapačová, 
vedoucí odboru ŠKSV, 566 598 420, +420 775 
117 643 , Mgr. Věra Novotná, odbor sociální, 566 
598 425, +420 601 339 787
 
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině 
(KACPU)
 funguje NEPŘETRŽITĚ 24 hodin 7 dní v týdnu. 
Registrace zde musí proběhnout co nejdříve. 
Služby, které KACPU poskytuje:
a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace 
(lustrace)
b) Udělení víza, doklady apod.
c) Registrace zdravotního pojištění
d) Zdravotní zabezpečení
e) Humanitární pomoc – základní jednorázová 
pomoc, voda, občerstvení
f) Psychosociální pomoc

g) Zajištění ubytování
h) Doprava na ubytování
Adresa a kontakt:
KACPU – Tolstého 15, Jihlava
NONSTOP informační linka Ministerstva vnitra 
ČR +420 974 801 802
 
Nabídka pracovních míst
Úřad práce poskytuje finanční mimořádnou 
okamžitou pomoc. Získáte zde informace 
ohledně volných pracovních míst.

Finanční pomoc a dávky
Zuzana Šafaříková, zuzana.safarikova@urad-
prace.cz, 950 177 248
Noemi Kosourová, noemi.kosourova@uradpra-
ce.cz, 950 177 249
Silvie Svobodová, silvie.svobodova@uradprace.
cz, 950 177 246
 
Pracovní místa
Michal Obr, michal.obr@uradprace.cz, 950 177 
231
Marie Vránová, marie.vranova@uradprace.cz, 
950 177 232
Jitka Benová, jitka.benova@uradprace.cz, 950 
177 234
 
Potravinová pomoc
Noemi Kosourová, noemi.kosourova@uradpra-
ce.cz, 950 177 249
 
Přehledné informace pro občany Ukrajiny 
naleznete také na stránkách Ministerstva 
vnitra.   -kb-
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Шановні громадяни України ми підготували для Вас основні кроки які необхідно 
зробити по прибутті в місто.

Звернутись до Міського управління
За потреби звертатися до соціальнх працівників,які можуть допомогти наприклад оформити
екстраординарну візу,питання у сфері освіти чи соціальних виплат,діяльність для дітей у вільний 
час та інше. Якщо Ви шукаєте допомоги,не соромтеся звертайтися до нас.

Адреса та контакти:
Вратіславова площа 103, місто - Нове Місто в Моравії,592 31 Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na
Moravě ,592 31

Mgr. Ленка Клапачова,( Mgr. Lenka Klapačová), начальник відділу-освіту,культури,туризму та соціалних справ. 
ном. тел: 566 598 420, ном.мобільного тел: + 420 775 117 643
Mgr. Вєра Новотна,соціальний відділ (Mgr.Věra Novotná)
ном.тел: 566 598 425, ном.мобільного тел: + 420 601 339 787

Реєстрація в обласному центрі допомоги громдянам України
Центр допомоги працює БЕЗПЕРЕРВНО 24год. 7 днів в тижні,тому Ваша реєстрація має
 відбутися якомога швидше.

Центр допомоги надає такі послуги:
а) Реєстрація, контроль документів,ідентифікація (люстрація)
б) Візові документи тощо
в) Реєстрація медичного страхування
г) Охорона здоров’я
ґ) Гуманітарна допомога-базова одноразова допомога(вода,закуска)
д) Психосоціальна допомога
е) Надання житла
є) Транспорт до проживання

Адреса та контакт
Областний центр допомоги Україні
місто: Їглава (Jihlava), вулиця: Толстого-15 (Tolstého-15) 
Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки працює БЕЗ ПЕРЕСТАНКУ
Тел: +420 974 801 802

Фінансова допомога та пропозиції роботи
Бюро праці негайно надає невідкладну фінансову допомогу.
Тут Ви знайдете інформацію про вакансію.

Адреса та контати
Вратіславова площа 123, місто-Нове Місто в Моравії, 592 31
Vratislavovo náměstí 123,Nové Město na Moravě, 592 31

Матеріальна допомога та пільги
Зузана Шафарікова (Zuzana Šafaříková), zuzana.safarikova@uradprace.cz, 950 177 248
Ноемі Косоурова (Noemi Kosourová), noemi.kosourova@uradprace.cz, 950 177 249
Сілвіє Свободова (Silvie Svobodová), silvie.svobodova@uradprace.cz, 950 177 246

Робочі місця
Михайло Обр (Michal Obr), michal.obr@uradprace.cz, 950 177 231
Марія Вранова (Marie Vránová), marie.vranova@uradprace.cz, 950 177 232
Їтка Бенова (Jitka Benová), jitka.benova@uradprace.cz, 950 177 234

Продовольча допомога
Ноемі Косоурова (Noemi Kosourová), noemi.kosourova@uradprace.cz, 950 177 24
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Zlatá medaile ze zimního 
triatlonu 
V sobotu 5. března se v okolí Pradědu ko-
nalo mistrovství České a Slovenské repub-
liky v zimním triatlonu. Mistrovské závody 
přilákaly celkem 78 triatlonistů. Startovalo 
se na kolonádě v Karlově Studánce, odkud 
závodníci šlapali do pedálů. Čekal je výjezd 
dlouhý 8,5 km, který vedl přes Hvězdu, 
Ovčárnu a Kurzovní chatu. Zde na dalších  
8 km vyměnili svá kola za lyže. Po jejich ab-
solvování se závodníci přezuli do botasek. 
Poslední částí závodu byl 3km výběh k vy-
sílači na Pradědu, odkud se běželo do cíle. 
Absolutním vítězem se stal Marek Rauch-
fuss, v kategorii nad 50 let dominoval novo-
městský univerzál Jiří Žák, jenž v celkovém 
pořadí obsadil 10. místo.  -mah-

Závody v orientačním 
běhu
V termínu 23. – 24. dubna zavítá do Nového 
Města současná špička orientačního běhu.
 Víkend přinese porci tří závodů. V sobo-
tu dopoledne se uskuteční závod Českého 
poháru a světového rankingu (WRE) ve 
sprintu, který uspořádá novoměstský klub 
SK Orientační sporty. Poběží se od 10:00 a v 
závodě se představí nejlepší čeští závodníci v 
kategorii mužů, žen, juniorů i dorostu. Počítá 
se rovněž s účastí zahraničních závodníků. V 
průběhu závodních dnů bude možné narazit 
na rychlé běžce s mapou. Zejména řidiče tak 
pořadatelé prosí o maximální opatrnost a 
ohleduplnost vůči běžícím závodníkům. V 
rámci víkendu, kterému bude dominovat ori-
entační běh, se dále uskuteční dva závody 
Českého poháru štafet, které pořadatelsky 
zajišťuje OK Lokomotiva Pardubice. V sobo-
tu odpoledne se poběží u Černého rybníka a 
v neděli dopoledne bude rušno kolem Kou-
paliště.  
 -mah-, SK Orientační sporty NMNM

Viktor Polášek ukončil sportovní kariéru 
Novoměstský skokan na lyžích Viktor Polášek 
ukončil v 24 letech kariéru. Bývalý juniorský 
mistr světa ve skocích na lyžích z roku 2017 to 
oznámil po závodu Světového poháru, který se na 
začátku března konal v Oslu. O svém rozhodnutí 
informoval prostřednictvím instagramového 
účtu, kde pod titulkem „Čas jít dál“ zveřejnil 
sestřih sportovních úspěchů. Jedním z hlavních 
důvodů odchodu byla podle Poláška letošní vy-
čerpávající sezona.  Enormní úsilí však kýžené 
výsledky nepřineslo. V již skončeném ročníku 
SP Polášek nebodoval. Naposledy se mu to po-

vedlo v prosinci 2020 v Engelbergu. Jeho nej-
lepším výsledkem v elitním seriálu bylo 12. místo 
v polské Wisle v listopadu 2018. Zúčastnil se 
olympijských her v Pchjongčchangu a Pekingu, 
kde vinou nákazy covid-19 zasáhl jen do soutěže 
družstev. „Děkujeme Viktorovi za vše, co pro 
český skok na lyžích dokázal a znamenal. Viktore, 
přejeme hodně radosti a úspěchů v další etapě 
Tvého života!“ uvedl na rozloučenou lyžařský 
svaz. 
 
 -mah-

Stříbrná medaile ze závodu ČP v lyžování  
Během prvního březnového víkendu přivítal Boží 
Dar další díl ČP v běžeckém lyžování, kde se v bílé 
stopě představila také novoměstská naděje Lucie 
Crháková. Sobotní program zahrnoval závod ve 
sprintu, ve kterém Crhákové unikl postup do finá-
le o půl vteřiny. Chuť si však spravila v nedělním 
závodě, jenž se běžel volnou technikou. Na trati 
o délce 3,75 km finišovala na 2. místě, čímž si 
vyrovnala nejlepší výsledek této sezony.  Další 
novoměstská závodnice na startu Iva Vránová 
doběhla na 7. místě.  -mah-

Medailové žně na MČR ve skoku na lyžích 
a severské kombinaci
První březnový víkend se v Harrachově konalo 
MČR žáků, dorostu a juniorů ve skoku na lyžích a 
severské kombinaci, odkud si novoměstští závodní-
ci přivezli celkem 10 medailí. 
Nejvíce se dařilo Julii Ošmerové, která v katego-
rii žaček vybojovala 1. místo v severské kombi-
naci, prvenství získala i v kategorii juniorek ve 
skoku na můstku K70 a své představení pod-
trhla stříbrnou medailí ve skoku na můstku K40. 
Zlatou radost prožil v severské kombinaci také 
Jiří Kubalák, který si připsal 3. místo ve skoku. 
Marek Hradil získal stříbrné medaile ve skoku a 
severské kombinaci. Společně s Jiřím Kubalákem 
vybojovali další stříbro, a to v soutěži družstev. 
Matěj Kubalák si odvezl stříbrnou medaili v 
severské kombinaci, ve skoku skončil na 6. místě. 
Lukáš Ošmera se umístil na 10. místě v severské 
kombinaci a ve skoku obsadil 12. místo. Štěpán 
Kubalák obsadil 6. místo v severské kombinaci a 

14. místo ve skoku. Smolný víkend si vybral Jan 
Ošmera, který po prvním kole figuroval na 2. 
místě v mistrovském závodu na můstku K70. Při 
nástupu do druhého kola, kdy se již nacházel na 
nájezdové věži, však zjistil, že má závadu na vázá-
ní, která mu znemožnila účast ve druhém kole. 
 -hra-, -mah-

Svoje tipy a náměty posílejte 
na adresu 
zpravodaj@nmnm.cz 
Uzávěrka dalšího čísla je 15. 
dubna.
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Rozloučení 
s lyžařskou sezonou 
V neděli 20. března se ve Vysočina Areně 
uskutečnilo rozloučení se zimní sezonou. 
Ve spolupráci se společností Portimo, o.p.s.  
tu proběhla akce s názvem Karnevalové po-
slední „mazání“. Šlo o zábavné odpoledne 
určené pro rodiny. Vrátka za sezonou pomalu 
zavírají také na sjezdovce na Harusáku. V so-
botu 19. března se tu konala poslední velká 
akce sezony, kterou byl tradiční karneval na 
lyžích.  -mah- 

Předprodej vstupenek 
V termínu 13. – 15. května se ve Vysočina Areně 
opět pojedou závody Světového poháru horských 
kol. 
Po dvouleté pauze se navíc budou konat před 
diváckou kulisou! Předprodej vstupenek na je-
den ze sportovních vrcholů letošní sezony je tak 
v plném proudu. Ve scénáři akce se počítá s osmi 
závody ve třech dnech. Pojedou se jak tradiční 
závody elitních mužů a žen, tak další podniky 
mladších kategorií. Samozřejmostí je také bohatý 

doprovodný program, který zahrnuje závody pro 
veřejnost (MTB maraton a Night Race), výstavní 
a prodejní zónua, nabitou novinkami z cyklis-
tické branže, i velkou dětskou zónu se spoustou 
zábavných atrakcí. Vstupenky je možné zakoupit 
na portálu ticketstream. V nabídce je třídenní 
permanentka za 500 Kč a dále pak VIP vstupy 
na jednotlivé dny. Vstupenky z dřívějších roční-
ků, které se kvůli covidové pandemii konaly bez 
diváků, zůstávají v platnosti.  -mah-

Olympijské dozvuky. Američan 
z gymnázia čekal na šanci 
Zimní olympijské hry, které v termínu od 4. do 
20. února hostil Peking, přinesly Novému Městu 
nejen příběh Martiny Sablíkové. Dalším z hrdinů, 
který má mnoho společného s naším městem, 
byl také Václav Červenka. Jak jeho jméno napo-
vídá, pochází sice z České republiky, ale většinu 
života prožil v USA. V letech 2016–2017 však 
pobýval v Novém Městě, kde bydlel u prarodičů 
a studoval na novoměstském gymnáziu. Václav 
se řadí mezi naděje amerického biatlonu a tento 
sport má v genech. Jeho maminka Petra Červen-
ková (Nosková) se zúčastnila ZOH v Albertville, 
tatínek Vladimír Červenka je úspěšným trenérem 
americké juniorské reprezentace. Motivace Vác-
lava tak byla jasná. Nominace do amerického 
výběru mu však utekla o jedno místo. I tak se 
Václav do Pekingu vypravil. V týmu, coby první 
náhradník, pomáhal jako servisman.  -mah- 

Noční závod v lyžování 
V termínu 11. – 12. února pořádal novo-
městský horolezecký oddíl Trip Team noční 
závod v běžeckém lyžování. Na start se mohl 
postavit každý, kdo chtěl okusit výpravu na 
běžkách za úplňku a ideálních sněhových 
podmínek. Důležité však bylo vyběhnout 
v době od 22:00 (pátek) do 6:00 (sobota). 
Trať o délce 15 km vedla od Koupaliště přes 
Medlovské údolí na Tři Studně a následně 
na Sklené a nad Vlachovice, odkud se již 
účastníci vraceli zpátky. Během závodu, 
který se konal za finanční podpory našeho 
města, museli jeho účastníci také pamatovat 
na fotodokumentaci jednotlivých stanovišť, 
díky čemuž mohl být jejich výkon započítán 
do celkového hodnocení.  -mah-

Halové MČR 
v atletice 
V termínu 19. – 20. února hostila atletická hala 
v Ostravě MČR v atletice juniorů a dorostu. Na 
jednom z vrcholů letošní sezony nechyběli ani 
reprezentanti novoměstské atletiky. 
Uzdravit se stihl také rychlík Matouš Budig, který 
si po pauze zaviněné covidovou nákazou vedl nad 
očekávání dobře. Ve finále běhu na 60 m fini-
šoval na 4. místě. V rozběhu na 200 m si nejdří-
ve vylepšil své halové maximum, které má nově 
hodnotu 21:97, díky čemuž postoupil do finále, 
kde vybojoval bronzovou medaili. Na start běhu 
na 3 000 m se postavil novoměstský vytrvalec 
Daniel Dočkal, který skončil na 6. místě. O místo 
lepší pak byl na poloviční trati. Novoměstská 
atletka Kateřina Bušková si během své premiéry 
na mistrovských závodech vylepšila svůj osobní 
rekord v běhu na 800 m. Stopky se v jejím případě 
zastavily v čase 2:26.  -hub-, -mah-

Florbalové okénko 
Mužskému florbalovému týmu patří 2 zápasy 
před koncem základní části soutěže 4. místo 
v tabulce. Na 2. místo zaručující postup do play-
off  ztrácí jeden bod. V posledních 5 zápasech si 
připsali 3 výhry a 2 prohry. V závěrečných dvou 
střetnutích tak musejí zabrat, aby ještě mohli 
pomýšlet na postup. Výkony starších žáků při-
pomínali jízdu na horské dráze. Zvládli sice 
postoupit do prvního výkonnostního koše, ale 
kvůli obrovské nemocnosti do zápasů naska-
kovali většinou jen mladší žáci. Ti porazili Bys-
třici, na další soupeře však nestačili. Po základní 
části sezony patří starším žákům celkové 8. místo 
v konkurenci 15 oddílů na Vysočině. V Orelské 
lize se nedařilo dorostencům proti Bořitovu, což 
je dle všeho stálo postup na finálový turnaj. Ten se 
naopak podařilo vybojovat na posledním turnaji 
juniorům, kteří se 7. května představí v Husto-
pečích nad Bečvou.                           
    -tom-, -mah-
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Z matriky

narozené děti
 2. 2. Beáta Lašková
 16. 2. Viktorie Fukanová
 3. 3. Tereza Mrkosová
jubilanti
 2. 4. Ing. Bohuslav Bajer 85 let 
 3. 4. Zdeněk Bukáček 80 let 
 3. 4. Marie Krejčová 85 let 
 3. 4. Drahomíra Tesárková 90 let 
 5. 4. Jana Gabrielová 80 let 
 6. 4. Anna Slámová 94 let 
 7. 4. Josef Musil 80 let 
 8. 4. Josef Alt 75 let 
 16. 4. Drahomíra Kotovicová 85 let 
 16. 4. František Šusták 75 let 
 20. 4. Leopold Orel 87 let 
 20. 4. Josef Strašil 75 let 
 22. 4. Jaroslav Kadlec 80 let 
 22. 4. Marie Peňázová 85 let 
 27. 4. Jaroslav Filipi 87 let 
 29. 4. Mária Prosecká 80 let 
 29. 4. Jiří Ryšavý 86 let 
 29. 4. Danuše Vonešová 93 let 
 30. 4. Michal Matuška 80 let
úmrtí
 20. 2. Jaroslav Havlík (Vlachovice, 1944)
 21. 2. Karel Hiesböck (NMnM, 1952)
 28. 2. Čestmír Štyrský (Bobrová, 1929)
 28. 2. Josef Rolínek (Rad. Svratka, 1935)
 28. 2. Marta Řádková (NMnM, 1938)
 1. 3. Miroslav Kušnir (NMnM, 1963)
 2. 3. Josef Bukáček (Kadov, 1936)
 3. 3. Jakub Dostál (NMnM, 1990)
 4. 3. Františka Melicharová (NMnM, 1933)
 12. 3. Jaroslav Sláma (NMnM, 1945)
 12. 3. Anna Šaclová (Rad. Svratka, 1932)
 13. 3. Josef Hlaváč (NMnM, 1944)

Stomatologická pohotovost

K Club

14.4. Zelený čtvrtek
Na čepu zelené pivo a jiné ve-
likonoční speciality po celý 
víkend.
17.4. Velikonoční neděle
16:00 Princezna na hrášku 
Dřevěné divadlo Honzy 
Hrubce, vstupné 60 Kč.
21.4. Čtení ke kafi
Scénické čtení fejetonů „ke kafi“ z rukopisů Daniely 
Zbytovské, vstupné 150 Kč, na místě 180 Kč.

2.4.2022 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
3.4.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM., 566 616 904
9.4.2022 Zubní péče MUDr. Jan Šmídek
Palackého nám. 32, NMnM., 566 524 615
10.4.2022 MUDr. Kateřina Škorpíková
Studentská 7, Žďár nad Sáz., 566 690 123
15.4.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
16.4.2022 MUDr. Milada Trojáková
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 231
17.4.2022 MUDr. Marwan Zrieka
Tyršova 223, Velká Bíteš, 566 533 129
18.4.2022 MUDr. Ondřej Bartoš
Na Městečku 310, Nové Veselí, 566 667 236
23.4.2022 MUDr. Michaela Kaletová
Strážek 80, 566 567 332
24.4.2022 MUDr. Eva Vorlíčková
Studentská 4/1699,  Žďár n. Sáz., 566 690 138
30.4.2022 MUDr. Dušan Borek
Zahradní 580, Bystřice n. P., 724 202 301

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

Klub seniorů

4. duben
Schůze výboru v 14:00
Jarní kvíz v 15:00, přijďte se pobavit v týmové 
soutěži ve znalostech jarní přírody, zahrádkaření, 
osobností narozených v dubnu. Dojde i na pan-
tomimu.
11. duben
Výlet na kopec Vejdoch u obce Jámy 
(Ke Stromu života přibyla Cesta života, která 
vede na jeho vrchol). Odjezd 11:20 z aut. nádraží, 
návrat vlakem z Veselíčka 15:45, nebo autobusem 
z Jam ve 14:09. Občerstvení s sebou.
27. duben
Návštěva Janáčkova divadla v Brně – opera 
G. Bizeta Carmen 
(přihlášky u J. Hnízdilové), odjezd 16:45 od ČD, 
zastávka u KD a pod nemocnicí. Cena pro členy 
Klubu 800 Kč, nečleny 900 Kč i s dopravou.

Uzávěrka květnového čísla 
15. dubna 2022

Významná výročí

17.4.1977 zemřel v Kanadě Cyril Musil, lyžař-
ský závodník a olympionik, odbojový pracovník, 
od roku 2007 čestný občan NMnM, 45. výročí 
úmrtí (narozen 26.11.1907 ve Studnicích).
23.4.1902 zemřel v NMnM Josef Šimek, 1. ře-
ditel obecné a měšťanské školy v NMnM, působil 
zde v letech 1879–1901, 120. výročí úmrtí (naro-
zen 27.2.1838 ve Smiřicích u Hradce Králové).
25.4.1907 narodil se v NMnM Jiří Beranovský, 
sš profesor novoměstské reálky, lyžařský zá-
vodník a trenér, 115. výročí narození (zemřel 
25.1.1989 v NMnM).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v dubnu
1.4. Podcasty ze stopy s Jonášem Marečkem 
SPECIÁL
7.4. 17:00 Odhalení zlaté lyže a beseda s Vladi-
mírem Kosourem v Horáckém muzeu
15.4. Podcasty ze stopy s Liborem Denkem

Městské lázně

Městské lázně Vás zvou na dubnové akce. Přijďte 
si užít jaro s novou velikonoční výzdobou v sau-
novém světě a saunovými rituály. Chcete se skrýt 
před koledníky? Využijte bazény, vířivku a dětský 
bazének se skluzavkou. 
Vysočina v pohybu nabízí spoustu možností k vy-
zkoušení nových aktivit formou ukázkových lekcí 
či volných vstupů.
Více info: https://lazne.nmnm.cz/.
Městské lázně také v dubnu podpoří stavbu 
Domova Pomněnka. Můžete se tak těšit na po-
mněnkovou výzdobu a podpořit dobrou věc.
7.4. Saunový rituál pro ženy
17:30 Parní sauna s medovým peelingem a vůní 
kávy
7.4. Světový den zdraví 
Na baru 20% sleva na vodu s ovocem
16.4. Noční lázně a saunové rituály
20:30 Parní sauna s peelingem
22:00 Finská sauna s vůní dřeva
18.4. Velikonoce s malým překvapením pro děti
26.4. Saunový rituál pro muže 
11:00 Finská sauna s vůní alkoholu

Ceník inzerce
 řádková inzerce                       20 Kč

poděkování                            150 Kč

vzpomínka                             150 Kč

blahopřání                             150 Kč

Nové Město je také aktivní 

na sociálních sítích!

@Nove.Mesto.na.Morave
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Minibazar

Vzpomínky

Koupíme menší byt k vlastnímu bydlení v Novém 
Městě. Za případné nabídky děkujeme. Tel.: 739 
379 285
Pronajmu byt 2+1 na ul. Drobného. Tel.: 739 484 
994
Koupíme zahradu v NMnM (nejlépe lokalita Obo-
ra). Platba hotově. Tel.: 606 787 258
Prodám pěkné nové kožené pánské bundy. Hnědé, 
delší, vel. asi 50 (XL–XXL). Cena 500 Kč. Tel.: 
720 676 157
Prodám Wellneo EMS svalový stimulátor na 
zpevnění svalů celého těla. PC 1 745 Kč, prodám 
za 500 Kč. Tel.: 720 676 157
Prodám masážní podložku na záda, cena 200 Kč. 
Tel.: 720 676 157
Prodám nový černý kožený kabát dámský i pánský, 
vel. asi XL, cena 300 Kč. Tel.: 720 676 157
Daruji sbírku pásků ke kalhotám a sukním do ob-
vodu pasu 80 cm. Tel.: 720 676 157

Koupím gramofonové desky. Tel.: 739 067 695
Nabízím k dlouhodobému pronájmu částečně za-
řízený přízemní byt 1+1 (47 m²). Zařízení v podobě 
lednice, sporáku, sedačky apod. Nájemní cena vč. 
energii 9 tis. za 1 osobu, 11 tis. za 2 osoby, e-mail 
reginafelice@seznam.cz.
Maminka s batoletem hledá cenově dostupný 
podnájem v NMnM, Žďáru a blízkém okolí. Tel.: 
737 848 002
Nabízím práci hodinového manžela. Přivezu, od-
vezu, 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
Prodám levně novorozenecké a kojenecké oblečení 
po holčičce, velikost 50–68. Dále prodám levné 
těhotenské kalhoty velikost M a L (různé druhy, 
volnočasové, elegantní). Vše jako nové. Tel.: 601 
133 272

Koupím zahradu v okolí NMnM. Tel.: 605 820 044
Koupím menší stavební pozemek v blízkosti 
NMnM, případně vyměním byt v NMnM za do-
mek se zahradou v okolí NMnM. Tel.: 724 199 966
Koupím hutní sklo Škrdlovice, nabídky na tel. 605 
433 665, e-mail koudelka.lubos@centrum.cz
Koupíme menší byt k vlastnímu bydlení v NMnM. 
Za případné nabídky děkujeme. Tel.: 739 379 285
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 dalších. Tel.: 776 393 000
Nabízím restauratování starožitného nábytku, 
stavebně truhlařských dřevěných prvků oken a 
dveří,  výrobu menších zahradních konstrukcí ze 
dřeva. Tel.: 605 117 975 

Komerční inzerce

V případě zájmu o komerční 
a firemní inzerci najdete veškeré 
informace i ceník zde: 
https://noviny.nmnm.cz/inzerce/

Uzávěrka komerční a firemní inzerce 
je k 14. dni před měsícem vydání. 

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

Dne 7. dubna vzpomene-
me 4. výročí, kdy nás 
navždy opustila milovaná 
manželka, maminka 
a babička paní Eva Paři-
lová. Kdo v srdci žije, neu-
mírá. S láskou vzpomíná 
manžel a děti s rodinami.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci 
přijímáme v Informačním centru na 
Vratislavově náměstí 114, budova   
Horáckého muzea.

Přineste prosím vytištěný text 
a fotografie v co nejlepší 
kvalitě.

Kontakt na redakci 
Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

I kdyby na fotkách usadil se prach, Vy navždy zů-
stanete v našich vzpomínkách. Dne 24. února jsme 
vzpomněli 5. výročí úmrtí pana Miloslava Čecha 
a dne 24. dubna vzpomeneme 6. výročí úmrtí paní 
Věry Čechové z Křídel. Za tichou vzpomínku děkují 
a s láskou a úctou vzpomínají syn Miloslav a dcera 
Jitka s rodinami.

Dne 17. dubna vzpomene-
me 5. smutné výročí, co 
nás opustila naše milovaná 
manželka, maminka a ba-
bička Milada Kotovicová 
ze Slavkovic. S velkou 
láskou a bolestí v srdcích 
vzpomínají manžel, dcera 
a syn s rodinami a vnoučaty.

Odešel si tak náhle a bez 
rozloučení… Vzpomínáme 
na Tebe, táto. Dne 1. dubna 
uplyne 1 rok od úmrtí pana 
Jaroslava Vašíka z Fryšavy. 
Kdo jste ho znali, vzpomeň-
te s námi. Děti s rodinami

Dne 23. dubna uplyne 
13 let, kdy nás navždy 
opustil tatínek a děde-
ček pan Ludvík Kulík. 
Všichni, kdo jste ho zna-
li, věnujte prosím s námi 
společnou vzpomínku. 
Stále vzpomíná rodi-
na Kulíkova a Fuksova.

Blahopřání

Dne 29. dubna 1967 uzavřeli manželství Jiřina 
a Petr Skalníkovi ze Zubří. K jejich 55. výročí – 
smaragdové svatby – jim do dalších společných let 
přejí všechno nejlepší a hlavně zdraví, lásku a život-
ní optimismus dcery Radka, Iva a Jana s rodinami.

Vzpomínky, které se nevešly
do aktuálního čísla novin,
uveřejníme v následujícím vydání.

Děkujeme za pochopení. 
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Kulturní přehled NKZ
Velikonoce v muzeu
Ve středu 13. 4. zahájíme výstavu kraslic v ho-
ráckém stylu od paní Miloslavy Gregorové. Kdo 
chce, může si pod vedením paní Gregorové na-
zdobit i jednu vlastní. Na Zelený čtvrtek 14. 4. 
pořádáme oblíbený Velikonoční jarmark. Přijď-
te se potěšit uměním maléreček, drátenic, koší-
kářů… a vyrobte si létečko.

Čtení ke kafi – divadlo
K Club, 21. 4. od 19:00
U kávy se nemůže přihodit nic špatného. Je to 
posvátný rituál klidu, míru a pohody. Občas 
se u něho pustíte i do filozofování nebo se za-
posloucháte do hovorů od okolních stolků… 
Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Niko-
ly Zbytovských a Barbory Seidlové přijde opět 
s něčím nevšedním. Po několika úspěšných 
divadelních inscenacích se rozhodly vytvo-
řit pořad, který nabídne možnost bližšího 
kontaktu s publikem, přímé reakce a sdílení. 
Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské, 
v podání hereček divadla MALÉhRY, doplní-
me úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. 

Ester Stará – beseda
Městská knihovna, 22. 4. od 16:00
Beseda s autorkou dětských knih, speciální 
pedagožkou a logopedkou. Zkušenosti z praxe 
využívá při psaní knih zaměřených na komuni-

kační dovednosti dětí, např. Žvanda a Melivo, 
Mařenka už říká Ř! a mnoho dalších titulů. 
Její kniha A pak se to stalo! získala od Internatio-
nalen Jugendbibliothek v Mnichově ocenění Whi-
te Raven. Kniha Chrochtík a Kvikalka na cestě 
za blýskavým prasátkem byla oceněna Zlatou 
stuhou.

Kuře v hodinkách – koncert
Kulturní dům / velký sál, 22. 4. od 19:00
V tomto roce uplyne neuvěřitelných 50 let od 
vydání dnes již kultovní a bez nadsázky jedné z 
nejvýznamnějších desek československé historie 
rocku Kuře v hodinkách. Toto půlstoleté výročí 
oslaví Kuře spolu se svojí kapelou Flamengo, 
jejíž současná sestava nese název FLAMENGO 
reunion session a opírá se o dvojici původních 
členů Flamenga – Pavla Fořta (kytara) a Vla-

dimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), kteří 
oba pamatují zlatou éru Flamenga. Doplňuje je 
Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ 
Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír Boryš Secký 
(saxofon a příčná flétna).

Až zařve lev – film Jana Svatoše, film a beseda 
s autorem 
Kulturní dům / velký sál, 3. 5. od 19:00
V bezčasí Dantova očistce se potkávají dvě vý-
znamné postavy našich středověkých dějin: král 
Přemysl II. Otakar (hlas Františka Němce) a za-
pomenutý cestovatel, mnich Odorik (hlas Igora 
Bareše), který jako první Evropan spatřil Tibet. 
Výměnou za popis cesty do východních zemí svě-
ta přiměje Odorik slavného krále složit účet za 
svoji vládu plnou úspěchů, ale i proher a křivd. 
Brzy zjišťuje, že oba mají mnoho společného: 
jednomu ukradli autorství knihy, druhému krá-
lovství v srdci Evropy…  

Hrabě Monte crazy pokřtí desku v kulturáku
sobota 7. května od 19:00
Křest nové desky novoměstské kapely Hrabě 
Monte crazy. Deska nese název Meziplanetární 
brouk a jedná se o řadově druhé album kapely. 
Jako další zahrají vsetínská astrálně rocková 
Sóma a žďárská blues rocková formace Letrou-
rou. To si nemůžete nechat ujít!

 -kb-

Pódium NMNM: Podvečer s harfou a klavírem
Předposlední dubnovou sobotu rozezní prostory 
Horácké galerie zvuk bezmála 300 strun – har-
fistka Vanda Šabaková spolu se svým otcem 
Luďkem Šabakou uvedou jak sólové skladby, tak 
komorní repertoár přímo určený harfě a klavíru. 
Druhý koncert letošní sezony festivalu Pódium 
NMNM budete mít možnost si vyslechnout v so-
botu 23. dubna 2022.
Vanda Šabaková se na koncertních pódiích po-
hybuje od útlého mládí. Již ve věku osmi let zví-
tězila v mezinárodní harfové soutěži v srbském 
Novém Sadě, ve dvanácti vystoupila jako sólistka 
v drážďanském Lukaskirche s Kammerorchester 
ohne Dirigenten Dresden, v šestnácti si podmani-
la japonské publikum. To je jen zlomek z jejího, 
na svůj věk neuvěřitelně bohatého, uměleckého 
životopisu.

V současné době studujete na Kunstuniversität 
v rakouském Grazu. Proč jste si vybrala právě 
tuto školu?
Pro vývoj mladého hudebníka je nejdůležitější 
osobnost pedagoga hlavního oboru, teoretické 
předměty jsou všude víceméně stejné. Univ. prof. 

Margit-Anna Süß – Schellenberger, někdejší 
členka např. Berlínské filharmonie, skvělá uči-
telka a hlavně skvělý člověk, byla pro mne jasnou 
volbou. Jsem opravdu ráda, že projevila zájem se 
mnou pracovat. KunstUni Graz má navíc světový 
věhlas. Stále nemohu uvěřit skutečnosti, že zde 
mohu studovat a pohybovat se v tomto nesmírně 
inspirativním prostředí.

Oproti jiným nástrojům nevídáme harfu na 
koncertních pódiích tak často. Leckomu pro-
to není vždy úplně jasné, jak tento nástroj 
funguje. Jaká jsou úskalí harfové hry?
Na rozdíl od ostatních nástrojů – až na pár výji-

mek – musíme u hraní zapojovat kromě rukou, 
které mají na starost 47 strun, i nohy. Ty ovláda-
jí sedm pedálů, každý pro jeden tón diatonické 
stupnice a slouží k přelaďování. Velmi zjedno-
dušeně řečeno, zastávají černé klávesy na klaví-
ru. Sešlápnutím pedálu se všechny dané tóny o 
půltón zvýší a pohybem nahoru sníží. Dá se říci, 
že krom položení se do hudebního textu musím 
mít v hlavě neustále přehled o tom, co je kde 
„sešlápnuto“, počet kombinací je sedm na třetí.
Je rozdíl hrát ve velkých koncertních sálech  
oproti například Horácké galerii v Novém 
Městě na Moravě?
I když jsem stále na začátku své hudební kariéry, 
měla jsem příležitost zahrát si – jak sólově, tak v 
symfonickém orchestru – v několika obrovských 
sálech v Evropě i Asii. Je to krásné, samozřejmě. 
Ale nikdy bych neřekla, že komornější sály jsou 
snad horší. Blízký kontakt s publikem je nenahra-
ditelný. Celé je to pro mne osobnější a ve výsledku 
mám pak opravdu lepší pocit na duši.
Na festivalovém webu https://www.podi-
umnmnm.cz/ naleznete ke koncertu podrobnější 
informace. -kb-

Flamengo
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Nové výstavy v Horácké galerii
CS.KOMIKS.21: to nejlepší ze studentské sou-
těže  30. 3. – 5. 6. 2022
Výstava představuje na čtyři desítky sou-
těžních prací, vybraných odbornou porotou 
šestého ročníku soutěže v kreslení komiksů pro 
středoškolské a vysokoškolské studenty na čes-
kých a slovenských školách. Instalace je doplněna 
o několik interaktivních koutků, kde si návštěvní-
ci, a především děti, mohou kreslit, číst, vyfotit 
se či skládat papírové origami. 

Hana Novotná – Dokud nezmizí
6. 4. – 22. 5. 2022
Rodačka z  Nového Města na Moravě Hana 
Novotná se ve své dosavadní tvorbě soustředila 
především na keramiku a porcelán, absolvovala 
Ateliér keramiky a porcelánu na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze a v ateliéru Cera-
mics and Glass na University of Industrial Arts 
v Helsinkách. Budou tak k vidění vedle fotografií 
i objekty z mýdla nebo zrcadel. 

Dřevěné kostely na akvarelech Karla Tomana
13. 4. – 12. 6. 2022
Výstava představující kolem 50 akvarelů Karla 
Tomana (nar. 17. 12. 1889), pozapomenutého 
malíře původem z Prostějova, bude mít v Horácké 

galerii česko-slovenskou premiéru. Zatímco 
v loňském roce proběhla první autorova výstava 
v jeho rodném městě, která byla soustředěna na 
širší pojetí malířova díla, výstava v Horácké gale-
rii bude koncipována monotematicky. Představí 
akvarely znázorňující dřevěné kostely především 
z Podkarpatské Rusi, ty stále existující i ty již 
zaniklé. Výstava bude doplněna o fotografie 
kostelů od českého učitele a amatérského foto-
grafa Bohumila Vavrouška z Národního muzea 
a o naučné texty, jejichž autorem je slovenský 
sběratel Tomanova díla Peter Sklenčár. 

Koncert BROLN pro novoměstskou nemocnici 
3. 4. 2022 v 18:00
Koncert Brněnského rozhlasového orchestru li-
dových nástrojů (BROLN) plný folkloru rozezní 
prostory zámeckého podkroví v Horácké galerii 
už potřetí. Záznam koncertu bude vysílat Český 
rozhlas Vysočina.

ARTkino s lektorským úvodem: Chlast 
 26. 4. 2022 v 18:00
Samotný název dánského filmu z roku 2020 
(117 minut) vypovídá o tématu, kolem kterého 
se příběh točí. Existuje totiž teorie, že by se každý 
člověk měl narodit s určitou dávkou alkoholu v 

krvi. Tato malá intoxikace totiž otevírá naši mysl 
k poznání světa okolo nás, zmírňuje problémy a 
zvyšuje naši kreativitu. Tato teorie zaujme Marti-
na (Mads Mikkelsen) a jeho tři přátele, unavené 
středoškolské učitele, a pustí se do experimentu, 
při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu 
v krvi. 

Jarní workshopy
5. 4. a 23. 4. 2022 
Horácká galerie připravuje tvůrčí workshopy – v 
úterý 5. dubna od 14:00 do 17:00 jarní tvůrčí 
dílnu (šití, malování kraslic a výroba keramických 
jarních dekorací) a v sobotu 23. dubna od 9:00 do 
15:00 workshop nazvaný Základy novinářského 
a tvůrčího psaní, na kterém se zájemci zdokonalí 
v psaní článků a povídek. Sledujte naše webové 
stránky, kde postupně zveřejníme více informací.  

https://www.horackagalerie.cz/ 
https://www.facebook.com/horackagalerie.
nmnm  
 -kb-

Zamyšlení nad významem a posláním ZUŠ
V letošním roce slaví novoměstská Základní umě-
lecká škola Jana Štursy 70. výročí založení. Při 
této příležitosti nám dovolte malé zamyšlení nad 
významem a posláním ZUŠ. 
Česká republika má ve světě zcela ojedinělý a 
unikátní systém uměleckého školství. Pilíř tvoří 
systém základních uměleckých škol pro děti a 
mládež školního věku, včetně středních škol. To 
znamená od 1.třídy ZŠ až po maturitu na střední 
škole. V přípravném oddělení se začíná ještě o rok 
dříve. Na tento základ navazují střední školy umě-
leckého typu, jako jsou konzervatoře a střední 
výtvarné školy. Cyklus je završen studiem na vy-
sokých uměleckých školách, jako jsou hudební, 
výtvarné a divadelní akademie. Provázanost a 
zejména široká základna od nejútlejšího věku 
jsou velkým přínosem a nespornou výhodou 
tohoto systému. 
V zahraničí rovněž existují různé umělecké ško-
ly, ovšem jejich kapacita je omezenější a nejsou 
organizovány do uceleného systému. Vyskytují 
se převážně ve větších aglomeracích, a studium 
na nich není zrovna levná záležitost. Nepokrývají 
plošně celé území, školné je vysoké a studium 
je tak dostupné pro žáky z dobře finančně za-
jištěných rodin. Oproti tomu v České republi-
ce je síť základních uměleckých škol zřizována 

rovnoměrně po celém území republiky, a to i 
v malých městech. Často také na pobočkách na 
vesnicích. Školné je relativně nízké, dotované 
z  rozpočtu MŠMT, tím pádem je studium 
dostupné co nejširší populaci. Do výuky na ZUŠ 
v Novém Městě na Moravě dochází kolem 40 % 
populačních ročníků, což je vysoké číslo. Talen-
tované děti jsou tak podchyceny již v útlém věku. 
Někdo by na tomto místě mohl namítnout, že snad 
nepotřebujeme tolik muzikantů, herců, malířů a 
tanečníků. Jistě, na profesionální dráhu se vydá 
pouze malé procento našich studentů. Hlavní 
náplní studia na ZUŠ není připravit studenty 
na přijetí na některou ze středních uměleckých 
škol, i když za každého úspěšného absolventa 
jsme moc rádi a sledujeme jeho profesní vývoj i 
v dalších letech. My pedagogové považujeme za 
to nejdůležitější otevřít studentům svět umění 
v jakékoliv formě a přispět k obohacení jejich 
osobnosti o kompetence, které jim umožní vní-
mat a tvořit umění jako součást svého osobního 
života. Ať už je to pasivním způsobem poučeného 
diváka či posluchače, nebo aktivně, interpretací 
umění, popřípadě přímo vlastní tvorbou. 
Mladý člověk musí vynaložit hodně úsilí, aby 
se v uměleckých disciplínách zdokonalil. Pouze 
talent, který je předpokladem, rozhodně nestačí. 

Bez usilovného cvičení a poctivé přípravy nelze 
dosáhnout dobrých výsledků. Také se musí na-
učit zvládat trému, kterou máme při vystoupení 
všichni, kdo jsme se někdy ocitli před publikem. 
Ale jaká je to krása, když se nacvičí hezká sklad-
ba, namaluje obrázek, vystoupí na divadelních 
prknech. To jsou zážitky na celý život. 
Když od nás studenti po absolutoriu odcháze-
jí, my učitelé úplně přesně nevíme, co všechno 
si od nás odnášejí. Snad jenom trochu tušíme 
tu hloubku a víme, že získané hodnoty jsou in-
dividuální a nezměřitelné. Přesto věříme, že ony 
jsou uloženy tam někde hluboko v nitru a budou 
obohacovat a kultivovat po celý život a přinášet 
to dobré a pozitivní. A jsou dobrým základem, na 
kterém se dají stavět umělecké aktivity i v poz-
dějším věku.  
Jsou to již více než tři generace, které prošly 
výukou na naší ZUŠ. Ta se mezitím stala neod-
myslitelnou součástí kulturního a společenského 
života v našem městě. Doufáme, že tomu tak 
bude i nadále v příštích desetiletích.
 Eva Mošnerová,
 ředitelka ZUŠ
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Během Roku lyžařů se muzeum podílí na or-
ganizaci různých projektů a akcí. Dnes bychom 
vás rádi pozvali na slavnostní odhalení zlaté 

lyže a besedu s Vla-
dimírem Kosourem, 
která se uskuteční 
7. dubna v 17:00 v 
Horáckém muzeu.

Zlatá lyže je jeden z 
nejstarších, ale i nejvý-
značnějších lyžařských 
závodů pořádaných v 
České republice. První 
ročník závodů se usku-
tečnil v Novém Městě 
na Moravě v roce 1934. 

Cenou závodu Zlatá 
lyže Českomoravské 
vysočiny byla cca 19 cm 

dlouhá lyže z ryzího zlata, kterou nechal zhotovit 
za 10 dukátů Ing. Josef Jílek, jednatel Svazu lyžařů 
a rodák z Vysočiny. Cena byla putovní a byla urče-

na pro vítěze závodu sdruženého. Jejím trvalým 
držitelem se stal závodník, který zvítězil v závodu 
třikrát po sobě nebo pětkrát celkem. Jediným zá-
vodníkem, který toho v historii dosáhl, byl novo-
městský lyžař Bohumil Kosour, protože v závodě 
zvítězil v letech 1939, 1940, 1941, 1942 a 1949. 

Úvodem zmíněný Vladimír Kosour je 
synem legendárního novoměstského zá-
vodníka Bohumila Kosoura. Koncem roku 
2021 daroval Horáckému muzeu zlatou lyži 
po svém otci, díky čemuž obohatil sbírky 
muzea o jeden z nejcennějších exponátů. 

Na počest této události proběhne slavnost-
ní odhalení lyže v expozici Horáckého mu-
zea. Pro návštěvníky bude připravena i bese-
da s panem Kosourem o historii lyžařského 
sportu. Chybět nebudou ani vzpomínky na 
jeho otce. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Libor Denk

Odhalení zlaté lyže a beseda s Vladimírem 
Kosourem v Horáckém muzeu

Životní příběh lyžaře a odbojáře 
Františka Zajíčka (1912–1986)

František Zajíček se narodil 15. listopadu 1912 
v obci Radňovice u Nového Města na Moravě. Již 
v dětství objevil svoji obrovskou zálibu – lyžování. 
Byl v něm také velmi úspěšný a svůj první závod 
v Novém Městě vyhrál již ve svých devíti letech. 
V roce 1933 maturoval na novoměstském gym-
náziu a poté byl přijat na Vojenskou akademii 
v Hranicích na Moravě. V roce 1937 zakončil 
studium akademie vyřazením v hodnosti poru-
číka pěchoty. Ve svém volném čase se ale i nadá-
le věnoval lyžování. Byl aktivním závodníkem 

Sportovního klubu v Novém Městě – běžcem i 
skokanem. V důsledku anexe ČSR Německem 
byla rozpuštěna Československá armáda. Franti-
šek byl Ministerstvem národní obrany v likvidaci 
přidělen k Ministerstvu školství a převeden do 
Velkého Meziříčí jako úředník odboru školství. 
Hned na počátku okupace se Zajíček zapojil do 
vojenského odboje. Podílel se na organizaci od-
chodu našich vojáků do zahraničí prostřednic-
tvím tzv. Východní cesty přes Slovensko. Sám 
měl potom odejít s Karlem Štainerem (pozdějším 

vojenským představitelem odbojové organizace 
R3, která působila především na Meziříčsku a 
Novoměstsku), jehož poznal během své závodní 
lyžařské kariéry. Tajná cesta však byla rozbita 
německou policií a oba odbojáři se museli vrátit 
zpět na Vysočinu. Karlu Štainerovi proto zřídili 
ilegální pracovní knížku, občanskou legitima-
ci a sehnali mu zaměstnání lesního dělníka 
na velkostatku v Zahradišti. Díky jejich další 
činnosti byla navíc vytvořena celá síť podzemního 
hnutí na okrese Velké Meziříčí. Prostřednictvím 
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konfidentů byla ale odbojová skupina prozrazena. 
Zajíček byl udán gestapu a na základě varování 
se rozhodl 4. července 1944 odejít do ilegali-
ty, čímž se zachránil před zatčením. Zde přijal 
krycí jméno Kamil, nadále úzce spolupracoval s 
mnoha odbojáři, včetně notoricky známého Cyri-
la Musila. Po osvobození v roce 1945 nastoupil 
František Zajíček v Brně zpět do aktivní služby 
jako zpravodajský důstojník a postupně byl po-
výšen do hodnosti štábního kapitána. Zde se také 
seznámil se svojí pozdější manželkou Marií, se 
kterou se v roce 1948 oženil.  V roce 1948 byl 
současně nominován na ZOH ve Svatém Mořici 

(Švýcarsko) jako náhradník na ukázkový závod 
vojenských hlídek. Závod nakonec nejel, ale jako 
nejzkušenější závodník se staral o mazání lyží. 
Navíc se zde seznámil s jistým ing. Ippenem, 
který žil ve Švýcarsku, ale měl československý 
pas. Ten zrovna hledal chybějícího člena do své 
posádky pro čtyřsedačkový bob. Toto místo na-
konec nabídl Františkovi, jenž novou výzvu při-
jal. Československý čtyřbob zajel v tréninku třetí 
nejlepší čas, ale v samotném závodě nesehraná 
posádka obsadila až 14. místo. Když po návratu 
František svým kolegům v Brně vyprávěl zážitky 
z olympiády, zmínil se i o Ippenovi. „Ippen? Na 
toho máme zatýkací rozkaz,“ pronesl jeden ze 
Zajíčkových kolegů. Tím také Zajíčkovi začalo 
jedno z nejtěžších životních období. V roce 1949 
byl zatčen orgány vojenské kontrarozvědky a 
uvězněn. Ve vykonstruovaném procesu byl v roce 
1950 společně s dalšími důstojníky odsouzen pro 
zločin vyzvědačství a velezradu k doživotnímu 
vězení. Prošel věznicemi v Brně, Opavě, Praze, 
Plzni-Borech, Leopoldově a několika tábory na 
Příbramsku. Nakonec byl propuštěn na amnestii 
v roce 1960, kdy se vrátil zpět ke své manželce a 
synovi (*1949), kterého poprvé viděl 27. 5. 1950 
při soudním líčení u vojenského soudu v Brně.  
Po propuštění ale velmi těžko hledal pracovní 
uplatnění. Musel tak nejprve manuálně pracovat 
v JZD, kde se později vypracoval na pozici zo-
otechnika. I přes tento nelichotivý osud si Fran-
tišek nakonec dokázal na životě najít i to hezké. 
Pamětníci například vzpomínají na rok 1968, 
kdy byla škola ve Velkém Meziříčí bez odborného 
tělocvikáře. Měla však objednaný zájezd a všichni 
se obávali toho, zda bude mít kurz význam i bez 
profesionálního vedení cenu. Tehdejší předseda 
rodičovského sdružení přišel s nápadem obrá-

tit se na Františka Zajíčka. Když jej oslovili, i 
tuto další výzvu přijal. Když se s žáky setkal na 
kurzu poprvé, neměli o něm velké mínění. To 
se ale brzy změnilo, což dokládají i vzpomínky 
přímých účastníků prvního kurzu: „Jeho staro-
dávný střih lyžařských kalhot a pěkně vyšisovaná 
větrovka v první chvíli nic moc neslibovala, ale 
za chvíli jsme poznali, že je v přímém kontrastu 
s jeho mladistvým duchem a vynikající tělesnou 
kondicí. Jezdit uměl, znal a miloval hory. Chtěl, 
abychom si je zamilovali i my všichni. A povedlo 
se mu to. Své nadšení předal i těm, kterým to 
zas tak moc nešlo.“ Po ukončení tohoto lyžař-
ského kurzu František navázal s gymnáziem 
užší spolupráci a na hory jezdil pravidelně. Tuto 
pasáž můžeme ukončit poslední citací vzpomí-
nek: „Byl to takový velmi příjemný, upřímný a 
obětavý, nakažlivě optimistický … zkrátka náš 
Franta Zajíček.“ Na podzim roku 1986 těžce 
onemocněl a zemřel 19. 1. 1987. Je pochován v 
Novém Městě na Moravě. Po změně politických 
poměrů v Československu byla Františku Za-
jíčkovi rozhodnutím ministra obrany navráce-
na hodnost majora a koncem roku 1991 byl in 
memoriam povýšen do hodnosti plukovníka. 

Libor Denk
Zdroje: 

100 let organizovaného sportu ve Velkém 
Meziříčí. Fotbal, hokej, lyžování 1906–2006 
(kolektiv autorů). Velké Meziříčí 2006. 
Informace na webu: https://www.skivm.cz
Osobní archiv doc. Slonka – článek Petra 
Zezuly, který s F. Zajíčkem natočil rozhovor 
roku 1970.
ČERVENÝ, Ondřej: Osvobození Žďárska. 
Brno 2014.

Podcasty ze stopy 
Petr Hladík si v dubnu pozval k mikrofonu 

hned dva hosty. 
Biatlonista Jonáš Mareček nechce být jen 

dobrý, chce patřit k nejlepším. A v letošní se-
zoně to dokazoval svými výkony. Na lednovém 
juniorském mistrovství světa rozšířil novoměst-
ský rodák řady zdejších mistrů bílé stopy. A svý-
mi výkony si řekl také o účast na závěrečných 
závodech Světového poháru dospělých. Jak se 
dostal k biatlonu, jaké jsou jeho sportovní sny a 
jak na jeho sportovní úspěchy reaguje jeho nej-
bližší okolí?  

Ve druhém dubnovém díle Podcastu ze stopy se 

společně s historikem Liborem Denkem přesune-
me na přelom devatenáctého a dvacátého století 
a budeme sledovat začátky rozvoje lyžování na 
Novoměstsku. Kopcovitá krajina, tuhé zimy, píle 
a vytrvalost zdejších lidí – to byla zřejmě ideální 
kombinace pro rozvoj zimních sportů na Novo-
městsku. Stejně tak k tomu přispěla i výstavba 
železniční dráhy a rozhodnutí, že se Novoměst-
sko má stát turistickým centrem. Pokusíme se 
zjistit, jestli prvním lyžařem byl revírník Rudolf 
Gabessam, nebo učitel František Houdek. A do-
zvíte se také, jak probíhal první veřejný závod na 
lyžích v Novém Městě na Moravě.
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3.4. 15:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FC Ledeč n/Sáz. / Agados KP 16. kolo fotbalové hřiště NMnM
3.4. 18:00 koncert Charitativní koncert BROLN pro novoměstskou nemocnici Horácká galerie
5.4. 8:30 vzdělávací Zápis do Základní školy Spolu ZŠ Spolu – Bradyových 16
5.4. 14:00 workshop Jarní workshop v Horácké galerii (kraslice, šití, keramika) – do 17:00 Horácká galerie
5.4. 19:00 kino Kino – Zátopek Kulturní dům
6.4. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy Hany Novotné „Dokud nezmizí“ Horácká galerie
7.4. 17:00 beseda Beseda s Vladimírem Kosourem o zlaté lyži a Zlaté lyži Horácké muzeum
7.4. relax Světový den zdraví – na baru 20% sleva na vodu s ovocem Městské lázně
7.4. 17:30 relax Saunový rituál pro ženy, parní sauna s medovým peelingem a vůní kávy Městské lázně
8.4. 18:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska – Světáci Kulturní dům
9.4. 14:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska – Světáci Kulturní dům
9.4. 15:30 sport SFK Vrchovina Nové Město A – 1.SK Znojmo / MSFL 23. kolo fotbalové hřiště NMnM
9.4. 18:00 divadlo Ochotníci z Novoměstska – Světáci Kulturní dům
10.4. 9:00 sport FLORBAL – MLADŠÍ ŽÁCI, domácí turnaj (10.4.2022) Sportovní hala
10.4. 16:00 kino Kino – Medvídci Boonie: Cesta do pravěku Kulturní dům
11.4. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku – zábava, při které jsme spolu Kulturní dům
13.4. 9:00 vzdělávací Den zdraví Nemocnice NMnM
13.4. 17:00 výstava Zahájení výstavy kraslic Miloslavy Gregorové, tvořivá dílna Horácké muzeum
13.4. 17:00 vernisáž Vernisáž výstavy Dřevěné kostely na akvarelech Karla Tomana Horácká galerie
14.4. 7:30 pro děti Velikonoční příměstský tábor – Ztracená vajíčka slepičky Pepičky NMnM a okolí
14.4. 9:00 jarmark Velikonoční jarmark Horácké muzeum
14.4. 13:00 vzdělávací FabLab Experience – otevřená dílna pro malé i velké kutily Vratislavovo nám.
14.4. 19:00 tančírna Tančírna: Cha-cha Kulturní dům

16.4. relax
Noční lázně a saunové rituály, 20:30 Parní sauna s peelingem, 
22:00 Finská sauna s vůní dřeva

Městské lázně

16.4. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám., park
17.4. 16:00 sport SFK Vrchovina Nové Město B – HFK Třebíč / Agados KP 18. kolo fotbalové hřiště NMnM
17.4. 16:00 divadlo Dřevěné divadlo Honzy Hrubce „Princezna na hrášku“, vstupné 60 Kč K Club
18.4. relax Velikonoce s malým překvapením pro děti Městské lázně
19.4. 17:00 výstava Výstava fotografií Fruit in water Horácké muzeum
19.4. 19:00 kino Kino – Betlémské světlo Kulturní dům
19.4. 19:00 vzdělávací QUIZ v Káčku K Club
21.4. 16:30 workshop Základy šití pro začátečníky i pokročilé – do 18:30 Horácká galerie
21.4. 17:00 koncert Absolventský koncert ZUŠ Horácká galerie
22.4. 16:00 beseda Beseda se spisovatelkou, logopedkou Ester Starou Městská knihovna
22.4. 20:00 koncert Kuře v hodinkách – FLAMENGO reunion session Kulturní dům
23.4. 16:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – FC Baník Ostrava B / MSFL 25. kolo fotbalové hřiště NMnM
23.4. 17:00 kino Expediční kamera 2022 Kulturní dům
23.4. 17:00 kultura Vanda Šabaková a Luděk Šabaka / Pódium NMNM Horácká galerie
23.4. 9:00 vzdělávací Workshop Základy novinářského a tvůrčího psaní Horácká galerie
26.4. 11:00 relax Saunový rituál pro muže, finská sauna s vůní alkoholu Městské lázně
26.4. 17:00 divadlo Isadora Kulturní dům
26.4. 18:00 kino ARTkino HG – Chlast Horácká galerie
27.4. 19:00 vzdělávací Chytrý kvíz v kulturáku – zábava, při které jsme spolu Kulturní dům
28.4. 16:30 workshop Háčkování pro začátečníky – do 18:30 Horácká galerie
28.4. 17:00 kultura Barevné odpoledne – vystoupení žáků z varhanní třídy L. Bartoše Horácká galerie
29.4. 19:00 tančírna Tančírna: Opakovací lekce Kulturní dům
30.4. 16:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – FK Žirovnice / Agados KP 20. kolo fotbalové hřiště NMnM
30.4. 18:00 kultura Čarodějnice u Koupaliště NMnM

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