
V průběhu měsíce května proběhne opakované 
veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Nové Město na Moravě. Informace o datu a 
místu konání budou zveřejněny na úřední desce 
městského úřadu a na webových stránkách  města.

MěÚ NMNM hledá vhodné uchazeče/ky na 
pracovní pozici úředníka/ce odboru finančního 
MěÚ NMNM. Bližší informace jsou k dispozici na 
www.nmnm.cz.

Světový pohár horských kol je tu
Poslední dva ročníky Světového poháru horských 
kol v Novém Městě na Moravě byly značně ovlivně-
ny covidovou pandemií. Tribuny, kde dříve jásaly 
davy fanoušků, osiřely. Závod v Novém Městě se 
přitom těšil extrémní oblibě jak mezi jezdci, tak 
mezi návštěvníky. Není náhoda, že byl pravidelně 
vyhlašován jako nejlepší závod Světového poháru.

Letos ale bude konečně zase příležitost „spravit 
si chuť“. V termínu od 13. do 15. května se usku-
teční osm samostatných závodů, od juniorských 
přes „třiadvacítkové“ až po elitní bikerské ka-
tegorie. Elitní kategorie mužů a žen, tím pádem 
i největší hvězdy pelotonu horských kol, můžete 
vidět v akci hned dvakrát, a to v pátek v podvečer 
při kratším dynamickém závodě XCC Short Track 
a poté klasicky v neděli na trase olympijské dis-
ciplíny XCO cross-country. Program oficiálních 
závodů Světového poháru naleznete na www.
mtbnmnm.cz/program-sp.
Dopravní omezení se neplánují. V sobotu mezi 
11:00 a 14:00 se však může stát, že se řidiči zdrží 
při průjezdu přes Vlachovice, Tři Studně nebo 
Kadov, v neděli odpoledne může být složitější 
průjezd od Nového Města směrem k Vysočina 
Areně a na Jiříkovice.
Mimo oficiálních závodů SP bude připraveno 

mnoho doprovodných akcí. Jednou z nich jsou 
závody pro veřejnost. Sobotní MTB maraton 
na trati o délce 50 km, vinoucí se krásnou vy-
sočinskou přírodou, odstartuje v 11:00, večer se 
pak můžete zapojit do dynamického MTB Night 
Race, jehož trať se motá osvětlenými prostory 
Vysočina Areny a letos bude zahrnovat i jednu 
velmi netradiční „světelnou“ atrakci. Oba veřejné 
závody odstartují přímo z brány SP ve Vysočina 
Areně. Na jejich startu se tedy budete cítit jako 
elitní závodníci profi pelotonu. 
V areálu pak bude po celé tři dny připraveno 
i množství atrakcí. Bohatá výstavní a prodejní 

zóna nabitá novinkami z cyklistické branže, 
testování kol a elektrokol, partnerská zóna plná 
zajímavých sponzorských aktivací, ale i řada 
aktivit pro děti. Program doprovodných eventů 
najdete na www.mtbnmnm.cz, vstupenky zakou-
píte na www.mtbnmnm.cz/vstupenky. Světový 
pohár je zpět!
 Jan Marcaník ,-kb-
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Téma Novoměstska: 
Kultura v Novém Městě na Moravě

Lubomír Buchta /ANO 2011/ Text byl kvůli nedodržení stanoveného rozsahu redakčně zkrácen.
Kultura má hodně společného se sportem. Pokud se daří, jedou „naši“, nebo se jedná o tradiční akce a ročníky, diváci vždy 
přijdou. Lidé si oblíbili akce, u kterých předem vědí, do jakého prostředí vstupují, jak budou asi probíhat, kdo tam bude a jaká 
bude atmosféra. Lidé si oblíbili akce, do kterých mohou aktivně vstupovat, volně se pohybovat a po skončení akce ještě na 
místě setrvat a pokračovat v zábavě. Nové Město takové akce má. Náměstí, Koupaliště či kulturní dům umí zaplnit akcemi 
typu Nova Civitas, Váza fest, farmářský trh s programem, Svatováclavské slavnosti, pouť na Kostelíčku, rozsvěcení vánočního 
stromu, divadlo novoměstských ochotníků, Fler trh, ale také slavnostní vyhlášení výsledků biatlonu nebo Zlaté lyže. Svého 
času to byly i plesy. Přízeň diváků a návštěvníků je ale vrtkavá. O diváka musíme pečovat a hýčkat si ho.  I my jsme v minulosti 
udělali pár zdánlivě malicherných chyb při pořádání sportovních akcí a chvilku trvalo, než jsme diváky získali zpět.  Stejně tak 
může redakce Novoměstska získat zpět své čtenáře. Volte vhodná témata. Pište o tom, co lidé zajímá. Informujte pravdivě o 
dění na zastupitelstvu a na radnici. Neptejte se na kulturu sportovců a na sport těch, co nesportují. Čtenáře ztratíte jen jednou.

Petr Nepustil /Lepší NM/
Jsem velmi rád, že po dvouleté přestávce a navzdory současné politické  situaci ve světě kultura zase obohacuje větším rozsahem 
náš život ve městě, a myslím, že je opět z čeho vybírat. Kvalitní kulturní pořady jsme v poslední době mohli navštívit v kulturním 
domě, v Horácké galerii, v Horáckém muzeu i v Podpalubí a další nás čekají v nejbližší době.  Spoustou velmi pěkných kulturních 
akcí nás zásobuje také ZUŠ Jana Štursy, kde se konečně mohou opět projevit i naše děti. Věřím, že pokud bude situace trochu 
příznivá, nabídka ještě vzroste a bude i pestřejší. Já osobně se moc těším, že po dlouhé době bude opět v pravidelném termínu 
Nova Civitas. Rád bych vás také pozval na Májový taneční večer žáků gymnázia, který se bude konat 6. května v KD.  Určitě 
by nebylo špatné, kdyby se obnovily cestopisné a přírodopisné besedy či přednášky, které se dříve konaly v kavárně u Fialů.

Jak se daří Novoměstským kulturním zařízením
Rozhovor s ředitelkou NKZ  
Veronikou Teplou.

V minulých letech kulturu v Novém Městě 
negativně ovlivnila pandemie covid-19. Ta už 
je, zdá se, pryč. Můžeme se tedy letos těšit na-
příklad na Nova Civitas?
Ano, městské slavnosti Nova Civitas budou, a 
to od 17. do 18. června na Vratislavově náměstí, 
za kostelem svaté Kunhuty. Pozvali jsme mimo 
jiné skvělá divadla. Vystoupí zde soubor Bratři 
v tricku, který uvede představení Běžkařská odys-
sea. Určitě se můžeme těšit na pohádky oblíbené-
ho loutkáře Honzy Hrubce. Novinkou v rámci 
Nova civitas bude Flér trh v Horácké galerii. 

A co hudební program, už víte, kdo vystoupí?
Novoměšťákům se představí samozřejmě celá 
řada kapel. V současné době se dolaďují smlouvy 
a technické parametry, ale myslím, že už dnes 
mohu slíbit The People. Dětem zahraje Pískomil 
se vrací a rozjednaný je Xindl X. 

Jak se vlastně takhle velká akce pořádá po vynu-
cené covidové pauze? Jsou umělci vstřícnější, 
nebo je naopak plánování náročnější?
Z tohoto hlediska to náročnější není. Umělci jsou 
rádi, že mohou vystupovat, a na Nova Civitas se 
těší. Horší je ale finanční stránka věci. Rozpočet 
na kulturu pro letošní rok vznikal v říjnu. Od té 
doby se ale mnohé změnilo. Zejména stouply 
kvůli dražším energiím provozní náklady. To 
se samozřejmě odrazí například i na ceně umě-

leckých vystoupení. Musím ale říct, že s větši-
nou interpretů je rozumná řeč. Nova Civitas ale 
není jen hudební festival. Prezentují se na něm 
novoměstské neziskovky, budou farmářské trhy 
a spousta dalších akcí. 

V kulturním domě jsou poslední dobou k vi-
dění zajímavá divadelní představení a kvalitní 
divadelní soubory. Rozumím tomu správně, že 
je to vaše dlouhodobá strategie?
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Díky tomu, že v kulturním domě je nová elevace, 
a tudíž kvalitní divadelní prostor, tak se na divadla 
do budoucna ještě více zaměříme. Domlouváme 
představení s Divadlem v Celetné. Divadlo Na 
Jezerce přiveze představení Mašíni, které reží-
roval novoměstský režisér Jan Jirků. Budeme se 
snažit o jedno divadelní představení v měsíci, a 
uvažujeme dokonce o abonentním předplatném. 

Nové rozkládací hlediště bylo pro kulturní dům 
poměrně velkou investicí, možná největší za 
posledních několik let. Jak se osvědčilo? 
Myslím, že velmi dobře. Máme skvělé ohlasy. 
Jak už jsme řekla, velmi pozitivně ovlivnila tato 
investice naši dramaturgii. Když pozvete dob-
rý soubor, je to jen jedna část úspěchu. Divák 
také musí dobře vidět a slyšet, a to nová elevace 
umožňuje perfektně. V současné době čekáme 
na evropské dotace a pustíme se do dalších 
úprav. Rozhodně plánujeme rozšíření Městské 
knihovny. Uděláme ji vstřícnější a zajímavější 
pro návštěvníky. Pořídíme například nové regály 
pro děti, stávající prostory rozšíříme o chodbu, 
kterou zrušíme. Neodkladné jsou také investice 
do Horáckého muzea. Chybí zde sociální zázemí 
pro návštěvníky a problémy poslední dobou dělá 
i topení. 

O rekonstrukci muzea se mluví dlouho. V ja-
kém je stádiu?
Rekonstrukce je plánovaná od roku 2013 a probí-
há po etapách. Opravy se dočkal Vírský mlýnek, 
expozice Karla Němce, sklářství a železářství a 
etnografická část, které jsou i více interaktivní. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout na novou 
střechu a rekonstrukci půdy. Každopádně se 
těšíme na nový výtah, sociální zařízení a další 
potřebné věci. To by měly zajistit evropské dotace, 
které by měly pokrýt 85 % nákladů.  -kb- 

Spolupráce města a galerie je velmi dobrá
O Horácké galerii a plánech do bu-
doucna jsme hovořili s ředitelkou 
Věrou Staňkovou.

Kultura po covidu v Novém Městě ožívá. Jak 
je na tom Horácká galerie? A jak vás covid 
zasáhl?
Epidemie výrazně ovlivnila chod galerie, a to 
zejména v roce 2021. Od začátku roku do 10. 
května jsme měli zavřeno, poté jsme se museli 
vypořádat s různými omezeními. Přesto se nám 
loni podařilo za sedm a půl měsíce uspořádat 18 
kvalitních výstavních projektů, což není vůbec 
málo! Kromě výstav jsme organizovali také ko-
mentované prohlídky, workshopy a tvůrčí dílny, 
koncerty, divadelní představení či filmové projek-
ce, řadu z nich ve spolupráci s Novoměstskými 
kulturními zařízeními. Díky tomu k nám našlo 
cestu více než 9 600 návštěvníků. 

Jaké máte plány na jaro, léto? 
Těšíme se na hezké a slunečné počasí, abychom 
mohli na nádvoří opět umístit stolečky a židle a 
vytvořit zde další odpočinkovou zónu v centru 
města. Loni jsme spolu s NKZ připravili letní kul-
turní program, kdy na nádvoří vyrostla hudební 

scéna, v našich prostorách se konal také Fler trh. 
Ohlasy veřejnosti byly příznivé, takže v těchto 
aktivitách chceme i letos pokračovat, samozřejmě 
v rozsahu, který nám rozpočet dovolí. 

Co vám udělalo za poslední dobu radost, na co 
jste v galerii pyšní? 
Těch událostí byla spousta. Potěšila mne kvalita 
výstav a mnohá milá setkání při našich vernisá-
žích, stejně tak jako příjemná spolupráce se ZUŠ 
Jana Štursy a Klubem seniorů, novoměstskou 
nemocnicí, návrat koncertních projektů vážné 
hudby, jako je Slunohraní či Pódium NMNM, 
koncert Filharmonie Gustava Mahlera, předsta-
vení Horáckého divadla Jihlava, hudba kapely 
Cimbal Classic nebo písničky Jany Rychterové s 
klavíristou Radimem Linhartem. V neposlední 
řadě jsem velmi ráda, že se nám podařilo i díky 
spolupráci s Krajem Vysočina v poměrně krátké 
době vybudovat reprezentativní svatební sál, kte-
rý je nyní oficiální svatební síní. V novém roce si 
v něm řeklo „ano“ už několik párů.

Jaká je spolupráce s NKZ, potažmo s městem? 
Na čem spolupracujete, jak to konkrétně vy-
padá?
Spolupráce s NKZ je báječná. Rychlá domluva 
i akce. Největším společným projektem města a 

Horácké galerie byl v uplynulém roce první ročník 
sochařské přehlídky Sochy pod novoměstskou 
oblohou, kdy jsme v ulicích města představili 
devět monumentálních objektů akademického 
sochaře Čestmíra Sušky. Rádi bychom v tomto 
projektu pokračovali a každý druhý rok oživili uli-
ce Nového Města díly současného renomované-
ho autora. Společně s Horáckým muzeem opět 
plánujeme Galerijní a muzejní noc a především 
rozsáhlou letní výstavu včetně doprovodného 
programu na téma strašidla, která má pracovní 
název Hluboká voda, nejhlubší les. Mimo jiné 
se bude zabývat výskytem vodníka a hejkala v 
hlubokých vodách a temných lesích českého vý-
tvarného umění.
 -kb-
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Opravy a uzavírky

Kompletní rekonstrukce probíhá na ulici Lesní. 
Bude zde nový nejen povrch, ale také sítě, které 
jsou uloženy pod zemí. „Chystá se rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace, což má za úkol Svazek 
vodovodů a kanalizací Žďársko. Nové Město zde 
bude standardně rekonstruovat veřejné osvětlení 
a pokládat datovou síť,“ vysvětluje Miloš Hemza 
z MěÚ. Kromě nového povrchu vozovky bude 

vybudován také nový chodník.  Úsek, kterého se 
rekonstrukce týká, začíná u viaduktu a končí u 
posledních domů v horní části Lesní ulice. Spodní 
křižovatka u viaduktu, tedy křížení ulic Veslařské, 
Malé, Na Výsluní a Bělisko, bude po celou dobu 
rekonstrukce plně průjezdná. Zavřené budou 
pouze křižovatky Lesní ulice se Zahradní a Polní. 
Průjezd samotnou ulicí Lesní bude během stavby 
omezen. Když to bude možné, budou pracovníci 
průjezd umožňovat. V určitých fázích ale pravdě-
podobně silnice průjezdná nebude. Rekonstrukce 
tedy nejvíce zasáhne lidi bydlící přímo v Lesní 
ulici. Ostatní lidé žijící v bočních ulicích budou 
moci ke svým domům přijíždět po vyznačených 
objížďkách. Rekonstrukce také omezí provoz do 
areálu policejního tábora u chaty Mercedeska 
a chatařům do lokality Zahradníkův kout. Ob-
jízdná trasa povede přes Vysočina Arenu. Tam 
ale od 13. do 16. května probíhá Světový pohár 
horských kol. Po dobu jeho trvání bude proto 
horní úsek Lesní ulice otevřen. Po 16. květnu 
bude ulice Lesní opět uzavřena.  „Jak už je dnes 
téměř zvykem, dodavatel se v současné době 
potýká s dodávkou materiálu, konkrétně kana-
lizačních šachet. Přesný harmonogram prací je 

proto velmi těžké určit,“ říká Miloš Hemza. Práce 
tedy nezačnou výměnou kanalizace ve spodní 
části ulice, jak bylo dříve plánováno, ale výměnou 
vodovodu v horní části. Podle aktuální situace by 
měly práce začít na konci dubna od křižovatky 
Lesní – Zahradní. Termín dokončení je ve smlou-
vě stanoven do konce září, ale už nyní je prý jasné, 
že kvůli opožděným dodávkám materiálu jej zho-
tovitel nestihne. Reálný odhad je tedy nejdříve 
v průběhu října. „S podobnými problémy se nyní 
potýkají snad na všech stavbách, situace prostě 
není jednoduchá,“ krčí rameny Hemza. Celková 
cena rekonstrukce je 16 milionů, z toho necelých 
8 milionů bude hradit Nové Město na Moravě.
Rekonstrukce čeká také Smetanovu ulici.  Zde by 
měly práce začít koncem května. Rekonstrukce 
obnáší opět výměnu povrchu, veřejného osvětlení 
a sítí. Ulice bude po celou dobu rekonstrukce 
uzavřena v úseku od křižovatky Smetanova – 
Drobného, kde bude křižovatka ještě průjezdná, 
až po ulici Křičkova. Hotovo by mělo být na konci 
srpna. Celkové náklady na opravu Smetanovy 
ulice se vyšplhají na 6 milionů, z čehož město 
zaplatí necelé 4 miliony korun. 

 -kb-

Žijí tu s námi: Kavka obecná je hlučný soused 
Kavky k Novému Městu patří. V současné době si 
hledají místo, kde vyvést mladé, a občas se dostáva-
jí do kolize s lidskými obyvateli města. Jsou ale 
přísně chráněné a měli bychom se naučit s nimi žít. 

Tento inteligentní opeřenec se v tomto období 
netěší zrovna přívětivosti, zejména ze strany 
obyvatel sídlišť měst, kam se kavky přibližně 
od 50. let začaly stěhovat. V České republice se 
nachází poddruh kavka obecná středoevropská, 
jejíž areál se rozprostírá od jižního Dánska (re-
spektive od pobřeží Baltu), na východě hranice 
probíhá středním Polskem a po oblouku Karpat 
až k Jaderskému moři. Po většinu roku žijí kavky 
pospolitě a v koloniích také hnízdí. V současnosti, 
ve Žďárských vrších takřka výhradně, se kavka 
projevuje jako synantropní druh – druh žijí-
cí v těsné blízkosti člověka a jeho obydlí. Po-
stupně totiž kavkám zmizely přirozené hnízdní 
možnosti: dutiny zejména listnatých stromů 
(dub, lípa, buk), skály se skalními výklenky se 
staly vyhledávanou sportovní atrakcí, horole-
zectví. Kavky si tak musely najít nové hnízdní 
možnosti na budovách: dutiny v podstřeší, ko-
míny. Jsou budovy, které je vyloženě přitahují. 
Typické jsou činžovní domy z přelomu 50. a 60. 
let nebo bytovky ze 70. let.

Do 70. let 20. stol. byla populace kavky v ČR 
stabilní. Od té doby však jejich počet postupně 

klesá. Na jižní Moravě mezi 80. a 90. lety ubylo 
dokonce až 80 % kavek. Důvodem je také nedo-
statek potravy z polí a luk (kolektivizace a che-
mizace zemědělství).

Kavky jsou obratnými letci a často využívají 
vzdušných proudů. Pokud kavky nějakou dobu 
pozorujeme, zjistíme, že to jsou velmi inteligent-
ní, zvědavá a lehce přidrzlá zvířata. Jsou méně 
plaché než ostatní ptáci i jim příbuzní. 

 Jen málo živočichů má tak vyvinutý rodinný 
a společenský život, jako má kavka. To, co tito 
ptáci provádějí v letu, jak dovedou využívat větru, 
jak přesně odhadují vzdušné proudy a všechna 
místa, kde při daném směru vítr stoupá, kde jsou 

vzdušné díry nebo víry, to všechno se muselo 
kavče naučit. 

Kavky jsou v současnosti silně ohrožené. Jak 
jim můžeme pomoci?  Určitě udržením hnízdních 
příležitostí. V případě, že v okolí dochází k zatep-
lení budovy až po střechu, je vhodné zanechat 
několik vletů na pozednici, kde může hnízdo 
zůstat zachováno. Nebo umístit vhodné budky, 
které mohou ztrátu hnízdiště nahradit. Zde je po-
třeba zdůraznit ochranu hnízdní budky před pre-
dátory, pokud je budka umístěna na stromě. Další 
možností je přikrmování, zejména v zimních 
měsících. Kavky jsou všežravci. U dospělých 
celoročně převládá rostlinná potrava (zrna obi-
lí, semena, spadané plody), ve městech s oblibou 
navštěvují smetiště a odpadkové koše, odkud si 
odnášejí oblíbené laskominy. V hnízdním období, 
kdy krmí mláďata, pak loví hlavně brouky, jejich 
larvy a kukly, housenky a další hmyz.

Zejména obyvatele domů s výskytem hnízdišť 
prosíme o to, aby své ptačí sousedy jeden měsíc 
v roce tolerovali, a umožnili jim tak jako druhu 
přežít. Určitě bychom na sebe nemohli být pyšní, 
kdyby tito inteligentní ptáci z měst CHKO Žďár-
ské vrchy zmizeli. Dnes najdeme kolonie už pou-
ze  v Hlinsku, Novém Městě na Moravě, Poličce, 
Žďáru nad Sázavou a pak už v žádné další obci.    

 Petr Piechula, CHKO Žďárské vrchy, -KB-
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Jaký otec, takový syn
Jak to zní, když jablko padne blízko stromu, 
si mohou poslechnout návštěvníci kon-
certu Like father like son. Za ojedinělým 
hudebním projektem stojí všestranný hu-
debník, v Novém Městě známý především 
jako bubeník, učitel bicích nástrojů a zpěvák 
Libor Orel se svým synem Liborem juniorem. 
Vystoupení, které bude křtem nového alba a 
zároveň jediným koncertem celého projektu, 
proběhne v sobotu 14. května v 19:00 v novo-
městském kulturním domě.
„Bude to skutečně jediný koncert. Projekt je 
personálně a produkčně tak náročný, že není 
možné jej přenést mimo domácí zázemí,“ 
vysvětluje Libor Orel, který na vzniku alba 
průběžně pracoval 11 let. „Záměrem bylo 
nahrávku pořídit se synem, proto dostalo 
název Like father like son, což se překládá 
buď ‚jaký otec, takový syn‘, nebo i ‚jablko 
nepadá daleko od stromu‘. Většinu nástrojů 
hrajeme opravdu my dva. Ke spolupráci 
jsme si přizvali několik našich kamarádů 
muzikantů,“ popisuje nahrávku Libor Orel. 
Album vznikalo s přestávkami v roce 2020 ve 
zvukové režii Filipa Mošnera a novoměstští 
hudebníci ho vydali vlastním nákladem díky 
podpoře přátel a crowdfundingové kampani.
Dramaturgie koncertu je pestrá, přinese si-
lné melodie v masivní instrumentaci mnoha 
zúčastněných hudebníků a zpěváků, ztišené 
křehké skladby, improvizace, počítá se i se 
zapojením návštěvníků. „Kromě hudby z 
našeho alba zazní i pár skladeb jiných au-
torů, které máme rádi. Nebude chybět ani 
překvapení,“ zvou na koncert Libor Orel otec 
& syn.  -kb-

Poděkování mateřské škole
Děkujeme MŠ Žďárská za kulturní vystoupení 
v Domě s pečovatelskou službou. Děti si pod 
vedením paní učitelky Gerišerové a Martínkové 
připravily velikonoční pásmo říkánek, písniček 
a tanečků. Přinesly nám všem hodně radosti.

 -kb-

Setkání padesátníků

Kulturní a společenská komise připravuje  na 
první říjnovou sobotu (1.10.2022) tradiční 
setkání rodáků a přátel našeho města – pa-
desátníků. Pokud patříte mezi ně, kontak-
tujte prosím své spolužáky (třídní kolek-
tivy), novoměstské rodáky a přátele (ročník 
narození ± 1972) a předejte si informaci o 
připravovaném setkání.

Svoji účast nahlaste do 17.9.2022 na e-mail 
padesatnici@nmnm.cz, tel. 566 598 430, 
kontaktní osoba Petra Tulisová.
Sledujte „Kalendář akcí“ na  www.nmnm.cz.

Malí lyžaři Tři Studně
Rádi bychom dětem nabídli možnost všestranného 
vyžití v rámci lyžařské skupiny, která je pod DDM 
Tři Studně. Kroužek je určen pro děti od 6 do12 let. 
Tréninky probíhají 3x týdně (pondělí, středa, so-
bota). Naší náplní je hravou formou přimět děti 
k pohybu a všestranně je rozvíjet. Na jaře, v létě 
a na podzim běháme, chodíme na výlety, jezdí-
me na bruslích a kolech, hrajeme hry, plaveme. 
V zimě běháme na lyžích. Vše probíhá v Novém 

Městě, na Třech Studních a okolí.
Přijít se podívat nebo se i zapojit a vyzkoušet si 
trénink mohou děti už v měsíci květnu. Veške-
ré informace získáte na tel. 777 272 454 (Ivana 
Fousková), své dotazy můžete také psát na e-mail: 
fouskova.ivana@seznam.cz. 
Pojďme společně udržet a dál rozvíjet tradici 
novoměstského lyžařského sportu na Vysočině. 
 Ivana Fousková

Pochod srdcem Vysočiny připomene 
lyžařské legendy
 Po stopách průkopníků a slavných lyžařů z Novo-
městska se tentokrát vydají účastníci Pochodu 
srdcem Vysočiny. Tradiční akce, která navazuje 
na legendární Chiranskou padesátku, se uskuteční 
v sobotu 28. května.
Startuje se ve Vysočina Areně od 8:00 do 10:00. 
Účastníci si mohou podle své fyzické kondice 
vybrat z několika tras – 5 km, 10 km, 15 km a 
25 km. Pochod je vhodný pro malé i velké, na 
cestu se mohou vypravit jednotlivci i rodiny s 
dětmi. Občerstvení na ně čeká nejen v cíli, ale 
také na jednom z kontrolních stanovišť, a to v 
Rokytně. Kroky účastníků povedou po trasách 
vyznačených v mapách, které si zájemci mohou 
na startu vyzvednout nebo stáhnout pomocí QR 
kódu do svých mobilních telefonů.
Letošní ročník organizovaný Nadačním fondem 
ve spolupráci s firmou MEDIN a Nemocnicí Nové 
Město na Moravě je inspirován novoměstským 

Rokem lyžařů. Trasy pochodu povedou například 
okolo domu prvního výrobce lyží na Novoměst-
sku, kterým byl Adolf Slonek z Rokytna. Zastaví 
se také u rodného domu slavného olympijského 
závodníka Cyrila Musila ve Studnicích. Poté se 
zájemci o další poznávání lyžařských legend vy-
dají do Kadova za Františkem Šimonem a do Tří 
Studní za lyžařskou dynastií Fouskových. Zde 
pak mohou účastníci pochodu zavítat i na tra-
diční Otvírání studánek. Součástí bude také Den 
otevřených dveří Hotelu SKI.
Startovné: děti do 18 let 70 Kč, dospělí 140 Kč. 
Je možné využít i zvýhodněné rodinné startovné, 
kdy se za 350 Kč mohou na trasu vydat dva dospě-
lí se dvěma dětmi. Každý účastník dostane v cíli 
pamětní medaili a diplom.
Podrobnosti najdete na pochod.nmnm.cz.
 -kb-

Lunch Meet pro Pomněnku
Lunch Meet [lančmít] otevírá Festival pro 
Pomněnku. Festival má přiblížit pět lidských 
smyslů, ale také připomenout, že právě jídlo a 
schopnost ho přijímat je jedním z posledních 
prožitků a zároveň nezbytností pro lidi, kteří 
onemocněli Alzheimerovou nemocí. O ně se bu-
dou starat v Domově Pomněnka, který v Novém 
Městě začala v březnu stavět Diakonie ČCE. V 
průběhu festivalu se nejen dobře najíte a napijete, 
připravena je také řízená degustace kávy s baris-

tou roku 2022, živé vysílání Českého rozhlasu, 
DJ a nebo Cooking show VAŘÍME Z VODY s 
hercem a gastronadšencem Lukášem Hejlíkem. 
Udělejte si uzlík na kapesníku a NEZAPOMEŇ-
TE přijít v sobotu 4. června od 13:00 do 20:00 do 
Horácké galerie. Výtěžek ze vstupného podpoří 
veřejnou sbírku na vybavení Domova Pomněnka. 
Více informaccí naleznete na sociálních sítích  
@lunchmeet.nmnm nebo na webu www.
domovpomnenka.cz. Aneta Linková
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Fotbalová mládež je základ
SFK Vrchovina Nové Město na Moravě je fotbalový 
spolek s dlouholetou tradicí, na kterou navazují 
další generace nových hráčů. Fotbal se zde hraje od 
roku 1900, kdy to celé začalo na plácku u místního 
gymnázia. 

O přípravu a výchovu dětí se stará v mlá-
dežnických týmech osmnáct dobrovolných 
trenérů, většinou z řad rodičů. Přesto se snažíme 
udržet kvalitu tréninkového procesu, a tak větši-
na z trenérů se pravidelně vzdělává odbornými 
školeními a jsou potom nositeli trenérské licence 
UEFA tř. C, B a A. Přesto těchto dobrovolných 
trenérů máme stále nedostatek. Uvítáme proto 
další zájemce, kteří nám pomohou nejen přivést, 
ale i připravovat nové adepty fotbalu. Pandemie 
koronaviru a s ní spojená ekonomická, sociální 
i zdravotní rizika dopadla na celé odvětví sportu. 
Kluby byly nuceny přehodnocovat svoje plány a 
rozpočty. Hodně dětí se již ke sportu nevrátilo. 
V dané situaci je třeba vyzdvihnout podporu 
města NMNM, MŠMT, NSA a hlavních partne-
rů a jejich vstřícnost. Zvelebuje se východní část 
fotbalové Vrchovina arény (nová tribuna, nové 
střídačky, včetně terénních úprav) na Sportovní 
ulici. Na základě těchto skutečností a po disku-
zi se všemi partnery se vedení klubu rozhodlo 

více tlačit na rozvoj fotbalového zázemí a dění, 
nutného k pokračování naší činnosti. Hlavním 
cílem je vybudování hřiště s umělým povrchem, 
které v NMNM velmi chybí. SFK obsazuje všechny 
mládežnické kategorie FAČR od přípravek po do-
rost a se svojí téměř 400 člennou základnou patří 
k největším organizacím ve městě. Od roku 2010 
se pravidelně snažíme získat investiční dotaci a 
další finanční prostředky na tento projekt, bohužel 
zatím bezvýsledně. 
V minulosti se zde hrála divize dorostu a žáků s 
možným postupem i do mládežnické ligy. V sou-
časnosti jsme v období spíše udržovacím, důvodem 
je souběh různých okolností (covid, moderní tech-
nologie, zázemí). Sedm mládežnických týmů, B 

tým v krajském přeboru a třetí liga A tým, která 
je chloubou regionu, působí pouze na jednom hři-
šti. Ročně dáme do údržby plochy 400.000 Kč, a 
není to prakticky vidět. Drsné podnebí Vysočiny 
trávníkům ve velké zátěži nepřeje. Od první žádosti 
o dotaci na výstavbu nového tréninkového hřiště 
uplynulo deset let, tehdejší projekt byl v hodnotě 
cca 30 milionů Kč. Dnes je to milionů jednou tolik 
a za dva roky to bude možná rovná stovka. Za tuto 
dobu nás stála doprava a pronájmy umělé trávy 
v sousedních městech vyšší stovky tisíc korun. 
Pokud se má náš spolek rozvíjet a chceme dostat 
děti od klávesnic na hřiště, musíme mít kde tré-
novat a jedno hřiště v NMNM opravdu nestačí. 
Bez fotbalového hřiště s umělým povrchem to 
prostě nepůjde. Fotbal byl, je a určitě nadále bude 
jedním z nejpopulárnějších sportů v ČR. Proto náš 
cíl je jasný, oslovit a následně umožnit většímu po-
čtu mládeže z Novoměstska sportovat a rozvíjet se. 
Na to bychom potřebovali srovnatelné podmínky 
s podobnými městy na Vysočině. Zároveň chceme 
přinést fanouškům v tomto nelehkém období ra-
dost z výher a dobrého fotbalu. Věříme, že se tento 
záměr podaří. O dotaci nyní žádá město NMNM 
u Národní sportovní agentury.   Roman Wolker

Šéftrenér mládeže se zkušenostmi ze Slavie Praha
Jiří Janeček jako trenér prošel Tempem Praha, 
Duklou Praha a naposledy vedl přípravku v pražské 
Slavii. V létě se po více než 15 letech vrátil domů a 
našemu klubu kývl na nabídku trenérsky se anga-
žovat. Po půlroce „rozkoukávání“ u kategorie U15 
se stává i šéftrenérem mládeže.

Naposledy jsi pracoval jako šéftrenér přípravek 
v pražské Slavii. Můžeš nám tu pozici blíže 
popsat?
Měl jsem na starost šest týmů přípravek, dvacet 
trenérů a pár projektů, které byly navázané na 
rozvoj mládežnického fotbalu. Poslední rok jsem 
již neměl svůj tým, staral jsem se o chod přípravek 
a rozvoj trenérů. Mezi projekty, které jsem měl 
na starost, patřil nábor trenérů, podílení se na 
metodice trénování v klubu, projekt partnerských 
klubů…

Když mluvíš o projektu partnerských klubů, 
musíme připomenout, že jsou to dva roky, 
co jsme se stali jeho součástí. Bohužel kvůli 
pandemii se nám tento projekt nepodařilo více 
využít. Můžeš nám tento projekt více popsat? 
Jaké možnosti nabízí našemu klubu?
Slavia jako jeden z největších klubů v zemi si 
uvědomuje, že potřebuje pomoci klubům ve svém 

okolí, aby vychovaly více šikovných dětí. Nabízí 
trenérské a hráčské stáže, sdílení trenérského 
know-how, ukázkové tréninky, pozvánky na 
turnaje PK, vstupenky na zápasy A týmu.

V klubu už půl roku trénuješ kategorii U15, 
takže máš představu, jak naše mládež funguje?
Mezi pozitiva jednoznačně patří množství a zápal 
trenérů, kteří v klubu jsou. V mužstvu starších 
žáků mám možnost vidět hráče, kteří, když budou 
pracovat, mohou být budoucností nejen novo-
městské kopané. Silnou stránkou je právě ta chuť, 
kterou vidím u mládežnických trenérů. U nich 
vše začíná a končí. Trenér, stejně jako kterýkoliv 
pedagog, rozvíjí a směřuje u dětí potenciál.

Jaká je tvoje sportovní a lidská filozofie vedení 
mládeže jako celku?
Sport je prostředek rozvoje osobnosti a trenéři 
průvodci. Fotbal může být nesmazatelnou vzpo-
mínkou na celý život nejen pro děti, ale i rodiče a 
trenéry. Fotbal, jakožto kolektivní sport, umožňuje 
zábavnou formou rozvíjet sociální vazby mezi dět-
mi. Učí, jaké to je s někým spolupracovat, s někým 
soutěžit, těšit se z výhry, vypořádat se s prohrou, 
zodpovědnosti a pravidlům. Když je dobře vedený, 
tak je zdravotní prevencí. Formuje silné, obratné 

děti. Důležité je znát zákonitosti jednotlivých 
kategorií a jak na sebe navazují. Takže odpověď 
jednou větou by byla: rozvoj dětí pomocí hry.

Tvým zástupcem bude dlouholetý mládežnický 
trenér Václav Peňáz. Jak jste si sedli, máte stejný 
názor na výchovu fotbalistů?
Vašek je přesně jedním z lidí, kteří mají chuť pra-
covat. V Novém Městě trénuje již řadu let a nyní 
mi je průvodcem v našem prostředí. Nejlépe se mi 
spolupracuje s lidmi, kteří mají i jiné názory než 
já, ale chtějí o nich konstruktivně diskutovat. A s 
ním to jde velmi dobře.

Jaké kroky budou potřeba, abychom byli 
schopni úroveň celé mládeže pozvednout?
Pojmenovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodo-
bé cíle. Co bychom chtěli zlepšit a musíme na tom 
nyní začít pracovat? 1. Přivést více dětí na fotbal. 
2. Zapracovat na mládežnické koncepci. 3. Ze-
fektivnit klubovou komunikaci. 4. Oživit snahy 
o vybudování hřiště s umělou trávou. Čeká nás 
hodně práce. Celý klub určitě bude potřebovat 
všechny, kteří by mohli něčím pomoci. Trenéry, ve-
doucí týmů, organizační pracovníky, lidi, kteří by 
mohli pomoci se sháněním financí či vyřizováním 
grantů. Roman Wolker
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Zprávy z DDM
Dům dětí a mládeže pořádá na novoměstském 
Koupališti Dětský den, a to 28. května od 14:00 
do 17:00. Můžete se těšit na divadlo plné poku-
sů ÚDiF, jízdu na koni, outdoorové aktivity – 
aquazorbing. Připravena bude lezecká stěna mezi 
stromy, airsoftová střelnice, originální tetování, 
dobroty z K Clubu a mnoho dalšího.

Street dance Black Squad DDM NMNM 
Na tanečních závodech v Bystřici nad Pern-
štejnem získali svěřenci DDM NMNM pod ve-
dením Anety Lemperové a Lucie Palečkové zlatou 
medaili s choreografií Bank Robbery.
 Alena Sobotková

V březnu na lyžák? Proč ne!
Možná si někteří řeknete, že jezdit na lyžařský 
kurz v březnovém termínu není moc šťastný 
nápad. Ale opak je pravdou. Své by vám mohli 
vyprávět studenti 1.ročníku novoměstského gym-
názia, které organizuje pravidelně výcvikový kurz 
(s výběrem lyže, snowboard) právě v polovině 
března. Vyučující tělesné výchovy ve spolupráci 
s trenéry vyráží do Pece pod Sněžkou, aby zde s 
„prváky“ strávili příjemný týden nejen na sjez-
dových tratích, ale také na Žižkově boudě, která 
jim poskytuje nocleh i stravu. Po dvou letech covi-
dových omezení se tak účastníci kurzu konečně 
vydali za krásného počasí směr Krkonoše. A jaký 
byl tento pobyt z pohledu studentů? 
„Lyžák jme si neskutečně užili. Jak lyžaři, tak 
snowboardisti měli možnost poznat všechny sjez-
dovky a vyzkoušet si něco nového, například vý-

jezd pomocí vleků. Po náročném několikadenním 
výcviku se uskutečnil závod ve slalomu, který 
všichni s přehledem zvládli bez vážnějšího zraně-
ní. Lyžaři si předposlední den vyzkoušeli jízdu 
na bladech, což byla pro většinu z nich zábava. 
Nechyběl ani společný program – soutěžilo se ve 
družstvech, prokazovaly se znalosti, vymýšlely 
písničky, různé sestavy, kreslilo se a nechyběly 
ani přednášky o bezpečnosti pobytu na horách 
a správné sportovní výbavě. Hrál se stolní tenis, 
deskové hry, zpívalo se a poslední večer se i tan-
covalo. Počasí nám přálo a sněhové podmínky 
byly na jedničku. Díky společným programům 
a určitému rozdělení do skupin se mezi jednot-
livými třídami takzvaně prolomily ledy a poznaly 
sebe a učitele i z jiné stránky. Jídlo nestálo za 
moc, knedle dlouho nebudeme chtít ani vidět, ale 

na horách si nevybereme. Po skvěle stráveném 
týdnu jsme se ve zdraví vrátili se zážitky, na které 
budeme dlouho vzpomínat…“

 Eva Řádková

Zprávy 
z gymnázia
Novoměstské gymnázium se od tohoto 
školního roku zapojilo do programu DofE 
(Mezinárodní cena vévody z Edinbur-
ghu). Program běží ve více než 140 zemích 
a jeho cílem je, aby mladí lidé ve věku 14 
až 24 let převzali zodpovědnost za svoji bu-
doucnost a rozvinuli svoji osobnost v něko-
lika oblastech. Naše škola aktuálně eviduje 
kolem 30 zájemců.
V březnu tohoto roku byli zástupci školy po-
zváni na Fórum neformálního vzdělávání. Na 
této konferenci, která se konala ve Valdštejn-
ském paláci, se měli možnost setkat ředitelé a 
učitelé z nejrůznějších vzdělávacích institucí 
z České republiky. Naši školu zastupovala p. 
B. Čonková, která je koordinátorkou centra 
DofE na GYNOME. 
A jak funguje realizace programu DofE pří-
mo na gymnáziu? V současné době probíhá 
předexpediční výcvik. Naplánováno je něko-
lik expedic, jedna koncem dubna a ostatní 
v červnu, uskuteční se ve Žďárských vrších. 
Účastníkům expedic přejeme jejich úspěšné 
zvládnutí!  Eva Řádková

Příští číslo Novoměstska vyjde 1. června. 
Uzávěrka bude 15. května.

Svoje tipy a náměty můžete posílat na 
e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz.

MOSTP
Výbor místní organizace Svazu tělesně po-
stižených zve všechny zájemce na zájezd do 
Vranova nad Dyjí (návštěva zámku a plavba lodí 
po Vranovské přehradě), který se koná dne 15. 
června. 
Cena zájezdu pro členy STP a členy KD 350 Kč, 
ostatní 400 Kč. Peníze budou vybírány 20. květ-
na od 13:00 do 14:00 (před členskou schůzí). 
Závazné přihlášky prosíme do 6. května na tel. 
721 800 421.

 -kb-

Poděkování Ochotníkům z Novoměstska
„Dělejte věci s radostí, ať je vidět, že vás to baví. 
A když to bude bavit vás, bude to bavit i ty, kteří 
se na vás přišli podívat.“ Myslím, že Ochotníci 
z Novoměstska si tato slova berou k srdci. Věřím, 
že to spolu se mnou potvrdí všichni, kteří navští-
vili některé z jarních představení hry Světáci. 
Chtěl bych ochotníkům poděkovat nejen za to, co 
už mají za sebou, ale chtěl bych je také povzbudit 
do dalších sezón. Málokdo z nás vidí, kolik času 
příprav je za tím, než se rozevře opona a rozje-
de se představení. Věřím, že se ochotníci budou 
navzájem i dále podporovat a že pro svoji činnost 
budou mít podporu od svých blízkých a také od 
vděčných diváků.
Chtěl bych Ochotníkům z Novoměstska podě-
kovat i za to, že se rozhodli věnovat výtěžek z 
jednoho představení na pomoc Ukrajině. Vybrali 
si Diakonii Českobratrské církve evangelické, 
která prostřednictvím Střediska humanitární 

a rozvojové pomoci spolupracuje se dvěma or-
ganizacemi v Kyjevě a s jednou v Užhorodu. Jsou 
to organizace, které pečují o osiřelé děti, seniory 
a jedna z nich poskytuje dočasné přístřeší, jídlo a 
péči lidem na útěku. Výtěžek z představení činil 
20.600 Kč. Děkuji tímto i všem divákům, kteří 
přišli. 
 Petr Hladík
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Zlatá tečka za 
koncem lyžařské 
sezony
Během prvního dubnového víkendu se v Horních 
Mísečkách konalo MČR v běhu na lyžích. Na 
závěrečné akci letošní lyžařské sezony se blýskla 
také novoměstská reprezentantka Iva Vránová. 
Ve sprintu na 1,5 km volnou technikou v katego-
rii juniorek zůstala neporažená a získala titul 
mistryně ČR. Dařilo se také dalším novoměst-
ským závodníkům a závodnicím. V závodě s hro-
madným startem v kategorii mladších dorostenek 
doběhla na 5. místě Lucie Crháková. Ve stejném 
závodě starších dorostenců finišoval na 12. místě 
Marek Ambrož.  -mah-

Tréninky 
taekwonda 
Největší škola taekwonda, kterou je Ge-Baek 
Hosin Sool, rozšiřuje v našem městě své řady. 
Zájemci se mohou dostavit každé pondělí a stře-
du do tělocvičny gymnázia, kde se od 19:00 do 
20:00 konají pravidelné tréninky. Škola nabízí 
jak zkoušky na vyšší pásek, tak výbavu zdarma. 
K tomu se může pochlubit vynikajícími výsledky. 
Svědčí o tom například její vystoupení na MČR, 
jež se na konci minulého roku konalo v Nym-
burce. V konkurenci ostatních škol vybojovala 
celkové 2. místo. Více informací se dozvíte na 
webu www.tkd.cz.  -mah- 

Novoměstské naděje zimních sportů 
Julie Kabrdová a David Chroustovský jsou studen-
ty sekundy novoměstského gymnázia a současně 
jsou oba velmi nadanými sportovci. Julie se stejně 
jako její starší bratr věnuje biatlonu. Je svěřenkyní 
trenéra Martina Kalouse, který má pro Julii pouze 
slova chvály kvůli jejímu zodpovědnému přístupu 
a zvládání všech tréninkových a závodních výzev. 
To vše se odráží v jejích výsledcích. Letos se stala 
celkovou vítězkou českého žebříčku v kategorii 
W13. David se věnuje sjezdovému lyžování, což 
není pro náš region tak typické, a znamená to pro 
něj složitější situaci s možnostmi trénování. Přesto 
všechno se mu daří rovnocenně soupeřit se svými 
vrstevníky na republikové úrovni. V republikových 

závodech dosáhl na 3. a 6. místo v obřím slalomu, 
v ČP obsadil celkové 4. místo ve slalomu. Nasbíral 
také první mezinárodní zkušenosti v závodu Pokal 
Loka ve Slovinsku, kde soutěžili mladí lyžaři z 30 
zemí.  Dagmar Kadlecová, -mah-

Český pohár v běhu do vrchu 
V sobotu 26. března odstartoval v Sušici 36. 
ročník ČP v běhu do vrchu. Závodilo se na trati 
dlouhé 4,8 km s převýšením 370 metrů. Mezi 85 
startujícími se absolutním vítězem stal českobu-
dějovický vrchař Pavel Brlica. Na startu přitom 
nechyběli ani zkušení novoměstští běžci Jiří Žák 
a Václav Ožana.  Jiří Žák doběhl v absolutním 
pořadí na 9. místě a Václav Ožana finišoval na 
18. místě. V kategorii masters jim pak patřila 
první dvě místa na stupních vítězů. „Na krátké 
trati mi chybělo 20 vteřin na páté místo, se kterým 
bych byl spokojenější,“ komentoval svůj výkon 
Jiří Žák.  -mah-, -zak-

Červnové číslo  Novoměstska vyjde 
1. června. Uzávěrka bude 15. května.

Olympiáda Mateřské školy 
Naše Mateřská škola připravuje velkou sportovní 
akci, na kterou zve všechny děti, jejich rodiče a další 
příznivce naší školy.
Jedná se o Sportovní olympijské hry, které se 
uskuteční ve čtvrtek 26. května 2022 v 15:00 na 
atletickém stadionu v Novém Městě na Moravě.
Cílem tohoto sportovního projektu je zprostřed-
kování zážitků, které probudí u dětí a rodičů 
zájem o pohyb, rozvíjení tělesné i psychické 
zdatnosti dětí, podporu sportovního ducha a 
umožní dětem i dospělým opakovaně prožívat 
radost ze vzájemného setkávání.
Děti se na tuto sportovní akci připravují po 
celý školní rok. Učí se překonávat vzdálenost 
při skocích v pytli, házet do dálky míčkem nebo 
si správně předat štafetový kolík. Není to pro 

ně vůbec jednoduché. Při tréninku sportovních 
disciplín napomáhá dětem maskot olympiády 
– klokan Skokan. Putuje ze třídy do třídy a pod-
poruje děti v jejich sportovních aktivitách. Cvi-
čení s ním je o hodně zábavnější. A jak bude celá 
akce probíhat? Paní učitelky z jednotlivých tříd 
rozdělí děti do soutěžních družstev podle věku.
Vzniknou družstva ve třech kategoriích. V první 
kategorii družstvo nejmladších dětí ve věku 2 
let, ve druhé kategorii družstvo mladších dětí ve 
věku 3–4 let a v třetí kategorii družstvo starších 
dětí ve věku 5–6 let. Každé družstvo bude mít 
celkem 10 závodníků. Sílu a vytrvalost nám naši 
závodníci ukáží při pětiskoku, odvahu a obratnost 
prokáží při skákání v pytli. Tenisovým míčkem se 
budou snažit hodit co nejvíce do dálky. Nejtěžší 

soutěžní disciplínou bude zřejmě překážkový běh 
s míčkem v kelímku. Olympijské klání vyvrcholí 
společným štafetovým během všech družstev.
Celým odpolednem nás bude provázet moderátor 
Jan Hrubec spolu s klokanem Skokanem.
Závěrem každý malý sportovec dostane medaili 
a diplom, všechny třídy si odnesou věcné dárky.

Na společné setkání a řadu nejenom sportovních 
zážitků se těší všichni pracovníci naší školy, kteří 
se podílí na její přípravě.
Velmi děkujeme za pomoc rodičům a všem 
sponzorům, bez kterých by tak velkou akci nebylo 
možné uskutečnit.   -kb-
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MČR v přespolním běhu 
Na konci března hostil zámecký areál ve Slav-
kově u Brna MČR v přespolním běhu. Na start se 
postavilo také několik reprezentantů novoměst-
ského atletického oddílu. V nejmladší kategorii si 
premiéru odbyl Adam Zuščák, který finišoval na 
32. místě. V kategorii staršího žactva se nejlépe 
dařilo Petru Hubáčkovi, jenž doběhl na 33. místě. 
Ve stejném závodě se na 57. a 59. příčce umístili 
Vladimír Kabuďa a Jiří Sedlák. V dorostenkách 
obsadila Adéla Horákovská 42. místo. Nejblíže 
medaili pak byl dorostenec Daniel Dočkal, který 
doběhl na nepopulárním 4. místě.  -hub-, -mah-

Korunou za korunu 
V neděli 10. dubna se uskutečnil další ročník tra-
dičního jarního běhu Korunou za korunu. 
Na hrázi Cihelského rybníka se sešlo celkem 
105 běžců a běžkyň, kteří startovali v celkem 
12 kategoriích. V případě mladších ročníků se 
novoměstský závod běžel jako součást Běžeckého 
poháru mládeže.  Za ideálního počasí nebyla nou-
ze o napínavé souboje. V hlavní kategorii mužů 
zvítězil domácí běžec Daniel Dočkal. V kategorii 
žen pak nenašla přemožitelku domácí běžkyně 
Helena Pechová.  -mah-

František Košík: 
Letošní cíl florbalisté splnili 
Florbalová sezona je u konce. Nejen o její zhodno-
cení jsme požádali trenéra, kapitána a špílmachra 
mužského florbalového týmu Františka Košíka.
Po dlouhé době nastupoval florbalový tým 
mužů v Regionální lize. Šlo o velkou změnu? 
Regionální liga se nedá s Ligou Vysočiny 
srovnávat, co se kvality týče. Zápasy jsou více 
vyrovnané a pro oko diváka rozhodně záživnější. 
O celkovém pořadí týmů v tabulce muselo roz-
hodnout až poslední kolo, což jen svědčí o vy-
rovnanosti všech týmů. Letošní sezona nám 
ukázala, čeho jsme schopni dosáhnout a jakým 
směrem bychom se mohli ubírat v následujících 
letech. Pokud však chceme v následujících sezo-
nách postoupit do divize, a já věřím, že chceme, 
čeká nás ještě hodně práce. 

Co chybělo k tomu, aby tým postoupil do play-
off? A co vlastně bylo letošním cílem? A splnili 
jste ho?
K postupu chybělo opravdu málo. Myslím, že 
rozhodoval pouze vzájemný zápas s Bystřicí, 
který jsme měli horší, ale v konečném výsledku 
je úplně jedno, jestli vám play-off uteče o bod, 
nebo o deset. Letošním cílem bylo, abychom se 
umístili v horní polovině tabulky, a to jsme splnili. 
Také jsme si ověřili, že dokážeme odehrát dobré 
zápasy s lepšími celky, jako je Světlá nad Sázavou 
nebo Jihlava, jejichž styl hraní nám vyhovuje více.

V čem spočívá síla týmu a co je naopak jeho 
slabinou?
Předností týmu je rozhodně dobrá parta. Dopře-
du nás také ženou naši věrní a skvělí fanoušci, 
kteří nás podporují na každém zápase, za což jim 
patří obrovský dík. Dlouhodobě nás trápí neú-
čast na trénincích, nedůraz v osobních soubojích, 
produktivita v zakončení a fyzická připravenost. 
Nedokážeme se stoprocentně koncentrovat po 

celý zápas, který většinou dobře rozehrajeme, 
ale nedotáhneme do vítězného konce. Přes léto 
máme určitě o čem přemýšlet. 

Vyzdvihl byste nějaké individuální úspěchy? 
Sám jste vyhrál kanadské bodování ligy. 
Kanadské bodování jsem vyhrál s relativně vel-
kým náskokem, což mě samozřejmě těší. Florbal 
je však kolektivní sport a bez svých spoluhráčů, 
kteří za mě bránili, bych to nedokázal. Každý 
v týmu má svoji roli, kterou plní, a každý je zod-
povědný za úspěch nebo neúspěch. Za zmínku 
ale určitě stojí vychytaná nula Kuby Sedlaříka 
v zápase proti Pelhřimovu na domácí půdě, kde 
jsme vyhráli 3:0. Podle mě to byl nejlepší zápas 
sezony. 

Čekají tým nějaké změny v kádru nebo na lavič-
ce trenérů?
Na změny je ještě moc brzy. O odchodu hráčů 
každopádně nevím a doufám, že všichni zů-
stanou. Nějaké posily jsou v očekávání a měli by 
se zapojit i junioři, kteří snad zvednou kvalitu, 
účast na trénincích a zabydlí se v sestavě pro 
zápasy. V případě příchodu nového trenéra je 
něco rozjednaného, ale nerad bych předbíhal. 
Jestli dojde ke změně, uvidíme v následujících 
měsících. 

Jak se tým sžil s novou halou?
Nová hala je pro nás určitě velkým přínosem. 
Konečně můžeme zažít pocit, že hrajeme opravdu 
doma! V letošní sezoně jsme pořádali tři domácí 
turnaje, kdy nás fanoušci hnali dopředu. Jedinou 
výtku bych měl k povrchu haly. Myslím, že mohl 
být zvolen kvalitnější povrch, nebo alespoň v jiné 
barvě, která by tolik nesplývala s míčkem. 

 -mah-

Fotbalisté rozehráli 
jarní část sezony 
MSFL 

Sedm utkání jarní části sezony Moravskoslezské 
fotbalové ligy mají za sebou novoměstští fotbalis-
té. Z jejich výsledků je patrné, že Vrchovinu čeká 
boj o záchranu v soutěži. Ze sedmi utkání si totiž 
připsali  4 body, a to za výhru proti juniorce Jihla-
vy a bezgólovou remízu s rezervou prvoligového 
Zlína. Ve čtyřech zápasech vyšli naprázdno, špíl 
s FC Dolní Benešov byl pak zrušen, a to z důvodu 
odhlášení týmu ze soutěže. Toto mužstvo se tak 
stalo prvním sestupujícím z letošního ročníku 
MSFL. V tabulce patří novoměstským fotbalis-
tům prozatímní 15. místo. V dubnu ještě Vrcho-
vina odehrála domácí zápas proti rezervě Baníku 
Ostrava. Květnová porce utkání zahrnuje výjezd 
na hřiště rezervy 1. FC Slovácko (1.5.), následuje 
zápas na domácím pažitu proti týmu FC Viktoria 
Otrokovice (7.5.), o týden později se novoměstský 
autobus vypraví do Uherského Brodu. V sobotu 
21. 5.  je pak naplánováno domácí představení 
proti rezervě SK Sigma Olomouc a květnovou 
tečku obstará zápas ve Frýdku-Místku (28.5.).  
 -mah-
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Z matriky

narozené děti
 14. 2. Sára Brychtová
 24. 3. Samuel Sáblík
 1. 4. Barbora Přichystalová
manželství
 19. 3. Lucie Urbánková, Jiří Sláma
 1. 4. Veronika Novotná, Petr Skryja
 9. 4. Andrea Bulantová, Ondřej Sobín
jubilanti
 2. 5. Marie Kloudová  75 let
 3. 5. Marie Líbalová  80 let
 3. 5. Miloslav Straka  80 let
 4. 5. Vladimír Polívka  75 let
 4. 5. Vratislav Polívka 75 let
 6. 5. Marie Prokopová  85 let
 7. 5. Anežka Gabrielová 86 let
 8. 5. Anežka Holemářová  80 let
 9. 5. František Javorský  90 let
 9. 5. František Košík  86 let
 9. 5. Ivana Slámová  80 let
 10. 5. Jan Procházka  80 let
 11. 5. Miloš Buřval  75 let
 11. 5. Miroslav Nepeřil  75 let
 11. 5. Stanislava Štrofová 80 let
 14. 5. Marie Kulíšková  80 let
 18. 5. Božena Zelená  92 let
 19. 5. František Marvan  75 let
 21. 5. Anna Mužátková  80 let
 22. 5. Ing. Miroslav Janeček  88 let
 22. 5. Marie Šolcová  80 let
 24. 5. Zdeňka Pohanková  85 let
 26. 5. Olga Zachová  86 let
 27. 5. Ludmila Citnarová  80 let
úmrtí
 16. 3. Božena Němcová (NMnM, 1929)
 17. 3. Stanislav Kříž (Rad. Svratka, 1944)
 27. 3. MUDr. Věra Uhlířová (NMnM, 1943)
 29. 3. Marie Kyšperská (NMnM, 1936)
 29. 3. Stanislav Lukeš (NMnM, 1939)
 30. 3. Jaroslava Lukešová (NMnM, 1939)
 31. 3. Vlasta Dostálová (Radňovice, 1944)
 3. 4. Marta Kubíková (Zubří, 1931)
 7. 4. Blanka Dostálová (NMnM, 1948)
 9. 4. Jaroslav Komínek (Jiříkovice, 1944)
 12. 4. Zdeněk Kalous (NMnM, 1952)

Stomatologická pohotovost

1.5.2022 MUDr. Eva Peňázová
Křenkova 1499, NMnM, 722 410 010
7.5.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904
8.5.2022 Mykola Klepach, lékař stomatolog
Záviškova 151, Velké Meziříčí, 775 234 573
14.5.2022 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
15.5.2022 MUDr. Olga Čumplová
Zahradní 580, Bystřice n. P., 566 688 232
21.5.2022 MUDr. Lenka Bencová
U Hřiště 552, Měřín, 725 474 928
22.5.2022 MUDr. Petr Foltan
Herálec 81, 774 900 858
28.5.2022 MUDr. Jiřina Foltanová
U Zbrojnice 404, Svratka, 608 069 430
29.5.2022 BLADENT s.r.o.
Štursova 111, NMnM, 566 616 904

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

Klub seniorů
3. 5. (úterý!)
14:00 schůze výboru (KD knihovna)
Úniková hra v knihovně
(připraveno ve spolupráci s Městskou knihovou, 
začátek v 15:00 pro první skupinu, druhá skupina 
v 16:15, třetí skupina 17:30)
9. 5.
Výlet do Obyčtova 
(návštěva kostela „Navštívení Panny Marie“ a 
dalších pamětihodností obce, odjezd z autobus. 
nádraží 11:40, návrat 15:01 přes Hodiškov, sva-
činu s sebou)
16. 5.
Výlet do ZOO Jihlava 
(odjezd z autobusového nádraží 8:45 a návrat 
v 17:05)
23. 5.
Vycházka po nové cyklostezce do Petrovic 
(sraz ve 14:00 u kašny U Pasáčka)
31. 5. (úterý!)
Zájezd do Litovle 
(Návštěva Mladečských jeskyní, prohlídka Li-
tovle s průvodcem, oběd – není v ceně, odjezd 
do centra ekolog. aktivit Sluňákov. Odjezd 
společným autobusem v 6:30 od ČD, zastávka 
u KD a pod nemocnicí. Návrat 19:00. Cena pro 
členy Klubu 400 Kč, nečleny 500 Kč. Přihlášky 
u L. Topinkové.)

Uzávěrka červnového čísla 
15. května 2022

Významná výročí

5.5.1882 narodil se v Hodíškově ing. arch. 
Stanislav Sochor, přednosta Památkového 
ústavu v Brně, pomáhal budovat Horácké mu-
zeum, 140. výročí narození (zemřel 9.5.1952).
7.5.1942 byl popraven v Mathausenu Zdeněk 
Šír, sportovec, skaut, letecký mechanik, ak-
tivní účastník protifašistického odboje v rámci 
organizace „Obrana národa“, 80. výročí úmrtí 
(nar. 13.10.1912 v NMnM).
28.5.1887 narodil se v NMnM ing. Karel 
Mrkvička, geometr, lyžařský závodník, funkci-
onář novoměstského SK, 135. výročí narození 
(zemřel 12.4.1959 v NMnM).

Rok lyžařů

Co nezmeškat v květnu
1. 5. Podcasty ze stopy - doc. Ladislav Slonek
19. 5. Novoměstský rodák - kvíz pro žáky 6. tříd 
(připravuje DDM)
28. 5. Pochod Srdcem Vysočiny - po stopách 
mistrů

Blahopřání

Městské lázně
1.5. Máj, lásky čas
Přijďte si se svojí drahou polovičkou užít zá-
žitkovou koupel, na kterou od nás dostanete 
20% slevu. Otevřeno od 10:00, sauny od 10:00 
(společné).
8.5. Otevřeno od 10:00, sauny od 10:00 
(společné)
12.5. Den matek
Kupte v květnu mamince dárkový certifikát na 
zážitkovou koupel či masáž a získejte 20% slevu 
(z plné ceny).
13.5. Světový den koktejlů
Při zakoupení vstupenky na 120 minut od nás 
dostanete míchaný nápoj mojito.
15.5. Mezinárodní den rodiny
Přijďte si tento den užít s rodinou, dostanete slevu 
30 % na rodinné vstupné.
21.5. Noční lázně
Otevřeno do půlnoci!
25.5. Ručníkový den
Osuška nebo ručník do sauny zdarma!

Dne 9. května oslaví 90. narozeniny pan Franti-
šek Javorský z Nového Města na Moravě. Dnešní 
den je dobrý důvod k přání a také k poděkování 
za Tvou lásku, péči, něhu a obětavost, se kterou 
nás provázíš celým životem. Přeje manželka 
a dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Poděkování

Děkuji z celého srdce personálu Nemocnice Nové 
Město na Moravě. Obzvlášť mockrát děkuji panu 
primáři MUDr. Dušanu Machovi. Pocházím 
z Ukrajiny a již pět let pracuji v novoměstské 
nemocnici. Když jsem se 24. února 2022 po 
cestě z práce dozvěděla, že na Ukrajině začala 
válka, vzpomněla jsem si na celou svou rodinu, 
která tam žije, ale především na svoji nejmladší 
tříletou vnučku. Měla jsem nejistotu a hrozný 
strach, zda svoji rodinu vůbec ještě někdy uvi-
dím. Díky ochotě a pomoci pana primáře se dcera 
a vnučky bezpečně dostaly do Nového Města.
Tímto děkuji nejen jemu a jeho rodině, ale i všem 
ostatním za jejich nesčetné množství slov útěchy 
a podpory. Nikdy nezapomenu na to, že jste mé 
rodině pomohli v nelehkých časech. Anastazie

Poděkování

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit dne 11. března 
s naší milovanou maminkou, babičkou, švagrovou 
a tetou paní Martou Řádkovou. Zarmoucená rodina
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Minibazar

Vzpomínky

Prodám 4 ks letních pneu na hliníkových discích. 
Rozměry 205/45 R16. Použité pouze jednu sezonu. 
Cena celkem 6 000 Kč. Tel.: 604 357 940
Koupím hutní sklo Škrdlovice. Nabídky na tel. 
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
Koupíme zahradu v NMnM (nejlépe lokalita Obora). 
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 zpevně-
ní 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 obvodu 
pasu 80 cm. Tel.: 720 676 157
Nabízím restaurování starožitného nábytku, 

stavebně truhlářských dřevěných prvků oken a dve-
ří, výrobu menších zahradních konstrukcí ze dřeva. 
Tel.: 605 117 975
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
Koupím gramofonové desky. Tel.: 739 067 695
Prodám elektrický tříkolový vozík. SELVO 31000 
EB. Jedná se o variantu se silným motorem 1000 W 
a elektromagnetickou brzdou. Cena dle dohody. Tel.: 
602 352 979
Koupím zahradu v okolí NMnM. Tel.: 605 820 044
Koupíme menší byt k vlastnímu bydlení v NMnM. 
Za případné nabídky děkujeme. 
Tel.: 739 379 285
Prodám stropní sušák s jednoduchým ovládáním na 
prádlo do koupelny, chodby a na terasu. 
Cena 300 Kč. Tel.: 724 037 437
Nabízím k dlouhodobému pronájmu zařízený byt 
1+1 v NMnM. Volný od 1.6.2022.
Cena pronájmu vč. energií a služeb 10 500 Kč. 

Tel.: 608 274 565
Prodám MV troubu Whirlpool (funkce ohřev, roz-
mrazování, gril). Je vhodná i do rohových skříněk. 
Cena 1 000 Kč. Tel.: 603 900 953
Prodám lipové dřevo vhodné na řezbářské účely. 
Tel.: 733 121 777
Koupím byt 1+1 nebo 2+1 (i k rekonstrukci) v 
NMnM i blízkém okolí. Tel.: 608 256 400
Prodám Škoda Fabia 1,2 r. v. 2002, benzín, tažné za-
řízení, STK do 11/2022. Auto je spolehlivé, cena 15 000 
Kč. Tel.: 732 101 253, e-mail: rokytnaci@seznam.cz
Nabízím kamení za odvoz. Tel.: 737 192 694
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Jindřich Zezula, 
Karel Němec, Jiří Židlický, Josef Jambor, Jícha, Kopá-
ček, Podloucký, Emler, Hanych, Sodomka, Bukáček, 
Lukášek, Puchýř, Macoun, Porš, Jambor, Fiala, Cí-
na-Jelínek, Wagner, Lacina, Sigmund, Bubeníček, 
Panuška, Kaván, Blažíček a dalších. Tel.: 776 393 000
Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyzna-
menání, militaria apod. Tel.: 608 420 808
Pronajmu garáž ul. Nečasova, NMnM. 
Tel.: 606 532 800

Měl jsem Vás rád a chtěl 
jsem žít, přišla nemoc a 
já musel odejít. Dotlouklo 
srdce, umlkl hlas, tak 
rád měl život a nás. Dne 
13. května uplyne rok 
ode dne, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dě-

deček, bratr, švagr, strýc a kamarád pan 
Jaroslav Vetešník z Olešné. Stále vzpomínají 
manželka, synové s rodinami a sestra s rodinou.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijímá-
me v Informačním centru na Vratislavově 

náměstí. Kontakt na redakci 
Novoměstska: zpravodaj@nmnm.cz

Očím jsi odešel, v srdcích 
jsi zůstal… Dne 18. května 
vzpomeneme již 4. výro-
čí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka a dědeč-
ka pana Alojze Poláka. S 
velkou láskou a bolestí v 
srdcích vzpomínají jeho 

nejbližší.

Už jen kytičku na hrob 
Ti můžeme dát, zapálit 
svíčku a stále vzpomínat.
Dne 4. května vzpo-
meneme 16. výročí úmrtí 
paní Boženy Mrázové. 
15. května by se dožila 
100 let. Stále vzpomí-
nají dcery s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají. Dne 20. břez-
na jsme si připomněli 
25. výročí úmrtí našeho 
milovaného tatínka a ob-
líbeného dědečka pana 
Josefa Janů ze Zubří. Kdo 
jej znal a měl rád, ať zavzpo-

míná s námi. Děti, vnučky i vnoučata s rodinami

Dne 3. května uplyne 5 let 
od chvíle, kdy nás navždy 
opustil manžel, tatínek, dě-
deček, bratr a také skvělý 
muzikant a kapelník zdejší-
ho Swingového orchestru, 
pan Ing. Oldřich Šulc. 
S láskou a vděčností vzpo-

mínají manželka, synové s rodinami, sestra s rodi-
nou a také všichni muzikanti Swingového orchestru.

Dne 1. května uplyne 
rok od úmrtí pana Ing. 
Jiřího Hrona. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. Rodina

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

Dne 10. května uplynou již 
dva roky, kdy nás opustil 
pan Ondřej Kadlec. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku. S lás-
kou vzpomíná manželka a 
děti s rodinami.

Dne 19. května uply-
ne rok od úmrtí pana 
Pavla Kotovice. Kdo jste ho 
znali, věnujte tichou vzpo-
mínku. S láskou vzpomíná 
manželka s celou rodinou.

Dne 16. května uplyne 
dlouhých šest let, kdy 
nás navždy opustil náš 
milovaný Ing. Roman 
Šustáček z Radešínské 
Svratky. Žije dál v našich 
srdcích a vzpomínkách. 
Vzpomíná celá rodina.
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Novinky z kulturního domu
Až zařve lev – kino
Kulturní dům, velký sál, 3. května od 19:00
Nenechte si ujít další dokumentární počin novo-
městského rodáka Jana Svatoše. Film přináší 
netradiční pohled na dvě velké postavy našich 
středověkých dějin. Zatímco postava Odorika, 
českého Marca Pola, je u nás téměř neznámá, čes-
ký král Přemysl II. Otakar je buď démonizován, 
nebo odbýván tradičním klišé o vladaři železném 
a zlatém. Nenechte si film ujít už jen proto, že 
po něm bude následovat beseda s tvůrci filmu.

Novodvorky – kulturní festival
Dvorky na náměstí, 21. května od 15:00
V zákoutí dvorků a dvorečků opět ožívá pod širým 
nebem kultura. Těšit se můžete na naše krásné 
vokální ženské kvarteto ZEVL, folkovou kapelu 
Alfasrnec, jehož mottem je „Bavit sebe a kolem 
sebe“, zhudebněné básně brněnské kapely Do-
oušek. Domácí hospic Vysočina má pro vás na-
chystané workshopy „Pečujeme o sebe i o druhé“, 
Horácké muzeum chystá vodní slavnost s Efemér, 
nebude chybět ani Honza Hrubec a jeho loutkové 
divadlo, mezigenerační vaření s MAPem či vý-
stavy Dity Novotné a Pavla Remara. Vrcholem 
večera bude Ivan Hlas a jeho trio.

Alma Rosé – divadlo
Kulturní dům, 30. května od 19:00
Příběh vynikající houslistky Almy Rosé (1906–
1944), jež koncertovala na pódiích největších 
koncertních sálů Evropy. V roce 1943 byla 
kvůli svému židovskému původu internována 
do Osvětimi, kde se stala dirigentkou ženského 
táborového orchestru. Monodrama Alma Rosé 

je výjimečné tím, že jeho nezbytnou součástí je 
klasická hudba v živém provedení dámského 
smyčcového kvarteta. V hlavní roli Almy Rosé 
účinkuje Sarah Haváčová.

Na cestě – literárně-hudební triptych
Kulturní dům, 31. května od 19:00
Spisovatelé Eva Turnová a Jaroslav Rudiš už 
spolu několikrát četli. Oba se pohybují také ko-
lem hudby, a tak je napadlo propojit literaturu a 
hudbu do unikátního projektu. Společně s mu-
zikanty Martinem Novákem a bratry Tomášem 
a Jiřím Hradilovými vyrážejí na třídenní turné.
A co oněm sami říkají autoři? 
Eva Turnová: „Literárně hudební triptych se 

jmenuje ‚Na cestě‘ proto, že Jára hodně jezdí vla-
kem a pořád tam něco píše. Jeho poslední román 
‚Winterbergova poslední cesta‘ je dokonce jen o 
jízdě vlakem.“
Jaroslav Rudiš: „A Eva zase napsala povídku, 
která je o turné a přímo se jmenuje ‚On the road‘. 
Téma se také dotýká období bezprostřední sou-
časnosti, kdy se pořád někdo někam přemisťuje. 
Možná nakonec zinscenujeme divadelní hru, kte-
rou sami odehrajeme, ale ještě jsme se nedohod-
li. Fakt je, že celkově to vnímám tak, že všichni 
jedeme ve vlaku, a v podstatě furt…“
Cesta začíná u nás v Novém Městě a pokračuje 
přes brněnskou Husu na provázku a končí v Praze 
v Divadle Archa.  -kb-

Talentové zkoušky na ZUŠ

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě 
oznamuje všem zájemcům o studium ve věku 
5 – 18 let, že talentové zkoušky pro školní rok 
2022/2023 do všech oborů se konají v pondělí 
30. května 2022 od 14:00 do 17:00 v budově ZUŠ 
Bradyových 16. Náhradní termín je 3. června 
2022.

K talentovým zkouškám je nutné přihlásit se 
elektronicky do rezervačního systému vyplněním 
přihlášky na webových stránkách školy www.
zus.nmnm.cz. 
Nabídka pro školní rok 2022/23:

Přípravná umělecká výchova (najdete pod hu-
debním oborem): 
• pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 

Obor hudební:
• přípravná hudební výchova – pro děti od 6 let
 • studium hry na akordeon, bicí nástroje, de-
chové nástroje dřevěné (zobcová flétna,  příčná 
flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje žes-
ťové (trubka, tenor, tuba…),  klavír, klávesy, 
kytaru, sólový zpěv, housle – pro děti od 7 let 
• možnost studia hry na violoncello, kontrabas a 

fagot – pro děti od 7 let

Obor taneční:
• přípravná taneční výchova – pro děti od 6 let
• základy moderního výrazového tance, klasické-
ho a lidového tance – pro děti od 7 let

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

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

Novodvorky
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Opožděná desítka bude stát za to
Desátý ročník Novoměstského Slu-
nohraní přinese zářivý program.

Novoměstské Slunohraní, festival a workshop 
komorní hudby, čekalo na svůj desátý ročník 
tři roky. Předloni byla akce zrušena, stejně jako 
mnoho jiných. V loňském roce však pořadate-
lé, navzdory nejistým okolnostem, uspořádali 
alespoň dvoudenní verzi, tzv. Slunohraní – inter-
mezzo.  Letos se festival chystá oslavit jubilejní 
desítku v plné parádě.
Na své si přijdou všichni, kdo si oblíbili atmosféru 
Horácké galerie, ozdobenou zvukem smyčců a 
rozeznělou do přátelské atmosféry. Hudebníci 
přijedou na své workshopy už v neděli 3. července 
a zahájí svůj několikadenní maraton komorní 
hudby. Odborné vedení jim i letos poskytnou 
členové Janáčkova kvarteta.
Čím překvapí Slunohraní své věrné návštěvníky 
koncertů? Tři koncerty, tři překvapení, tři esa 
v rukávech.  Hned v úterý 5. července přijede 
do Nového Města na Moravě pražský Epoque 
Quartet, hrající napříč hudebními žánry, s úspě-
chy doma i v zahraničí. Možná jste jej zahlédli 

v televizi, kdy je nedílnou součástí doprovodného 
orchestru taneční show StarDance. Ale to je jen 
malý zlomek jeho rozmanitých projektů.
Hned následující večer, ve středu 6. července, 
potěší Slunohraní všechny, kdo si přáli znovu 
slyšet hrát okouzlující flétnistku Michaelu Kou-
delkovou. Letos se představí s německým cem-
balistou Gabrielem Smallwoodem.
Také závěrečný páteční večer 8. července přinese 
famózní překvapení. Janáčkovo kvarteto totiž po-
zve na pódium svůj slovenský protějšek – Moyze-
sovo kvarteto. Společně zahrají Oktet pro smyčce 
Es dur Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Druhá 
polovina večera bude patřit orchestru složenému 
z účastníků hudebního workshopu. Všichni jsou 
srdečně zváni.
„Srdečně zveme všechny, na celé hudební se-
tkání se už těšíme,“ vzkázala za pořadatelský 
tým marketingová ředitelka festivalu Hana 
Konderlová. „Od začátku června bude možno 
rezervovat si své vstupenky na webu slunohrani.
cz nebo si je zakoupit v kavárně, která bude po 
celou dobu festivalu před bránou Horácké gale-
rie. Informace o koncertech přinese také FB 
stránka Novoměstské Slunohraní, web Nové-

ho Města na Moravě a naši partneři – Horácká 
galerie a kulturní dům.“
 -kb-

Květen v Horácké galerii
Přijďte si kreslit přímo do expozice, připraveny jsou 
programy i pro školy
Po celý květen
Zámecké podkroví Horácké galerie aktuálně 
hostí výstavu komiksových prací studentů čes-
kých a slovenských středních a vysokých škol „To 
nejlepší ze soutěže CS.KOMIKS.21“. Na místě 
si můžete nejen přečíst na čtyřicet komiksových 
příběhů, ale také kreslit nebo si skládat papí-
rové origami. Pro školy jsme připravili edukační 
program zaměřený na komiks, pro I. stupeň ZŠ 
na 60 minut a pro II. stupeň ZŠ a SŠ na 90 mi-
nut. Stačí jen zavolat nebo napsat a domluvit si 
konkrétní termín.

Netradiční koncert Olgy Černé (mezzosoprán) 
a Roberta Fuchse (klavír)
Neděle 8. května v 17:00
Dílo, slovo, hudba, víno – to je podtitul netra-
dičně pojatého koncertu, na kterém se před-
staví dva vynikající hudebníci s mezinárodním 
renomé, mezzosopranistka Olga Černá a klaví-
rista Robert Fuchs. Na koncertě zazní díla Jose-
fa Bohuslava Foerstera, Bedřicha Smetany a 
Josefa Suka. Vzhledem k tomu, že Olga Černá je 
velkou znalkyní Foersterova díla a předsedkyní 
společnosti, která nese jeho jméno, doplní kon-
cert i zajímavé vyprávění o tomto skladateli a jeho 
nejbližší rodině i přátelích. Večer také obohatí 

slovo kurátorky Petry Gregorové o ne náhodně 
vybraném díle Františka Bílka z našeho depozi-
táře. Ochutnáte rovněž víno, speciálně pro tuto 
příležitost vybrané vinotékou U Charlieho. 

Komentovaná prohlídka s Hanou Novotnou 
Středa 11. května v 16:30 
Na začátku dubna byla zahájena výstava novo-
městské rodačky, výtvarnice Hany Novotné, na-
zvaná „Dokud nezmizí“. Autorka na vernisáži 
zaujala svojí performancí se sádrovými objekty a 
slíbila, že pro zájemce připraví v květnu komen-

tovanou prohlídku své výstavy. 

Dřevěné kostely na akvarelech Karla Tomana
Po celý květen
V arkádě Horácké galerie jsou aktuálně k vidění 
díla pozapomenutého malíře a prostějovského 
rodáka Karla Tomana (1889–1965). Jde o kolekci 
akvarelů dřevěných kostelíků z Podkarpatské 
Rusi (dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny) ze 
soukromé sbírky.

ARTkino HG: Gorbačov.Ráj
Úterý 31. května v 18:00
Lotyšsko, ČR, 2020, 105 min., lektorský úvod 
Miloš Zabloudil
V rámci ARTkina v Horácké galerii jsme pro vás 
vybrali film, který je aktuálním, intimním por-
trétem muže, jenž svými rozhodnutími změnil 
svět. Za Gorbačovovy éry se zhroutil Sovětský 
svaz, což mu neodpustilo mnoho jeho krajanů. 
S tímto břemenem minulosti dožívá osamělý 
muž (ročník 1931) svá poslední léta v domku 
na moskevském předměstí, kam jako jednoho 
z mála hostů vpustil režiséra Vitalije Manského.

www.horackagalerie.cz, facebook.com/horacka-
galerie.nmnm/ 
 Věra Staňková

CS Komiks.21
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N A R O Z E N I N O V É  N O V I N Y

Centrum Zdislava oslaví 2. května 2022 od svého založení 30 let, 
 tak nakoukněte s námi, jak se točí náš svět!

Denní stacionář Centrum
Zdislava se nachází v našem
městě již 30 let. Zásluhu na
jeho vzniku mají manželé
Severovi, díky nimž organizace
zahájila 2.5.1992 svůj provoz.
Podporu jí nejprve zajišťovala
Oblastní Charita Nové Město
na Moravě a od roku 1995 se
stala příspěvkovou organizací
Nového Města na Moravě.  
Vedení stacionáře během
prvních dvaceti let patřilo do
rukou Mgr. Marii Severové a
Danuši Balabánové.

Od roku 2013 stojí v čele organizace Ing.Mgr. Hana Janů. Služba je určena osobám s mentálním, tělesným, zrakovým a
kombinovaným postižením, ve věku 6-64 let, které žijí v Novém Městě na Moravě, v případě volné kapacity i osobám

žijícím na území okresu Žďár nad Sázavou. 

Slavnostní otevření budovy 16.6.1992

Slavnostní otevření budovy po rozsáhlé
rekonstrukci v roce 2014 

Vybudování interaktivního chodníku s
inkluzivními prvky v roce 2017

Vybudování terasy v roce 2019

Rekonstrukce šaten v roce 2020

Důležité  události  Centra  Zdislava
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ROZHOVOR  S  ŘED I T E LKOU  

DENN ÍHO  STAC I ONÁŘE  CENTRUM  ZD I S LAVA

I NG .  MGR .  HANOU  JANŮ

Historie Centra Zdislava sahá až do roku 1992, je nějaké období, které bylo podle
Vás pro tuto organizaci důležité?

V roce 2013 jsem přišla do organizace,
kterou jsme všichni znali jako tu, která se
stará o postižené děti. Tak bylo Centrum
Zdislava celou dobu veřejností vnímáno.
Po 21 letech od jejího založení se však
skladba klientů změnila a služba byla
poskytována nejen dětem, ale také
dospělým osobám. Bylo tedy nutné
upravit provoz organizace, jak z hlediska
nabízených činností pro klienty, tak z
hlediska nastavení vnitřních pravidel pro
fungování organizace. Nové možnosti pro
seberealizaci klientů nám umožnila
rozsáhlá rekonstrukce prostor, která
nabídla zázemí pro jednotlivé dílny,
cvičení i cvičný byt. 
Nelze opomenout ani potřeby klientů,
které se v průběhu let měnily. Domnívám
se, že před rokem 2013 bylo smyslem
Centra Zdislava především poskytnout
službu klientům - dětem v důstojném
prostředí s přirozenou integrací v místní
komunitě.  Jak mohu ze své pozice
během několika posledních let pozorovat,
potřeby se mění. Často s rodinnými
příslušníky a klienty řešíme otázku jejich
budoucího života, např. kde bude klient
žít, bydlet, kdo se o něj postará, když
nebude moci rodina. Klienty mladších
ročníků zase zajímají možnosti tréninku
na budoucí uplatnění na trhu práce a
samozřejmě i jejich možnosti se poté
uplatnit.

Určitě to byl okamžik, kdy denní stacionář převzalo naše město a zřídilo svoji
příspěvkovou organizaci. Centrum Zdislava tak dostalo velkou záruku a jistotu ve
financování provozu a investičních potřeb.

Co si myslíte, že bylo klíčové pro úspěch organizace v posledních deseti letech?

Získání odborných sociálních pracovníků, kteří díky svému vzdělání a schopnostem
pomohli nastavit a posunout na vyšší úroveň profesionální přístup ke klientům a
zvýšit tak kvalitu sociální služby. Samozřejmě nemohu opomenout i ostatní
zaměstnance, kteří nové myšlenky přirozeně přijali a uvedli je do praxe. Vzájemně se
podporují a dokáží i vypjaté situace zvládat jednotně.

Když se řekne Centrum Zdislava, co jej nejvíce charakterizuje? 
Od prvopočátku byla Zdislava stavěna na křesťanských hodnotách. A jsem ráda, že
princip křesťanské lásky je cítit na každém kroku, v rozhodování a v přístupu ke
klientům, vzájemně i mezi zaměstnanci. Můžeme mít každý na určitou situaci jiný
názor, ale umíme se zde navzájem zcela přirozeně respektovat. Tak nacházíme
jednotu v řízení a zajištění provozu denního stacionáře.

Během posledních let všechny poznamenala ,,covidová doba“, jak se s ní vyrovnalo
a asi stále vyrovnává Centrum Zdislava?

Během covidové doby jsme museli projít řadou omezení. Byli jsme nuceni upravit
podmínky k zamezení šíření nákazy. V praxi to znamenalo nejen zvýšenou hygienu,
dezinfekci, respirátory, testování, ale také změny v práci s klienty. Aktivizace
probíhaly v menších skupinách, vytvořily se rozestupy mezi jednotlivci, nechodilo se
na společné vycházky, některé aktivizace nebylo možné uskutečnit z důvodu
nedostatku personálu. Díky Bohu nedošlo mezi klienty a zaměstnanci k plošnému
šíření nákazy. S Covidem se však průběžně potkala téměř většina klientů i
zaměstnanců. 

Lze nějak srovnat
období z hlediska
provozu či
legislativy před
rokem 2013 a poté
od doby, když jste
byla jmenována do
vedení organizace?

Jsou nějaká úskalí při řešení
zmíněných potřeb klientů? 
Každý rodič zdravotně hendikepovaného
dítěte má snahu vidět ho stále jako dítě, i
když z dítěte vyrostla dospělá žena a
dospělý muž. Ti již pak mají zcela
přirozeně jiné potřeby a očekávání.
Bohužel často se stává, že potřeby a
očekávání klienta nejsou v souladu s
představami jejich zástupců.

V měsíci květnu Vás čeká oslava výročí, můžete prosím přiblížit jeho přípravu, na
co se můžeme těšit? 
Čeká nás oslava 30. výročí, a to v pondělí 2. května. Od 13 hodin se koná mše svatá
v kostele sv. Kunhuty a od 14 hodin již zveme naše příznivce na prodej výrobků,
občerstvení a posezení do prostor Centra Zdislava. K tomu nám bude od 15 hodin
hrát Horácká muzika. Všichni v tyto dny pilně pracují a jestli se nechcete nechat
překvapit, podívejte se, co se chystá, na naše webové stránky.

Pokud se podíváme dál do budoucna, jaké jsou Vaše vize? 
Vzhledem k měnícím se potřebám našich klientů, si již od roku 2018 pohrávám s
myšlenkou založení sociálního podniku, který by dal možnost pracovního uplatnění
osobám znevýhodněným na trhu práce, a tedy i klientům Centra Zdislava. Svoji vizi
jsem představila vedení města, začali jsme spolupracovat s konzultantem sociálního
podnikání MPSV, absolvovali další stáže v sociálních podnicích, aby naše myšlenka
dostala reálný tvar. Od té doby již uplynuly čtyři roky.  
V březnu tohoto roku schválilo zastupitelstvo města založení nové společnosti, s.r.o.
V případě, že bude možnost v následujícím období finanční podpory z evropských
fondů, bude vytvořen projekt sociálního podniku. Věřím, že je to správná cesta,
která pomůže lidem znevýhodněným na trhu práce a zacílení tohoto projektu bude
oceněno i z řad veřejnosti. 
Dále jsme se s pracovníky Centra Zdislava shodli na myšlence, že by bylo do
budoucna vhodné uvažovat o rozšíření podkrovní části v severní části budovy
směrem do zahrady. Pokud by se náš záměr podařil, získali bychom nové prostory
pro další aktivizace. Pod těmito prostory vznikne podchod, který zakryje příjezdovou
cestu a bude ochranou klientů před špatným počasím, při jejich příchodu a odchodu
z budovy.
A úplně ta nejbližší přání jsou, aby se podařilo po dlouhé době omezení letos
zorganizovat jednodenní výlet a příští rok i rekondiční pobyt. Všichni se už moc
těšíme!
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Zbyněk: Aby se tu líbilo všem, co sem přijdou, našli zde spoustu kamarádů a kamarádek. Já si
přeji, aby mě nic nebolelo, abych sem mohl ještě chodit.
František: Aby se nevytratil, nevyschl tu humor. Zdislavě přeji velkou bonboniéru k její oslavě.
Klára: Aby tu bylo živo, aby tu lidem bylo spolu dobře. Aby dům sloužil stále k účelům, ke
kterým má.

Paní Jitka: Centrum Zdislava pro nás znamená moc, díky ní můžu mít
dopoledne pro sebe, můžu si vyřídit různé záležitosti, zajít si na kafe a o
Jitušku je v tomto čase postaráno. Jsem moc ráda, že může Jiťa do Zdislavy
chodit, pomáhá nám to oběma a Jituška je velmi spokojená a chodí sem ráda.
Pan Josef: 30 let rychle uplynulo, časy se změnily i my se měníme. Mně
ubývají síly, především teď, když má moje dcera zdravotní problémy a musí
zůstat doma. Do Zdislavy se těší a bude ráda, když se zase dostane z domu,
do společnosti lidí, se kterými se vídala dennodenně.
Paní Věra a pan Jaroslav: Již od začátku založení Centra Zdislava naše
dcerka Věruška, navštěvuje tento denní stacionář, který pro nás znamená
mnoho. Ulehčuje nám starostlivost o dcerku, která potřebuje plnou péči 24
hodin denně. Díky obětavým a milým pracovníkům se nebojíme svěřit
Věrušku do jejich péče. Zdislavu vnímáme již jako rodinu. Jsme vděčni, že
toto zařízení funguje v našem městě a že má, dle našeho přesvědčení,
takovou vysokou úroveň. Díky tomuto centru jsme poznali celou řadu
vynikajících lidí a samozřejmě i klientů. Uvědomili jsme si hluboce humánní
poslání těchto zařízení. Centrum Zdislava tím, že se nám postará během dne
o dcerku, nám umožňuje se věnovat i našemu profesnímu zaměstnání a dává
nám tak možnost zapojení se do běžného života.

ROZHOVOR  S  KLIENTY  

Do denního stacionáře jste nastoupili mezi prvními klienty. Na co hezkého si
vzpomenete?

Zbyněk: Vzpomínám si na Mařenku Bořilovou, to bylo velký číslo, když mohla, házela mi sníh za
krk. Když mi bylo 28 let napíchla mi tričko na plot a udělala na něm díru, mamka se moc zlobila.
Vzpomínám si i na sáňkování. Když jsem šel poprvé sáňkovat s Lidkou Pavlíčkovou, podařilo se jí,
že mě hned za Zdislavou vyvalila do sněhu. Ještě mě napadá nezapomenutelná akce nočního
přespávání na Silvestra v CZ. Nejvíc jsem rád za to, že sem mohu celou dobu chodit, nikdo mě
ještě nevyhodil, našel jsem hodně kamarádů. Nejvíc vzpomínám na Davida Louba. Spolu jsme
koukali na televizi a hezký praktikantky.

František: Vzpomínám si, že se mi to tady pořád moc líbí. Poprvé jsem sem přišel s maminkou a
pamatuju si, jak jsme chodili na vycházky k Hotelu Ski a sáňkovat. Za celou dobu jsem nejvíc rád,
že můžu chodit do kostelíčku. Jsem rád za kamarády a že se máme všichni rádi a jsme spokojeni.

Co byste popřáli Centru Zdislava do dalších let?

Klára: Vzpomínám na tříkolku, na které jsem seděla. Fanoušek stál na tříkolce vzadu na šprušli a
odrážením mě vezl. Jezdili jsme uvnitř Zdislavy. Mařenka postavila z kostek komín a mi ho
tříkolkou shazovali. Vybaví se mi i veselá historka, jak David s Martinou foukali měkké kolo, David
povídá Martině ,,foukej foukej, ještě můžeš“ a najednou ,,prásk,, a kolo prasklo. Potom museli kolo
spravit na Medinu. V paměti mi zůstávají všichni zaměstnanci a kamarádi, kteří tady ve Zdislavě
byli a kouzlo malého rodinného zařízení, které původně Centrum Zdislava mělo. Dnes, i když tu
stále působí lidé, kteří se nám ochotně věnují, se už nedá při tak velkém počtu lidí rodinná
atmosféra udržet. Díky rozšíření prostor však můžeme alespoň vyrábět více krásných výrobků.

ROZHOVOR  SE  ZÁSTUPCI  KLIENTŮ

Již od počátku vzniku Centra Zdislava Vaše dcera/syn navštěvuje tento
stacionář, co pro Vás Centrum Zdislava znamená z pohledu rodiče? Co
pozitivního Vám přineslo?

Co byste popřáli Centru Zdislava do
dalších let?

Paní Jitka: Aby vydržela co nejdéle!
Aby fungovala pro nás i ostatní,
protože nám pečujícím ubývají síly.
Pan Josef: Přeji hlavně všem zdraví,
aby Centrum Zdislava dále fungovalo a
všichni byli spokojení.
Paní Věra a pan Jaroslav: Do dalších
let přejeme Centru Zdislava dostatek
personálu a prostředků k udržení
stávající kvality péče a zvýšení
všeobecného uznání a docenění tak
náročné práce s hendikepovanými
lidmi . Kvalitně se postarat o postižené
spoluobčany je odrazem vyspělé
společnosti a vypovídá o její úrovni.
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Co to znamená, když se řekne ,,Cvičný byt“?
Soňa, Honza: Cvičný byt dává klientům možnost
zkusit si zvládat běžnou domácnost. Učí se
jednoduché recepty, pracují se spotřebiči,
zapojují se do úklidu prostor. Upevňují si
dovednosti, které znají z domu a učí se novým.
Jaké nejnáročnější jídlo jste vařili ve Cvičném
bytě a jaký mělo úspěch?
Soňa, Honza: Velký úspěch měla příprava
zabijačkových pokrmů a jejich následná
degustace. 

Jak probíhá vaše aktivita?
Jana, sr.Ludmila:  V dílně pracujeme s
hlínou, vytváříme z ní různé výrobky, ty
poté vypálíme a klienti je glazují.
Někteří klienti pracují samostatně, jiní
potřebují slovní či praktickou podporu.
V čem spatřujete hlavní význam při
zapojení klienta v této dílně?
Jana, sr.Ludmila: Klient při práci na
výrobku přijde na jiné myšlenky,
relaxuje, je kreativní. Když ví, že něco
zvládne, podpoří i svoje sebevědomí.

Tkaní je obvykle spojováno se ženami
účastní se této aktivity i muži? 
Mirka, Káťa: Může se zdát, že tkaní je
čistě ženská záležitost, ale právě
naopak, dříve se tkaní věnovali spíše
muži. Můžeme říci, že i u nás jsou muži
šikovnější .
Co vše klienti dokáží?
Mirka, Káťa: Vždy záleží na manuálních
schopnostech klienta, pokud zvládne
základní plátnovou vazbu, lehce zvládne
i těžší výrobek. Vyrábí tak jednoduché
dečky nebo složitější ponča. 

Co  se  ve  stacionáři  děje?

Co klienta čeká, když vstoupí do vaší
dílny?
Jitka, Iva a Peťa: Klient se v šití naučí
pracovat s nůžkami, špendlíky, jehlou a
nití, šikovnější klienti pracují na šicím
stroji. V šicí dílně pracují s různými
materiály, rozvíjí kreativitu a jemnou
motoriku.
Vzpomenete si na nějakou vtipnou
historku, která se traduje o vaší dílně?
Jitka, Iva a Peťa: Jednou klient stehoval
díly k sobě a přistehoval si k nim i svůj
rukáv.

Cvičení  v  rehabilitační  místnosti

Jak se změnila náplň aktivizace za
30let?
Jana, Iva, Liduška: Z počátku bylo hlavní
náplní RHB chození na dlouhé vycházky,
do bazénu, cvičení venku, protože
prostory pro tuto aktivizaci chyběly. Se
vznikem nových prostor, se postupně
pořizovaly cvičební stroje. Nyní mají
možnost klienti využívat rotoped,
motoped i recumbent.
Jaké novinky nám můžete představit?
Jana, Iva, Liduška: Součástí této aktivity
jsou i relaxační techniky, pro které
využíváme houpací síť, elektrickou
masážní podložku, rehabilitační pytle a
světelný projektor a světelné pomůcky.

Práce  v  šicí  dílně

Práce  na  tkalcovském stavu

Práce  v  keramické  dílně

J

a

r

d

a

P

e

t

r

Cvičný  byt

Kancelářské  

trio  

A co jsme

ještě neřekli?  

Andrea, Mirka, Hanka: Rády bychom poděkovaly
zřizovateli, všem přátelům, příznivcům a dárcům,
bez jejichž pomoci a podpory by Centrum Zdislava
nemohlo fungovat. Vzpomínky a díky patří i těm,
kteří Zdislavou prošli a nechali tu kus sebe. 

Za to, co mám, v mnohém vděčím těm, kdo tudy
přede mnou jezdívali sem a tam, čímž připravili

cestu mou. Dnes jim dlužím o to více, že jsou pryč
a nevrátí se.

Robert Frost.....jednou Zdislavák, navždy Zdislavák.....
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Jsou lidé, kteří svoji práci berou jako předur-
čení a poslání. Vkládají do ní všechny své 
schopnosti, síly a také představy, které se snaží 
co nejlépe a co nejdříve uskutečnit. Překážky, 
které se jim stavějí do cesty, dovedou překonat. 
Tito lidé jsou navíc skromní a nečekají na odmě-
nu. Když se rozdávají medaile a vyznamenání, 
nikdy nestojí v popředí. Mezi takové osobnosti 
patřil i Jaroslav Boháč, který byl dvacet let ředi-
telem závodu SPORT v Novém Městě na Moravě. 
V tomto městě se také 25. ledna 1914 narodil. 
Jeho otcem byl rolník Josef Boháč, který pocházel 

z Odrance čp. 2. Oženil se s Antonií Růžičkovou 
z Olešné a měl s ní čtyři děti. Když ovdověl, ode-
šel z Olešné a koupil v Novém Městě na Bob-
rovské ulici čp. 24 malé hospodářství. Aby uživil 
rodinu, pracoval navíc jako faktor. Nevozil jen 
látky, ale také různé objednávky, mimo jiné i na 
pečivo a cukroví z Götzova pekařství na Žďárské 

ulici čp. 50. (Tento dům dosud stojí.) Právě v 
pekařství se osmačtyřicetiletý vdovec Josef Boháč 
seznámil se svou druhou ženou Josefou Göt-
zovou, která byla o patnáct let mladší. Jejich 
prvorozeným synem byl Jaroslav Boháč. Do ro-
dinné historie mě nechala nahlédnout paní Eva 
Weiserová, dcera Jaroslava Boháče, která nyní 
žije v Šumperku. Na svého tatínka vzpomíná s 
úctou a láskou. „Neměl lehké dětství. Otec rodiny 
musel narukovat do války a po jejím konci se vrátil 
domů s podlomeným zdravím. Hospodářství v pod-
statě obstarávala jeho žena s dětmi. Malý Jaroslav 
sotva unesl bič a už jezdil v doprovodu matky s 
potahem na pole. S otcem si kvůli velkému věkové-
mu rozdílu moc nerozuměl. Josef Boháč byl na děti 
přísný. Byl hluboce věřící evangelík, a protože do 
kostela nemohl chodit, čítával si v neděli z bible a 
ve víře vychovával i děti. S tím měl Jaroslav potíže. 
Jako všichni kluci z Vysočiny miloval lyže, které mu 
obstaral jeho nevlastní bratr František. Jaroslav 
jako dospívající hoch v neděli místo do kostela jez-
dil tajně na závody. Kamarádi mu vždycky pově-
děli, o čem bylo v kostele kázání, a tak to nějakou 
dobu procházelo. Jednou po závodě se ale Josef 
Boháč od sousedů doslechl, jak Jaroslav uspěl a 
bylo zle. Lyže skončily rozštípané na kusy a zá-
vodník s výpraskem.“ Není divu, že odchod na 
vojnu považoval Jaroslav Boháč za východisko z 
problémů a start do nového života. V armádě 
zůstal, sloužil na posádce v Brně a pak v Hodo-
níně a v Kosticích na jižní Moravě. Po rozpuštění 
československé armády v roce 1938 absolvoval 
školu pro četnictvo.  Když mu v roce 1940 zemřel 
otec, požádal o přeložení blíž k domovu. Do kon-
ce války sloužil v Nedvědici a poté v Novém Městě 
na Moravě. V roce 1951 odešel do civilu.To už 
byl ženatý s Miroslavou Sáblíkovou ze Slavkovic 
čp. 1 a měl s ní dvě děti – Evu a Jaroslava. „Ma-
minka se narodila v roce 1913 jako poslední, sedmé 
dítě do rodiny Karla Sáblíka a jeho ženy Marie. 
Když ukončila docházku do školy v Novém Městě, 
odešla s matkou a o rok starší sestrou do Prahy na 
rodinnou školu a vyučila se krejčovou. V Praze žily 
s otcem, který se stal senátorem za agrární stranu, 
až do jeho náhlé smrti v roce 1932. Od té doby žila 
opět ve Slavkovicích. V roce 1941 se provdala za 
mého otce. Žili spolu dvaapadesát let v dobrém i 
zlém, jak si kdysi slíbili.“  Po příchodu do Nového 
Města si Jaroslav Boháč nejdříve našel práci jako 
účetní u malé kovotepecké firmy Částek. Když 
byly v roce 1950 nuceně sloučeny soukromé truh-
lářské a stolařské firmy, přešel do nově zaklá-
daného závodu SPORT Nové Město na Moravě. 
V tomto závodě začala pracovat i paní Miroslava 
Boháčová, nejdříve jako dělnice, pak skladnice. 
Jaroslav Boháč nastoupil do práce jako účetní. 
Jeho vztah k lyžování se ale brzy projevil. Často 

chodil do dílen a seznamoval se s výrobou lyží a 
saní. Velkým pomocníkem, odborným poradcem 
a celoživotním přítelem se mu stal Antonín 
Chroust, bývalý spolumajitel soukromé stolařské 
a truhlářské dílny, která vyráběla lyže a saně.  V 
roce 1952 se Jaroslav Boháč stal vedoucím provo-
zu a poté ředitelem závodu. Podle svědectví jeho 
dcery mu tato práce zabírala nejen všední, ale i 
sváteční dny. A neměl starosti jen kolem výroby. 
„Dodávky dřeva v té době přivážely vagóny na novo-
městské nádraží pravidelně v neděli. To znamenalo 
svézt na nádraží dělníky, kteří měli službu k vyklá-
dání vagónů. Po práci je otec rozvážel domů a pak 
chvátal na stavbu domu. Rodiče koupili v roce 1952 
dům čp. 249 na Brněnské ulici, k němuž patřil i 
bývalý panský pivovarský sklep z roku 1771. Pů-
vodně plán předpokládal mírnou úpravu přízemí 
a nástavbu prvního patra. Jenže nakonec bylo 
nutné celý dům přestavět.“ Když se Jaroslav Boháč 
stal ředitelem ve SPORTu, ocitl se v nezávidění-
hodné situaci. Základem výroby byly sáňky a 

turistické celojasanové lyže, pouze závodní běžky 
se vyráběly jako lepené. O dřevěné lyže však pře-
stával být zájem a nešly na odbyt. Nový ředitel 
přemýšlel o tom, jak situaci změnit. Proto založil 
vývojové oddělení. Výsledek se brzy dostavil v 
podobě běžeckých lyží zpevněných laminátovou 
konstrukcí, a později i s umělou skluznicí.  Novo-
městská firma byla v tomto směru první ve světě. 
Výroba laminátových lyží značky Artis začala v 
roce 1962. Prostory v domě u Slonků a v bývalých 
kovotepeckých Částkových dílnách však rostou-
cím nárokům nestačily. Jaroslav Boháč si uvědo-
mil, že situaci může zlepšit jen výstavba nové, 

Jaroslav Boháč byl výjimečnou osobností 

Jaroslav Boháč

Jaroslav Boháč (první zleva) pomáhá při zá-
vodech jako časoměřič.  Foto Antonin Beranovský

Jaroslav Boháč (v popředí) na závodech činovní-
ků novoměstského Sokola v areálu Hotelu SKI
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moderní továrny. Jednal s ředitelstvím národního 
podniku SPORT v Praze, kam novoměstský zá-
vod patřil. Po mnoha jednáních prosadil projekt 
na výstavbu nového, moderního závodu. Dohlí-
žel také na realizaci tohoto projektu, na stavební 
dodávky, strojní investice, nákup zahraniční 
technologie. Současnými slovy by se dalo říci, že 
Jaroslav Boháč byl dobrý manažer. Měl nejen 

konkrétní představu, ale také jasný cíl – vyrábět 
co nejvíce kvalitních lyží a uspět nejen na domá-
cím, ale i zahraničním trhu. Vybral také místo, 
kde bude nový závod stát – na volné ploše u obce 
Pohledec nedaleko Nového Města na Moravě. 
Stavba nové továrny začala v roce 1963. Výroba 
byla zahájena v roce 1972. Aby měl nový závod 
dostatek kvalifikovaných pracovníků, založil Ja-
roslav Boháč podnikovou školu pro pracující. 
Přednášeli v ní odborníci v oboru obrábění a 

konstrukce dřeva se zaměřením na výrobu lyží. 
Sám si večerním studiem doplnil vzdělání a slo-
žil maturitu. „I když měl tatínek hodně pracovních 
starostí, na svou lásku z mládí, na lyžování, ne-
zapomínal. Byl u všech lyžařských akcí v Novém 
Městě, znal závodníky, běžce i skokany. Obracel 
se na ně vždy, když potřeboval testovat nové lyže v 
terénu. Závody Zlaté lyže považoval za prestižní 
událost Nového Města, proto pomáhal při tra-
sování i jako časoměřič. A to závod na padesát 
kilometrů vedl po Vysočině skutečných padesát 
kilometrů! Žádná kolečka jako dnes.“   Při vší své 
činnosti zůstával Jaroslav Boháč skromným 
člověkem. Když bylo třeba, přiložil ruku k dílu i 
jinde. Takto na něj vzpomínal novoměstský lyžař 
Jaroslav Zajíček, účastník olympijských her ve 
Svatém Mořici v roce 1948. „Jaroslav Boháč mně 
v dovolené pomáhal při žních. Ten, pane, uměl 
ovládat koně, a jaké fůry narovnal, málokterý kočí 
se mu vyrovnal! Já jsem byl doma u mlátičky a ve-
čer jsme si ještě zaklusali na Harusák. Za jeho 
vydatné pomoci jsem měl žně i s podmítkou hotové 
za čtrnáct dní.“ Ředitelem SPORTu byl Jaroslav 
Boháč do roku 1974.  Za jeho vedení dosáhl 
podnik mnoha úspěchů. Chtěla bych je alespoň 
stručně připomenout. V roce 1957 se uskutečni-
la první exportní zásilka, která směřovala do 
Norska. Šlo o dětské lepené lyže. (Jen pro zají-
mavost – první lyže si objednal fryšavský lesní 
Rudolf Gabessam v roce 1890 právě z Norska!) 
Po laminátových běžkách s plastickými skluzni-
cemi následovaly vylehčené laminátové lyže s 
dutinami. Patent na jejich výrobu byl podán v 
květnu 1969 a byl uznán nejen v Československu, 
ale i v Kanadě. Jaroslav Boháč byl jedním ze tří 
spoluautorů tohoto patentu. V roce 1972 začala 
výroba v novém závodě a sortiment doplnily 
vodní lyže Slalom a Akrobat. Ale Nové Město na 
Moravě vděčí Jaroslavu Boháčovi nejen za novou, 
moderní továrnu. „Otec se zúčastnil jako delegát 
zimní olympiády a několika zahraničních lyžař-
ských závodů. Výsledkem byla idea na stavbu 
horského hotelu SKI. Měl přesnou představu, jak 
by měl hotel vypadat, včetně muškátů na všech 
balkonech. Jak moc bych si přála, aby viděl dnešní 
sportovní areál u hotelu SKI! Něco takového si 
jistě nedovedl představit ani v těch nejtajnějších 
snech. Turistická chata na Studnicích, to byla 
jedna z posledních akcí, na které mu hodně záleže-
lo. A zasloužil se také o stavbu skokanského 
můstku u Jelínkova mlýna a můstku s umělou 
hmotou u pekáren.“ Jaroslav Boháč měl přátele 
nejen mezi sportovci, ale také mezi umělci, kteří 
byli novoměstskými rodáky. Patřil mezi ně sochař 
Vincenc Makovský, akademičtí malíři Pavel 
Kopáček a Jiří Šebek. Svého celoživotního přá-
telství se slavným sochařem využil Jaroslav Bo-
háč k záchraně Gymnázia v Novém Městě na 
Moravě. V roce 1965 chtěl totiž Okresní národní 
výbor ve Žďáře nad Sázavou toto gymnázium 

zrušit jako nadbytečné. Jaroslav Boháč spolu s 
dalšími novoměstskými patrioty podpořil profe-
sora Rudolfa Svačinu, který požádal Vincence 
Makovského, aby svou autoritou a jménem ško-
lu zaštítil. Gymnázium v Novém Městě zůstalo. 
Vincenc Makovský byl v té době už národním 
umělcem a ONV se svým návrhem neuspěl. 
Činnost Jaroslava Boháče byla obdivuhodná. Až 
člověka napadá – měl vůbec čas na rodinu? Od 
paní Evy Weiserové jsem dostala následující od-
pověď: „Při tatínkově stylu života byla rodina, jak 
říkávala naše maminka, až na posledním místě, 
ale miloval nás. K lásce k domovu, městu a Vyso-
čině nás vedl svým příkladem. Vzácné chvíle, kdy 
byl doma s rodinou, to byly nedělní odpolední pro-
cházky do Ochozy, do Slavkovic k babičce a strýci 
na rodinnou sešlost u kávy, lyžovačky na posledním 
jarním sněhu na Studnicích a okolí, když už nebyly 
závody a konečně byl čas na rodinu. Plavání na 
Medlově a Sykovci, když maminka usmažila řízky, 
do konvičky se dala bílá káva, táta vzal do ruksaku 
deku, ročníky a plavky a šlo se na celý den k vodě.
Nezapomenu na jeden silvestr. Odpoledne po 
kostele na nás otec čekal s autem a vzal nás na 
podvečerní projíždku po zasněžené Vysočině. Přes 
Pohledec na Koníkov, Odranec až ke Sněžnému a 
zpět přes Rokytno a Maršovice domů.  Svítil měsíc, 
lesy zahalené do sněhu se třpytily, všude ticho a 
klid. Zkrátka zimní pohádka – žádný ohňostroj za 
milion se tomu nevyrovná.“ Oblíbenou básní Ja-
roslava Boháče byla Halasova báseň Já se tam 
vrátím. Milovanou Vysočinu opustil 6. dubna 
1994. O čtyři dny později byl pohřben na evange-
lickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. Bylo 
už jaro, ale tento den napadl sníh a bylo všude 
bílo. Jak symbolické!   Věra Rudolfová

Závody novoměstského Sokola v Koníkově. 
Zprava Miloslav Rohlík, Přemysl Weigl, Zdeněk 
Gabriel, Jaroslav Boháč, Stanislav Buchta st.

Jaroslav Boháč je na snímku první zprava.

Rok 1991. K výročí zlaté svatby popřál manželům 
Boháčovým i tehdejší starosta Jaromír Černý.
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87.9 FM | R-VYSOC

Vyhrajte dárek 
přímo ve vysílání
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Od 19.4. výstava Výstava fotografií Fruit in water Horácké muzeum
2. – 3.5. vzdělávací Zápis do mateřské školy MŠ NMNM

2.5. 13:00 kultura
Oslava založení Centra Zdislava (13:00 kostel sv. Kunhuty, 14:00 prostory Centra, 
Radnická 350)

NMNM

3.5. 19:00 kino Kino – Až zařve lev Kulturní dům
4.5. 18:00 koncert Koncert učitelů ZUŠ a jejich žáků Horácká galerie
4.5. 19:00 kino Kino – Poslední závod Kulturní dům
5.5. 16:00 kultura Otevírání mlejnku Horácké muzeum
5.5. 16:30 všehochuť Základy šití pro začátečníky i pokročilé Horácká galerie
5.5. 17:00 sport Den budoucích nadějí hřiště NMNM

7.5. 8:00 trh
Farmářský trh (doprovodný program: od 9 do 12 hod. hraje Jásalka Band – hudba pro 
všechny generace, Regionální potravina s ochutnávkou vítězných produktů)

park, Vratislavovo nám.

7.5. 8:00 trh Jarní trh Vratislavovo nám.
7. – 8.5. 8:00 všehochuť Jarní výstava drobného zvířectva chovatelský areál za ČD
7.5. 16:30 sport SFK Vrchovina Nové Město A – FC Viktoria Otrokovice / MSFL 27. kolo hřiště NMNM
7.5. 19:00 kultura Hrabě Monte Crazy – křest desky Meziplanetární brouk Kulturní dům
8.5. 17:00 koncert Koncert Olgy Černé a Roberta Fuchse (mezzosoprán, klavír) Horácká galerie
10.5. 19:00 tančírna Tančírna – Salsa Kulturní dům
11.5. 16:30 vzdělávací Komentovaná prohlídka s Hanou Novotnou k výstavě Dokud nezmizí Horácká galerie
12.5. 16:30 všehochuť Háčkování pro začátečníky Horácká galerie
13.5. 10:00 relax Světový den koktejlů – při zakoupení vstupenky na 120 minut Mojito zdarma Městské lázně
13. – 15.5. sport Světový pohár horských kol 2022 Vysočina Arena
14.5. 19:00 koncert Like father like son Kulturní dům
15.5. 10:00 relax Mezinárodní den rodiny – 30% sleva na rodinné vstupné Městské lázně
15.5. 16:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – SK Okříšky / Agados KP 22. kolo hřiště NMNM
17.5. 17:00 sport Den budoucích nadějí hřiště NMNM
18.5. 16:30 všehochuť Kouzlení s písmem Horácká galerie
18.5. 17:00 výstava Výstava výtvarného oboru ZUŠ, téma „Ve frontě“ Horácké muzeum
19.5. 16:30 všehochuť Základy šití pro začátečníky i pokročilé Horácká galerie
19.5. 17:00 kultura Špičky – vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru ZUŠ Kulturní dům
21.5. 8:00 trh Farmářský trh park, Vratislavovo nám.
21.5. 10:00 relax Noční lázně Městské lázně
21.5. 15:00 kultura Novodvorky NMNM
21.5. 17:00 sport SFK Vrchovina Nové Město A – SK Sigma Olomouc B / MSFL 29. kolo hřiště NMNM
22.5. 16:00 kino Kino – Tři přání pro Popelku Kulturní dům
24.5. 19:00 kino Kino – Nejhorší člověk na světě Kulturní dům
25.5. 14:00 relax Ručníkový den – při návštěvě wellness ručník / prostěradlo do sauny zdarma Městské lázně
25.5. 17:00 kultura Slavnostní koncert k 70. výročí školy ZUŠ, atrium
26.5. 15:00 sport Sportovní olympijské hry atletický stadion, NMNM
26.5. 16:30 všehochuť Háčkování pro začátečníky Horácká galerie
26.5. 19:00 kultura Minipárty s Karlem Šípem Horácká galerie
27.5. 19:00 tančírna Tančírna – Salsa Kulturní dům
28.5. sport Pochod srdcem Vysočiny 2022 NMNM
28.5. 14:00 všehochuť Dětský den u Koupaliště NMNM
29.5. 13:00 všehochuť Den dětí v Petrovicích Petrovice
29.5. 16:30 sport SFK Vrchovina Nové Město B – SK Přibyslav / Agados KP 24. kolo hřiště NMNM
30.5. 19:00 divadlo Alma Rosé Kulturní dům
31.5. 18:00 kultura ARTkino HG: Gorbačov. Ráj Horácká galerie
31.5. 19:00 kultura „Na cestě“– literárně-hudební trip tych Kulturní dům

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