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Před časem jsme otiskli dopis čte-
náře Jana Englicha s tématem Kon-
cepce a strategie: Méně bývá někdy 
více. 

Čtenář otevřeně polemizuje o cho-
du a problematikách města… Reak-
ce na sebe nedala dlouho čekat. 
Zde je dopis starosty města Zdeňka 
Navrátila.

Vážený pane Englichu,
děkuji za Váš dopis z březnového 

čísla. Přiznám se, že témata mi tro-
chu „mluví z duše“. Přesto si však 
dovolím reagovat a upravit či dopl-
nit Váš pohled na věci, které uvádíte.  
Nyní však po pořádku.

Pozemek po hotelu Bílý lev. Zde 
je situace jasná. Jedná se o soukro-
mou investici. Město budovu ani 
pozemek v minulosti nevlastnilo. 
Investor získal v roce 2013 stavební 
povolení a stavbu již zahájil demolicí 
původního objektu. O věc se aktivně 
zajímáme, nemáme však nástroje, jak 
investora donutit, aby záměr realizo-
val či upravil. Věřím, že bude v této 
věci aktivní.

Zelená hora. Zeleň v okolí ZH 
nelze spojovat s probíhajícím projek-
tem Obnovy zeleně. Obnova zeleně 
řeší problémové lokality, řeší otázku 

bezpečnosti dřevin, jejich skladby a 
tvorbu nového generačního patra. 
Jde o to, aby byla péče dlouhodobě 
udržitelná. Netuším, kdo a kdy slí-
bil nízkorostoucí dřeviny. Obecně si 
myslím, že Zelená hora nyní vypadá 
dobře. Sám jsem měl před odlesně-
ním pochybnosti, dnes jsem rád, že 
je ZH dobře viditelnou dominantou 
města.

Zastávka Studentská. Souhlasím 
s Vámi. Stav zastávek u polikliniky je 
neudržitelný. Dovolím si však uká-
zat, že koncepční přístup se vyplá-
cí. Výstupy z úprav MHD naznačily, 
že by bylo vhodné vytvořit v cent-
ru města další přestupní uzel. Stu-
dentská je přitom jako nejvhodněj-
ší. Zastávka však musí být delší, a to 
pro dva autobusy současně. 

Nyní také víme, že Kraj Vysočina 
chce pozemky pod dnešní zastávkou 
využít pro přístup k tělocvičně, kte-
rou hodlá budovat pro střední školu. 
Jednáme nyní s krajem a s OC LIDL 
o nabytí pozemků v okolí Studentské 

ulice pro výstavbu přestupní zastáv-
ky. Právě se projektuje, a pokud vše 
půjde dobře, zastávka by zde vznik-
la příští rok. Vidíte, že zbrklé řešení, 
realizované v původním místě, by se 
nyní ukázalo jako nefunkční. Zkrát-
ka nejdříve měřit, potom řezat. 

Farská humna. Příprava přírodní-
ho biotopového koupaliště, jak píše-
te, je nepřesná informace. Budouc-
nost „Farčat“ v tomto smyslu je 
hlavně otevřít park k Sázavě tak, aby 
se řeka stala přirozenou součástí. 
Nejbližší záměry zde řeší jiné věci: 
obnovu bývalé vodárny pro vol-
ný čas dětí a mládeže. Ta se rozběh-
ne na podzim a město také usiluje o 
dotaci na novou lávku směrem k uli-
ci Žižkova. 

Tržnice. Z tržnice na centrálním 
parkovišti nyní zmizely staré nevy-
užívané stánky, přičemž máme dva 
prostory (centrál a nám. Republi-
ky), kde je možno umístit stánkový 
prodej. Průchod k atriu není města. 
O tom, zda a kde se vyplatí nabízet 
čerstvou zeleninu, by však měl roz-
hodovat zájem prodejců a zákazní-
ků, tedy trh. Vím, že organizátorky 
farmářských trhů v této věci zeliná-
ře oslovovaly, žádný však neprojevil 
zájem. Dlouhodobým cílem měs-

ta je vybudovat funkční otevřenou 
městskou tržnici.

Strategie a koncepce. Právě kvůli 
tomu, aby se věci nečinily nahodile a 
neefektivně, jsme připravili již v roce 
2016 Strategii rozvoje města do roku 
2028. Tento pravidelně aktualizova-
ný dokument je „cesta“, na níž je ny-
ní shoda v zastupitelstvu. Je dlouho-
době naší snahou, aby vítězil selský 
rozum a věcný přístup, nikoliv „poli-
tikaření“. Proto věřím, že se Strategií 
bude město řídit i v budoucnu. 

Jak vidíte, někdy je to jednoduché, 
někdy trochu složitější. Někdy je to 
o financích, někdy o prioritách. Chá-
pu, že nemůžete mít všechny infor-
mace, není to Vaším úkolem. 

Právě proto bych však nezatraco-
val ankety, setkání s občany či kon-
cepční práci. Občané při tom mají 
možnost získat ucelené a relevantní 
informace. Často také zjistí, že věc, 
která se jim zdá na první pohled jas-
ná, může mít i další vazby a souvis-
losti.  

Děkuji za Váš upřímný zájem o 
město a dovolím si Vás na některé 
z příštích setkání s občany pozvat. 
Budu rád za diskuzi nad konkrétní-
mi tématy.  Zdeněk Navrátil,

 starosta města

Napsali nám…

Populární Chiranská „50“ je zpět. 
Dálkový turistický pochod se popr-
vé šel v dubnu roku 1968, a padesát 
let poté můžeme jubilejně vyrazit 
znovu. 

Akce s názvem Pochod srdcem 
Vysočiny v sobotu 19. května je 
určena hlavně rodinám s dětmi, pro 
které je přizpůsobena většina tras 
lesem Ochoza a okolím. Nechybí 
ale ani klasická „50“, co navazuje na 
původní dálkový pochod. 

Start a cíl je na parkovišti pod 
sjezdovkou na Harusáku, kde také 
čeká bohatý doprovodný program. 
Výtěžek z pochodu podpoří činnost 
Nadačního fondu Nového Města. 

Turistickou akci společně obnovu-
jí novoměstská nemocnice a zdejší 
nástupce poválečného podniku na 
výrobu lékařských nástrojů, trau-
matologických a ortopedických 
implantátů. Oba partneři letos slaví 
významná jubilea. 

Kdo by řekl, že okresní nemocnici 
je rovných osmdesát let?

V srpnu roku 1938 byl položen 
její základní kámen. Důležitá udá-
lost pro zdejší region se však děla 
na pozadí blížící se války, a obsazení 
našeho pohraničí nacisty, což mělo i 
později vliv na stavbu.

Nové Město na Moravě ale toho 
léta slavilo úspěch, neboť završilo 
úsilí vybudovat zdravotnické zaří-
zení právě na svém území. Tři roky 
předtím totiž o nemocnici usilovala i 

města Žďár (od roku 1949 Žďár nad 
Sázavou) a Bystřice n. P. 

Jak stojí v kronikách, nemocnice 
se začala stavět dle plánů brněnské-
ho architekta Bedřicha Rozehnala na 
pěti hektarech pozemků, darovaných 
pro tento účel novoměstskou radni-
cí. Podle původních plánů měla mít 
nemocnice pět budov o kapacitě asi 
130 lůžek…

Stavba za tehdejší čtyři milióny 
korun měla vyrůst za rok, a její pro-
voz měl začít k 1. 1. 1940. Vlivem 
událostí v roce 1938 však byly prá-
ce na čas přerušeny, a došlo ke zpo-
ždění. Ambulantní provoz byl zahá-
jen až 15. 11. 1940, částečný provoz 
s příjmem pacientů začal 1. 12. 1940. 
Nově otevřené nemocniční zařízení 
tehdy patřilo k nejmodernějším na 
Moravě.

„Dnes novoměstská nemocnice 
zajišťuje zdravotní péči ve spádové 
oblasti se 100 tisíci obyvateli. V roce 
2017 prošlo zdejšími ambulancemi 
přes 200 tisíc pacientů, na lůžka jich 
bylo přijato kolem 20 tisíc,“ doplňuje 
současné informace její mluvčí Petr 
Hladík.

Na sobotu 22. září chystá nemoc-
nice Den otevřených dveří, kde mj. 
proběhne módní přehlídka a výstava 
historických zdravotnických před-
mětů. Obrací se na pamětníky a sbě-
ratele, zda nemohou nějaké předmě-
ty na akci zapůjčit. Kontakt: 602 730 
793. 

„Zároveň se v novoměstském KD 
uskuteční dobročinný jarmark s večer-
ním koncertem Michala Hrůzy. 
Výtěžek půjde na vybavení budované-
ho dětského pavilonu,“ dodává Hla-
dík. -lko-

Vyšetření pacienta na dobovém snímku. Zleva: vrchní sestra interny Adéla Dvo-
řáková a vedle ní lékařský dokumentarista Zdeněk Klát.  Foto: archiv nemocnice

Novoměstské nemocnici je osmdesát

Chiranská „50“ se vrací

Začátek června je v našem měs-
tě časem kulturních zážitků, spoje-
ných s novodobou tradicí Dne Žďá-
ru.  Zde je stručný přehled toho, co 
nás čeká: 

Pátek  8. 6. 
� 00:00, Zámek Žďár 
Muzejní noc - Umění baroka v 

noci a  hvězda jako  symbol Santini-
ho architektury…tajemný půvab ast-
ronomie.

� 19.30, Městské divadlo 
Concentus Moraviae.

Sobota 9. 6. 
� 10.00-22.30, nám. Republiky,  

Farská humna
Den Žďáru – Pestrý kulturní a 

sportovní program pro všechny Žďá-
ráky, v režii města a jeho organizací. 
� 12.30-20.00, kostel sv. Prokopa 
Věž otevřena - Vyhlídka z ochozu s 
průvodcem.

So 9. 6. 9.00; Ne 10. 6. 17.00, 
hotel Mánes Svratka.

Nože na Vysočině - Mezinárodní 
výstava rukodělných nožů a nožíř-
ských výrobků, ukázky řemeslné 
výroby. -lko-

Červen přinese zábavu

Selský rozum a věcný přístup...


