
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í

21. Zastupi te lstva města

konaného dne 11.12.2017

Památník věnovaný padlým rudoarmějcům na katolickém hřbitově - výběr výtvarného návrhu

U příležitosti blížícího se 75. výročí ukončení 2. světové války v roce 2020 schválilo ZM na svém zasedání dne 
18.09.2017 záměr na vytvoření nového památníku padlým vojákům Rudé armády (dále jen RA) ve 2. světové 
válce u hlavní vchodové brány na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. Součástí záměru je 
i zrušení dvou stávajících hrobů padlých vojáků RA a přesunu jejich ostatků na toto nové čestné pietní místo.
V návaznosti na tento záměr Vám předkládáme k výběru výtvarné návrhy památníku padlým rudoarmějcům, 
které vytvořili výtvarníci a sochaři MgA. Jiři Plieštik, MgA. Monika Vosyková, MgA. Miroslava Špačková a MgA. 
Václav Kyselka ke konečnému výběru, návrh MgA. Plieštika není ze strany zástupců Ruské federace 
doporučován, proto jsou předloženy pouze tři varianty:

I. Zastupitelstvo města schvaluje

realizovat u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války v letech 2019 - 2020 výtvarný návrh 
Památníku padlým vojákům Rudé armády v 2. světové válce na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě 
na Moravě z dílny sochaře MgA. Václava Kyselky

II. Zastupitelstvo města schvaluje

realizovat u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války v letech 2019 - 2020 výtvarný návrh 
Památníku padlým vojákům Rudé armády v 2. světové válce na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě 
na Moravě z dílny sochařky  MgA. Moniky Vosykové

III. Zastupitelstvo města schvaluje

realizovat u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války v letech 2019 - 2020 výtvarný návrh 
Památníku padlým vojákům Rudé armády v 2. světové válce na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě 
na Moravě z dílny sochařky MgA. Miroslavy Špačkové
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Vyjádření: Rada města č. 47 doporučila po vyjádření zástupců Min. obrany ČR a 
MO Ruské federace realizovat výtvarný návrh památníku obětem padlým 
vojákům RA ve 2. světové válce z dílny: MgA. Václava Kyselky nebo MgA. 
Moniky Vosykové nebo MgA. Miroslavy Špačkové.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Zastupitelstvo města  Nové Město na Moravě schválilo na svém zasedání 
dne 18.09.2017 záměr vytvořit nový památník, který by byl věnovaný 
padlým rudoarmějcům v 2. světové válce v Novém Městě na Moravě. 
Památník by měl být odhalen u příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové 
války - Dne osvobození v roce 2020. Součástí nového památníku by bylo i 
uložení ostatků padlých vojáků RA ze dvou stávajících, naproti sobě 
ležících hrobů na římskokatolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. 
Hroby s pomníky jsou evidované jako válečné hroby.
V návaznosti na tento záměr proběhlo na úřadě několik jednání se 
zástupci MO ČR a se zástupci MO Ruské federace, které se týkaly mimo 
jiné i souhlasu s přemístěním hrobů včetně ostatků padlých, upřesnění 
seznamu jmen padlých vojáků RA v Novém Městě na Moravě během 2. 
světové války, kteří byli pohřbeni na římskokatolickém hřbitově a dále se 
tato jednání týkala i  výtvarné podoby památníku včetně textu, který 
bude na památník umístěn, včetně jeho financování. Zápis z jednání je 
přiložen.

Výtvarné návrhy:

Na základě úkolu ze ZM jsme zpracovali zadání a oslovili jsme regionální 
výtvarníky s možností zpracování výtvarných návrhů na realizaci 
památníku padlých vojáků RA v Novém Městě na Moravě na 
římskokatolickém hřbitově. Na naši výzvu reagovali výtvarníci a sochaři - 
MgA. Jiři Plieštik, MgA. Monika Vosyková, MgA. Miroslava Špačková a 
MgA. Václav Kyselka. Jejich výtvarné návrhy památníku jsou přiloženy.  
S výtvarnými návrhy byly dne 29.11.2017 seznámeni i zástupci Ruské 
federace a MO ČR. Jejich stanoviska jsou uvedena v přiloženém zápisu z 
jednání.

Jmenný seznam padlých vojáků RA:

Z historického průzkumu vznikly tři verze soupisu jmen padlých vojáků 
RA. Všechny tři seznamy byly předloženy zástupcům Ruské federace k 
prověření.  
Na stávajícím památníku se uvádí pouze 11 padlých, z toho 7 jmenovitě a 
4 vojáci se uvádí beze jména, jako nezvěstní. Některá uvedená jména 
jsou i  nepřesná, zkomolená.
Z toho důvodu byli požádání zástupci Ruské federace o prověření a 
upřesnění jmen padlých.
Na základě údajů z Centrálního archivu Ministerstva 

obrany Ruské federace  došlo po  72 letech od konce 2. světové 

války  ke správnému uvedení a doplnění jmen padlých vojáků 

RA pohřbených na hřbitově v Novém Městě. Zaslaný seznam 

jmen uvádí, že bylo v Novém Městě  pohřbeno celkem 13 
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padlých vojáků RA, z toho 10 vojáků s uvedením svých jmen a 3 

vojáci jako neznámí.

Takto ověřená jména padlých budou v ruštině a v češtině vytesána na 
památník. Stávající i nový Seznam jmen rudoarmějců pohřbených na 
hřbitově v Novém Městě na Moravě je přiložen.

Dotace na památník

Oba stávající hroby jsou evidované dle § 4 odst. 1) zákona č. 122/2004 
Sb., o válečných hrobech a pietních místech jako válečné hroby s 
ostatky. V návaznosti na tuto skutečnost si může vlastník 
požádat na zabezpečení péče o válečné hroby  o dotace z dotačního 
programu Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby.
.

Materiál obsahuje: Příloha - Památník - Vosyková (Veřejná)
Příloha - Památník - Plieštik (Veřejná)
Příloha - Památník - Kyselka (Veřejná)
Příloha - Památník - Špačková (Veřejná)
Příloha - Nový seznam jmen padlých vojáků RA (Veřejná)
Příloha - Stávající seznam padlých vojáků RA na památníku (Veřejná)
Příloha - Zápis z jednání se zástupci RF a MO ČR ze dne 29.11.2017 
(Veřejná)
Příloha - Vyjádření Kulturní a společ. komise (Veřejná)
Příloha - Kyselka - upravená verze památníku (cena+grafika) (Veřejná)

Materiál projednán: vedení města
zástupci MO ČR
zástupci Ruské federace
Kulturní a společenská komise

Přizváni:
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