
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
37. Rady města

konané dne 22.2.2021

Záměr na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům na 
katolickém hřbitově

Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.12.2017 rozhodlo u příležitosti 75. výročí ukončení 2. sv. 
války v roce 2020 realizovat návrh památníku padlým vojákům Rudé armády. Vzhlede k následnému 
nesouhlasnému stanovisku zástupců Ruské federace však k realizaci již nedošlo a je vhodné rozpracovaný 
základ dokončit a využít k jiným účelům.
Lidé si odnepaměti připomínali a připomínají ztrátu svých nejbližších hrobem, pomníkem, památníkem, aby uctili 
jejich památku a hlavně nezapomněli. Z  toho vychází i naše návrhy řešení využití torza betonového bloku z 
nerealizovaného památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově.
Místo: Katolický hřbitov v Novém Městě na Moravě, u hlavní brány
Návrh na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku rudoarmějcům vám předkládáme ve 
čtyřech variantách:
1. varianta - "Památník významných osobností města"
a) naučná stezka
b) obecný památník
2. varianta - "Památník novoměstským obětem 2. světové války"
3. varianta - "Památník obětem totalitních režimů"
4. varianta - úvodní panel exteriérové muzejní expozice " Kadovské kříže"

Názory členů kulturní komise k předloženým variantám včetně fotografie betonového torza jsou uvedeny v 
přílohách.

Po projednání se všemi zúčastněnými doporučujeme zrealizovat z tohoto betonového bloku 
variantu č. 1 b) tzn. "Památník významných osobností města" v obecné rovině. 

Pokud bude jedna z variant vybrána, bude za tím účelem vyhlášeno výběrové řízení na realizaci výtvarného 
návrhu památníku a v rámci investic uvolněna částka ve výši 50 tis. Kč. 

Dále doporučujeme ostatní návrhy zrealizovat u příležitosti výročí událostí, kterým byly navržené památníky 
věnovány vč. nové exteriérové expozice muzea, a to:
- "Památník novoměstským obětem 2. světové války" u příležitosti 80. výročí ukončení 2. světové války v roce 
2025
- "Památník obětem totalitních režimů" u příležitosti 40. výročí sametové revoluce v roce 2029 
- exteriérovou muzejní expozici " Kadovské kříže" v souladu s vybudováním smuteční obřadní síně na katolickém 
hřbitově v Novém Městě na Moravě

§102 odst. 3 zákona o obcích

I. Rada města doporučuje
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zastupitelstvu města rozhodnout o realizaci návrhu na využití torza betonového bloku nevytvořeného 
památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě v podobě varianty 1 b) tj. 
 "Památník významných osobností města" v obecné rovině  a za tím účelem vyhlásit výběrové řízení na 
výtvarnou podobu památníku.

II. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout a zrealizovat, u příležitosti významných výročí událostí, 
následné návrhy památníků a novou exteriérovou expozici muzea:
1)  "Památník novoměstským obětem 2. světové války" u příležitosti 80. výročí ukončení 2. světové války v 
roce 2025
2)  "Památník obětem totalitních režimů" u příležitosti 40. výročí sametové revoluce v roce 2029 
3)  exteriérovou muzejní expozici " Kadovské kříže" v souladu s vybudováním smuteční obřadní síně na 
katolickém hřbitově 

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Zpracovatel: PhDr. Žofie Řádková

Vyjádření: Po projednání se všemi zúčastněnými doporučujeme zrealizovat 
z tohoto betonového bloku navrženou variantu č. 1 b) tzn. 
"Památník významných osobností města" v obecné rovině.

Dále doporučujeme ostatní návrhy zrealizovat u příležitosti výročí 
událostí, kterým byly navržené památníky věnovány, tzn.:
- "Památník novoměstským obětem 2. světové války" u příležitosti 80. 
výročí ukončení 2. světové války v roce 2025
- "Památník obětem totalitních režimů" u příležitosti 40. výročí sametové 
revoluce v roce 2029 
- exteriérovou muzejní expozici " Kadovské kříže" v souladu s 
vybudováním smuteční obřadní síně na katolickém hřbitově v Novém 
Městě na Moravě

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Návrh záměru využití torza betonového bloku nerealizovaného 
památníku rudoarmějcům na katolickém hřbitově v Novém 
Městě na Moravě

Místo: Katolický hřbitov v Novém Městě na Moravě, u hlavní brány
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Návrh na využití torza betonového bloku z nerealizovaného památníku 
rudoarmějcům vám předkládáme ve čtyřech variantách:

1. varianta - "Památník významných osobností města"
a) Jedná se o naučnou stezku s umístění plánu katolického hřbitova s 
vyznačením hrobů významných osobností města a s uvedením  stručných 
medailonů těchto osobností. Může být doplněno odpočinkovým místem s 
lavičkou apod.
Do budoucna pokračovat i na evangelickém hřbitově.

b) Na panelu uvést všechny významné osobnosti města nejenom ty, 
které jsou pohřbeny na katolickém hřbitově. Je možné doplnit o 
odpočinkové místo s lavičkou a pod.
Plány hřbitovů včetně textů o osobnostech jsou v současné době 
umístěny, zatím provizorně, ve vitrínkách u vstupních bran obou 
hřbitovů.
Za akci odpovídá: odbor ŠKSV MěÚ NMNM, TS služby NMNM
Součinnost: kulturní komise, kronikář města a NKZ-HM
Termín realizace:  r. 2021 - 2022
Postup realizace:  výtvarný x architektonický návrh+ přípravné práce + 
samotná realizace
Zdroje financování: prostředky města

2. varianta - "Památník novoměstským obětem 2. světové 
války"
Záměrem je vytvořit památník novoměstským obětem 2. světové války a 
uvést na památníku jména všech novoměstských občanů, kteří zahynuli 
během 2. světové války tzn. včetně místních částí, a to odbojářů, všech 
padlých na západních i východních bojištích, obětí holocaustu (?) a těch, 
kteří zahynuli při bombardování města na sklonku války.
Za akci odpovídá: odbor ŠKSV MěÚ NMNM, TS služby NMNM
Součinnost: kulturní komise, kronikář města a NKZ-HM
Termín realizace: r. 2025
Realizace: výtvarný x architektonický návrh + přípravné práce + 
případné vyřízení dotace + samotná realizace
Zdroje financování: prostředky města + možnost získání dotace z MO ČR 
- vznik válečného hrobu bez ostatků

3. varianta - "Památník obětem totalitních režimů"
Jedná se o dílčí návrh jednoho z členů kulturní komise města, konkrétně 
p. Mgr. Skalníka. Navrhuje pojmout pomník obecně obětem totalitních 
režimů. Buď oběma (nacistický + komunistický) nebo jen tomu 
komunistickému, protože v NMnM těmto obětem žádná připomínka 
věnována není. Je možná i varianta se jmény.
Za akci odpovídá: odbor ŠKSV MěÚ NMNM, TS služby NMNM
Součinnost: kulturní komise, kronikář města a NKZ-HM
Termín realizace:  r. 2029
Realizace: výtvarný x architektonický návrh + přípravné práce+ samotná 
realizace
Zdroje financování: prostředky města
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4. varianta - Úvodní panel exteriérové muzejní expozice " 
Kadovské kříže"
Na základě návrhu p. Ing. Jaromíra Černého vytvořit na hřbitově 
exteriérovou muzejní expozici věnovanou výrobkům kadovských hutí, 
zejména litinovým křížům. Na tento panel instalovat úvodní text s 
popisem expozice.
Cílem je využít potenciál litinových křížů na hřbitově včetně památníku 
správce kadovských hutí Franze Plotzka.
Za akci odpovídá: NKZ - HM, TS služby NMNM
Termín realizace:  v souladu s výstavbou smuteční obřadní síně na 
katolickém hřbitově
Realizace: výtvarný x architektonický návrh+ přípravné práce + případné 
vyřízení dotace + samotná realizace
Zdroje financování: prostředky města + možnost získání dotace z MK ČR 
- tvorba muzejních expozic

Závěr:
Po projednání se všemi zúčastněnými doporučujeme zrealizovat 
z tohoto betonového bloku navrženou variantu č. 1 b) tzn. 
"Památník významných osobností města" v obecné rovině. 
Pokud bude jedna z variant vybrána, bude za tím účelem vyhlášeno 
výběrové řízení na realizaci výtvarného návrhu památníku a v rámci 
investic uvolněna částka ve výši 50 tis. Kč. 

Dále doporučujeme ostatní návrhy zrealizovat u příležitosti výročí 
událostí, kterým byly navržené památníky věnovány, tzn.:
- "Památník novoměstským obětem 2. světové války" u příležitosti 80. 
výročí ukončení 2. světové války v roce 2025
- "Památník obětem totalitních režimů" u příležitosti 40. výročí sametové 
revoluce v roce 2029 
- exteriérovou muzejní expozici " Kadovské kříže" v souladu s 
vybudováním smuteční obřadní síně na katolickém hřbitově v Novém 
Městě na Moravě

Materiál obsahuje: Příloha - Stanovisko členů kulturní komise (Veřejná)
Příloha - foto torza (Veřejná)

Materiál projednán: pracovnice NKZ- HM, ak. soch. Monika Vosyková, ak. soch. Patrik Vlček
vedení města, členové kulturní komise, správce zeleně a hřbitova

Přizváni:
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