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Světový pohár horských kol 2017 začíná. Podrobnosti najdete na straně 4.

Sečteno a podtrženo
Zastupitelstvo města projednalo
závěrečný účet za rok 2016. Město
hospodaří lépe, než se čekalo.
Závěrečný účet každoročně zpracovává finanční odbor MěÚ. Jedná se o shrnutí a hospodářskou bilanci za minulý rok. Na podzim 2015
město počítalo s deficitem pro rok 2016 ve výši
26 milionů korun, ten postupně vzrostl díky celé
řadě neplánovaných investic na zhruba 61 milionů. Proti očekávání se jej ale městu podařilo
snížit na 18,4 milionů, a to i s úhradou splátky
za Městské lázně ve výši 7,5 milionů. „Schodek
by byl špatnou zprávou, pokud bychom neinvestovali. My jsme ale zvládli navíc celou řadu
projektů, se kterými se původně v rozpočtu nepočítalo. Celkově šlo o mimořádné investice ve
výši téměř 40 milionů korun a použili jsme našetřené peníze z Fondu strategického rozvoje,“
říká starosta Michal Šmarda. Mezi stavby, které
město realizovalo „navíc“, patří nákup budovy
VZP za 16 milionů, která v budoucnu poslouží
jako nové sídlo ZUŠ. Dalších 19 milionů stál
nákup pozemků bývalého Agro Měřín. Tam
vznikne zóna živností a řemesel.
O dobrém ekonomickém stavu města vypovídá provozní bilance, tedy rozdíl mezi běžnými
výdaji a běžnými příjmy. Tam se Nové Město
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

dlouhodobě pohybuje v černých číslech. Přebytek za loňský rok činí 56 milionů korun. A to
je v porovnání s republikovým průměrem velmi
slušný výsledek. Šéf finančního odboru Tomáš
Vlček je optimistický i do budoucna. „Podařilo se nám snížit výdaje za provoz města oproti
plánu zhruba o 20 milionů korun. I na příjmové
straně rozpočtu očekáváme pro roky 2017
a 2018 rostoucí trend.“ Příjmy jsou závislé na
velikosti obce a počtu obyvatel. Město dostalo
jen v prosinci 2016 o 1,2 miliony víc než v předchozích letech. Celkem si tak polepšilo asi o 9
milionů korun.
A to je dobře i z toho důvodu, že město čekají
v příštích letech další mohutné investice. Jsou
jimi zejména přestavba budovy VZP a stavba
Sportovní haly. Údaje o hospodaření města najdete také na stránkách www.rozpočet.nmnm.
cz. Kompletní informace včetně smluv, výběrových řízení a všech investic jsou potom na
webu otevreno.nmnm.cz.
-kb-
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Vznikl Nadační fond

Nadační fond Nového Města na Moravě bude
shromažďovat prostředky na zajímavé projekty, které mají potenciál zlepšit život v Novém
Městě všem.
Sport, zařízení pro handicapované, obecně
prospěšné projekty či oživování starých tradic. To jsou oblasti, které by měly být v budoucnu financovány z Nadačního fondu.
Podle předběžných informací by se tak měl
fond podílet na financování sportovního a
relaxačního parku u Bezděčky, rekonstrukci
venkovních prostor v Centru Zdislava nebo
instalaci památníku vzniku ČR. Jak a kde
bude fond získávat prostředky, zatím není
jasné, stejně jako to, jak významný bude jeho
příspěvek ke zmiňovaným projektům. Fond
totiž teprve vzniká a jeho činnost by měla
být oficiálně zahájena na slavnostech Nova
Civitas letos v červnu. 
-kb-

Bezpečnější přechod

Na Žďárské ulici bude zase o něco bezpečněji pro chodce. Díky nadaci ČEZ zde vznikl
další „oranžový přechod“. Lepší osvětlení
na typických oranžových sloupech zajistí
větší viditelnost chodců, a výrazně se tím
sníží riziko dopravní nehody. Přechod byl
slavnostně otevřen 12. dubna.
- kb-
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Ptali jsme se zastupitelů: Jste spokojeni s hospodařením města?
Michal Pavel Vojta /ČSSD/
S hospodařením města jsem spokojen. Myslím, že se vedení města ve spolupráci s odpovědnými úředníky snaží dělat to nejlepší pro
spokojenější život obyvatel Nového Města na Moravě. Určitě se najde nemálo kritických pohledů, jak hospodařit lépe, ať už jde o
zastánce většího investování, nebo naopak většího šetření finančních prostředků. Osobně si myslím, že se nacházíme v pomyslném
zlatém středu obojího, a jsem přesvědčen, že současné vedení města hospodaří s velkým rozmyslem, uvážlivostí a odpovědností.
Myslím, že to obyvatelé i návštěvníci našeho města mohou vidět, pozorovat a srovnávat téměř na každém kroku.

Pavel Peňáz /bez politické příslušnosti/
Velice oceňuji transparentnost novoměstského hospodaření, možnost občana prohlédnout si jakoukoli transakci, investici nebo
opravu. Nové Město poslední dobou rozjelo několik velkých, užitečných a náročných projektů, kde dobře využívá dotačních
možností. Jsem rád, že se finančně nezapomíná ani na místní části, zde je rozvoj a plánované hospodaření vidět na opravách a
nových projektech. Pevně věřím, že tomu bude i v dalším volebním období.

Pavel Štorek /TOP 09/
Městské finance jsou dnes zdánlivě v dobré kondici. Byla by ale chyba, kdybychom nad tím jásali a přestali být opatrní. Zásluhu
na dobrém finančním zdraví města nemají jen provozní úspory a lepší řízení. Vyšší příjmy jsou dány změnami v rozpočtovém
určení daní, které prosadila TOP 09 před čtyřmi lety. Na to však nelze spoléhat donekonečna. Je dobře, že město podporuje novou
bytovou výstavbu a dává šanci soukromníkům. Do budoucna je potřeba připravit i vlastní městské projekty bytové výstavby, na
které získáme dotace. Na to ale musíme mít našetřeno. Proto nesmíme začít zbytečně plýtvat a rozhazovat.

Michal Šmarda: Sportovní halu můžeme mít dřív
Rozhovor se starostou města Michalem Šmardou o tom, jak město
hospodaří a co se chystá. Kdy se
dočkáme nové ZUŠ a Sportovní
haly? A nedojdou městu peníze?

dovu od VZP koupili, začali jsme projektovat.
VZP je k nám velmi vstřícná, ale musíme pro ni
zajistit náhradní prostory. Projekt nové ZUŠ je už
skoro hotov. Do konce roku určitě začneme stavět
a slíbili jsme paní ředitelce Mošnerové a všem jejím žákům, že příští rok v září už budou v novém.
Ten slib dodržíme. Rychleji to fakt nejde.

Město loni hospodařilo se schodkem 18,5 milionů korun. Je to sice lepší výsledek, než jste
si naplánovali, ale přesto je to pořád schodek.
Proč město nehospodaří vyrovnaně?
V loňském roce jsme oproti původním plánům
zařadili do rozpočtu dvě velké investice navíc.
Koupili jsme budovu VZP za 16 milionů korun.
V této budově teď vznikne nová ZUŠ. Za 19 milionů korun jsme koupili areál Agro Měřín, kde
vznikne zóna živností a řemesel. To jsou dvě mimořádné strategické investice, s nimiž rozpočet
nepočítal. Pokud bychom se pro ně nerozhodli,
měli bychom přebytek 17 milionů. Za normálních
okolností bych určitě chtěl, abychom takové velké
investice lépe rozložili v čase. To ale nebylo možné
- prodávalo se loni a museli jsme buď brát, nebo
nechat ležet. Jsem přesvědčen o tom, že jsme se
rozhodli správně.

ZUŠ je druhým velkým projektem, který jste
slíbili. Co ten první? Městské lázně za sebou
mají více než rok provozu. Od ledna se zvyšovalo vstupné. Nemáte strach, že lidé o ně
ztratí zájem?
Vstupné se zvýšilo o 10 % a zároveň se zvýšila
sleva pro Novoměšťáky (držitele NMNM karty)
na 30 %. Například pro seniory je navíc velmi výhodné chodit do bazénu ve všední den dopoledne,
kdy je to opravdu levné. Lidé o svoje lázně určitě
zájem neztratí. Těšili se na ně 50 let a myslím
si, že si je docela oblíbili. Určitě je co zlepšovat,
musíme tlačit na kvalitu služeb, hledat možnosti
úspor, nabízet nové služby.

S budovou VZP se ale stále nic neděje a žáci
ZUŠ jsou stále v provizorních a nevyhovujících
prostorách.
Nic se zbytečně nezdržuje. Hned, když jsme bu2

Nepadá na projekt Sportovní haly zatím zvolna
prach?
Projekt Sportovní haly bude dokončen letos
v létě. Sportovní hala je stejně jako bazén naprosto nezbytnou součástí základního vybavení
moderního zdravého města. Je ostuda, že Nové
Město stále nemá. V tom s vámi souhlasím.
Nemůžeme ale postavit všechno naráz. Slíbili

Michal Šmarda při přebírání Zlatého erbu ocenění za transparentní webové stránky města.
jsme, že halu postavíme nejpozději v roce 2021.
Vzhledem k velmi dobrému vývoji hospodaření si
myslím, že bude možné začít stavět i dřív.
Nezapomíná se kvůli velkým projektům na
to, že město se musí o svůj majetek také starat? Některé ulice ve městě jsou ve špatném
stavu, opravy se odkládají. Slíbili jste i opravy
chodníků a nová parkovací místa, bezpečnější
přechody aj.
Každý rok zrekonstruujeme nejméně jeden
přechod pro chodce. V oblasti bezpečnosti na
silnicích tak postupně splácíme dluh, který vznikl v minulosti. Nejhorší je to dnes podle mě na
Masarykově ulici. Máme hotovou studii, jak by
měla vypadat, ale stále se objevovaly nějaké…
pokračování na str. 3
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Michal Šmarda: Sportovní halu můžeme mít dřív
pokračování ze strany 2
… nové nápady a komplikace. Někdy mám pocit,
že ty diskuze a mudrování o nejlepším řešení jsou
nekonečné. Snad už jsme si ale všechno vyjasnili a budeme moci začít. Silnice po celém městě
opravujeme každý rok. Letos a příští rok do oprav
silnic dáme o něco více peněz. To nám umožní
udělat plošné opravy na místech, kde je stav nejhorší. Nový povrch dostane například také silnice
v Maršovicích k rychtě. Budujeme nová parkovací
místa za II. ZŠ a za kulturním domem. Kompletní
rekonstrukce čeká i Drobného od Hotelu Musil
po „starou hotelovku”. Další větší akce přijdou
příští rok.
Někteří lidé kritizují, že jste se vrhli na financování sportu a zapomínáte na to, že zdravé
město má žít i kulturou a historií.
Je pravda, že se za posledních pár let v Novém
Městě v oblasti sportu netroškaří. Máme za
sebou mohutné investice ve Vysočina Areně,
singletracky, nové fotbalové kabiny, stavbu
Městských lázní. Zvýšili jsme příspěvky pro
sportovní organizace a podporujeme hlavně
práci s mládeží. Říct, že zapomínáme na kulturu, od vás ale přece není fér. Před chvílí jsem
mluvil o tom, že letos začneme budovat novou
ZUŠ, loni jsme opravili střechu muzea a letos,
nebo příští rok vybudujeme krásné prostory
na půdě muzea. Hodně jsme investovali v kulturním domě - nové osvětlení sálu, Gobelínový
salónek, rekonstrukce přísálí. Příští rok bych
rád prosadil nákup nových sedaček. Rád bych
přemluvil nové vedení Kraje Vysočina, aby
souhlasilo se zahájením rekonstrukce zadního
nádvoří Horácké galerie. Celkovou rekonstrukci
Horáckého muzea včetně přístavby a výtahu asi
už v tomto období nestihneme, ale připravíme
ji na příště.

A co kulturní akce?
Novoměstská kulturní zařízení pořádají spoustu
akcí, o které je mimořádný zájem. To se netýká jen velkých akcí, jako je Novas Civitas nebo
koncerty v KD. Skvělé akce pořádají i pracovníci
knihovny a Horáckého muzea. Lidé se postupně
učí víc navštěvovat i Horáckou galerii, kde je
množství krásných výstav. Na začátku července
se samozřejmě těším na unikátní Novoměstské
Slunohraní. Pořád si ale myslím, že bychom se
neměli spoléhat jen na pracovníky kulturních institucí, spoustu akcí dokážou zorganizovat spolky
a dobrovolníci. Stačí se podívat na fantastický
úspěch našich ochotníků, akce Portima nebo třeba Spolubál. Dobrovolníkům, třeba z řad hasičů,
je potřeba poděkovat hlavně na vesnicích.
Letos bude dokončen Komunitní dům pro
seniory. Někteří lidé kritizují, že se staví byty
pro seniory, ale na mladé rodiny s dětmi město
nemyslí. Nemáte strach, že mladí lidé budou
z města odcházet jinam?
O byty v Komunitním domě pod nemocnicí je
velký zájem. Ukazuje se, že je u nás celá řada
seniorů, kteří chtějí bydlet v komunitě lidí, se
kterými mají podobné zájmy i starosti. Myslím
si, že město by se mělo snažit pomáhat lidem,
kteří celý život pracovali a teď si chtějí v klidu
a pohodě aktivně odpočinout. To ale přece vůbec není v rozporu s tím, že musíme pomáhat
rodinám s dětmi. Snažíme se mít pěkná dětská
hřiště, zajišťujeme dost míst v mateřských školkách ve městě i v místních částech a razantně
investujeme do základních škol. Jen loni jsme do
každé ze škol investovali přes pět milionů korun
a snažíme se získat evropské dotace, které nám
umožní realizovat další projekty celkem za více
než třicet milionů korun. Koneckonců i ta stále

Snadnější identifikace

Přednáška

Od 1. dubna 2017 zajišťují zprostředkovanou
identifikaci a vydávání veřejné listiny o identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb. mimo notářů také
kontaktní místa veřejné správy, tzv. pracoviště
Czech POINT.
U městského úřadu jsou pracoviště Czech POINT
v přízemí radnice, dále tuto službu zajišťuje Česká
pošta. 
-red-

Místní organizace Svazu tělesně postižených ve
spolupráci s městskou policií zve členy a veřejnost
na poutavou přednášku s dopravní tematikou,
která se bude konat dne 17. 5. 2017 v 16:00
v KD. Přednášet bude člen sboru MP a náplní
přednášky s besedou budou dopravní předpisy
všech účastníků silničního provozu se zaměřením
na starší osoby a osoby tělesně postižené. -red-

Sledujte web noviny.nmnm.cz.
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zmiňovaná Sportovní hala by měla sloužit hlavně
mladým lidem. Co nás v Novém Městě trápí, je
otázka bydlení pro rodiny s dětmi. Podpořili jsme
soukromé subjekty, které připravují ve dvou
lokalitách území pro výstavbu rodinných domů,
a pomáháme další firmě připravit stavbu bytového domu pod nemocnicí. Vím, že to nestačí, ale
prosadit rychlejší výstavbu není snadné. Narážíme na nedostatek pozemků, odpor zájmových
skupin, administrativní těžkosti a nejrůznější
průtahy. Nechci se ale vymlouvat. Zvládneme
to a budeme stavět dál.
Začali jsme rozpočtem, můžeme jím i skončit.
Když jste nastoupil do funkce starosty, slíbil
jste, že odstraníte deficity. To se sice podařilo,
ale po čase tu máme schodky zase zpět. Máme
si na schodkové hospodaření tedy zvykat?
Nové Město si rozhodně nemusí a nesmí zvyknout
na rozpočtové schodky. Po roce 2010 jsme obrátili hospodaření města směrem k úsporným, odpovědným a proinvestičním rozpočtům. V letech
2013 a 2014 jsme dosáhli výrazných přebytků
hospodaření, celkem přes 42 milionů korun. Loni
jsme měli provozní saldo 56 milionů. To je číslo,
které nám říká, kolik peněz ročně ušetříme na investice. Takže žádné schodky bez investic. Pokud
budeme stavět ZUŠ nebo halu – fajn, můžeme
sáhnout do peněz, které jsme si na to našetřili,
a mít tím pádem schodek. Na tyto velké investice
máme stále schováno více než 70 milionů korun.
I proto můžeme rozumně investovat a splnit, co
jsme slíbili. Takže všechny moc prosím, abychom
si zvykli na to, že si každý rok musíme vydělat
víc, než utratíme za běžný provoz. Jen tak můžeme vybudovat užitečné věci, které budou sloužit
Novoměšťákům řadu let. 
-kb-

Rákosníčkovo hřiště
Rada města rozhodla o termínu stavby nového
dětského hřiště.
Nové Město na Moravě vyhrálo v hlasovací
soutěži Rákosníčkovo hřiště. Tu organizovala
v únoru společnost Lidl. V Novém Městě na
Moravě organizovaly hlasování maminky
ze Spolku rodičů Čtyřlístek, kterým se podařilo nasbírat více než 20 tisíc hlasů. Hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun bude stát
mezi vlakovým nádražím a ulicí Mírová.
Slavnostní otevření je naplánováno na 7. 5.
od 10 hodin. Symbolický klíč od hřiště předá
starosta Michal Šmarda. A aby byla legrace,
vystoupí i Michal Nesvadba. 
-red-
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Světový pohár horských kol je tu
První jezdci startují v sobotu
20. května. Akce ale už začíná
v pátek bikerským exhibičním závodem.
Největší sportovní akce letní sezony v Novém
Městě na Moravě je tu. Mezinárodními cenami
ověnčený Světový pohár horských kol ve Vysočina
Areně. A začne se pěkně zostra! V pátek od 18
hodin se v areálu pojede takzvaný Short track,
exhibiční jízda na kratší trati plná adrenalinu
a soubojů. „Závod trvá řádově kolem půl hodiny, maximálně 40 minut. Jede se na zkráceném
okruhu, který je o něco jednodušší než klasický, na
kterém závodníci pojedou v sobotu a neděli,“ vysvětluje předseda organizačního týmu Petr Vaněk.
Diváci mohou podle něj očekávat například velké
množství soubojů v cílové rovince. V cyklistickém
světě je Short track v podstatě zcela nová disciplína, která se uchází o zařazení do oficiálních sou-

těží. „Short track by podle všeho měl být už od
roku 2018 zařazen do standardního programu
Světového poháru,“ dodává Vaněk.
Hlavní sportovní program v podstatě kopíruje
loňské mistrovství světa. V sobotu 20. května se
pojedou závody mužů U 23 a ženy Elite. V neděli
21. května diváky čeká jízda žen U 23 a mužů Elite.
„Byli bychom rádi, kdyby návštěvníci nenechali
příjezd na poslední chvíli,“ apeluje Petr Vaněk. Vyplatí se přijet již v pátek odpoledne, protože páteční
program je zdarma. Ten, kdo se chystá do Vysočina
Areny v sobotu, by měl přijet s dostatečným předstihem, aby mohl pohodlně zaparkovat. Kromě
ubytovacích kapacit v hotelích a penzionech
v Novém Městě a okolí počítají organizátoři i se
stanovým kempem. Ten bude fungovat od čtvrtka
18. května od 12 hod. do neděle 21. května do
18 hod.
Závody horských kol ve Vysočina Areně patří už
řadu let k nejlepším z celého Světového poháru,
a tak se organizátoři snaží desetitisíce návštěvníků,
kteří na ně přijíždějí z celé Evropy, zabavit ještě

i něčím jiným než samotnými jízdami. Letos to
bude trialový kouzelník Danny Macaskil, který se
svým kolem dokáže neuvěřitelné kousky. Na jeho
vystoupení se můžete těšit v sobotu 21. května,
kdy bude svůj um předvádět v přestávkách mezi
závody i po nich. „Je to největší ikona, světová
hvězda zábavního ježdění a má tisíce fanoušků
po celém světě,“ vysvětluje Vaněk. Kromě toho
ale organizátoři počítají i s osvědčeným nočním
závodem, kam se mohou přihlásit i amatérští
jezdci, a samozřejmě také s celou řadou soutěží
a aktivit pro děti.
Závody by letos neměly nijak výrazně omezit ani
dopravu v našem městě. Všechna auta, se kterými
návštěvníci přijedou, budou parkovat v prostoru
mezi Medinem a Vysočina Arenou. Tamní parkovací plochy jsou totiž prý dostatečné. Žádná
omezení jinde v Novém Městě nebudou. Jediná
dopravní změna se bude týkat silnice na Jiříkovice. Z Jiříkovic tak nebude možné jet do města
zkratkou přes sjezdovku, ale pouze po hlavní přes
Radňovice.-kb-

Organizátoři závodu
sice vodu z rybníka
a potoka čerpat
mohou, zavázali se
ale, že hladina nepoklesne více než
o 25 cm. A to nedodrželi.
Podle slov představitelů Sportovního klubu došlo k porušení podmínky
proto, že bylo nutné naplnit zásobník sněhu
a současně vyrábět technický sníh na přípravu
tratí. „Zmíněný souběh způsobil, že jsme odebrali více vody oproti dohodnutým normám.
K výrobě technického sněhu je zapotřebí několika faktorů. Minusová teplota vzduchu, nízká
teplota vody, nízká relativní vlhkost vzduchu,
příznivý rosný bod a vítr. Všechny tyto faktory
se musejí sejít, teprve poté můžeme technický
sníh vyrábět. Vhodné podmínky byly jen pár dnů,
proto byl odběr vyšší,“ vysvětlil Ladislav Slonek
ze Sportovního klubu. Novoměstští lyžaři tedy
zaplatili pokutu 90 tisíc Kč, avšak zdaleka nejsou
sami. Normy porušují lyžařské areály po celé ČR,
a Česká inspekce životního prostředí tak udělila
pokuty v celkové výši 450 tisíc korun. Otázkou
samozřejmě je, do jaké míry je jejich chování
škodlivé. V situaci, kdy se ČR začíná potýkat
s nedostatkem vody, asi značně.
Kauza v Novém Městě má ale, zdá se, dobrý

konec. Ochranáři i sportovci zakopali válečnou
sekeru a jsou připraveni v budoucnu lépe spolupracovat. „Nikdy už se nebude plnit zásobník
a zároveň připravovat tratě. Odběr jsme stabilizovali,“ řekl Ladislav Slonek. Navíc se také
ukázalo, že samotný zásobník sněhu může mít
pozitivní dopad na stav vody v Cihelském rybníce, a to zejména v letních měsících. Pozvolna
tající sníh totiž zásobuje koryto dostatkem čisté vody, a průtok je tak i přes panující sucho
v normálu. Zpátečku tedy zařadili i ochranáři.
„Z dosavadních zkušeností, které s umělým
zasněžováním v CHKO Žďárské vrchy máme,
vyplývá, že lze skloubit provozování sportovních
areálů s ochranou přírody, je však třeba důsledně
dodržovat dohodnutá pravidla,“ podotkla Petra
Doležalová ze Správy CHKO. Vypadá to tedy,
že ochránci přírody i sportovci společnou řeč
skutečně našli. A to je dobrá zpráva nejen pro
raka říčního. 
-kb-

Stojí to za to?
Za nadměrný odběr vody pro sněhová děla dostali organizátoři biatlonových závodů pokutu 90 tisíc.
Jak se závody podepisují na našem
životním prostředí?
Bez umělého zasněžování bychom se asi neobešli. S tím souhlasí všichni, kdo mají v Novém
Městě na Moravě na starosti přípravu lyžařských
i biatlonových závodů. Navzdory letošní bílé zimě
se na přírodní sníh nelze spolehnout a je potřeba
ho vyrobit. K tomu, aby tratě pokryla dostatečná
vrstva sněhu, slouží celá baterie sněžných děl
a také zásobník sněhu, který dokáže uchovat
dostatečné množství sněhu po celý rok. Úspěšné
biatlonové a lyžařské závody jsou jistě dobrým
důvodem pro tak nákladnou přípravu. Jenže ta
nestojí pouze peníze. Vodu pro sněžná děla berou
organizátoři z okolních vodních toků.
„V lednu 2016 při společném šetření Správy
CHKO a vodoprávního úřadu byl zjištěn významný pokles hladiny v rybníce Koupaliště, přesahující 70 cm,“ píše se ve zprávě CHKO Žďárské vrchy.
A to je problém. V rybníce a okolních potocích žijí
velmi vzácné druhy živočichů, u kterých hrozí,
že se o nich děti v budoucnu dozví jen z čítanek.
Dobrým příkladem pro naši krajinu je typický rak
říční. Brutální pokles vody přitom způsobil to, že
odkryl místa, kde tito obratlovci přečkávají zimu,
a snížil tak jejich šance na přežití na minimum.
4

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

ZPRAVODAJSTVÍ

Tyršova ulice: Pro a proti
Rekonstrukce Tyršovy ulice - to je příslib většího
počtu parkovacích míst a nové zeleně. Stejně tak
i nekončící debaty.
Nové Město na Moravě plánuje rekonstrukci jedné
z hlavních dopravních tepen už více než rok. Loni
v srpnu uspořádalo veřejnou anketu, ve které se
většina lidí vyslovila pro navrhované úpravy,
které zajistí větší počet parkovacích míst v ulici.
Debaty a diskuze o jednotlivostech se ale vedou
dál. Naposledy se vedení města sešlo s obyvateli
Tyršovy ulice v polovině dubna. Část obyvatel se
domnívá, že parkující auta zvýší koncentraci zplodin v ovzduší, jiným se nelíbí rozhodnutí radnice
vytvořit parkovací místa tak, aby vozy stály kolmo
na silnici. Kritiků rekonstrukce je nicméně stále výrazně méně než těch, kteří s ní souhlasí. Parkovací
místa, úpravy zeleně a pomalejší provoz aut jsou
pro místní důležité. Proti návrhu rekonstrukce
neměl na dubnové debatě výhrady ani zastupitel a vedoucí místního oddělení Policie ČR Libor
Černý (ANO 2011). „S návrhem rekonstrukce
souhlasím. Pouze si myslím, že bych ji nedělal
příští rok. V Novém Městě je celá řada ulic, které

se rekonstrukce ještě nedočkaly, a mám pocit, jako
by ve městě neexistovala jiná ulice než Tyršova
a Budovatelů,“ říká Černý. V diskuzi padaly i návrhy na vybudování parkovacích ploch v zelených
plochách kolem hřbitova. Tyto návrhy však nenacházely výraznější podporu a podle starosty města,
který diskuzi moderoval, by přinesly mnohem víc
komplikací než navržené řešení.
Projekt každopádně změní současnou podobu
ulice. „Změny se budou týkat úseku mezi modrým
a červeným věžákem a ulicí Malou,“ řekl redakci
Lubomír Kubík z odboru investic a správy majetku. Šířka vozovky zůstane mezi 6 – 6,2 metry.
Nový chodník bude na stejné straně ulice, jako
je ten současný, a bude mít konstantní šířku
3 metry. Protože ale mezi vozovkou a chodníkem
vzniknou stání pro auta, posune se do zeleně. Tímto zásahem tak lidé získají 52 nových parkovacích
míst. Kvůli celkovému rozšíření komunikace se
také počítá s úpravou zeleně. Většina stromů,
které v současnosti stojí blízko domů, zůstane
nedotčená. Samozřejmostí je i náhradní výsadba
a přibudou také keře. 
-kb-

Město přátelské demenci
Diakonie Českobratrské církve evangelické,
středisko v Myslibořicích, pokračuje v osvětě na
téma Alzheimerova choroba a stařecká demence.
Ve čtvrtek 4. května od 15:00 hodin připravila setkání v novoměstském kulturním domě.
Hlavním tématem bude výživa seniorů a osob
s demencí. Dále vám poradíme, jak v domácím
prostředí provádět smyslovou aktivizaci, k čemu
jsou pro nemocné významné rituály, jak podporovat a co nejdéle udržovat zachovalé schopnosti
nemocného. Chceme se zaměřit také na to, jakým

způsobem umožnit lidem s demencí normální
fungování v běžné společnosti. Dozvíte se základní informace, jak upravit domácnost, aby
byla bezpečná, pohodlná a zároveň usnadňovala
orientaci. Ukážeme vám, jak důležitá je zahradní
terapie, smyslová aktivizace a proč je biografie
významná pro člověka s demencí. O tom všem budete mít možnost hovořit s našimi proškolenými
zaměstnanci, ale také s Pavlou Hýblovou, zakládající členkou České alzheimerovské společnosti.
-red-

Vyhlášení dotačního programu pro rok
2017 na podporu projektů realizovaných
od 11. 4. 2017
Dne 10. 4. 2017 schválila Rada města Nové Město
na Moravě na svém 36. zasedání vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 za účelem podpořit
estetický vzhled města.
Program je zaměřen na bytové a rodinné domy,
které mají pro město zvláštní kulturní, historický
a estetický význam a nejsou podpořeny z programu regenerace MPZ.
Žádosti o dotace budou přijímány na předepsaném tiskopise včetně všech povinných
příloh na podatelně MěÚ v termínu od 11. 5. do
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

31. 7. 2017. Harmonogram je naplánován tak,
že žadatelům, kteří odevzdají žádost do 19. 5.
včetně, bude o přidělení dotace rozhodovat Zastupitelstvo města dne 19. 6. 2017. Ostatní žádosti odevzdané až po 19. 5. budou projednávány
na Zastupitelstvu města až v měsíci září 2017.
Veškeré podrobné informace naleznete na úřední
desce města, webových stránkách www.radnice.
nmnm.cz nebo u vedoucího finančního oddělení
Ing. Tomáše Vlčka, kancelář ve III. nadzemním
podlaží. 
-red-

Půjčky z Fondu rozvoje
bydlení nebudou - zatím
Nové Město nesmí půjčovat peníze z Fondu rozvoje bydlení. Řídí se tak instrukcemi
z Ministerstva vnitra ČR a ČNB, že města
nemohou v návaznosti na nový zákon o spotřebitelském úvěru (platný od 1. 12. 2016),
poskytnout zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo financí
dále jednají, jak vzniklou situaci řešit. Z těchto důvodů město Nové Město na Moravě posečká na doporučení, jak dále postupovat.

Kurzy pro pečující
Diakonie ČCE pořádá v DPS na Žďárské
ulici další svépomocné skupiny a zážitkové
odpoledne určené pro laické pečující. Přijďte
si odpočinout a najít nové přátelé, kteří mají
podobné starosti.
13. května 10.00-16.00 Svépomocná skupina
27. června 10.00-16.00 Svépomocná skupina
24. června 10.00-16.00 Svépomocná skupina
27. května 9.30-13.30 Zážitkové dopoledne,
patchwork.
Přihlásit se můžete prostřednictvím webového formuláře na stránkách www.pecujdoma.
cz, telefonicky 603 167 540, e-mailem martina.dvorakova@diakonie.cz.

Doprovodný program
farmářských trhů
6. 5. ZUŠáci - swing/dechovka/pop
20. 5. ZUŠáci - swing/dechovka/pop
3. 6. Workshop - průsvity na okno
17. 6. Nova Civitas / workshop patchwork

MAPy NMNM jedou

5. 4. 2017 schválil Řídící výbor aktualizaci Strategického rámce, k nahlédnutí je na
www.nmnm.cz. Zúčastnili jsme se konference Počítač ve škole, kde jsme s kolegy
prodiskutovali akční plánování a návaznost
projektu MAP2.
V dubnu chystáme diskuzní fóra se žáky
a studenty školních parlamentů, v květnu
dotazníková šetření, do konce školního roku
pak soutěž o nejzajímavější zpracování vybraných „projektových záměrů“ a jejich
vyhodnocení. 
Jitka Zelená
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Jedno zlato a dvě stříbra gymnazistům
z krajského kola soutěže Eurorebus
Úspěchy novoměstského gymnázia
Krajské kolo soutěže Eurorebus skončilo velkým
úspěchem pro naše studenty, tři soutěžní týmy
postoupily do celostátního kola soutěže. Zlatou
medaili si z Jihlavy odvezl tým 4.A ve složení Vít
Hudák, Šimon Mareček, Vojtěch Šustr, který
porazil zbývajících 23 škol v kategorii ZŠ 02. Ve
stejné kategorii se dařilo i týmu 3.A ve složení Matouš Budig, Lukáš Chrást, Ludmila Pejchalová,
který obsadil 5. místo a čeká ho také celostátní
finále v Praze.
V kategorii středních škol byl nejúspěšnější
tým 7.A ve složení Jaromír Chroustovský, Fi-

lip Sváček a Martin Vítek, který obsadil 2.
místo v konkurenci celkem 44 týmů. Ve stejné
kategorii se do první desítky vešel ještě tým maturantů (Ondřej Dacer, Vendula Kocandová, Simona Nevrklová), který získal 7. místo.
I letos jsme získali medaili v soutěži jednotlivců. Zasloužil se o ni Ondřej Dacer (4.C), který si
z krajského kola soutěže Eurorebus odvezl stříbro.Prvních 5 nejúspěšnějších týmů i jednotlivců
všech kategorií postupuje do celostátního kola,
které se uskuteční 5. června 2017 v Praze.
Děkujeme soutěžícím za vynikající reprezentaci
školy a přejeme hodně štěstí v celostátním kole
soutěže Eurorebus.
Miloš Bukáček

S Vysočinou do Evropy- vítězství
pro gymnázium
Naši studenti Ondřej Dacer a Monika Daňková vybojovali v soutěži
„S Vysočinou do Evropy“ 1. a 2.
místo, a zajistili si tak 14denní
jazykový pobyt ve Velké Británii.

Letošního již 8. ročníku „S Vysočinou do Evropy“ se zúčastnili i studenti naší školy. Mezi
třicítku nejlepších se on-linovými koly do jihlavského finále probojovala pětice studentů vyššího
gymnázia: Jakub Kachlík a Ondřej Dacer (4.C),
Vendula Kocandová (4.B), Simona Nevrklová
(8.A) a Monika Daňková (6.A.) Přes dvacet
otázek o Vysočině položených v anglickém
jazyce se do finálové desítky dostala Monika
s Ondrou. Tam je čekala prezentace o tom, co
je podle nich kulturním a přírodním bohatstvím Vysočiny. Své soupeře převálcovali jak
grafickým zpracováním, tak bezchybnou angličtinou. V celkovém pořadí se Ondra umístil první
a Monika druhá a odměnou jim bude prázdni6

nový 14denní jazykový kurz ve Velké Británii.
A jak studenti hodnotí soutěž? Ondřej Dacer:
„Už jsem si vyzkoušel účast v soutěži Poznej
Vysočinu a teď před maturitou jsem si jako
dárek nadělil první místo. Vítám jakoukoli
příležitost zlepšit si angličtinu, protože se mi
bude hodit při budoucím studiu informatiky.“
Monika Daňková: „Tahle varianta pro starší
studenty je daleko náročnější než Poznej Vysočinu, hlavním problémem byla tréma před
publikem. V budoucnu bych svou angličtinu
ráda využila při studiu zahraničních vztahů nebo
zahraničního obchodu.“ Vendula Kocandová:
„Byla to skvělá zkušenost. Oceňuji skvělou
organizaci, milé pořadatele a ještě více raut.
Teď lituji, že jsem se na informace o Vysočině
nezaměřila více, výlet do Anglie by se hodil
a byl by krásným pomaturitním zpestřením.
Ale i Oxfordský slovník určitě v dalším studiu
využiji.“ Simona Nevrklová: „Soutěže jsem se
zúčastnila již podruhé. Minulý rok jsem se probojovala až do užšího finále, a byť bylo letošní
umístění o něco horší, určitě nelituji, že jsem se
přihlásila znovu.“ Jakub Kachlík: „Jako student
zeměpisného semináře jsem si chtěl porovnat
znalosti s ostatním studenty v kraji. Byla tu velká
konkurence, dozvěděl jsem se spoustu nových
informací, např. že Rožmberk není na Vysočině
a Velké Dářko je největší rybník Vysočiny. Jsem
velmi spokojen a flash disk, který jsem si přál,
jsem si nakonec odvezl.“
Děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a příští ročník se zajisté budeme těšit na novou
krev. 
Pavel Peňáz

Změna svozu odpadu
Upozorňujeme občany, že svoz komunálního
odpadu v době státních svátků 1. a 8. května
bude proveden následovně:
Pondělní svoz 1. 5. 2017 bude proveden
v sobotu 29. 4. 2017.
Pondělní svoz 8. 5. 2017 bude proveden
v sobotu 6. 5. 2017. Týká se:
Rokytno, Studnice, Penzion U Martina,
Maršovice, ul. Nad Městem, ul. Modřínová, ul. Smrková, ul. Jedlová, ul. Borová,
ul. Maršovská, ul. Bezručova, ul. Wolkerova,
ul. Čapkova, ul. Mrštíkova, ul. Karníkova,
ul. Vančurova, ul. Německého, ul. Němcova,
ul. Jamborova, ul. Podlouckého, ul. Blažíčkova, ul. Dukelská, ul. U Jatek, ul. Veslařská,
ul. Bělisko, ul. Na Výsluní, ul. Lesní, ul. Polní,
ul. Zahradní, ul. Sportovní, ul. L. Čecha,
ul. Makovského, ul. Šimkova, ul. Štursova,
ul. Tyršova – od ul. Žďárské po křižovatku
ul. L. Čecha, ul. Radnická.
Připomínáme vlastníkům svozových nádob, že jsou povinni přistavit sběrné nádoby
ve večerních hodinách předchozího dne nebo
v ranních hodinách svozového dne.
-red-

Dopis čtenáře

Po přečtení právě vydané knihy „Zmizelé
Nové Město na Moravě“ se i já přidávám
k takzvaným uličníkům a vracím se ke krátkému, ale o to bohatšímu působení novoměstské zemědělské školy, která sídlila v bývalém
zámku, dnešním sídle Horácké galerie. Do
této školy jsem v letech 1961-1962 chodil
i já. Škola, mezi námi zvaná Mistrovka, vychovávala jak obyčejné studenty, tak i vedoucí pracovníky zemědělských závodů. Není bez
zajímavosti, že většina z nás zůstala v oboru,
což o významu této školy něco vypovídá. Při
každoročních setkáních rádi vzpomínáme
na naše báječné učitele, kteří až na jednoho
bohužel už nejsou mezi námi. Za všechny
učitele bych vzpomněl na Ing. Miloslava
Lamplota, později ředitele v Bystřici, paní
učitelku Hedviku Kružíkovou, naši češtinářku, a také na jediného žijícího učitele pana
Ing. Miroslava Janečka. Páni učitelé to s námi
neměli lehké, ale přesto, nebo právě proto
se s námi pravidelně setkávali. Závěrem mi
dovolte poděkovat všem spolužákům za
nádherná přátelství a též pracovníkům IC
a KD Nové Město na Moravě za přípravu
a uveřejnění mého příspěvku v Novoměstsku.

Za ročník ZMŠ 1961-1962 Jiří Večeřa.
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Otevřený dopis
Do redakce nám přišel dopis pana Libora Černého,
kterým reaguje na článek „Co nového na zastupitelstvu?“
Článek vyšel v dubnovém čísle Novoměstska.
Konkrétně se jedná o tuto pasáž: „Co se týká
umístění tohoto nového domu, myslím si, že není
šťastné,“ zahájil debatu zastupitel Libor Černý
/ ANO 2011/. Podle něj je na území pod nemocnicí
minimální občanská vybavenost a stavět zde obytné
domy není vhodné. Lidé jsou tu prý odkázáni na
nákupy ve vzdálených obchodech, jako je Billa a Lidl,
a chybí zde i dostatek parkovacích míst. Navrhl proto pozemek ponechat městu na stavby občanské
vybavenosti, hledat místa pro bytové domy v jiných
lokalitách a zajistit nová parkovací místa… Celý
článek najdete v elektronické verzi Novoměstska
na webu noviny.nmnm.cz. Dopis pana Černého
uveřejňujeme v neupravené podobě.
Vážená redakce,
po přečtení článku „Co nového v zastupitelstvu“,
zveřejněném v minulém vydání Novoměstska,

jsem měl pocit, že jsem byl přítomen na jiném
zasedání zastupitelstva, než které jste popisovali. Nepamatuji si, že by se zde hovořilo o výstavbě supermarketu v lokalitě Pod nemocnicí. Já
sám konkrétně hovořil o tom, že: na území pod
nemocnicí je minimální občanská vybavenost,
místo není vhodné pro stavbu dalšího obytného domu, lidé zde jsou odkázáni na nákupy ve
vzdálených obchodech, jako je LIDL nebo Billa,
„čímž je toto území náročné na parkování“, což
redakce neotiskla, chybí zde dostatek parkovacích
míst, jedná se o poslední společný prostor obyvatel
sídliště Pod zastávkou, Betléma, ulic U Jatek, Veslařská a také návštěvníků a zaměstnanců nemocnice, DPS, zubního lékaře a MŠ, město se nemá
zbavovat pozemků, neboť dnes neví, jaké přijdou
v budoucnu pobídky a na co budou vypsány dotace, mohou být vypsány na parkovací domy a parkoviště, občanská vybavenost je též restaurace,
kavárna, obchůdky, služby apod., parkovací místa,
pokud zde budou budována, tak budou sloužit
převážně novému domu a bytům, obytné domy

v této lokalitě by se měly budovat směrem k zastávce nebo pokračovat v ulici Pavlovova, město
by mělo uspokojit i ostatní zájemce o výstavbu
bytových domů ve městě, prvotně bychom měli
uspokojit občany, kteří zde žijí a kteří nás volili,
a ne ty, které ani neznáme.
Ano. Se svým názorem jsem zůstal osamocen.
Nebýt toho, že mě lidé zastavují a ptají se, proč
jim chci pod nemocnicí stavět supermarket, když
nemají kde parkovat, nikdy bych tento otevřený
dopis nepsal a netrval na jeho zveřejnění.

S pozdravem JUDr. Libor Černý,

zastupitel města
,

Dětský den s DDM
27. 5. od 14:00 bude na Vratislavově náměstí
Dětský den. Po celém náměstí budou rozmístěna stanoviště. Můžete se těšit na Cirkus
LeGrando, po náměstí bude jezdit kočár s koňmi, v parku najdete lezeckou stěnu, střelnici
a mnoho dalšího. Těšíme se na vás.  DDM

Ze života novoměstských spolků
Diakonie Broumov
vyhlašuje
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/
Lůžkoviny - prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky (minimálně 1m2, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky.
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené)
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské
kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční ve dnech 11. a 12. května,
v době od 10.00 do 18.00 hodin v budově TJ
střediska, Tyršova 323.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
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Krajina slaví

Onkologický klub

V sobotu 27. května slaví Sdružení Krajina dvacáté výročí zahájení činnosti. Oslava, na které
si připomeneme, co jsme za 20 let stihli na poli
praktické ochrany, se koná v Kulturním domě
v Jiříkovicích. Začínáme v 10:00 komentovanou
vycházkou na květnaté louky nedaleko Jiříkovic.
Slavnostní zahájení oslavy je naplánováno ve
14:00 v prostorách Kulturního domu v Jiříkovicích. Následovat bude kulturní a společenský
program pro děti i dospělé zakončený vystoupením hudební skupiny Duo HaM. Přijďte slavit
s námi!

Ve středu 10. 5. budete potkávat v Novém Městě
na Moravě i v Bystřici n. P. členy Onkologického
klubu Návrat, kteří budou nabízet a prodávat
kvítek měsíčku lékařského s modrou stužkou.
Kvítek symbolizuje celonárodní veřejnou sbírku
„Český den proti rakovině“.
Hlavním tématem pro letošní rok je nádorové
onemocnění hlavy a krku. Prodeje se také účastní
studenti Gymnázia V. Makovského, zaměstnanci
prodejny Billa, Stavebnin Maršovice a prodejna
tabáku na Vratislavově náměstí.
Velký dík patří všem prodávajícím, ale i těm,
kteří si kvítek zakoupí. Také chceme poděkovat
Městskému úřadu a Nemocnici v Novém Městě
na Moravě. Podnikům Chirana a Rotto za
umožnění pronájmu a registraci prodeje v jejich
prostorách. Všichni zúčastnění tímto projeví
dobrou vůli podpořit prevenci a boj se závažným
onemocněním.

Onkologický klub Návrat

Čtyřlístek pro porodnici
Spolek rodičů Čtyřlístek při MŠ Drobného
pořádá sbírku oblečení a dalšího vybavení pro
novorozenecké oddělení Nemocnice Nové Město
na Moravě. Přinést můžete nepoškozené a čisté
oblečení ve velikostech 56-62 (body, dupačky
aj.), dále osušky, dečky a látkové i jednorázové
plenky. Sbírka bude probíhat ve dnech 24. 5.
a 25. 5. v šatně kulturního domu vždy od 9 do
11 hod. a od 16 do 18 hod.

Za novorozená miminka děkujeme.

Oslavy 207 let kapličky

Kaplička na Jánské ulici letos oslaví 207. narozeniny. U té příležitosti pořádá uliční výbor v sobotu
20. května malou oslavou. Neformální setkání se
uskuteční od 17:00 v prostorách před kapličkou.
Každý je vítán.
-red-
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Orienťáci vyráží na mistrovství ČR
Rozhovor s Břetislavem Wurzelem
Kdy se mistrovství koná a jak se na něm podílíte?
Mistrovství se koná ve dnech 10. a 11. června 2017.
Na pořadatelství spolupracují kluby z Havlíčkova
Brodu a Nového Města na Moravě. My z Nového
Města jsme zaměřeni na přípravu vlastního závodu
a obsluhu lesa, tj. tvorbu nové speciální mapy a
stavbu tratí pro všechny kategorie, tratí je celkem
31 na každý den. Je toho opravdu hodně a vše se
v krátkosti ani nedá popsat. A mým úkolem je to

všechno uhlídat a koordinovat.
Proč se neběží v Novém Městě?
Prostory v blízkém okolí Nového Města byly v
nedávné minulosti využity při různých závodech,
nejsou tedy dostatečně „neokoukané“, a lze říci,
že ani nejsou zcela vhodné pro tzv. krátkou trať,
kterou pořádáme.
Kde se poběží a čeká závodníky nějaká
zvláštnost?
Zvláštní je svým způsobem každá kontrola, ale z
pořadatelského hlediska je zajímavé zařazení závodů do série WRE (World Ranking Event) mezi-

Vrchovina zvedá hlavu
Na hřišti silné Břeclavi rozjeli novoměstští fotbalisté jarní akci Záchrana.
Cíl je přitom jasný - uchovat si divizní příslušnost
i pro příští sezonu. Byť prohráli o gól, ukázali, že
fotbal hrát umí. Své věrné fanoušky o tom přesvědčili v domácím utkání s Polnou. Po brankách Petra
Ošmery a Tomáše Poula porazili nevyzpytatelný
Slavoj 2:1. Na výhru chtěla SFK Vrchovina navázat
i v dalším kole na hřišti Pelhřimova. V zápase o šest
bodů však prohrála 2:0. Do výsledku se promítly nejen chyby novoměstských hráčů, ale také
urputná obrana soupeře. Jako vyměnění pak novoměstští fotbalisté vyběhli do utkání proti Slavičínu.
Bitvu nakonec vyhráli 1:0, kdy tolik potřebné tři
body trefil v 90. minutě kapitán Lukáš Michal.
Díky tomu Vrchovina opustila sestupové příčky.
„Před utkáním jsme se v kabině bavili o tom, že
odteď hrajeme hokejové play-off, v našem případě
vlastně baráž, a podle toho bude naše hra vypadat.
Sázka na jistotu, nulu vzadu, agresivitu ve středu pole a tlak do brány. Všichni šli s obrovským
odhodláním za třemi body,“ poznamenal k vý-

konu trenér Richard Zeman. Více než vyrovnané
utkání pak SFK Vrchovina sehrála na hřišti ambiciózních Rosic. O osudu zápasu, který skončil
2:1 pro domácí, rozhodla poslední minuta první
půle a vlastní gól. „Toužili jsme jejich tvrz prolomit
a bodově si pomoct venku, ovšem pohořeli jsme při
bránění standardních situací. Ze hry jsme soupeře
do šance nepustili. Abychom uspěli na cizím hřišti,
nemůžeme inkasovat tak laciné branky. Pozitivum
utkání vidím ve zlepšeném výkonu Petra Ošmery a prvním gólu Michala Skalníka,“ hodnotil
Zeman. Zápas o všechno pak čekal Vrchovinu
na domácím hřišti s Bystřicí, který se uskutečnil
23. dubna. O týden později se naši fotbalisté představí na hřišti lídra z Hodonína. Následovat budou
domácí utkání se Starou Říší (7. května) a Velkou
Bíteší (10. května). Anglický týden pak uzavřou
13. května na hřišti zápas od zápasu silnějšího
Uherského Brodu. Ostře sledované pak bude
derby se Žďárem, který SFK Vrchovina přivítá
21. května. Následovat bude výjezd do paběrkujícího Holešova (27. května). 
-mah-
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Změny ve vedení
SFK Vrchovina
Výkonný výbor SFK Vrchovina doznal personálních změn. Po téměř dvaceti letech
opouští funkci statutárního předsedy Jaroslav Michal. Rozhodli o tom delegáti volební
Valné hromady.
„Jaroslav Michal byl tahounem a opravdovou ikonou našeho klubu,“ vysekl poklonu
bývalému předsedovi člen Výkonného výboru
Roman Wolker. Jaroslava Michala nahradí ve
funkci René Horákovský.
Společně s novým předsedou tvoří vedení
klubu Pavel Bajer, Karel Fencl, Ondřej Poul,
František Laštovička, Luboš Smetana a Roman Wolker. Do funkce revizora byl zvolen
na další dvouleté období Jiří Maděra. 
-mah-

Květen s atletikou

Titáni mají první body
Druhou dubnovou neděli přivítali Titáni na domácím hřišti v Petrovicích RC Karlovy Vary. Slavnostního výkopu se tentokrát zhostil rodák z nedalekých
Vlachovic, český reprezentant v dálkových bězích na
lyžích Jiří Ročárek.
I když se v úvodu zápasu hrálo spíše na polovině
hostujícího celku, k bodovému zisku Titánů to nevedlo. Ve 22. minutě poskytli hráči Karlových Varů
domácím přesilovku poté, kdy byl na deset minut
vyloučen jeden z hostujících hráčů. Tuto výhodu
už po dvou minutách využil nekompromisním
průnikem Lukáš Kučera, po chvíli pak Michal
Novotný zvýšil kopem po pětce vedení domácích
už na 7:0. Těsně před koncem první půle však hosté
pokládkou snížili na 7:5, což byl signál pro jejich
zvýšenou aktivitu v dalším průběhu.

národního žebříčku světové federace IOF a také
připravovaný přímý televizní přenos z nedělního
finálového závodu zpestřený přímým přenosem
polohy nejlepších závodníků v průběhu závodu
se zobrazením na mapě na obrazovce v centru
závodu.
Jaké jsou šance novoměstských běžců?
Z klubu bude startovat cca 4-5 závodníků kategorií
dorostu a dospělých, úspěchem by bylo alespoň
nějaké umístění v první desítce. Medaile je spíše
snem. 
-kbKompletní rozhovor najdete na sport.nmnm.cz

Po přestávce se tlak hostů opravdu zvýšil a v 53.
minutě zvrátili skóre na 7:12 ve svůj prospěch po
technické pětce a následném prokopu.
Hra se pak znovu vyrovnala. Domácí vycítili
možnost porvat se o slušný výsledek, což bylo po
zásluze oceněno v 80. minutě. V ní po pravé straně
prošel Ondřej Sobotka a stejně jako minulý týden
dokázal položit. Stanovil tak konečný stav zápasu
na nerozhodných 12:12.
„Na Karlovy Vary jsme se připravovali společně
s reprezentačním trenérem ženského sedmičkového týmu Danielem Benešem. Rozebrali jsme si
u videa naše chyby v poziční hře. To nám hodně
pomohlo,“ řekl po zápase asistent trenéra Titánů
Josefa Svoboda. Další zápas na domácí půdě čeká
Titány 21. května proti Spartě.
-red-

Květen bude v našem městě patřit atletice.
V sobotu 20. května se na novoměstském
atletickém stadiónu uskuteční Májový mítink
na dráze. Začátek akce je v 9:30. Muži poměří
své síly v dálce a běhu na 1500 m, ženy pak
v hodu diskem a rovněž na patnáctistovce.
Na nejlepší čeká finanční odměna, startovné
za každou disciplínu činí 100 Kč. O den později se na stejném místě od 9:00 koná trojboj
Žďárské ligy mistrů. Soutěžit se bude v běhu
na 200 m, ve skoku dalekém a hodu diskem.
Na startu se objeví také nadějní atleti TJ.

-mah-, -hub-

sport.nmnm.cz
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Závody v moderní gymnastice

Děvčata oddílu moderní gymnastiky při TJ a ŠSK
Leandra Čecha mají za sebou první pohárové závody.
V březnu gymnastky odjely ke dvěma závodům
do Brna a první dubnový víkend poměřily své
síly v Kyjově. Prvního závodu se zúčastnilo 137
dětí ze 17 klubů ČR a SR. Naše dívky si odsud
odvezly dvě medailová umístění. Nejlépe se vedlo
Nikol Dítětové, která se umístila na 2. místě,
mezi mladšími vybojovala bronzovou medai-

li Michaela Křivánková. Dařilo se také Haně
Blahové, která obsadila 4. místo, 5. místo pak
připadlo Lucii Hoskovcové a 6. místo Markétě
Zavadilové. Ve druhém závodě porovnalo své
dovednosti 172 závodnic z 12 klubů. Závodilo
se podle věku ve čtyřech kategoriích. Nejlepší
z našich závodnic byla Veronika Smolíková, která
skončila na 4. místě s minimální ztrátou 0,05
bodu od bronzové medaile. Hned za ní skončila
Michaela Křivánková. První zkušenosti v závodech získávaly i naše nejmladší dívky. Ester
Hudáková, která závodila se staršími děvčaty,
obsadila 20. místo, stejně jako ve své kategorii
Gabriela Horváthová. Během kyjovské zastávky
se představilo 165 závodnic. Nejlépe se dařilo
Michaele Křivánkové, která si přivezla 6. místo,
Haně Blahové, která obsadila 7. místo, hned za
ní se umístily Anna Vařejková a Veronika Smolíková. Deváté místo pak připadlo Ester Hudákové
a 19. místo Lucii Hoskovcové. Všem děvčatům
blahopřejeme k dobrým výkonům a držíme palce
do dalších závodů, kde budou bojovat o postup
na MČR. 
Lenka Zdražilová, -mah-

Pulgretová byla
oceněna v krajské
anketě

Florbalová sezona finišuje
Florbalová sezona 2016/2017 se
blíží ke svému konci. Mužský oddíl
už má pro letošek dohráno.
V konkurenci 13 týmů z Vysočiny obsadil celkové 8. místo. „Letos jsme měli nejužší kádr v historii. Za poslední dva roky nám odešlo mnoho
hráčů. Za první tým nastupovali dva brankáři
a devět hráčů do pole. Často jsme čelili soupeřům,
kteří měli dvě nebo i tři kompletní lajny, zatímco
my dojeli v sedmi hráčích. Všem patří obrovský
dík, že jsme vydrželi celou sezonu. Konečné
pořadí není tak podstatné. Příští sezonu by nás
mělo posílit několik juniorů a snad se pokusíme
i o postup do Regionální ligy,“ hodnotí kapitán

týmu Tomáš Mrázek. Starší žáci hráli Ligu Vysočiny a po celou dobu se pohybovali v popředí
vyrovnané tabulky. Nakonec rozhodoval poslední
zápas se Světlou nad Sázavou, jehož vítěz postupoval na kvalifikaci MČR. Ten však starší žáci
prohráli a skončili na 3. místě ve skupině. „Na
pár výjimek probíhala sezona dobře. Kluci se snažili hrát jako tým a dařilo se. V druhé polovině
některé zápasy nevyšly a zlepšená hra na závěr
již nepomohla k postupu. Na 3. místo můžeme
být hrdí,“ shrnuje trenér Dan Kršek. Podrobnosti
a další výsledky novoměstského florbalu se dozvíte na facebooku nebo na webu www.orelnmnm.
cz. Ani na oslavách Dne dětí a Nova Civitas nebude chybět propagační stánek.

Tomáš Mrázek, Orel NMnM

S Orlem na Spartan Race
Chcete si vyzkoušet netradiční běh s překážkami?
Máte možnost.
Co je Spartan Race? Z webu ofic. stránek www.
spartan-race.cz cituji: „Reebok Spartan Race
představuje inovativní překážkové závody v celosvětovém měřítku. Ročně pořádáme více než 130
závodů po celém světě – nabízíme tři základní
závodní tratě s rostoucí délkou trati, stoupajícím
počtem překážek a vzrůstající náročností.“
Orel se pro rok 2017 rozhodl, že vyslyší navyšuNOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

jící se zájem o tyto závody a poskytne zájemcům
pravidelnou přípravu s cílem zúčastnit se jako
tým některého ze závodů (srpen/září 2017). Tréninky povede sportovec tělem i duší Petr Prášil.
Pro více informací a přihlášení, kontaktujte Petra na e-mailové adrese spartan@orelnmnm. cz,
nebo telefonicky na 775 404 674. Kontakt naleznete brzy i na webu www.orelnmnm.cz. 

Tomáš Mrázek, -red-

V duchu olympijských tradic vyhlásil Kraj Vysočina
výsledky ankety Sportovec Kraje Vysočina 2016.
Slavnostní večer se uskutečnil 7. dubna ve Žďáře nad Sázavou, ze kterého si ocenění odvezla
novoměstská atletka a studentka Gymnázia
Vincence Makovského Kateřina Pulgretová.
V dívčí juniorské kategorii obsadila 2. místo.
V loňské úspěšné sezoně si připsala 3. místo na
MČR v halovém běhu na 3000 metrů, 1. místo
na MČR na 1500 metrů, 3. místo na MČR do 22
let na 1500 metrů.
-mah-

Výsledky běhu Korunou
Za příznivého počasí se v neděli uskutečnil již
18. ročník běhu Korunou za korunu.
Na startu tradičního jarního výběhu se napříč
kategoriemi postavilo 146 běžců. V hlavních
a nejostřeji sledovaných závodech zvítězila běžecká esa Kateřina Pulgretová a Karel
Kulíšek.
-mah-
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SERVIS
Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy
Z tvorby V. Makovského
Krajinářská expozice
(O. Blažíček, J. Jambor, A. Podloucký aj.)
Jaroslav Svoboda - výběr z díla
Jiří Vašica - Sochařovy sny
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Antonín Kašpar – Strážci (do 28. 9.)
Josef Březina – Poutník krajinou (do 4. 6.)
Josef Březina je členem Třebíčského fotografického sdružení TREFOS. Často podniká jednodenní
cesty i mnohadenní expedice. Díla tohoto umělce najdete na zámecké arkádě, chodbě a v Malé
galerii.
Ladislav Kukla - Hvězdné nebe (do 4. 6.)
Tento umělec prošel takřka padesátiletou uměleckou cestou. Díla, která tvoří, obsahují prvky
humoru, jindy jsou sarkastická, poetická, někdy
dokonce tragická.
Drahomír Prihel – SKLO – ZEM – VESMÍR (do 20. 8.)
Výstava slovenského skláře Drahomíra Prihela.
Ve svém díle přirozeně propojuje českou a slovenskou sklářskou tradici.
Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven (do 1. 10.)
Výstava plynule navazuje na expozici ocelových
objektů v parku a okolí zámku.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY:
čtvrtek 11. května 2017 v 17 hodin
Antonín Kanta - Světlo nitra
Horácká galerie vás zve na vernisáž výstavy kreseb žďárského výtvarníka Antonína Kanty při
příležitosti jeho 65. narozenin. Ke zhlédnutí bude
v zámeckém podkroví do 17. září 2017.
pátek 26. května 2017 od 17 do 22 hodin
Galerijní noc
Letošní galerijní noc přenese návštěvníka do
barokní doby. Vrcholem programu bude koncert Tišnovského komorního orchestru. Vstupné
dobrovolné

5.5.1882 narodil se v Hodíškově Ing.arch Stanislav
Sochor, přednosta Památkového ústavu v Brně,
pomáhal budovat Horácké muzeum ,135. výročí
narození, zemřel 9.5.1952
7.5.1942 byl popraven v Mathausenu Zdeněk Šír, sportovec, skaut, letecký mechanik, aktivní účastník
protifašistického odboje v rámci organizace
„Obrana národa“, 75. výročí úmrtí
24.5.1997 zemřel v Brně (?) prof. RNDr. Miroslav
Smejkal, botanik, působil na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, od 1994 čestný občan NMnM,
20. výročí úmrtí
25.5.1902 narodil se ve Velké Bíteši akad.architekt
Lev Krča, působil v NMnM jako asistent u stavitele F. Šmídy, lyžař a pracovník Sokola, činný v
odboji,115. výročí narození

narozené děti
14.3. Beata Chudobová
30.3. Ondřej Ondráček
jubilanti
2.5. Blažena Bukáčková
88 let
3.5. Marie Líbalová
75 let
3.5. Miloslav Straka
75 let
5.5. Žofie Zdražilová
90 let
8.5. Blažena Elblová
89 let
9.5. František Javorský
85 let
9.5. Ivana Slámová
75 let
10.5. Jan Procházka
75 let
11.5. Josef Mrkos
86 let
14.5. Marie Kulíšková
75 let
18.5. Božena Zelená
87 let
22.5. Marie Šolcová
75 let
26.5. Jaroslav Šmol
86 let
27.5. MUDr. Karel Daněk
89 let
manželství
18.03. Jitka Beranová, Luboš Belatka
úmrtí
16.3. Jiří Havlík
(Pohledec 1952)
23.3. Emilie Jarošová
(NMnM 1928)
24.3. František Kubálek
(NMnM 1935)
25.3. Jaroslav Pochop
(Radňovice 1932)
28.3. Marie Štejdířová
(NMnM 1942)
31.3. Josef Novotný
(Olešná 1942)
2.4. Jaroslav Marek
(Radňovice 1920)
2.4. Libor Beranovský
(Rokytno 1994)
3.4. Zdenka Skalníková (Pohledec 1929)
6.4. Anděla Vařáková (Maršovice 1930)
10.4. Věra Ekslerová
(Nové Veselí 1942)
17.4. Milada Kotovicová (Slavkovice 1952)

Městské lázně
1. 5. Svátek práce – otevřeno od 10:00, sauny
smíšené, 1. máj, lásky čas – růžová koupel
10% sleva, fotokoutek pro páry
13. 5. Světový den koktejlů – k míchanému
nápoji na mokrém baru občerstvení – vafle
zdarma, noční lázně – otevřeno do 24:00
14. 5. Den matek – kupte v květnu mamince
dárkový certifikát a získáte na zážitkovou koupel či masáž 20% slevu (z plné ceny)
15. 5. Mezinárodní den rodiny - „doplav si
pro zmrzku“
15. – 21. 5. Týden rodinných štafet - od 16 :00
do 18:00
25. 5.Ručníkový den – ručník zdarma
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Stomatologická pohotovost
1.5.MUDr. Petra Coufalová, Strojírenská 675/6, Žďár
nad Sázavou, 566 643 805
6. 5.MDDr. Jitka Langová, Nová Říše 624/2, 566
523 796
7. 5.Lékař stomatolog Maria Lyashenko, Poříčí 11,
Velké Meziříčí, 777 630 611
8. 5.MUDr. Michaela Kaletová, Strážek 80, 566 567
332
13.5.MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,
Žďár nad Sázavou, 566 690 131
14.5.Dr. Tomáš Ludin, Osová Bitýška 303, 566 536
712
20.5.MUDr. Kateřina Škorpíková, Studentská 7, 566
690 123
21.5.MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové
Město na Moravě, 739 093 334
27.5.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
28.5.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
Termíny se mohou změnit. Aktuální informace najdete
na webu nemocnice nnm.cz.

Klub seniorů
15. 5. Organizační záležitosti, výběr poplatku na
zájezd do Vlčnova, volná zábava, 15 – 16 hod.
Beseda s pracovnicemi lékárny – novinky v ošetřování ran. Jídelna DPS 16 – 17 hod.
23. 5. Výlet autobusem na Rokytno, dále pěšky na
Tři Studně, zpět do NMnM autobusem, zdatní
jedinci pěšky. Autobus NMnM – Rokytno 9:10,
autobus ze Tří Studní 12:34 -13:58 – 15:05.
28. 5. Jízda králů - výlet do Vlčnova, odjezd od KD
v 7:00, návrat v 19:00. Cena pro členy Klubu
seniorů a STP 300 Kč, hosté 350 Kč.
Přihlášky na zájezd na akcích Klubu seniorů
u paní Ptáčkové.

MC Lístek
Pondělky – otevřené herny s volným programem
od 9:00, vstupné 20 Kč
Úterky – s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
2.5. Keramika s Álou, vede Alena Klimešová
9.5. Tvoření se Zorkou, vede Zora Janebová
16.5. Hrajeme si s Peťou, vede Petra Čejková
23.5. Divadélko s Lídou, vede Lidka Slánská
30.5. Cesta za pokladem
Čtvrtky – 4., 11., 18., 25. dubna s metodicky zpracovaným programem Trdlohrátky, vede Martina
Vejpustková
1. skupina: pro děti od 4 – 18 měsíců, začátek
8:30
2. skupina: pro děti od 18 – 36 měsíců, začátek
10:00
Pokud budete mít zájem, přihlaste se na e-mail trdlohratky-martina@seznam.cz nebo tel. 605 876 601.
Počet míst je omezen.

Uzávěrka příštího čísla
je 15.5. 2017.
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

SERVIS
Minibazar
Prodám cihlový byt 2+1 (50 m²) v OV v NMnM
u nemocnice, 1. podlaží, ústřední topení. RK nevolat. Tel.: 704 779 641
Koupím garáž v NMnM na ulici Mírová, Žďárská,
Zahradní. Tel.: 605 788 365
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé.
Levně. Tel.: 720 243 863
Hledáme zahrádku s chatkou v NMnM.
Tel.: 606 787 258
Prodám oblečení na motorku (kalhoty, bundy,
helma odklápěcí, 2x rukavice, boty), vše v dobrém
stavu. Cena dohodou. Tel.: 603 708 774
Koupíme byt v původním stavu, platba v ho-

tovosti. Děkujeme za nabídky, Adéla a Honza.
Tel.: 721 485 581
Koupím garáž v NMnM. Tel.: 723 204 089
Za zprostředkování práce na zkrácený úvazek
pro ženu v NMnM, ideálně od 8 do 14 hod., nabízím jednorázovou finanční odměnu. Kontakt:
dotazek@post.cz. Tel.: 723 204 089
Nabízím k prodeji družstevní byt 1+1 (31 m²) v
ulici Mendlova. Byt je v původním stavu, dům po
celkové revitalizaci. Doplacená anuita, možnost
převodu do OV během roku 2017. Volný ihned.
Tel.: 607 750 564
Prodám dvojkočárek + 2 vajíčka k tomu. Kočárek

je plně vybaven. Cena dohodou. Tel.: 778 437 073
Koupím byt 1+1 nebo 2+kk v NMnM.
Tel.: 734 126 281
Koupím garáž na Starém sídlišti u nádraží.
Tel.: 731 286 890
Prodám el. Motor 4kw/1435 ot. /min a hřídel na
orkužní pilu L56cm. Tel.: 731 286 890
Prodám stolní žehlící lis na prádlo – nepoužívaný,
levně. Tel.: 605 382 093
Koupím staré společenské, stolní a deskové hry z
období 1. republiky a socialismu. Nové telefonní
číslo 607 738 376!

Městská policie informuje
Dne 2. 3. bylo oznámeno z OD Penny, že zde přistihli
osobu při krádeži zboží. Strážníci na místě věc
zdokumentovali a předali příslušnému správnímu
orgánu k projednání.
Dne 4. 3. ve večerních hodinách zasahovali strážníci
na žádost PČR u rodinné hádky na ul. Drobného,
kde mělo dojít ke slovnímu a fyzickému napadení.
Po příjezdu strážníků na místo již k žádnému napadání nedocházelo. Strážníci setrvali na místě do
příjezdu hlídky PČR, která si věc na místě převzala
a podezřelou osobu z místa vykázala.
Dne 12. 3. bylo strážníkům obsluhou místního baru
oznámeno, že jeden z hostů odmítá zaplatit svoji
útratu v hotovosti a požaduje zaplatit platební
kartou, i přestože mu bylo sděleno, že kartou platit
nelze. Po vzájemné diskuzi se nakonec vše vyřešilo

a útrata byla zaplacena na místě v hotovosti.
Ve večerních hodinách dne 15.3. pravděpodobně
někdo odhodil nedopalek od cigarety do odpadkového koše na Vratislavově náměstí, který se
následně vznítil. Strážníci se ihned dostavili na
místo, kde zjistili, že v litinovém koši dohořívá kus
papíru.Ten neprodleně uhasili vodou a zabránili
tak případnému rozšíření ohně.
Dne 18.3. v brzkých ranních hodinách bylo na služebnu MP oznámeno občankou NMNM, že má
doma cizího psa, který má na obojku tel. číslo, na
které nikdo nereaguje. Strážníci si psa převzali
a umístili do služebního kotce. Vzhledem k času
(02:20 hod.) vyčkali strážníci s vyrozuměním majitele až do pozdějších hodin, kdy byl pes majiteli
v pořádku předán.

Dne 30. 3.bylo strážníkům oznámeno, že se na
střeše bývalého výměníku na ul. Pavlovova nachází skupinka dětí. Strážníci se ihned dostavili na
místo, aby oznámení prověřili. Při jejich příjezdu
jeden mladík při seskakování upadl a zůstal ležet
na zemi. Strážníci mladíkovi ihned poskytli první
pomoc a přivolali na místo RZS, která mladíka
převezla do nemocnice s podezřením na zlomeninu obou horních končetin.
Dne 31. 3. byla hlídka MP požádána o asistenci
PČR v obci Olešná, kde ohrožoval volně pobíhající pes posádku RZS, která se nemohla dostat k
pacientovi. Při příjezdu strážníků se zde již žádný
pes nenacházel a RZS mohla pacienta ošetřit.
Strážníci provedli kontrolu okolí, ale psa se jim
najít nepodařilo.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Šel jsem po Tvých stopách,
Pane, dlouho a vytrvale tam,
kde země se nebe dotýká.
(V. Neckář)
Dne 16. května uplyne jeden
dlouhý rok, co nás navždy
opustil pan Ing. Roman Šustáček z Radešínské Svratky.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 3. května 2017 by se naše
drahá maminka paní Eliška
Messenská dožila devadesáti
let. Vzpomínají děcka Květa a
Miloš. Prosíme, vzpomeňte si
s námi.

Omlouváme se rodině paní Marie Lukešové za
zhoršenou kvalitu fotografie v rubrice Vzpomínka.
Redakce

NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

Dne 6. května 2017 by se dožil
50 let pan Radim Komár z Nového
Města na Moravě. Stále vzpomíná
rodina Komárova.

Vzpomínka
Dne 1. května by oslavila
29. narozeniny naše dcera
Pavlínka Srnská. S láskou
vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Dne 2. května to bude již jeden rok, kdy nás opustil pan
Ivan Kočík z Nového Města
na Moravě. Stále vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 4. května by se dožil
85 let pan Juraj Modrák. Za tichou vzpomínku děkují dcera
Hana, syn Jiří a jejich rodiny.

Vzpomínka
Dne 23. dubna uplynul třetí
rok, co nás opustil skvělý
táta, děda a strýc pan Antonín Babka.
Odešel jsi, ale zůstáváš v srdcích těch, kteří tě měli rádi.
Vzpomeňte s námi.

Dcera s rodinou

Témata, články a přípomínky posílejte
na: zpravodaj@nmnm.cz.
Uzávěrka je vždy do 15. dne v měsíci.
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KULTURA

Cello a kontrabas navíc
Smyčcový orchestr, smyčcové kvarteto, klasická
hudba i jiné hudební žánry, ve kterých se smyčec
objevuje. To je Novoměstské Slunohraní.
V prvním červencovém týdnu otevře svoji bránu
do světa hudby, pozve tři desítky muzikantů na
hudební workshopy a zároveň nabídne tři koncerty pod širým nebem na nádvoří Horácké galerie
v Novém Městě na Moravě.
Pořadatelé připravili barevný program s nahlédnutím do rozličných hudebních zákoutí.
Všichni si užijí setkání s bluegrassovou kapelou,
ale také barokní dýchánek, Janáčkovo kvarteto
s jedním violoncellem navíc a sólový kontrabas
s doprovodem smyčcového orchestru. Společným
jmenovatelem hudebních kurzů i koncertů je
spolupráce a nadšení muzikantů, předávání zkušeností, vzájemné obohacení.
Špičková pražská bluegrassová kapela Monogram hrála na pódiích nejen u nás, ale také
ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku, Francii,
Itálii, Holandsku. Bluegrassové housle představí
účastníkům kurzů houslista Pepa Malina, který

vystupuje také s kapelou Druhá tráva nebo Malina Brothers. Večer pak Monogram zahraje jak
tradiční bluegrassové skladby, tak i mnoho vlastních skladeb z posledního vydaného CD „Take it
Easy“.Flétnistku Michaelu Koudelkovou už diváci
z festivalu Slunohraní znají. Dokázala svojí hrou
na různé druhy fléten publikum doslova okouzlit.
Nyní ukončila svá studia hudby na vysoké škole
v polském Krakově a do Nového Města na Moravě
přizvala své spolužáky, s nimiž vytvořila barokní
seskupení. Diváci se mohou těšit na dobové nástroje, komorní atmosféru a příjemné průvodní
slovo.
Závěrečný koncert už si nikdo z návštěvníků
festivalu nedokáže představit bez milých úsměvů
Janáčkova kvarteta. Letos se k němu připojí violoncellista Michal Hreňo a posluchači se mohou
těšit na Smyčcový kvintet Franze Schuberta. Komorní orchestr, který bude opět vytvořen z účastníků kurzů, zahraje mimo jiné skladbu pro sólový kontrabas a orchestr. Kontrabasista Marek
Švestka je členem mnoha hudebních seskupení,

Marek Švestka
ve Filharmonii Brno je vedoucím kontrabasové
sekce. Více na www.slunohrani.cz. 

Hana Konderlová

Noc literatury v Novém Městě na Moravě
Naše město se letos podruhé zúčastní mezinárodního projektu Noc literatury.
Ve středu 10. května mezi 19:00 a 22:00 si můžete
zdarma přijít poslechnout úryvky ze současné
evropské prózy v přednesu zajímavých osobností.
Michal Šmarda přečte ve vinném sklípku U Pasáčka text švýcarského novináře, psychologický
portrét současné generace, který je zároveň
neobvyklou rodinnou kronikou zpřítomňující
dějiny střední Evropy. Herečka Marie Švestková,
novoměstská rodačka, nás ve věži evangelického
kostela zavede do napínavého příběhu v duchu
severské klasiky z pera švédské autorky dětských
knih. V prostorách připravovaného gourmet café
v domě U Salvátora potkáte Ivonu Čermákovou,
kterou si mnozí pamatují jako učitelku místního

literárně-dramatického oboru ZUŠ. Vybrala si
úryvek z debutu mladé Irky, vyprávějící o poutu
dvou psanců – osamělého člověka a týraného
psa. Text letos vyhrál cenu Magnesia Litera za
překladovou knihu. Smuteční síň bude patřit rodákovi a evangelickému faráři Jiřímu Palánovi
s uhrančivým textem o konci jednoho rakouského
života. A konečně z hasičského vozu přečte Pavel
Nepustil mrazivě humorný úryvek z německé
knihy psané očima malého kluka, který vyrůstá
na psychiatrické klinice. Čtení probíhá paralelně
ve všech lokalitách, začátek každou půlhodinu
(19:00, 19:30 atd., poslední čtení od 21:30). Příjemnou literární procházku májovým večerem
přeje spolek Lysina lenina.
-ZS-

Světlo nitra Antonína Kanty
Antonín Kanta je jedním z nejoriginálnějších
umělců na Vysočině. Alespoň tak o něm hovoří
Jiří Valoch v úvodu katalogu „Antonín Kanta fotograf v době po postmoderně“. Jeho jméno
je zejména spojováno s nejzákladnějšími fotografickými disciplínami, tedy s reportáží. V sériích fotografických prací tak lze nalézt ženský akt,
stejně jako abstraktní obrazce z barevných staniolů či geometrické tvary. Geometrie je pak vlastní
i další jeho tvorbě, která již značně přesahuje rámec fotografické tvorby. Díky přátelství a spolu12

práci s mnohými výtvarníky z Vysočiny vplouvá
do vod výtvarných technik stojících mimo jeho
obor. Vedle základních geometrických tvarů objevuje Kanta také další zdroj pro vyjádření svých
pocitů a vidění světa. Tím zdrojem je prostá linka.
Spojováním bodů vznikají jednoduché, jindy
naopak velmi rafinované, až magické obrazce.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 11. května 2017 v Horácké galerii. Nenechte si ji ujít.
Více informací najdete na www.horackaglarie.cz.
-HG-

Květen v muzeu
11. května v 16:00 otevíráme Mlejnek z Víru
a Strašidelné podzemí. Tentokrát se symbolického otevření ujmou nejmladší žáci
tanečního oboru ZUŠ s vystoupením Dráteníček a Vítr.
18. května v 17:00 proběhne vernisáž výstavy
mladých nadějí české výtvarné scény. Žáci
výtvarného oboru ZUŠ se tentokrát nechali
inspirovat rozpustilými tvary a barvami francouzské malířky a sochařky Niki de Saint
Phalle.
26. května v 17:00 začíná v muzeu Noc
muzeí a galerií na téma BAROKO. Těšit
se můžete na loutkové divadlo Dlouhý, Široký
a Bystrozraký, stylové ztvárnění jarmareční
písně o pádu meteoritu na Odranci v 17.
století a volnou prohlídku muzea a podzemí,a to do 20:00.
V Horácké galerii budou od 17 do 19 hodin
prohlídky expozic s komentářem průvodců
v barokních kostýmech, kreativní dílny pro
nejmenší návštěvníky a galerijní kavárnička až do 21:00. Ve 20:00 začne koncert barokních skladatelů v provedení Tišnovského
komorního orchestru. Ukončení ve 22:00 na
nádvoří. 
-AH-
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KULTURA

Po stopách Karla Němce
Štursova ulice
Čp. 438
Bivoj, řeznický znak – 1934
Pověst se vztahuje k ranému období dějin.
Ústřední postava na sgrafitu představuje siláka
Bivoje s kancem na zádech, kterého donesl na
Vyšehrad a vlastníma rukama zabil. Scéně na
hradním nádvoří přihlížejí dcery moudrého
soudce Kroka Kazi, Teta a Libuše. Podle pověsti
se první z nich stala silákovou ženou a Libuše
si zvolila za muže Přemysla Oráče. Nápis a poškozený řeznický znak nad zazděnými dveřmi
upozorňuje na obchod řezníka a uzenáře Josefa
Hlouška, kde se za minulého režimu prodávalo
mléko. Výrobní část živnosti byla umístěna
v hlubokých prostorách sklepa.
Na plánech domu dokončeného roku 1933
je uvedena žďárská firma Architekti Havlas –
Šanda a spol. a místní stavitelé Jan Křelina
a Stanislav Češka (dodatek pro sklepní výrobní
prostory a obchod).
Čp. 439
Břetislav a Jitka – 1934
Dramatická středověká scéna na klášterním nádvoří zobrazuje budoucího knížete Břetislava
při únosu bavorské šlechtičny Jitky. Dívka ze
vznešeného rodu byla na vychování v klášteře ve
Schweinfurtu (Svinibrodu). Břetislav v něm na
zapřenou přenocoval se svými muži, kteří záměr
cesty neznali, a při akci většina z nich zahynula.
Důvodem nedovoleného získání manželky byl
méně urozený původ Břetislava, syna knížete
Oldřicha a selky Boženy.

Dům si roku 1934 nechal postavit při odchodu do penze místní velkoobchodník Augustin
Chocholáč. Práci zadal uznávanému novoměstskému staviteli Františku Šmídovi, autorem
projektu byl architekt Hubert Gabessam z Brna
(obchodníkův zeť a syn průkopníka lyžování
Rudolfa Gabessama z Fryšavy). Zkáze domu
na konci války zabránila nefunkčnost bomby,
kterou na něj shodilo sovětské letadlo při bombardování ustupujících Němců.

Leandra Čecha
Čp. 430
Horymír – 1928
Námětem sgrafita na rohovém domě pod gymnáziem je scéna z pověsti o konfliktu příbramských havířů s vladykou Horymírem z Neumětel. Za jeho stížnosti knížeti kvůli neobdělávání
půdy se mu pomstili ničením majetku a po Horymírově odvetě žádali jeho smrt. Pro vlastní
zisk z dolování kníže žádosti vyhověl, ale před
popravou dovolil odsouzenci projet se na vyšehradském nádvoří na koni Šemíkovi. Při třetím
skoku zobrazeném na sgrafitu přeskočil kůň
na Horymírův pokyn hradby Vyšehradu a řeku
Vltavu. Kníže Křesomysl pak šlechtici odpustil.
Dům z roku 1928 od místního stavitele Karla
Šíra patřil geometru Arnoštu Kociánovi.

Tyršova ulice
Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Svatý Václav – 1930, restaurování 1980
„Kostelíček“ ze 17. století, rozšířený v dalším

Zuškopestřec májový
Základní umělecká škola Jana Štursy vás v úterý
30. 5. zve na ZUŠ Open 2017.
V rámci celostátního happeningu základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru ZUŠ Open
2017 pořádaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené (více o projektu na www.zusopen.cz)
připravila ZUŠ Jana Štursy unikátní program.
V úterý 30. května 2017 se celá ZUŠ přesune
do Horácké galerie, aby od 15:00 představila
nejenom tamní výstavní prostory, ale hlavně
všechny své studijní obory. Místo na koncert,
který se na konci školního roku tradičně koná
v kulturním domě, přijměte letos výjimečně pozvání na tuto jedinečnou akci!
Jednotlivými expozicemi se rozezní tóny rozličných hudebních nástrojů, vybrané prostory
probudí ze statického stereotypu taneční choreografie, ponurá zákoutí se pokusíme rozjasnit
výtvarnou tvorbou, o poetickou atmosféru i draNOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

matičnost celého dne se postará obor literárně
dramatický.
V dopoledních hodinách nabídneme program
nejmenším - žákům a učitelům mateřských
a základních škol. Odpoledne zveme širokou
veřejnost k interaktivnímu prožití otevřeného
koncertu tónů, barev, slov i gest uprostřed skvostů expozic galerie.
V 17:00 ožije nádvoří Horácké galerie vystoupením velkého dechového orchestru Z-Ušáci,
souboru bicích nástrojů Asaf a hudební skupiny
POW.
30. května se vám zkrátka otevře celá naše
škola. Budeme rádi, když u toho budete s námi.
ZUŠ
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění…“

Magdalena Kožená

Horymír.
Autor fotografie: Zdeňka Sokolíčková
století, byl při opravě za první republiky opatřený sgrafitem na památku obětem 1. světové
války. Účel výzdoby připomíná nápis Památce
padlým nad stojící postavou hlavního českého
zemského patrona. Na dolním nápisu čteme
„Kníže náš pros za nás“. Výzdoba je umístěna
ve výklenku stěny směrem k hřbitovní bráně.
Náhrobek rodiny Fialovy
Panna Maria a nápisy – 1935
Náhrobek s mariánským motivem doplňuje text
„Bráno nebeská oroduj za nás“. Sgrafitové nápisy na prodloužených stranách náhrobku patří
členům již zmiňované rodiny z čp. 46 na Žďárské
ulici (výzdobu náhrobku uvádí jen
J. F. Svoboda).
-red-

Tara Fuki
V sobotu 6. 5. vás zveme na koncert originálního dua. Začátek je ve 20:00 v kulturním domě.
Obě violoncellistky se hudbě věnují od malička, ale až jejich společným setkáním v Brně
v roce 2000 mohlo vzniknout duo Tara Fuki.
Hudba Tara Fuki je naprosto svébytná. Hudba z pavoučích vláken země snů tiše rozplétá
melancholický eros krajiny… v něm odkrývá
hlasy, které konejší. Jejich hudba má své kořeny ve společných improvizacích, které jsou
postupně hlouběji propracovávány.Na své
poslední řadové desce Winna se duo opět
vrací ke svým kořenům: k čistým a křehkým
písničkám, bez hostů, bez elektroniky… jen
dvě cella, dva krásné hlasy a dvě svébytné
dámy. Vstupné v předprodeji 100 Kč, na
místě 120 Kč. 
-red-
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Zmizelé Nové Město
Vážení čtenáři, drazí příznivci,
už pátým rokem připravujeme dvoustranu vracející nás zpět do dob našich otců, dědů a pradědů. Bývalo zvykem, že po nějaký čas publikované
články spojovalo jednotné téma. Nejprve jsme
putovali po novoměstských ulicích a začali si říkat uličníci, pak jsme spolu s vámi vzpomínali
na zmizelé domy. Několik posledních čísel však
z tohoto pravidla vybočilo. Posilvestrovskou po-

vznesenou náladu jsme využili k návštěvě Horního
dvora a jeho svérázného pána Josefa Kaštánka.
Veselé vzpomínání se nám protáhlo do jara, a tak
jsme si zavzpomínali na další rázovitou novoměstskou osobnost – Oldřicha Mičku. Nyní nastal čas
vrátit se ke starým dobrým pořádkům, a tak nové
téma „Zmizelé živnosti a řemesla“ je tu. Bývaly
doby, kdy téměř v každém domě žil a pracoval
nějaký živnostník nebo řemeslník.

My se do těch dob budeme opakovaně s vaší pomocí vracet. Očekáváme totiž, že se mezi vámi najdou
pamětníci či majitelé dobových fotografií řezníků,
holičů, kolářů, tesařů, obchodníků, kominíků,
krejčích, pekařů a jiných. Kouzelnou pilulku,
která nám dodá chuť do dílů příštích, nám na
úvod obstarají lékárníci. Vzhůru tedy do apatyky!


Vaši uličníci

O lékárnících novoměstských
Kdo by si myslel, že historie lékárnictví v Novém
Městě je od počátku spjata s domem čp. 119 (dnes
známým jako U Salvátora), ten by se mýlil. Prvním
známým novoměstským lékárníkem byl rodák
z Velké Lhoty u Valašského Meziříčí Bedřich
Gartšík. Tento syn evangelického pastora Stefana Gartšíka a Kateřiny Karafiátové z Jimramova
působil v Novém Městě jako lékárník v letech
1866–1868 v domě čp. 13. Živnost lékárníka
sice vyžadovala vysokoškolské vzdělání, leč výnosná příliš nebyla, a tak Bedřich Gartšík v roce
1869 žijící na čp. 115 nebyl jen lékárníkem, ale
i c. k. poštmistrem. Lékárna vedená Bedřichem
Gartšíkem se nejpozději v roce 1880 přesunula
do domu čp. 122. Jelikož si Gartšík nadále podržel
poštmistrovství, stal se rodný dům Jana Štursy na
čas i sídlem pošty. Pošta se po několika letech stěhovala do jiného domu, lékárna v čp. 122 zůstala.
Nejpozději v roce 1886 ji převzal nový lékárník
František Pekáč, rodák z Poličky.
V roce 1891 přišel do Nového Města z Uherského Brodu klatovský rodák Aleš Seichert a stal se tu
lékárníkem. Lékárnu nadále provozoval v domě čp.
122, než si v roce 1904 koupil od novoměstského
stavitele a starosty Josefa Sadílka dům čp. 119.
Josef Sadílek v roce 1899 tento dům přestavěl do
dnešní podoby. Aleš Seichert, manžel neteře Jose-

Sochař V. Makovský se za svého pobytu v Novém
Městě zastavoval na číšku hořké u svého
přítele lékárníka Meda.
14

fa Sadílka, v roce 1905 nechal
fasádu domu ozdobit reliéfem
Salvator mundi, dílem Jana
Štursy. Lékárník Seichert se
v Novém Městě stal váženou
a veřejně činnou osobou, ať
už jako člen městské rady, či
jako první předseda v roce
1892 založeného okrašlovacího spolku. Přesto Aleš Seichert, kterému se v našem
městě narodily tři ze čtyř dcer,
v Novém Městě natrvalo nezůstal. V roce 1912 prodal dům
čp. 119 plzeňskému lékárníku
Felixi Růžičkovi a odstěhoval
se do Zábřehu nad Odrou, kde
provozoval svou lékárnickou
živnost dál.
Lékárník Růžička, podle pamětníků dobré
a přívětivé povahy, v Novém Městě mnoho štěstí
nenašel. V roce 1914 vypukla první světová válka
a pan lékárník musel narukovat. Po jeho odchodu
na frontu lékárna finančně strádala a hrozilo jí
zavření. Vedení města proto v létě 1915 žádalo
okresní hejtmanství, aby dosáhlo lékárníkovo
osvobození od vojenské služby. Felix Růžička se
netěšil dobrému zdraví, už část vojenské služby
strávil v polní nemocnici. Konce války a vzniku
nového československého státu se sice dožil, ale
krátce poté, 27. listopadu 1918, zemřel na chřipku
a zápal plic.
Vdova Marie Růžičková provozovala lékárnu dál
prostřednictvím studovaných magistrů farmacie.
Od roku 1927 lékárnu vedl a v roce 1933 pak koncesi lékárnickou od vdovy Růžičkové koupil František Med, pocházející z Německého (dnešního
Havlíčkova) Brodu. S koncesí ovšem nezískal do
vlastnictví dům čp. 119, ten už v roce 1921 koupilo
od Marie Růžičkové vydavatelské družstvo, které
do domu čp. 119 přesunulo tiskárnu, zřídilo tu
papírnictví, knihařství a knihkupectví. Lékárna
ovšem v domě čp. 119 sídlila dál. V osobě Františka
Meda nezískalo Nové Město jen lékárníka, ale i milovníka a podporovatele umění. Mezi jeho přátele

Lékárna a pošta v čp. 122
patřili sochař Vincenc Makovský, malíř a grafik
Karel Němec, spisovatel Jan Karník, básník Petr
Křička, hudební skladatel Jaroslav Křička, malíři Rudolf Puchýř a Josef Váchal, básník Jakub
Deml, herci Václav Vydra s manželkou Danou
Medřickou a mnozí další. Skromný a obětavý lékárník Med projevil v období protektorátu i osobní
statečnost, když zásoboval léky a zdravotnickým
materiálem partyzány a rodiny zatčených spoluobčanů. Sám byl v roce 1944 zatčen a několik měsíců
vězněn v Jihlavě. Znovunabyté svobody si bohužel
dlouho neužil, po úrazu v lékárně vážně onemocněl
a 17. prosince 1947 ve věku 49 let zemřel.
Po smrti manžela provozovala lékárnickou koncesi vdovským právem Božena Medová. Jako prozatímního odpovědného správce ustavila PhMr. Jiřího Halvu (*1921). Neměl sice splněnu podmínku
pěti let odborné činnosti, ale požádal si o výjimku.
Únorové události roku 1948 zasáhly i do chodu
novoměstské lékárny, akční výbor brněnského
lékárnického grémia jmenoval správcem lékárny
PhMr. Jindřicha Frintu (*1890). V roce 1950 pak
byla firma „Lékárna U Salvatora Nové Město na
Moravě Ph.Mr. František Med“ vymazána z obchodního rejstříku. Nastala éra socialistického
lékárenství.
Vít Křesadlo
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

Moje vzpomínky na dům čp. 119 na Vratislavově
(také Sekaninově) náměstí
Lékárna U Salvátora patřila mému dědečkovi
PhMr. Františku Medovi, toho já už ale nepamatuji, zemřel v roce 1947 na nádor ledviny. V té
době už vedl lékárnu můj otec PhMr. Jiří Halva
a později zde pracovala i moje matka PhMr. Jana
Halvová, rozená Medová. Otec pracoval v lékárně
přibližně do roku 1960, pak odešel na ředitelství
OÚNZ (Okresního ústavu národního zdraví)
jako okresní lékárník, matka pracovala v lékárně
až do důchodu. Kromě magistrů farmacie pracovalo v lékárně i několik lékárenských laborantů
a sanitářka. Mnohem později (někdy v 80. letech)
se celá lékárna předělávala, původní vchod byl
zazděn a nový udělán z průjezdu.
Původní lékárna měla hlavní vchod přímo z náměstí, po třech schůdcích se vcházelo dveřmi
s pískovanou skleněnou výplní do místnosti pro
pacienty. Do náměstí byla vedle vchodu velká
výloha, kde bylo každý rok vystaveno tablo maturantů. Místo pro pacientky od zázemí lékárny
oddělovala „tára“ s mramorovou deskou, tak se
nazývá vysoký výdejní pult v lékárně. V zadní
části lékárny byla přípravna léků, umývárna
skleněných lahviček na léky a velký destilační
přístroj na destilovanou vodu. V lékárně se tehdy
vyrábělo ještě mnoho léků ručně, práškové léky
se plnily do tablet z jedlého oplatkového papíru,
ve třecí misce se těrkou míchaly masti, ředily se
roztoky v přesném poměru. Používala se malá
rovnoramenná páková (jazýčková) váha se dvěma miskami k naprosto přesnému odvažování
léčivých substancí. K zázemí lékárny patřil ještě
„magacín“ ve dvoře, to byl velký sklad s váhou
decimálkou a množstvím demižonů a barelů

s léčivými substancemi. Za rodiči jsme chodili
do lékárny a loudili oplatkové tablety naplněné
sirupem. Do magacínu byl pro nás vstup zakázán,
ale stejně jsme tam tajně lezli, schovávali se tam
a ulizovali rybí tuk, který ukapával z kohoutku
u sudu.
Dům čp. 119 trčí svým rohem trochu do náměstí, z jedné strany je vedle něj fara a z druhé
strany budova „erberáků“ (bývalých rozvodných
závodů). Velkými vraty je rozdělen na dvě části,
vlevo bývala lékárna původně mého dědečka
a vpravo knihkupectví pana řídícího Khuna,
tam prodávala knížky jeho o hodně let mladší
manželka. V patře byly dva byty – náš a Khunových, z průjezdu byl zadní vchod do lékárny
s mříží, do patra pak vedly staré kamenné schody, vedle schodů byl i vchod do velkého vlhkého
sklepa. Z úplně raného dětství si pamatuji, že
jsme mívali každý svůj suchý záchod v přístavku
do dvora, na dvoře byla žumpa, která se každý rok
vyvážela. Někdy kolem roku 1956 se dům adaptoval, přistavěla se zděná část do dvora, tam vznikl další malý byt, a nad schodištěm se vybudovaly
splachovací záchody ke každému bytu. Průjezdem se prošlo na velký obdélníkový dvůr. Vpravo
ve dvoře bývala tiskárna a magacín lékárny, v patře nad nimi rovněž dva menší byty. V jednom
bydlívala rodina Methoda Kalába, což byl český
grafik, ilustrátor, tiskař, typograf, tvůrce písma,
odborný publicista a také bývalý ředitel zdejší
tiskárny, ve druhém rodina Hrbotických. Z druhé
strany ohraničovaly dvůr nízké budovy dřevníků, na jejich konci pak byla vyšší dřevěná kůlna,
která sloužila jako skladiště zbytků papírů pro
tiskárnu. Jako děti jsme
z posledního dřevníku
skákali do obrovské
hromady odřezků
papírů, rodiče se pro to
zlobili, ale byla to velká
zábava. Na konci dvora
bylo smetiště s velikou
hruškou máslovkou,
v létě hrušky padaly na
zem a slétalo se tam
plno vos, často nás
bodly. Několikrát za
rok vyvážel smetiště
kulhavý pan Vondráček se svými kobylami
Žandou a Luckou, jezdili jsme s ním na kozlíku někam směrem za
město za nádraží a na
zpáteční cestě jsme
Lékárna v domě čp. 119
mohli sedět koňům
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na hřbetě. Za dvorem byla ještě velká zahrada
s ovocnými stromy, každá rodina tu měla záhonky
a pan Kaláb velký kulatý květinový záhon a včelín.
Zahrada končila vysokým plotem s brankou do
Tyršovy ulice, v rohu zde byl zahradní domek na
nářadí, tam jsem si jako děti hrávali. Někdy kolem
roku 1960 se část zahrady oddělila a na pozemku
se postavila bytovka. Naše zahrada sousedila

František Med ve své lékárně
s velkou zahradou fary, lezli jsme přes plot na
jejich ovoce, starší pan farář se nikdy nezlobil,
jen nás nabádal, ať z jeho stromů nepadáme!
Později se adaptovala lékárna, do dvora se přistavěla další místnost pro lékárnu, hlavní vchod
ale zůstával stále z náměstí a zadní vchod z průjezdu. Teprve mnohem později při další adaptaci
se vchod z náměstí zazdil a udělal nový z průjezdu, to ale bylo v době, kdy jsem už v Novém Městě
nebydlela a moc už si to nepamatuji.
Nad vraty do průjezdu visí pamětní deska
a busta JUDr. Ivana Sekaniny, který se v domě
narodil. Po něm se náměstí jeden čas i jmenovalo.
Busta se odhalovala v roce 1960 v rámci oslav 60.
výročí Sekaninova narození. Plachta na zakrytí
byla instalována v našem okně nad bustou, na
konci proslovu měl můj otec zatáhnout za šňůru
a bustu odkrýt, plachta se ale zachytila za hlavu
a otec se musel za potlesku přihlížejících vyklonit
z okna a stáhnout ji.

MUDr. Nora Donátová,

vnučka PhMr. Františka Meda
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Vážení rodiče a učitelé, Centrum prevence CéPéčko společně se
Spolkem rodičů Vás zve na workshop Děti v síti.
Workshop se uskuteční díky projektu Na vlně bezpečí, který je
podpořen z Fondu Vysočiny.
Na workshopu Vám představíme nejčastější rizika a hrozby, se
kterými se mohou děti na internetu setkat. Řeč bude o
kybergroomingu, sextingu, kyberšikaně, závadném obsahu a
sociálních sítích. Dále se budeme zabývat základní obranou v
kyberprostoru, kde hledat pomoc či netiketou.
V případě dalších informací nás kontaktujte:
veronika.stepankova@portimo.cz
731 117 425

Vstup zdarma!

18. 5. 2017
od 15:00 do cca 16:30 hodin

II. Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha.

Chraňte
své oči

Chraňte své oči dioptrickými slunečními brýlemi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Vratislavovo náměstí 9, Nové Město na Moravě
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Gumovací pero
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na prodejnu v Novém Městě na Moravě.
Mzda až 15.500 Kč.
Volejte na tel.: 725 263 672.

79 K

59 K

Uzávěrka inzerce do dalšího
vydání Novoměstska

Nápl AKCE
www.papirhrackynm.cz

facebook.com/papirhrackynmnm

je 14. 5. 2017

novomestskoinzerce@seznam .cz
Tel. 566 615 270

602 740 881
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ŠKODA FABIA TRUMF
239 900 KČ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Využijte limitovanou nabídku skladových vozů s výbavou, která má vše:
• ESC – el. stabilizující systém
• 6x airbag
• Klimatizace
• El. ovládaná a vyhřívaná zrcátka
• 2x el. okna
• Mlhovky
• Kožený volant
• Palubní počítač
• Rádio
• Centrální zamykání s dálkou
• Rezerva
• Záruka 5 let/100 000 km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO … s.r.o.
Nádražní 67
591 01 Žár nad Sázavou
NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2017

Tel: 566 630 303
www.auto-auto.cz
19

KALENDÁŘ AKCÍ
květen

výstava

Výtvarné maturitní práce na gymnáziu

městská knihovna

květen

výstava

Antonín Kašpar – Strážci

Horácká galerie

květen

výstava

Josef Březina – Poutník krajinou

Horácká galerie

květen

výstava

Ladislav Kukla – Hvězdné nebe

Horácká galerie

květen

výstava

Antonín Kašpar – Síla deroucí se ven

Horácká galerie

květen

výstava

Drahomír Prihel – SKLO-ZEM-VESMÍR

Horácká galerie

Do 14. 5.

výstava

Zahrady Vysočiny Anny Jarošové

Horácké muzeum

Do 14. 5.

výstava

Fotografie Aloise Podlouckého

Horácké muzeum

2. 5. 19:00

kino

Instalatér z Tuchlovic, film ČR

kulturní dům

4. 5.15:00

vzdělání

Přednáška: Péče o osoby s demencí

kulturní dům

6. 5. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

6. 5. 20:00

koncert

Tara Fuki

kulturní dům

7. 5. 16:30

sport

SFK Vrchovina vs. Stará Říše

NM

10. 5. 16:00

vzdělání

Kurz asertivity a komunikace

DDM

10.5. 17:30

sport

SFK Vrchovina vs. Velká Bíteš

NM

11. 5. 16:00

tradice

Otevírání mlejnku

Horácké muzeum

11. 5. 17:00

vernisáž

Antonín Kanta – Světlo nitra

Horácká galerie

15. 5. 19:00

tanec

Tančírna – walz

kulturní dům

18. 5. 17:00

vernisáž

Niki – vernisáž výstavy ZUŠ

Horácké muzeum

19.-21.5.

sport

SP horských kol

Vysočina arena

20. 5. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo náměstí

20. 5. 9:30

sport

Májový mítink na dráze – atletika

atletický stadion

21. 5. 14:00

sport

RC Titáni vs. Sparta Praha B – ragby

SOŠ Petrovice

21. 5. 16:00

kino

Lichožrouti, dětský film ČR

kulturní dům

21. 5. 17.00

sport

SFK Vrchovina vs. Žďár n. S.

NM

22. 5. 19:00

kino

Jak utopit doktora Mráčka, film ČR

kulturní dům

23. 5. 19:00

kino

Pohádka pro Emu, film ČR

kulturní dům

24.5. 8:00

vzdělání

Dny otevřených dveří Sporten

Sporten

24. 5. 19:00

kino

Tančírna cha-cha

kulturní dům

26. 5. 17:00

akce

Noc muzeí a galerií

HM, HG

27. 5. 8:00

děti

Den dětí – tradiční akce pro děti a rodiče

DDM

28. 5. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo náměstí

30.5. 15:00

koncert

ZUŠ Open 2017

Horácká galerie
Změna programu vyhrazena.
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