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Za co bude město platit další
čtyři roky?
Zastupitelé schválili rozpočtový
výhled do roku 2022. Vyrovnané
příjmy i výdaje překročí miliardu
korun. Největší investicí je Sportovní hala. Město ji chce postavit
s dotací i bez ní.
Sportovní hala, doplacení úvěru na Městské
lázně nebo rekonstrukce základních škol čeká
Nové Město v příštích letech. Podle Michala
Šmardy budou další čtyři roky hektické, ale
dobrou zprávou je, že rozpočtový výhled je vyrovnaný – tedy že příjmy jsou stejné jako výdaje.
„Všechny akce, které máme v plánu, spolu nějak souvisí. Například počítáme, že v roce 2019
doplatíme úvěr za Městské lázně, a díky tomu
budeme moci začít financovat Sportovní halu,
která vyjde na zhruba 65 milionů korun.“ Stavbu
haly chce město zčásti hradit dotací. Pokud se jí
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ale nepodaří získat, požádá o nový úvěr ve výši
40 milionů. Ten by potom chtělo splatit v letech
2020-2023. V roce 2019 bude také třeba předplatit 50 milionů za rekonstrukci základních škol. Na
tu má sice město dotaci už schválenou, peníze ale
dostane až po dokončení stavby. Kromě úvěrů
a dotací bude město financovat svoje investiční
aktivity z provozních přebytků rozpočtu a z fondu
rezerv a rozvoje. K 1. 1. 2018 v něm má nastřádáno necelých 60 milionů korun. V minulosti
byl z fondu hrazen například Dopravní terminál,
Městské lázně, rekonstrukce MŠ Drobného nebo
nákup budovy VZP pro novou ZUŠ.
Celkem město během následujících čtyř let
utratí více než miliardu. Většina peněz jde na
provoz státní správy, školy a sociální služby.
Podle Michala Šmardy se bude struktura rozpočtu v příštích letech měnit. „Připravujeme se
i na chudší roky. Vedle fondu rozvoje ukládáme
peníze i do fondu bydlení a fondu obnovy majetku. Po čase velkých investic musí přijít i čas, kdy
budeme ve větší míře opravovat nejen budovy, ale

i chodníky, cesty a podobně,” popisuje starosta
města plány na nadcházející roky. 
-kb-

Upozornění na uzavírku
Rádi bychom vás informovali o krátkodobé
uzavírce silnice III/35314 a chodníku v ulici
Žďárská před č.p. 48 ve dnech 4. 4. - 6. 4. 2018.
Důvodem je budování přípojky vody a plynu
u pivovaru Hejkal.
Z tohoto důvodu nebude v těchto dnech linka
MHD č.2 - 845102 jezdit kolem KD, ale pojede do nemocnice dle jízdního řádu linky č. 1
- 845101 (tj. DT - Katolický hřbitov - Bělisko
- Dukelská - Pod nemocnicí) a dále pokračuje
dle schváleného jízdního řádu.
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Téma Novoměstska:
Vzhled města a správa veřejného majetku
Jaroslav Lempera /ČSSD/
Touto dobou nás vzhled města pálí každoročně. Sníh je pryč a jaro ještě nezačalo. Všude je nepořádek po zimě, silnice jsou
rozbité. Je třeba uklízet a opravovat. Každé jaro prochází starosta s úředníky celé město a rozhodují, co je potřeba udělat. Takže
je čas vyrazit! Na letošek jsou naplánovány opravy komunikací - například na náměstí, Tyršově a další cesty. Péči o pořádek
zvládáme ve městě tradičně dobře, ale může to být ještě lepší. Ale proč pořád jen kritizovat? Co takhle vyrazit třeba v pátek
třináctého na brigádu? Přidáte se k nám?

Libor Černý /ANO 2011/
Naše město má velký potenciál být jedním z nejkrásnějších měst. Hodně se opravilo a postavilo pěkných soliterních staveb. Co
mu však chybí, je propojení všeho pěkného v jeden celek. To se podařilo pouze jednou. V době setkání Nových Měst Evropy.
Pamatujete? Tehdy bylo odvezeno, uklizeno a odstraněno snad vše, co by mohlo jen trochu pokazit celkový dojem. Že to bylo
nákladné? Ano, bylo. Ale ono to tak je. Pokud uklízí jen jeden i za druhé, je to náročné a nákladné. Také míru estetiky máme
každý jinak nastavenou. I tak může každý svým příkladem přesvědčit a zapojit další. Jednou se to podaří.

Tomáš Krejčí /ČSSD/
Estetika je věc názoru. A kolik diskutujících, tolik jiných názorů. Žijeme v krásném městě a mnoho návštěvníků Nového Města
na Moravě říká, že je u nás krásně a že se nám tady musí příjemně žít. Ano, ale stále je co zlepšovat. Stav některých komunikací,
vzhled některých městských budov navenek, veřejnou zeleň, která mnohde volá po radikálnější úpravě. Je jaro a bude potřeba
uklízet po dlouhém zimním období. Posypy na komunikacích nejenom městských, exkrementy po domácích mazlíčcích, které
se ve sněhu ztratily. To vše přispívá k celkovému dojmu a je na nás všech, abychom ho ostatním nekazili.

Kdo se stará o vzhled města a kolik to dá práce?
Majetkem města nejsou pouze pozemky a nemovitosti, ale také komunikace, památky nebo veřejná
zeleň. Právě opravy komunikací, výstavba nových
parkovacích míst a chodníků, přechody pro chodce
nebo veřejné osvětlení patří k akcím, na které Nové
Město v posledních letech nezapomíná.
„Je toho za poslední roky dost,“ říká Radek Fila
z odboru správy majetku města. „V Maršovicích se
opravovala komunikace od hlavní křižovatky po
restauraci Romantika, kde se kompletně měnil
povrch silnice i chodníku, v Pohledci se opravovaly
místní cesty, opravena je také příjezdová cesta na
Koupaliště,“ popisuje Fila některé z oprav a rekonstrukcí. K větším akcím patří například kompletní
přestavba Sportovní ulice a vybudování přechodu
a nových parkovacích míst za kulturním domem.
Město také loni představilo své plány na rozsáhlou
rekonstrukci Tyršovy ulice, kde se bude měnit povrch a po stranách vzniknou nová místa na stání.
Nový kabát a chodník získá Tyršova i v úseku od
policejní stanice ke gymnáziu.
Ke vzhledu města patří také neodmyslitelně
zeleň. O keře, stromy a záhony se stará Zdeněk
Krejčí z Technických služeb. „Dříve byla zeleň
spravována subdodavatelsky, to znamená, že
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úředník na vše musel objednávat nějakou firmu.
Od mého nástupu do funkce před dvěma lety
se změnilo to, že úpravy zeleně dělají Technické
služby, a tím pádem můžeme pružně a efektivně
reagovat na to, co je třeba,“ říká Zdeněk Krejčí.
Specializované zahradnické firmy se najímají
jen na rozsáhlé a komplikovanější práce, jako
je například podzimní a jarní střih záhonů nebo
rizikové kácení vzrostlých stromů v zástavbě.
Určitou kontroverzi způsobilo například kácení
smrků v chatové oblasti Obora. Podle Krejčího
ale k jejich pokácení byly pádné důvody. „V říjnu
2017 při vichřici spadly do prostoru chat dva velké
smrky. Tyto smrky poškodily zahrady a oplocení
tří chatových pozemků a těsně minuly chaty. Při
bližším ohledání byla zjištěna hniloba kořenů. Tato
je jednak způsobena stářím stromů a také tím,
že se ke stromům dává bioodpad ze zahrad. Ten
způsobuje přidušení kořenů a následnou hnilobu. Ostatní smrky již byly také takto poškozeny
a hrozil další pád. Tuto skutečnost potvrdil i certifikovaný arborista,“ vysvětluje Krejčí s tím, že
žádný strom ve městě nemůže být pokácen svévolně. "Důležitá je každodenní práce. Musíme
zvládnout úklid po zimě a jarní údržbu zeleně.

Možná bychom mohli více a dřív sekat trávu, loni
už to bylo občas na hraně. Zdá se mi taky, že letos je
větší nepořádek po zimní údržbě. Zvážíme změnu
technologie údržby a jiný posypový materiál. Budu
vděčný za jakékoli připomínky." říká starosta Michal Šmarda.
Ke vzhledu města a k zachování toho, co zde
zbylo po našich předcích, mají co říci také památkáři. Památková zóna Nového Města na Moravě
pokrývá historické jádro a přilehlé ulice. „Zóna
byla vyhlášena v roce 1990. Patří sem jednak stavby, ale také zeleň, doprava a chodníky. Ke všem
úpravám v této zóně se musí vyjadřovat Památkový
ústav v Telči, který dbá o to, aby památková zóna
zůstala památkovou zónou a nevzniklo zde nic,
co by rušilo její charakter,“ říká Žofie Řádková
z městského úřadu. Stát ale prý za ochranu památek nabízí úlitbu v podobě finančních dotací. O náklady na rekonstrukce a opravy v rámci památkové
zóny se tak podílí město, vlastník nemovitosti, ale
právě i stát. V roce 2016 město zpracovalo nový
program obnovy městských památek, na základě kterého může z Ministerstva kultury čerpat
finanční prostředky.
-kb-
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Radek Fila: Město čeká neustálý kolotoč oprav
Majetek má na městském úřadě na starosti Radek Fila. Ve své
funkci je poměrně krátce, a proto
nás zajímalo, jak si v zodpovědné
funkci vede.
Jak dlouho pracujete na odboru správy majetku?
Na úřadě jsem šest let a z toho poslední rok jsem
vedoucím odboru. Osobně mám na starosti nebytový majetek, vozový park města a zajišťuji nějaké další drobnější akce charakteru. Jinak řídím
fungování celého odboru.
Čemu se váš odbor věnuje?
Zajišťujeme správu veškerého majetku města.
Zejména se jedná o místní komunikace, veřejný
rozhlas, bytový i nebytový fond, lavičky, koše,
hřiště, odpadové hospodářství, půdní fond aj. Je
toho dost.
Za poslední roky vám práce přibývá, nebo
ubývá? Respektive přibývá majetku města,
o který se musíte starat, nebo má vedení tendence se majetku naopak zbavovat a nechat
starosti na jiných?
Co se týče nebytového majetku, tam to kolísá, ale je
to zhruba stále stejné. Staráme se i o budovy, které
se nově postaví, a že jich poslední dobou je. Odbor
investic má na starosti stavbu a po jejím dokončení
ji předá nám. Například když se vybuduje nová
komunikace, tak naší starostí je, aby byla nadále
v dobrém stavu a dalo se po ní bez problémů jezdit.
V posledních letech ale město investuje opravdu
hodně. Musíte zajistit, aby nové a draze pořízené
objekty byly v pořádku a aby se investice vyplatila. Zvládáte to?
Samozřejmě, že to zvládáme, protože musíme. Ale
je to dost náročné a myslím si, že na to, kolik nás
na tom odboru je, jsme na hranici svých možností.
Velký problém je například, když někdo onemocní,
protože mí kolegové v podstatě nejsou zastupitelní.
To znamení, že se staráte i o velké projekty
města, jakými jsou třeba Městské lázně nebo
Komunitní dům pro seniory?
U Městských lázní je to výjimka. Ty má na starosti
společnost Novoměstské služby s.r.o, kterým lázně
pronajímáme. Já mám ale například na starosti
reklamace a po dobu trvání záruční doby řešíme
problémy s tím spojené. Po záruční době to už bude
více na provozovateli. Komunitní dům ale spadá
pod nás. Máme firmu, která obstarává celý bytový
fond z hlediska správy – to znamená vyřizování
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věcí s nájemníky,
účetnictví a tak
podobně. V podstatě
pro nás zpracovávají
podklady a my potom
řešíme, co je třeba.
Co jste například řešili v poslední době?
Velkou akcí byla například oprava zateplování bytových
domů. U takhle
velkých akcí ale spíš
jen spolupracujeme
s odborem investic.
Musíme mít neustále dokonalý přehled
o tom, co je potřeba
udělat a v jakém stavu naše objekty jsou.
V jakém stavu je tedy bytový fond města?
Máme něco okolo 320 bytů, včetně Komunitního
domu. Jsou to tři věžové domy, Drobného 301
a Drobného 540. Tam je to ale spíš takový klidnější
dům s menšími byty. Téměř všechny domy jsou
zateplené a děláme průběžné opravy. To, co nás
trápí, je podlahové vytápění ve věžových domech.
Regulace je obtížná a do budoucna nás čekají
opravy celkové technologie vytápění. Budeme to
nahrazovat deskovými otopnými tělesy. V zásadě
je ale stav domů dobrý a zlepšuje se.

To, že náš odbor funguje a je stabilní. Vznikli jsme
vlastně před rokem, když jsme se oddělili od odboru investic po odchodu Dany Wurzelové, a myslím,
že jsme schopni městský majetek obhospodařit.
Chodíte také do ulic města, abyste si na vlastní
oči ověřil, v jakém jsou stavu?
Samozřejmě. Děláme pravidelné prohlídky komunikací i domů. Zejména o stavu komunikací
musíme mít dokonalý přehled. Často se také dělají
kontroly hřišť. Herní prvky totiž musí být v dobrém
technickém stavu, aby byly bezpečné, takže průběžné kontroly jsou nutné.

Jak jsou na tom silnice a chodníky?
Komunikace jsou nekonečný koloběh. Můžete se
snažit opravovat, ale lokální opravy nestačí. Dokud
se neudělá celoplošná kvalitní oprava, tak ty dílčí
zásahy prostě ten problém nevyřeší. Ale zlepšujeme se. V loňském roce jsme vyzkoušeli nový způsob opravy silnic, který spočívá v tom, že se nahřeje
podklad, na který se potom lije asfalt. Materiály se
tak lépe spojí a výsledek je trvanlivější a odolnější.
Už nyní po zimě je vidět, že ty zakryté výmoly jsou
v pořádku. Technologie je ale poměrně nákladná.
Od loňska také zadáváme práci Technickým službám, které zakoupily menší válec, a práce jsou tak
flexibilnější a můžeme reagovat rychleji.

Jak vám vyhovuje aplikace Lepší místo, díky
které mohou na nedostatky v ulicích upozorňovat sami občané?
Já myslím, že to funguje. Lidé se na nás přes
aplikaci často obracejí. Pokud dostaneme nějaký
tip na vylepšení nebo opravu, tak se tomu samozřejmě věnujeme a opravujeme to. Je to pro nás
určitě přínos. 
-kb-

Čeho byste chtěl dosáhnout, jaké máte cíle?
Aby bylo všechno spravené a funkční. Ale to je
utopie. Musíme se snažit, abychom vše opravovali
průběžně a nic nezanedbávali. Posledních pár let
máme velké problémy sehnat firmy. Mají totiž
nadbytek zakázek a v současné chvíli musíme
objednávat firmu rok dopředu. Kdyby se tedy
toto podařilo nějak vyřešit, bylo by to super, ale
to se asi nestane.

Novinky z městského
úřadu najdete na webu
města pod záložkou
"Město a úřad".

Co považujete za svůj největší úspěch?
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Nové Město na Moravě má nový územní plán
Zastupitelé jej schválili 6. března.
Některé body ale vyvolaly kritiku
a hodně se o nich diskutovalo.
„Územní plán projednáváme už několik
let, v některých detailech sice může být nespokojenost, ale celek je podle mého názoru
konceptní řešení,“ řekl na úvod Jaroslav Lempera
z ČSSD. To, že některé detaily skutečně zůstávají
sporné, krátce po něm potvrdil Pavel Dvořák,
který na zasedání zastupoval některé obyvatele
obce Studnice. Ostře se vymezil proti záměru města změnit status chatařské lokality ve
Studnicích tak, aby zde bylo možné postavit
dva rodinné domy. Někteří místní obyvatelé
by si totiž přáli v dané lokalitě obnovit přírodní mokřad, na jehož existenci upozornili zastupitele i písemně v dopise zaslaném
týden před zasedáním zastupitelstva.
Dvořák se podle svých slov navíc obává,
že případnou stavbou nových domů poblíž
stávajících chat bude značně snížena jejich
hodnota. Chataři zastupitelům navrhli, že
dotyčný pozemek, který leží v blízkosti jejich
chat, sami odkoupí za cenou obvyklou a zřídí zde přírodní mokřad na vlastní náklady.
Ze zastupitelů jejich stanovisko podpořil
také Dan Sokolíček (ODS) a Zdeněk Kadlec
(ANO 2011). „Ty chaty jsou tam historicky
a já si myslím, že by tam nic nového mimo třeba
ten mokřad nemělo být. Pokud ti lidé, kteří tam
mají chaty, mají zájem vybudovat tam mokřad,
tak proč jim to nepovolit?“ řekl Kadlec. Argumentům stěžovatelů rozumí i Dan Sokolíček.
„Jsem pro to, abychom tuto lokalitu z územního
plánu vyjmuli, protože se nejedná o strategicky
důležitou oblast.“
Podle vedoucí odboru stavebního úřadu Lenky

Jamborové ale byla celá lokalita v doposud
platném územním plánu vedena jako rekreační
oblast a mohlo zde vzniknout až pět nových chat.
Návrh nového územního plánu tuto zastavitelnou
plochu naopak zmenšuje asi o dvě třetiny. Podle
nového územního plánu se ale mění charakter
území, a to z rekreační zástavby na smíšenou
obytnou plochu venkovskou. V praxi by to znamenalo, že zatímco dříve zde mohly být vybudované pouze chaty, nyní zde mohou stát dva rodinné domy či jiné objekty obecního charakteru.
Diskuzi vzbudily také plánované změny v loka-

Sporná lokalita na Studnicích.
litě nad ulicí Jánskou. Ty by totiž podle nového
územního plánu měly být vyřazeny ze stavebních
plánů. Nový dokument s nimi počítá pouze jako
s takzvanou rezervou – tedy územím, které není
primárně určené pro výstavbu. Důvodem je
špatná dopravní dostupnost. Podle Stanislava
Marka už město jedná s majiteli okolních pozemků kvůli zřízení příjezdové cesty, ale jednání prý
stále nejsou u konce a situace zatím neumožňuje

budoucí stavební parcely napojit na komunikace.
Terčem kritiky se staly i územní studie, které
jsou územním plánem nově požadovány v některých lokalitách. Jejich cílem je zajištění koncepčního řešení výstavby, ale z pohledu investorů znamenají vyšší náklady a „komplikace” při
plánování staveb. Zastupitel Libor Černý (ANO
2011) kritizoval nejen princip územních studií
jako takový, ale i způsob, jakým jsou tyto studie
pořizovány. Dle jeho názoru zastupitelé ztrácejí
možnost rozhodovat a odpovědnost se přesouvá
na úředníky. Při pořizování studií tak není, dle
jeho názoru, brán zřetel na názory zastupitelů a majitelů pozemků. Diskuze se vedla
zejména o studii v lokalitě „Nad Městem”.
Podle zástupce developerů Martina Černého
přístup města brání rozvoji. Kromě územní
studie kritizoval i to, že územní plán neumožnil pokračování výstavby směrem ke
Koupališti.
O pořízení nového územního plánu rozhodli zastupitelé v listopadu 2011. Od té
doby pracovali úředníci na konečné podobě,
která byla dvakrát projednávána na veřejném
projednání v září 2016 a na jaře 2017. Územní
plán měl být schválen už v září 2017, ale hlasování bylo nakonec staženo z programu kvůli nutnosti doplnit harmonogram územních
studií, které se týkají některých problematických lokalit. Zastupitelé nakonec nový
územní plán velkou většinou schválili. „Po šesti
letech práce, zejména pana architekta Cacka, byl
územní plán schválen. Podařilo se vyhovět drtivé
většině ze 180 občanů, kteří měli připomínky. Nebylo možné vyhovět pěti připomínkám. Je to kus
práce, a přestože nejsou spokojeni úplně všichni,
myslím si, že si autoři zaslouží poděkování,” řekl
ke schválení nového územního plánu místostarosta Stanislav Marek.
-kb-

NSS budou rozvážet obědy novým autem
O rozvoz obědů je mezi seniory stále větší zájem.
Díky novému autu zvládnou zaměstnanci Novoměstských sociálních služeb obsloužit více klientů.
Pořizovací cena nového vozu byla necelých
330 tisíc, z toho 300 tisíc hradilo Nové Město
na Moravě, které je zřizovatelem NSS. „Nové
auto jsme potřebovali nutně, protože původní
vůz, který jsme používali, byl z roku 2004 a už
dosluhoval,“ říká ředitelka NSS Hana Janů. Nejdůležitějším kritériem pro výběr auta byla velikost
úložných prostor, protože požadavky na rozvoz
obědů u klientů NSS neustále rostou. „Obědy
vozíme sociálně potřebným, kteří si sami nejsou
4

schopni jídlo zajistit. Někdy vozíme i více než 100
obědů denně,“ vysvětluje Janů. Obědy odebírají
ze školní jídelny, která je v I. ZŠ na Vratislavově
náměstí. Kvalita jídla je zde prý velmi dobrá a klienti jsou spokojeni.
Nové auto musí splňovat poměrně přísné
hygienické normy, a to podstatným způsobem
omezuje jeho další využití. Bude v něm ale
možné převážet například kancelářské zařízení
a podobně. NSS nyní mají celkem čtyři auta, v dohledné době ale bude potřeba pořídit nový vůz
i pro Centrum Zdislava. „Do dvou let budeme
potřebovat devítimístné auto, a proto už nyní
hledáme dotační zdroje,“ dodává Janů.
-kbNOVOMĚSTSKO / DUBEN 2018

ZPRAVODAJSTVÍ

Pozemky v Pohledci jsou na prodej
Výběrové řízení na nákup pozemků
se uskuteční 18. 4. na Městském
úřadě Nové Město na Moravě.
Řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby
nepodnikající, které složí - převedou na depozitní
účet města Nové Město na Moravě vedeného u KB
a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod v.s. 31120335
popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové
Město na Moravě, nejpozději dne 18. 4. 2018 do 10
hodin jistinu ve výši 20.000 Kč, a pouze osoby, jež
nemají vůči městu žádné finanční závazky.
Prodej nabízených nemovitých věcí bude
proveden veřejným výběrovým řízením na každý
jednotlivý pozemek formou „dražby“. Ta probíhá
tak, že zájemci o koupi nemovitých věcí, kteří se
zúčastní výběrového řízení, podávají v průběhu
výběrového řízení své nabídky. Výběrové řízení na
každý jednotlivý pozemek končí podáním nejvyšší
nabídky. O průběhu řízení bude sepsán protokol
s uvedením jména vítězného zájemce, který bude
následně předložen Zastupitelstvu města Nové
Město na Moravě ke schválení.
V případě, že schválený zájemce neuzavře kupní
smlouvu v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy, nebo
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu
nezaplacení kupní ceny, se složená jistina zájemci
nevrací. Veřejné výběrové řízení se na předmětný
pozemek v takovémto případě bude opakovat v náhradním termínu.
Výběrové řízení se bude konat 18. 4. 2018
v 15.30 hod. v budově sídla Městského úřadu
v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám.
103, 592 31 Nové Město na Moravě, IV. NP, v zasedací místnosti. Povinná prezentace všech zájemců
bude zahájena ve 14.45 hod. a ukončena v 15.25
hod. téhož dne.
Současně před výběrovým řízením předloží
zájemci kopii platebního příkazu nebo pokladní
doklad a své kontaktní údaje (e-mail, tel., r.č.)
za účelem případného vrácení složené jistiny.

Ceny pozemků v Pohledci

1. pozemek parc. č. 335/15 o výměře 672 m2 –
2. pozemek parc. č. 335/16 o výměře 699 m2 –
3. pozemek parc. č. 335/17 o výměře 750 m2 –
4. pozemek parc. č. 335/18 o výměře 704 m2 –
5. pozemek parc. č. 341/3 o výměře 1 026 m2 –
6. pozemek parc. č. 341/2 o výměře 843 m2 –
7. pozemek parc. č. 335/21 o výměře 1 072 m2 –
8. pozemek parc. č. 335/20 o výměře 826 m2 –
9. pozemek parc. č. 335/19 o výměře 892 m2 –
10. pozemek parc. č. 311/16 o výměře 706 m2 –
11. pozemek parc. č. 311/15 o výměře 737 m2 –
12. pozemek parc. č. 311/14 o výměře 856 m2 –
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Účastníkům, kteří nebudou ve výběrovém řízení
úspěšní, se složená jistina do 30 dnů ode dne konání výběrového řízení vrací. Složená jistina se
u vítězného zájemce započítává do kupní ceny.
Každý zaregistrovaný zájemce draží sám za sebe,
nikoliv ve prospěch třetí osoby, příp. ve prospěch
třetí osoby na základě ověřené plné moci. Každý
zúčastněný zájemce může vydražit pouze jeden
nabízený pozemek s tím, že se již nemůže zúčastnit
dražby dalších nabízených pozemků.
Předmětem převodu budou kromě pozemku
též vodovodní přípojka, kanalizační přípojka
jednotná, přípojka trvalé drenáže a přípojkové
pilíře (plynoměr a elektroměr). Předpoklad dokončení kompletního zasíťování inženýrskými sítěmi
je 08/2018.
O výsledku výběrového řízení bude vítězný zájemce informován písemně, a to formou protokolu
v den konání výběrového řízení.

minimální kupní cena 601.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 625.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 670.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 629.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 917.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 753.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 958.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 738.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 797. 000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 631.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 659.000 Kč vč. DPH
minimální kupní cena 765.000 Kč vč. DPH

Ostatní podmínky prodeje
a) Kupní cena bude na základě kupní smlouvy
na příslušnou nemovitou věc kupujícím uhrazena
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího
ve lhůtě do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
Kupující podá u příslušného finančního úřadu
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a vyměřenou daň zaplatí, rovněž tak kupující hradí
správní poplatek za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
Schválení prodeje vítěznému zájemci - kupujícímu podléhá dle příslušných ustanovení zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě.
b) Kupující se v kupní smlouvě zaváže zkolaudovat stavbu RD do 5 let ode dne podpisu kupní
smlouvy pod sankcí zaplacení smluvní pokuty ve
výši 50 % z kupní ceny při nedodržení této podmínky.
c) V kupní smlouvě bude zřízeno ve prospěch
města předkupní právo jako právo věcné. V případě akceptace předkupního práva městem
bude pozemek vykoupen za stejnou kupní cenu,
za kterou byl pozemek prodán. V případě, že na
předmětném pozemku bude již realizována stavba (příp. i rozestavěná), bude její cena stanovena
znaleckým posudkem. 
Město si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit,
a to bez udání důvodu. Bližší informace zájemcům podá odbor správy majetku města a odbor
investic MÚ Nové Město na Moravě, kontaktní
osoba: Ing. Taťána Vinklerová, tel. 566 598 365
(k prodeji nemovitostí), Miloš Hemza, tel. 606
725 513 (k technické infrastruktuře). 
-red5
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Astronomický kroužek na Gymnáziu Vincence
Makovského

Na novoměstském gymnáziu nedávno vznikl pod
vedením Matěje Bárty a Anety Černé nový astronomický kroužek.
Studenti se tu zabývají různými tématy, jako je

například sluneční soustava, vzdálené exoplanety, hluboký vesmír,
nové raketoplány nebo základy
astrofotografie. V plánu je i praktické pozorování noční oblohy, kde
si studenti budou moci vyzkoušet
poznávání souhvězdí a pozorování
astronomických objektů dalekohledem. „Myslíme si, že astro
kroužek je něco, co v Novém Městě
dosud chybělo,“ říkají vedoucí
kroužku Aneta a Matěj. Studenti
zde mají možnost něco zajímavého
se dozvědět, ale i si sami vyzkoušet
práci s dalekohledem. Kroužek se
koná každý pátek v 13:30 na gymnáziu. Máme
zde místo i pro nové členy, věkově bereme všechny od 10 do 99 let, takže neváhejte a pojďte se
s námi ponořit do tajů noční oblohy.
gynome

Kluziště bez ledu
Hřiště v novém sportovním parku v ulici Budovatelů se mělo přes zimu proměnit v kluziště. Ledu
se ale místní lidé nedočkali.
Na jaře loňského roku se před Městskými lázněmi konala schůzka vedení města s místními
lidmi. Debatovalo se o tom, jak by mělo vypadat
nové hřiště, a jedním z požadavků bylo i to, aby
zde mohla v zimě vzniknout ledová plocha na
bruslení. Jenže to se nějak nepovedlo…
„Kluziště tam nemohlo vzniknout, protože
stavba ještě není dokončená,“ říká Andrea
Kramárová z odboru investic. „Práce začaly
v říjnu a počasí nám neumožnilo dotáhnout je
do konce,“ vysvětluje Kramárová. Snaha lidí,
kteří se při prvních mrazech pokoušeli plochu
polévat vodou, a vytvořit tak ledovou plochu, při-

šla vniveč. „Oni to začali zaledovávat v době, kdy
zem ještě nebyla zamrzlá. Navíc měli i špatný postup. Byli jsme se podívat na podobné venkovní
kluziště v Tišnově a zjistili jsme, že je potřeba
plochu polévat opakovaně, dlouhodobě a velmi
tenkou vrstvou vody. To se bohužel nestalo.“
Město jednu dobu prý dokonce uvažovalo, že ke
hřišti přistaví cisternu s vodou, ze které by bylo
možné plochu polévat, ale od tohoto návrhu nakonec ustoupilo. „Je to v podstatě ještě staveniště.
Nejsou tam ani hotové drenáže na odvod vody,“
dodává Kramárová.
Hřiště by mělo být hotové do léta. Nezbývá
tedy, než si počkat na příští zimu a pokus zopakovat. Doufejme, že tentokrát už bude úspěšný.
-kb-

Pumptrack oživí cyklistickou část Vysočina Areny
K singletrackům ve Vysočina Areně přbude také
pumptrack. Další zajímavá atrakce pro cyklisty.
Pumptrack na první pohled vůbec nevypadá
jako dráha pro kola. V podstatě na ní totiž nenajdete rovné místo. Trať je plná výmolů a muld,
svahů a protisvahů. Jezdec se tu nemůže ani
pořádně opřít do pedálů a veškerou pozornost
musí upírat na to, co má před sebou. Ale o to
právě jde. Pumptrack je totiž čistě adrenalinová
záležitost. Jízda v terénu, kde nejde o najeté kilometry, ale o styl, jakým trať zdoláte. A především
o zábavu.
Pumptrack vznikne v lese nad biatlonovu
střelnicí a podle starosty Michala Šmardy po6

může zatraktivnit danou část cyklistických
okruhů. „Vede tudy singletracková trať pro rodiny
s dětmi, která je, přiznejme si to, trochu nudná.
Pumptrack to tu oživí,“ slibuje Šmarda. Technika
jízdy na pumptracku je prý jednoduchá. V podstatě stačí naskočit na kolo a sjet z první muldy.
Terén tratě umožňuje cyklistovi jízdu vlastně jen
díky samotnému střídání svahů a protisvahů.
Trať bude zároveň uzpůsobena tak, aby na ní
mohly jezdit i děti. Nová atrakce vyjde na 2,5
milionů korun. Půl milionu uhradí město, zbytek
půjde z dotace Kraje Vysočina. Hotovo by mělo
být do léta.
-kb-

Předškolní vzdělávání
v mateřské škole
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti narozené do 31. 8. 2013, na které
se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,
a děti s odloženou školní docházkou včetně,
mají - li trvalé místo pobytu, v případě cizinců
místo pobytu, na území města.
2. Do mateřské školy se přednostně přijímají
děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, narozené
do 31. 8. 2015, pokud mají místo trvalého
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na
území města.
3. Ostatní děti budou přijímány dle věku od
nejstaršího po nejmladší k celodenní docházce do počtu volné kapacity školy, pokud mají
místo trvalého pobytu, v případě cizinců
místo pobytu, na území města.
4. Další děti budou přijímány dle věku od
nejstaršího po nejmladší k celodenní docházce, případně k polodenní docházce do
počtu volné kapacity školy bez ohledu na
spádovost.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na
které pracoviště MŠ a do které třídy bude dítě
zařazeno a o stanovení zkušebního pobytu
dítěte – dle zákona.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání:
Děti splňují podmínky pravidelného očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, v platném znění s výjimkou dětí s povinným předškolním
vzděláváním.

Nadační fond v roce 2018
Nadační fond Nového Města na Moravě oficiálně vznikl na Nova Civitas 2017. Pro rok
2018 si fond určil tři priority. Chce přispět na
renovaci pomníku Pohřeb v Karpatech, na
vybudování lezecké stěny v nové Sportovní
hale a finančně podpořit Centrum Zdislava.
„Chtěli bychom využít oslav Nova Civitas
a fond trochu více přiblížit lidem,“ říká Ladislav Slonek. „Připravujeme hned několik
akcí. Jednou z nich bude například veřejná
tombola. Detaily bych ale zatím nerad prozrazoval,“ dodává Slonek.
V loňském roce fond přispěl na Památník
věnovaný obětem 1. světové války 14 tisíci,
5 tisíc šlo na mobiliář Centra Zdislava a 12
tisíc na vybudování sportovního parku v ulici
Budovatelů. 
-kb-
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Ohlédnutí za lyžařskou sezonou
Byly letos dostatečně upravené tratě a jaká vlastně
byla letošní sezona? Ptali jsme se zkušeného lyžníka
Jiřího Gézy Zahradníka. Co si myslíte vy? Pošlete
nám svůj názor na zpravodaj@nmnm.cz.
Jak se vám letos lyžovalo na tratích kolem Nového Města?
V porovnání s posledními lety to bylo dobré.
V minulosti úprava tratí nebyla dobrá. I když
sněhové podmínky vypadaly, že jsou slušné, tratě
nikdo neprojížděl. Osobně si myslím, že to bylo
špatnou komunikací mezi Sportovním klubem,
informačním centrem a Mikroregionem. V praxi to
znamenalo, že ty tratě, na které jsme zvyklí, nebyly
projeté vůbec. Takový jsem z toho měl ale pocit.
No a co letos, bylo to lepší?
Tento rok se konečně zdá, že to začalo fungovat. Myslím, že to bylo i díky tomu, že si mnoho
lidí stěžovalo. Letos byl jasně vidět posun. Na to,
jak bylo málo sněhu, tak ty tratě byly perfektní.
Osobně si myslím, že zvláštní díky patří Josefu
Švandovi z Pohledce, o kterém vím, že i v -15 °C
nelenil a vyjel na Pohledec, Studnice, Rokytno a ty
tratě protáhl. Velký dík také patří Miloši Brabcovi,
který je předsedou Mikroregionu Novoměstsko.
Jak vám vyhovují novoměstské tratě? Jsou
smysluplně navržené?
Já vím, jak je složité dohodnout se někdy s majiteli pozemků, jestli může trasa vést přes jejich les,
jestli je možné přemostit potok a tak podobně. Ale
myslím, že ti, kdo tratě navrhují, to už „vychytali“.

Dá se tu jet několik okruhů, které jsou navzájem
propojeny, a to je paráda. K tomu, aby to bylo úplně
špičkové, chybí už jen o 10 cm sněhu navíc.
Co se s tím dá ale dělat?
Je potřeba začít využívat například čtyřkolky.
Když je málo sněhu na rolbu, čtyřkolka to bez
problémů zvládne. Všiml jsem si, že například na
skútrech protahují tratě mladí kluci, kteří zjevně
lyžování rozumí, a je to znát. Je vidět, že jim to
pálí, vědí, kde je sníh hlubší, kudy se dobře pojede,
a trasu tak protáhnou ne na poli mezi kameny,
ale krajem lesa nebo podél meze. Vzpomínám si,
když jsem jel ze Studnic dolů, v lese bylo vidět, že
ti kluci se snažili tu stopu říznout tam, kde bylo
nejvíc sněhu. Potom dole na Kuklíku to bylo jak
v Rakousku. Lesy, sem tam paseky s ojedinělými
stromy a čtyři stopy. To byla prostě paráda.
Jinak je vše v pořádku? Není co zlepšovat?
Mám ještě jeden návrh. Často potkávám zoufalé
lyžaře, kteří mají špatně namazáno, a sníh se jim
lepí na lyže. Nebylo by od věci umístit na stránky lyzovani.nmnm.cz informaci o správné máze. Myslím, že by to úplně stačilo třeba jen přes víkendy.
Lidem by to jistě velmi pomohlo a daleko víc by si
to ve stopě užili. 
-kb-

To je 1. výškařský pohár žáků a žákyň 8. a 9.
tříd ZŠ a tercií a kvart gymnázi a vzdělávací
workshop o skoku vysokém pro učitele.
Akce se koná ve velké tělocvičně novoměstského gymnázia 4. dubna od 8:30, kdy začíná
prezentace. Workshop bude veden předním
skokanským trenérem ČR ihned po odskákání
všech pokusů. Vyhlášení výsledků předpokládáme ve 12 hod.
Přihlášky posílejte do 31. 3. 2018 na hubacek@gynome.cz. Kontakt: Mgr. Petr Hubáček,
731 128 949
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Zápis se koná 9. května 2018 v době od
9.00 – 16.00 hod. a 10. května 2018 v době od
12.00 – 16.00 hod. v ulici Drobného 299.
Zákonný zástupce dítěte si k zápisu přinese:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou pediatrem
2. rodný list dítěte
3. cizinci - doklad s povolením k trvalému pobytu
na území ČR (podle zákona č. 326/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
Tiskopis žádosti o přijetí do MŠ a kritéria pro
přijímání dětí je možno zhlédnout a vytisknout
na webových stránkách materskaskola.nmnm.
cz nebo vyzvednout přímo v MŠ.
Všechny zájemce zveme na Den otevřených dveří
9. 4. Drobného 299
10. 4. Žďárská 70
11. 4. Pohledec 143,
12. 4. Slavkovice 98
Vždy odpoledne: od 14.30 – 16.00 hod.

Blahopřání

Akce DDM
Zveme vás na rozvojové kurzy pro rodiče 5.
a 24. dubna v 15:30 a na Pálení čarodějnic
30. 4. 2018 od 18:00 na Vratislavově nám.

Ze života novoměstských
spolků

HOP IN

Zápis do MŠ

Barma - Voda, o které se
nemluví
Zveme vás na přednášku v pátek 27. dubna od
18:00 do kulturního domu, vstupné dobrovolné.
Jak se dá/nedá udělat rozhlasový dokument
v nádherné přírodě a těžce se rodící demokracii
sevřené v objetí armády? To vám prozradí autorka dokumentu pro Český rozhlas Brit Pliestik
Jensen a fotograf Jiří Plieštik Jensen, kteří se
v listopadu 2017 vydali s dvěma svými dětmi do
Barmy - Myanmaru. Uslyšíte poutavé vyprávění o setkání s lidmi, kteří se topí v zoufalství,
a přesto jsou nesmírně milí a přívětiví.
Pořádají NKZ ve spolupráci se Světem na jevišti.

Šedesát let jdou společně životem Marie a Josef
Marečkovi. Oba pochází z Věchnova, kde vyrůstali
a pomáhali rodičům v hospodářství. Dne 7. dubna 1958 si řekli své ANO v Bystřici nad Pernštejnem Maminka pochází ze šesti dětí a tatínek
z osmi dětí. V mládí maminka hrála ochotnické
divadlo a táta hrál v místní kapele na trubku. Již
v průběhu vojenské služby se vzali a postupně
se jim narodily čtyři děti, Ludmila, Marie, Josef
a Petr. Rádi bychom svým rodičům poděkovali
za krásné dětství, které jsme prožili nejprve ve
Věchnově, později na sídlišti v Novém Městě na
Moravě a období dospívání u Bezděčky na Luční.
Z milých vzpomínek stále čerpáme a předáváme
našim dětem. Před očima se nám odvíjí film našeho společného života, chvíle radosti a štěstí.
Ne vždy byl život rodičů snadný, při řešení životních překážek a nesnází věrně stáli jeden druhému
po boku. Vzájemně si pomáhali a stali se příkladem
nám dětem i svým osmi vnoučatům - Václavovi,
Michalovi, Lucii, Šárce, Jonáši, Filipovi, Šimonovi, Emě a pravnučce Denisce.
Děkujeme, maminko a tatínku, že jste nám dobrými rodiči, a přejeme ještě dlouhá léta společného
života ve spokojenosti a při dobrém zdraví.

Děti s rodinami
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Medailemi ověnčená sezona v lyžařském
orientačním běhu
Několika medailemi z MČR a Her VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže se mohou pochlubit
členové SK Orientační sporty Nové Město na Moravě, kteří se během letošní zimní sezony zúčastnili
závodů v lyžařském orientačním běhu.
Ve starších žákyních bodovala Zuzana Stoklasová, která dosáhla na celkové 2. místo v Českém
poháru. V této kategorii se ještě nevypisují mistrovské závody, příští rok již však bude v dorostenkách patřit k adeptkám na čelní místa. Tato
mladá nadějná závodnice dosáhla na bronzovou
medaili i v závodě medium na zimní olympiádě dětí a mládeže, kterou v letošním roce hostil
Pardubický kraj. Tam se také dařilo dorostenci
Šimonu Marečkovi, který na stejné trati získal
stříbrnou medaili. V Českém poháru potom obsadil celkové 5.místo. Dva bronzy a jednu stří-

brnou medaili přivezla
z mistrovských závodů juniorka Daniela
Stoklasová. Společně
se svojí mladší sestrou
Zuzanou a Adélou
Mojžíšovou překvapivě vybojovaly
bronzovou medaili
ze závodu štafet v kategorii dorostenek.
Neztratil se ani veterán
Petr Mareček, který si
v konečném bodování
připsal 10. místo.
V rámci Českého poháru se odjelo osm závodů,
část z nich se konala i v Německu. Na každém

Představení talentů ve Vysočina Areně
Na začátku března se ve Vysočina Areně uskutečnil
závod Hledáme nové talenty.
Největšího lyžařského žákovského závodu se zúčastnilo 530 dětí z celé republiky v kategoriích
mladšího a staršího žactva. V nabité konkurenci
se neztratili ani lyžaři ze SK NMNM. I když se
závodníkům staršího žactva nedařilo tak, jak by si
na domácích tratích představovali, v kategoriích
mladšího žactva si novoměstské naděje dojely
pro hezká umístění. Velkou radost nám udělala
Lucka Crháková, která vyhrála oba závody, a to
2 km klasickou technikou a stíhací závod volnou
technikou. Tím potvrdila svoji letošní téměř neporazitelnost. Velkým příslibem do dalších let je
i umístění Olivera Harveye, který v závodě na 2
km klasickou technikou obsadil 9. místo a 11.
místo ve stíhacím závodě volnou technikou.

Oba novoměstské nejlepší závodníky doplnili
svými výkony Amálka Slonková (13. a 14. místo),
Honza Faltýnek (11. a 15. místo), Dan Lempera
(23. a 20. místo), Beatka Kociánová (15. a 23.
místo), Adam Kalášek (17. a 24. místo) a Patricie Srnská (16. a 19. místo). V dobrém světle
se představili i Veronika Střešňáková, Lenka
Slámová, Jolana Poupalová, Matylda Slonková,
Veronika Srnská, Adam Červinka, Filip Košík,
David Košík. Poděkování patří pořadatelům a organizátorům celé akce za perfektně připravené
tratě a výbornou organizaci všech závodů. Takto
profesionálně připravené závody nám mohou závidět v celé republice. Díky nim to byl pro mnohé
závodníky nezapomenutelný sportovní zážitek.

Ivana Fousková, -mah-

startu se přitom objevilo přes 300 závodníků. 

-MAP-, -mah-

Skvělé vystoupení
atletických veteránů
V polovině března přivítala pražská Stromovka halové MČR veteránských kategorií. V hale Otakara Jandery se blýskla především Ivana Jíchová, která vybojovala hned
dva cenné kovy. Stříbrnou medailí ozdobila
svůj výkon v běhu na 60 m, přičemž závod
dokončila v čase 9,08. Své představení pak
korunovala v závodě na 200 m, ve kterém
zvítězila. Navíc její výsledný čas 29,56 je
novým republikovým rekordem. Báječné
výkony novoměstských veterénů podtrhl
stříbrnou medailí Jiří Brychta v závodě na
3000 m. Výsledky opět potvrzují široký záběr
atletického oddílu našeho města.

Petr Hubáček, -mah-

Sezona sedmičkového ragby
Novoměstský klub RC Titáni se bude v letošní sezoně soustředit na sedmičkové ragby.
Sedmičkové z toho důvodu, že se hraje v 7 lidech namísto obvyklých 15. Zápasy jsou také
kratší a hraje se turnajovým způsobem. I proto se můžeme se "Sevens" setkat napříkald na
olympiádě, kde by jinak nebylo z časových důvodů možné sehrát turnaj v klasickém rugby.
Titáni budou nastupovat k turnajům Českého
poháru, do kterých mohou zasáhnout všechny
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registrované týmy. Jeden z těchto turnajů se v termínu 23. června uskuteční v našem městě. Naši
ragbisté přitom nic nenechávají
náhodě a pilují potřebné síly. Na
konci března se zúčastnili turnaje
Severské sedmičky, který přivítaly
Dětřichovice. K novoměstskému
týmu se během zimy připojilo několik nováčků, kteří si na Liberecku
poprvé zkusili ostrý zápas.  -mahNOVOMĚSTSKO / DUBEN 2018
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O body ve stejné sestavě
Po podzimu třetí tým divize D SFK Vrchovina vyběhl do jarních bojů v takřka nepozměněné sestavě.
Hlavní trenér Richard Zeman může počítat
s 20člennou soupiskou. Během zimní přestávky
z prvního týmu nikdo neodešel. Na soupise přibylo pouze jméno sedmnáctiletého záložníka
Vojtěcha Dobrovolného, který přestoupil z dorosteneckého týmu. Právě složení založní řady
musí u soupeřů vzbuzovat obavy. Režisérem hry
nadále zůstává kapitán mužstva, pětatřicetiletý

Lukáš Michal. Ten vedle loňské posily Luboše
Zbytovského ze sousední Bystřice zmiňuje další
jména spoluhráčů, kteří potáhnou novoměstský tým k potřebným bodům. „Máme Kamila
Skalníka, Lukáše Wolkera, roste nám Martin
Žák. Konkurence přibývá a s ohledem na to, že
budeme v jednotlivých zápasech praktikovat
různé systémy, je to jedině dobře,“ říká Lukáš
Michal.Cíl týmu přitom zůstává neměnný. Jde
o boj o přední místa tabulky. 
-mah-

Florbalové probuzení
Po nepřesvědčivých výkonech se novoměstští florbalisté nadechují k lepším výsledkům. Muži konečně
zabrali a připsali si cenný skalp týmu z Telče.
Porazili jej 4:2. Druhé utkání sehráli naši florbalisté se Světlou nad Sázavou, kterou vyprovodili
ze hřiště jednoznačným výsledkem 5:1. V zápase
se dvěma asistencemi blýskl brankář Jakub Sedlařík. Díky 6 bodům se muži posunuli na 8. příčku
ve 12členné lize. Mohou se však ještě posunout
v tabulce. Podpořit je můžete na domácím turnaji,
který se uskuteční v sobotu 28. dubna ve sportovní
hale v Bystřici. Dorostenci mají na konci kalendářní zimy vyrovnanou bilanci. Uhráli dvě vítězství a ve dvou zápasech odešli poraženi. Nejdříve
přejeli Předměřice poměrem 9:4 a poradili si i se
Rtyní, kterou porazili 6:2. Zápas s Okříškami
měli výborně rozjetý, ale v poslední třetině přišel kolaps a prohra 5:10. Poslední zápas přinesl
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V plném proudu je předprodej vstupenek na
SP v biatlonu. Největší biatlonová esa současnosti přivítá Vysočina Arena v termínu
19.–23. prosince letošního roku. Poběží se
přitom všechny závody. V současnosti je
možné zakoupit vstupenku na celý program.
Jednodenní vstupenky se v prodeji objeví později. Vyprodány jsou již místa na tribunách
A a B. Předprodej probíhá na portálu www.
ticketlive.cz. 
-mah-

Odložený start fotbalové
soutěže

prohru s Českými Budějovicemi. Dorostencům
nadále patří 6. místo v 11členné skupině první
ligy. Starší žáci v posledních zápasech porazili favorizovaný Havlíčkův Brod a remizovali se Světlou
nad Sázavou. Prozatím se drží v popředí tabulky
na 5. místě. Do konce sezony jim zbývá odehrát
dva zápasy.

Tomáš Mrázek, -mah-

MČR dorostu v biatlonu uzavřelo
dění ve Vysočina Areně
Od pátku 9. do neděle 11. března hostila Vysočina
Arena poslední z velkých závodních akcí letošní
zimní sezony. O mistrovské tituly tu bojovalo
přes 200 nejlepších závodníků a závodnic v dorosteneckých a juniorských kategoriích. V těžkých
podmínkách, kdy se jelo na mokrém a hlubokém
sněhu a situaci na střelnici komplikoval proměnlivý nárazový vítr, se soutěžilo v disciplínách
štafetový závod smíšených dvojic, sprint a stíhací závod. Domácího prostředí dokázali využít
závodníci SK Nové Město na Moravě, když se
jim hned několikrát podařilo probojovat do popředí výsledkových listin. Ve štafetovém závodě
smíšených dvojic vybojovala 4. místo dvojice
Bára Babánková a Josef Kabrda, v kategorii juniorů se pak blýskla domácí dvojice EliškaTeplá
a Václav Červenka, která získala mistrovský titul
mistrů, a na senzačním 3. místě dojela dvojice

Předprodej vstupenek
na SP v biatlonu

Klára Polednová a David Volek. V případě sprintu
bodoval především Václav Červenka, který opět
vybojoval zlatou medaili, stříbrná medaile připadla
Jonáši Marečkovi a bronz bral Jáchym Kaplan.
V nedělních stíhacích závodech si novoměstští
reprezentanti připsali rekordních 8 medailí. Tituly
patří Jáchymu Kaplanovi a Jonáši Marečkovi, stříbrné medaile získali Zuzana Doležalová, Štěpánka
Hanušová a Václav Červenka. Bronzové medaile
si odnesli Bára Babánková, Josef Kabrda a Eliška Teplá. „Naši sportovci získali dohromady 13
cenných kovů, což se nám ještě nikdy nepodařilo.
Trochu nás mrzí, že nám druhé místo v soutěži
družstev uteklo o necelý bod, ale na druhou stranu
jsme velice rádi, že jsme uhájili třetí místo před
Jilemnicí,“ poznamenal k předvedným výkonům
šéftrenér biatlonové skupiny dorostu a juniorů
SK NMNM Jiří Václavík.
SK NNMN, -mah-

Z důvodu nepříznivého počasí byl o týden
odložen start fotbalového jara. K prvnímu
soutěžnímu utkání divize D tak novoměstští fotbalisté nastoupili v neděli 25.března,
kdy před domácími fanoušky poměřili své
síly s po podzimu jedenáctým týmem z Břeclavi. Odložený zápas 17. kola, kdy se měli
představit na hřišti Polné, se uskuteční v náhradním červnovém termínu. Neplánovanou
přestávku pak náš tým využil k dalšímu přípravnému utkání s vedoucím týmem MSFL
z Prostějova. Po vyrovnaném výkonu těsně
podlehl favoritovi 2:1. Jedinou trefu si připsal obránce Pavel Chalupa. Generálkou na
jaro pak bylo utkání s účastníkem krajského
přeboru, rezervou Velkého Meziříčí, kterou
naši fotbalisté rozstříleli 5:2. Dvakrát se trefili
Michalové Skalník a Dočekal, gólový účet
uzavřel Pavel Chalupa. -mah-

Korunou za korunu

V neděli 8. dubna se uskuteční už 19. ročník
populárního přespolního běhu pro všechny
kategorie Korunou za korunu. Organizátorem tradiční akce je atletický oddíl TJ Nové
Město na Moravě. Start závodu je naplánován
v 9:30 na hrázi rybníka Cihelňák. Nejpozdější
prezentace je možná 15 minut před startem.
Délka tratí bude od 800 m (přípravka dívky
a chlapci 2011 a mladší) po 1600 m (ženy
2002 a starší) a 3200 m (muži 2002 a starší). Startovné na každého závodníka činí 1
Kč. Nejlepší obdrží diplomy, vítěz mužů pak
celkové startovné. Běh je druhým závodem
Běžeckého poháru mládeže. 
-mah-
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SERVIS
Horácká galerie
Otevřeno každý den kromě pondělí a státních
svátků od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Od dubna změna víkendové otevírací doby:
otevřeno v sobotu i neděli od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin.
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
Zámecký kabinet
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Jan Štursa - Akty Komorní výstava sochařských
aktů novoměstského rodáka Jana Štursy.
Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne)skutečnosti
(22. 3. – 25. 5. ) Výstava malíře, grafika, sochaře
i výtvarného experimentátora.
Živý svět Anny Vojtěchové (5. 4. – 24. 6. ) Výstava
uspořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě představí tvorbu výtvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěchové.
Václav Kyselka – Odpoutání (19. 4. – 30. 9. ) Výstava
sochaře žijícího a tvořícího v Křoví u Velké Bíteše.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
čtvrtek 5. 4. 2018 v 17:00
Barevné odpoledne
Koncert žáků varhanní třídy ZUŠ. V rámci koncertu bude zpřístupněna výstava Živý svět Anny
Vojtěchové.
čtvrtek 12. 4. 2018 v 18:00
Koncert učitelů ZUŠ
čtvrtek 19. 4. 2018 v 17:00
Vernisáž výstavy Václava Kyselky – Odpoutání
neděle 22. 4. 2018 v 15:00
Černobílé odpoledne
Koncert žáků klavírní třídy Hany Rejpalové.
čtvrtek 26. 4. 2018 v 17:00
Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ

Městské lázně
Velikonoční prázdniny (čt 29. 3. - po 2. 4. )
sauny denně od 10:00 - smíšené, Velikonoční
pondělí - sladké překvapení!
31. 3. Noční lázně - otevřeno do 24:00
6. 4. Mezinárodní den sportu 10% sleva na
zážitkové koupele a masáže
7. 4. Skákací sobota – 10:00 – 14:00 - oblíbený zábavní program v bazénu s nafukovacími atrakcemi - v ceně základního vstupného,
dráha pro kondiční plavání k dispozici.
20. 4. Sanitární den - otevřeno od 14:00
21. 4. Noční lázně - otevřeno do 24:00
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Významná výročí
13. 4. 1878 narodil se v NMnM Rudolf Štursa
učitel, bratr sochaře Jana Štursy
140. výročí narození
24. 4. 1893 zemřela u Tišnova Elvíra Stárová
básnířka, 125. výročí úmrtí
24. 4. 1943 zahynul při cvičném letu nad Velkou Británií
Karel Šimon
válečný pilot, 75. výročí úmrtí

Stomatologická pohotovost
1. 4. MUDr. Olga Čumplová, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 232
2. 4. MUDr. Tomáš Dvořák, Velká Losenice,
775 479 595
7. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
8. 4. MUDr. Beáta Bílková, Strojírenská 6, Žďár nad
Sázavou, 566 642 545
14. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
15. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
21. 4. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73, Nové
Město na Moravě, 566 618 060
22. 4. MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár
nad Sázavou, 774 430 777
28. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
29. 4. MUDr. Petr Foltan, Herálec 81, 774 900 858
Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete na webu novoměstské nemocnice.

MC Lístek
17. 4. úterý - Logohrátky pro děti od 9:30, vstupné
50 Kč
Pondělky – s různorodým programem od 9:30,
vstupné 50 Kč
9. 4. Tvoříme se Zorkou
16. 4. Jóga pro děti a rodiče, vede Milada Bittnerová
23. 4. Keramika se Zorkou, vede Zora Janebová
30. 4. Hrajeme si se Zorkou, vede Zora Janebová
Úterky - otevřené herny s volným programem od
9:00, vstupné 20 Kč
Trdlohrátky s metodicky zpracovaným programem, vede Martina Vejpustková, Jarka Nováková
Středy – 4., 11., 18., 25. vede Jarka Nováková od
8:30 - 10:00
Čtvrtky – 5., 12., 19., 26. vede Martina Vejpustková. 1. skupina: pro děti od 4 - 18 měsíců, začátek v 8:30, 2. skupina: pro děti od 18 - 36 měsíců,
začátek v10:00
Kontakt: trdlohratky-martina@seznam.cz nebo
tel. 605 876 601

Z matriky
narozené děti
14. 2. Radovan Cisár
14. 2. Michal Šimon Bílý
17. 2. Jiří Vařeka
25. 2. Mia Rosecká
2. 3. Sebastien Strakula
8. 3. Šimon Peňáz
9. 3. Šarlota Domaničová
jubilanti
1. 4. Josef Zelený
3. 4. Františka Melicharová
11. 4. Jiří Slonek
13. 4. Věra Králová
15. 4. František Šajner
19. 4. Jiřina Stehlíková
20. 4. František Srnský
23. 4. Jiřina Jančeková
24. 4. Jiřina Tacejová
25. 4. Jaroslav Hamák
27. 4. Jaroslav Teplý
29. 4. Mgr. Danuše Vonešová
30. 4. Helena Žáková

75 let
85 let
75 let
80 let
90 let
90 let
88 let
86 let
75 let
75 let
95 let
89 let
80 let

manželství
17. 2.Petra Králová, Reşat Amaç
úmrtí
21. 2.
26. 2.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
4. 3.
12. 3.
15. 3.
15. 3.

Anastázie Havlíčková (NMNM1915)
Magdalena Křížová (NMNM 1933)
Karel Janů (Slavkovice - 1936)
Slavomír Mokrý (NMNM 1938)
Jana Petrovičová (NMNM1952)
Miloslav Žák (Jiříkovice - 1926)
Marie Dvořáková (Radňovice - 1930)
Ladislav Kopáček (Nová Ves - 1942)
Marie Ondřejková (Nová Ves - 1935)
Ivana Svobodová (NMNM 1950)

Klub seniorů
5. 4. Zájezd do MD Brno na představení „Lakomec“. V hlavní roli B. Polívka. Odjezd od nádraží
v 17:00, zastávky KD a Jednota. Cena 400 Kč člen
Klubu seniorů, 450 Kč host.
16. 4. Cestopisné video. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
25. 4. Výlet vlakem do Bystřice nad Pernštejnem
Návštěva muzea, prohlídka města. Odjezd ze
zastávky v 8:56, z nádraží v 9:05. Návrat během
odpoledne.
30. 4. Musí přijít Alzheimer? Beseda s Mgr.
Rýpalovou, vedoucí poradny Alzheimer Vysočina. Jídelna DPS 15 – 17 hod.
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SERVIS
Minibazar

Květnové Novoměstsko má
uzávěrku 15. 4. Své náměty
posílejte na
zpravodaj@nmnm.cz.

Koupím byt, dům, pozemek v lokalitě NMnM,
Novoměstsko. Prosím nabídněte, stav nerozhoduje. Tel.: 603 850 551, Luboš Belatka.
Prodám starší motorový rotavátor zn. Einhel šíře
záběru 36 cm. Cena 2 500 Kč. Tel.: 736 215 265
Pronájem budovy vhodné k obchodní činnosti
nebo k podnikání. Budovatelů 1186, Nové Město
na Moravě. Cena dohodou. Tel.: 603 814 866
Hledám dlouhodobý pronájem 1+1, 2+1, 1+kk
v Novém Městě na Moravě. Tel.: 731 540 763
Koupíme k vlastnímu bydlení menší byt na ulici
Budovatelů v NMNM, prosím nabídněte, RK
nevolat. Tel.: 604 721 347
Prodám ručně sbírané brambory.
Tel.: 739 970 974
Pronajmu byt 2+1 v ulici Drobného v NMNM.

Volný ihned. Pište na email nasehnizdecko@
seznam.cz.
Přenechám zdarma hrobové místo na katol.
hřbitově. Tel.: 604 340 539 (od 12 do 14 hodin)
Rád pomohu seniorům - nákup, úklid atd. Cena
dohodou. Tel.: 777 037 012
Výkup starého peří a nedraného peří.
Tel.: 720 543 953
Pronajmu komerční prostory na Masarykově
ulici. Tel.: 606 585 283

Vzpomínka

Vzpomínka

Poděkování

Dne 25. února uplynulo
6 let, kdy navždy odešel
náš milovaný tatínek pan
Cyril Prosecký z Nového
Města na Moravě. Nezemřel, spí. Má-li sen, je
krásný. Zdá se mu o těch,
které miloval a kteří milovali jej. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Mária a synové s rodinami

Děkuji všem, kteří se přišli - a to přes velkou
nepřízeň počasí, rozloučit na Kostelíček s maminkou, paní Anastázií Havlíčkovou a doprovodili ji na její poslední cestě. Taktéž děkuji za květinové dary a za písemné i ústní projevy soustrasti.
Dík patří děkanu Janu Daňkovi za krásná slova
rozloučení, kostelnímu sboru a hudebnímu doprovodu. Mimořádné poděkování patří p. ředitelce Ing. Mgr. H. Janů, která za maminkou
denně docházela, a rovněž celému vedení
Novoměstských sociálních služeb. Neumím
slovy dostatečně poděkovat všem sestřičkám
a pečovatelkám, které se přepečlivě o maminku
staraly a byly vždy milé, ochotné a usměvavé
a zpříjemňovaly tak nejen poslední léta jejího
pobytu v NSS, ale hlavně poslední měsíce a dny
jejího života. Velký dík, velký dík. Vděčně Věra
Hörbingerová, dcera

Žádný čas není tak dlouhý,aby nám dal zapomenout. Dne 8. dubna 2018 vzpomeneme 20.
smutné výročí, co nás opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček pan Zdeněk Bukáček ze Slavkovic.Dne 11. dubna 2018 vzpomeneme jeho
nedožité 100. narozeniny. Dne 14. května 2018
vzpomeneme 11. smutné výročí, co nám navždy
odešla naše maminka, babička a prababička paní
Marie Bukáčková ze Slavkovic. Za vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. dubna uplynulo
10 let od úmrtí pana
Stanislava Helbicha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka
a dcera s rodinami

Vzpomínka
Dne 14. dubna uplyne
10 let, co nás opustil pan
Karel Joza.
Vzpomíná rodina.
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Vzpomínka
Dne 19. dubna uplyne
10 let od úmrtí pana
Františka Tomáška z Dolní Rožínky.
Pořád vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinou.

Blahopřání
Nikdo nám neřekne, co je
to pravá láska, dokud neprožijete 50 let v manželství.
Za celou rodinu s dětmi
Slovákovi a Fialovi

Blahopřání

Poděkování
Děkuji touto cestou panu MUDr. Pavlu Svobodovi za dlouholetou péči o mého tatínka Jaroslava Šmola. S úctou Věra Polnická

Poděkování
Velice si vážíme všech pracovníků Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě
a rádi bychom poděkovali za čas a péči věnovanou
panu Rudolfu Sečanskému.
Za celou rodinu vnučka Aneta

Dne 6. dubna 2018 oslaví zlatou svatbu manželé Jarmila a Miroslav Hemzovi. Děkujeme za
všechnu lásku a péči a přejeme vám hodně
zdraví, štěstí a lásky do dalších společně prožitých let. Dcery s rodinami
Vzpomínky a poděkování můžete podat
v Informačním centru na Vratislavově náměstí.
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Lunetic vystoupí v Novém Městě
Je to neuvěřitelné, ale je to tak.
Retro boyband, který lámal srdce
dívkám a ženám v 90. letech je zpět
a chystá se své rejdy zopakovat.
Koncem 90. let v Čechách strhli doslova šílenství.
Kde se kluci z kapely Lunetic objevili, tam omdlévaly desítky slečen. Fešáci s úsměvem hollywoodských hvězd se okamžitě stali idolem všech. Dnes
jsou o 20 let starší, zarostlejší, ale o to více sexy!
Jejími členy jsou Václav Jelínek, David Škach
a Aleš Lehký. Skupina se proslavila především
na konci 90. let 20. století. Kapelu založili
v roce 1995 Martin Kocián a Aleš Lehký. Když
členové vymýšleli název pro skupinu, napadlo
je anglické lunatic (blázni, šílenci). Aby jej trochu
počeštili, změnili toto slovo na Lunetic. Začínali
jako taneční eurodance skupina na diskotékách.
V roce 1998 přišel velký zlom. Lunetic začali zpívat česky, napsali hit „Máma“ a začali moderovat

televizní hitparádu ESO. Hit „Máma“ se rychle
uchytil a skupina Lunetic se dostala na přední
příčky českých hitparád. Toto davové šílenství
trvalo v letech 1998–2000, kdy kapela získala
třetí místo na Českém slavíkovi.

Expediční kamera 2018
Nezkrotná řeka, moudrost indiánů i podzim horolezeckého života na plátně novoměstského kina.
Přijďte 5. 4. do kulturního domu.
Mezinárodní filmový festival Expediční kamera

je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR.
Tento unikátní projekt přináší do kin nejlepší
filmy sezony z celého světa i novinky z domácí
produkce. Na letošním programu je 6 pečlivě
vybraných filmů, které uspěly na zahraničních
festivalech, i domácí novinky. Který film bude
váš letošní favorit?
Film Oddaný Vás na okamžik přenese pod hladinu chladného norského moře, do společnosti
zpívajícíh kosatek. Co znamená slovo DugOut se
12

vydali zjistit dva mladíci do amazonské džungle.
Odpověď na otázku našli a odvezli si pěknou
řádku mozolů, ale i nenahraditelných zážitků.
Snímek Oči Boha sleduje kajakářskou expedici
do Kyrgyzstánu. Vrhněte se spolu s nimi
do peřejí, abyste se
na konci cesty podívali do posvátných
očí. Tuzemské filmy
zastoupí Back to
Heights o slackline
expedici do Maroka.
Jak zvládne přední
česká slacklinerka po
úrazu návrat do výšek? Poetický lezecký
příběh Teória šťastia je
setkáním dvou generací, odcházející legenda
vás dojme, vycházející
sportovní hvězda inspiruje. Další dávku adrenalinu zajistí film Nefritové vody, který je nejen sportovní reportáží
z extrémního novozélandského závodu v podání
dvou odvážných žen.
Na webových stránkách www.expedicnikamera.cz najdete další informace o festivalu, detaily
k filmům a programu a důležité kontakty. Aktuality najdete také na facebooku https://www.
facebook.com/Expedicni.kamera/. 

Dana Javorská

Členové Luneticu se dali znovu dohromady
a ohlásili velkolepý comeback! Těšit se na ně
a zavzpomínat na tuto úžasnou dobu můžete již
21. 4. 2018 v KD Nové Město na Moravě.
-red-

Z manželského ráje

Stejnojmennou veselohru vám sehraje
Ochotnický spolek Křídla. Představení se
konají v místním kulturním domě.
Neděle 1. dubna (Neděle velikonoční)
v 18. 00
Pátek 6. dubna v 19.00
Sobota 7. dubna v 19.00
Neděle 8. dubna v 15.00
Předprodej vstupenek: ZZN Nové Město
n/Mor., OÚ Křídla
Případné bližší info na tel. 608 337 205

Pozvánka na malé
povídání do kulturního
domu
V pátek 13.dubna od 19:00 proběhne v kulturním domě humorné vzpomínání s moderátorkou Českého rozhlasu Region Tamarou
Peckovou. Vstupné na tuto netradiční akci
je 50 Kč.

Hubáček Petr

Všechny kulturní akce v Novém Městě naleznete
přehledně na webu města pod záložkou
kalendář akcí.
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Živý svět Anny Vojtěchové
Láska k přírodě a touha vyprávět
příběhy vede výtvarnici Annu Vojtěchovou k ilustracím, ve kterých
ožívají ptáci, hmyz i další představitelé zvířecí říše.
O tom se budou moci od dubna do června
přesvědčit i návštěvníci Horácké galerie.
Autorka pocházející z Prahy odešla za svým
manželem až do daleké Kanady, odkud posléze
přesídlili do USA. Již řadu let žije v tomto odlišném
kulturním prostředí, které pro ni není o nic méně
důležité než výtvarné začátky prožité v Čechách.
Oba světy její tvorbu významně ovlivňují - můžeme v ní nalézt jak odkazy k české kultuře, tak

americkou historii – ale ilustrace jsou srozumitelné dětem po celém světě. Zejména proto, že
v autorčiných knihách má text spíše podružnou
úlohu (jedná se převážně o jednoduché říkanky
a didaktická cvičení), a hlavní roli tak přebírá právě
obraz, který sděluje celý příběh. A také z toho důvodu, že náměty, ať už věnované roztomilým zvířatům, přírodě, která nás obklopuje, nebo i člověku,
jsou blízké lidem bez ohledu na geografické či
etnické zázemí. Nemusíte ani ovládat angličtinu,
v níž autorka píše vlastní knihy, ani znát historii
amerických indiánů, abyste porozuměli ilustracím,
které budou vystaveny v Malé galerii.
Malby, lavírované kresby, akvarely i malá ukázka autorčiných loutek budou k vidění v Horácké
galerii do 24. června. Těšíme se na vaši návštěvu.
HG

Jaro v muzeu
Úvod jara bude v muzeu samozřejmě ve znamení Velikonoc.
Výstavu kraslic Drahoslavy Horké z Pohledce můžete navštívit do 8. dubna. Paní Horká
povede také výtvarnou dílnu na jarmarku tradičních řemesel 29. března. Letos budete moci
obdivovat umění šesti tvůrců kraslic různých
technik a spoustu dalších velikonočních dekorací
ze slámy, šustí, drátovaných či paličkovaných.
Nebude chybět pan Bureš s pomlázkami, košíky

Střípky krajiny
a krmítky z proutí, novinkou budou například
fantastická zvířátka z přírodnin pana Janů z Nové
Vsi a prezentovat se přijede Sdružení archaických
nadšenců ze Sebranic. 10. dubna v 17:00 hodin
zahájí mikulovská divadelní skupina a hudební
formace Mech výstavu heraldiky a ilustrací Jaroslava Petra. 19. dubna v 18:00 bude Radim
Štrobl, jehož fotografie z Nepálu vystavujeme ve
vestibulu muzea, promítat a povídat na téma Trek
okolo Annapurny. V sobotu 21.dubna si nenechte
ujít již tradiční vycházkovou akci na Den Země
- Neváhej a choď. Kratší trasy startují z muzea
od 9 do 12 hodin. 
-AH-

Střípky krajiny je název výstavy kreseb amatérské
malířky Markéty Konečné, které vznikaly při jejích
toulkách úžasnou krajinou Novoměstska.
Zavede vás na místa důvěrně známá i trochu
skrytá. Vztah k poezii a literatuře autorky také
promluví jazykem akvarelů, pastelů a kvašů
v netradičním indiánském příběhu o lásce Medvědí píseň. To vše bude k vidění v měsíci dubnu
v kulturním domě v prostorách před novoměstskou knihovnou. 
MK

„Měl jsem štěstí i na dobrou
práci…“
Přinášíme vám další ze vzpomínkových textů Věry
Rudolfové. Příjemné čtení!
Josef Brychta viděl lyže poprvé jako desetiletý
chlapec u svého dědečka na Fryšavě. „Děda byl
kolářem. Lyže postavil sám a nesměl jsem na ně
ani sáhnout. Ale obdivoval jsem je a nakonec jsem
dědu uprosil, aby mi také jedny udělal. To jsem
pak byl nejšťastnější člověk na světě.“
Kolářem byl také otec malého chlapce. Josef
Brychta starší však synovi nemohl lyže udělat. Za
první světové války musel narukovat a na haličské
frontě přišel o ruku. Aby uživil početnou rodinu,
dostal jako válečný veterán trafiku v Jimramově.
I tak se měl co ohánět. S manželkou Františkou
měl kromě nejstaršího Josefa ještě tři děti – Františka, Miloslava a dceru Ludmilu.
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2018

Josef se narodil v pátek 13. listopadu 1926
v Jimramově. Pátek třináctého – není to zrovna
šťastné spojení. Ale zdálo se, že na jeho život to
nebude mít vliv. Když se rozhodovalo, co s nejstarším synem, přihlásil ho otec na vojenskou
školu do Vyškova. Vedly ho k tomu praktické důvody - za tuto školu se nemuselo platit. Josefovi
se do Vyškova moc nechtělo. Ale měl štěstí. Po
roce byla škola zrušena. Vrátil se do Jimramova
a začal chodit do měšťanské školy. O dalším studiu ale nemohla být řeč, a tak se u strýce Františka
Brychty v Suchdole u Kutné Hory vyučil – jak
jinak – kolářem.

Jakub Smolík s kapelou
Zveme vás na koncert populárního zpěváka
hudby Jakuba Smolíka 11. 4. od 19.00. Jakub
Smolík je oblíbený díky své image, pěkným
skladatelským kouskům Z. Bartáka, F. Kasla
nebo J. Zmožka, ale i nesmírně vytříbeným
vkusem pro výběr coververzí starších českých
šlágrů, které mladší část publika dnes zná především díky němu. Vstupné 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě.
-red-

Celý text naleznete na webu noviny.nmnm.cz.
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Zmizelé Nové Město
Hostinec „u kulatého stolu“
Základ společnosti
šly novoměstské hotely a hospody řadou změn.
u kulatého stolu tvořili
V roce 1950 byly znárodněny, což ale nemělo na
sousedé z horní části
hosty valného vlivu. Někde dokonce nechala straMasarykovy ulice a přina a vláda původní majitele pracovat dál jako zalehlých částí města, ke
městnance. S příchodem Uranových dolů v roce
kterým si příležitostně
1956 začal počet obyvatel Nového Města narůstat
přisedli i další jejich
a struktura hostů hospod a restaurací se výrazně
přátelé. Sedět u kulatého
změnila. Společnost štamgastů u kulatého stolu
stolu bylo privilegium,
to ale nerozložilo a ani nástup televizní zábavy
jeden čas dokonce exisv osmdesátých letech minulého století nedokázal
tovala i členská průkaztradici nahlodat. Její konec přišel až v první
ka. Hlavní pravidelné
polovině devadesátých let. V restituci se budova
zasedání bývalo v sobohotelu vrátila původním majitelům, a protože
tu a po zavedení volných
nebylo v jejich silách hospodu provozovat, tak
sobot v pátek od 19
budovu pronajali. Nový nájemce měl ale jinou
Členský průkaz klubu u kulatého stolu
hodin. Také se krátce sepředstavu o provozu hospody, a tak kulatý stůl
Toulka zašlými časy nás zavedla na horní kodávalo i v neděli po bohoslužbách, před obědem.
z výčepu zmizel. Bývalý nájemce odešel do nájmu
nec Masarykovy ulice. I zde nalezneme dost poV týdnu se společnost scházela sporadicky, podo dnešního hotelu Artis, kam pořídil i nový kulazoruhodností. V minulém Novoměstsku jsme
nejvíce v úterý. Před zasedáním „klubu kulatého
tý stůl, kde ale tradice už jenom přežívala. Byla
nahlédli do někdejšího Hotelu Musil a ještě
stolu“ byl každý vetřelec nemilosrdně zahnán
to už její labutí píseň, po změně majitele tohoto
se v něm zdržíme. Hotelový provoz tu skončil
někdy v sedmdesátých letech minulého století,
ale restaurace tu fungovala až do počátku devadesátých let. Průčelí budovy stále zdobí sgrafita
Mistra Karla Němce se sluncem nad vchodem.
Ono je to ale spíš sluníčko než slunce a má být
vzpomínkou na vývěsní štít někdejší Bubnovy
hospody, která na tomto místě stávala. Sluníčko
nad vchodem do budovy také přešlo do nadpisu
článku se vzpomínkami paní Jany Janovské, rozené Musilové, na jejich rodinný podnik. Článek byl
otištěn v minulém čísle Novoměstska. Dnes už
ale sotva kdo ví, co mělo sluníčko nad vchodem
symbolizovat. Dnešní pamětníci mají hospodu
U Musilů spojenou s velkým kulatým stolem
stojícím ve výčepu. Ten kulatý stůl si pan Jan
Musil vzal s sebou do Nového Města z hospody na
Kuklíku. Není divu, je to taková pamětihodnost,
že se o něm paní Jana Janovská neopomenula ve
svých vzpomínkách zmínit. A protože to opravdová pamětihodnost byla, tak jsem jej také dal
Nejstarší dochovaná fotografie od kulatého stolu pochází z období protektorátu. Všechny účastníky už
do názvu tohoto pojednání.
také neumíme identifikovat. Mezi hosty zleva je Bohuslav Slonek, Jiří Kadlec, Miloslav Rohlík, Josef
Kulatý stůl je kus nábytku. Nemá čelo ani rohy,
Sokolíček, František Vojan, Josef Svítil, František Šmída, Eda Soška, Arnošt Svítil a Jaroslav Boháč.
proto u něj není privilegované místo. Všechny
V čele stolu proti sobě MUDr. Miloš Slonek a MVDr. Evžen Novotný. Za výčepem točí pivo majitel Jan
osoby u něj mají rovné postavení, nikdo není
Musil, vedle něj s motýlkem číšník Rudolf Popela.
první ani poslední. Známá je středověká legenobsluhou od stolu pryč. Znalí řadoví hosté věhotelu tu skončil nájemce i kulatý stůl.
da o králi Artušovi, který se u kulatého stolu na
děli, že si mohou ke kulatému stolu sednout jen
Jak již bylo řečeno výše, výjimečnost kulatého
hradě Kamelot scházel se svými rytíři jako sobě
mimo „úřední hodiny“ a na „rychlovku“. V této
stolu dělala společnost lidí, kteří se okolo něho
rovnými. Kulatý stůl v šenku hotelu U Musilů
souvislosti je nutné připomenout obsluhu. Byl
scházeli. Praktickou vlastností kulatého stolu je
byl sice o hodně menší i o hodně mladší než ten
to především Slávek Buchta, který se U Musilů
jeho kapacita, vejde se k němu překvapivě mnoho
krále Artuše, ale mnoho štamgastů, kteří se u něj
vyučil a pracoval tu téměř celý život. Po dlouhou
lidí. Stačí si odsednout od stolu kousek dál a napo téměř sedmdesát let scházeli, za rytíři krále
dobu mu sekundoval Václav Vaněk.
ráz je místa habaděj. Zde to fungovalo spolehlivě.
Artuše nijak nezaostávali. I oni si prošli dobroZa celou dobu existence kulatého stolu proIng. František Martinec vzpomíná, jak jednou
družstvími, které naší zemi přinesla historie.
14
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Rok 1980. Josef Sokolíček s rodinou a s přáteli od kulatého stolu slaví sedmdesátku. Zleva sedící u stolu MUDr. Petr Odehnal, Zdena Sokolíčková,
Gusta Bauer, František Liedermann, Miloslav Rohlík, Anna Sokolíčková,
dcera jubilanta Miluše, jubilant Josef Sokolíček, Josef Kubík, Jaroslav Německý. Zleva stojící Ladislav Štěpánek, Arpád Czornay, Břetislav Wurzel,
Josef Sokolíček ml., Zdeněk Kadlec a dcera jubilanta Anna s manželem.

napočítal dvacet sedm účastníků!
Za těch bezmála sedmdesát let jeho existence
se tu vystřídalo hodně lidí. Jaroslav Německý,
nejmladší z dosud žijících členů, si namátkou
vzpomněl na nějakých sedmdesát osobností, ale
to zdaleka nebyli všichni. Společenství to bylo
volné, někdo docházel pravidelně, někdo občas
a snad jen tato okolnost společnost kulatého stolu
lehce diferencovala. Pamětníků už valem ubylo,

Společnost u kulatého stolu kolem roku 1958. Zleva Oldřich Mička s harmonikou, Arpád Czornay, Jaroslav Štůla, František Skopalík, Břetislav
Wurzel, Emil Srnský, Jan Roman, sochař Arnošt Košík, Jiří Kadlec, Eliška
Slonková, Josef Kubík, zády ke kameře Josef Svítil. Za pípou Emil Sláma.
Ruka na krku houslí nad Oldřichem Mičkou patří Čestmíru Zelenému.

a tak z téměř sedmdesátileté historie kulatého
stolu se už na řadu kdysi známých osobností
pozapomnělo a identifikovat všechny osoby na
fotografiích už dokáže málokdo. Proto také nelze
vypracovat nějaký seznam členů, nakonec bude
vždy někdo chybět. Problém jsem vyřešil tak,
že otiskneme několik fotografií poskytnutých
pamětníky a připomeneme si osobnosti na nich.
Předem se omlouvám všem, kteří zde nenaleznou

své blízké. U kulatého stolu se vystřídalo opravdu
mnoho sousedů!
Závěrem musím poděkovat pamětníkům Ing.
Františku Martincovi a Jaroslavu Německému,
kteří mi poskytli fotografie a podělili se se mnou
o své vzpomínky. Díky nim mohly vzpomínky na
kulatý stůl ožít.

Jaromír Černý

„Kulaťák“
Kulatý stůl v Hotelu Musil, který Jan Musil přivezl
z hospody na Kuklíku a prosadil umístění v hotelu, byl ve své době významným pojmem. Umístěn
v předním lokále poskytoval výsadní práva sezení
štamgastů. Můj otec Slávek Buchta pracoval téměř
celý svůj život U Musilů, kde se i vyučil. Chodíval
jsem mu často pomáhat, a tak si dost vybavuji
osazenstvo kulatého stolu v té době. Scházeli se
tu sousedé a živnostníci z okolí, aby si u piva popovídali o událostech v Novém Městě, vyměnili si
názory na politiku a pobavili se, vzpomínali a hádali
se. Mluvilo se hlavně o těch, kteří zrovna chyběli.
Při dohadech bývaly některé podvečery až bouřlivé, zakončené pak malým panákem „myslivce“.
Opravy stolu zajišťoval pan Mazel několikrát, tak
prudké byly často spory u „kulaťáku“. Chodívalo
se hlavně v úterý a v pátek mezi 19. a 21. hodinou,
někdy se posezení protáhlo až do nočních hodin.
Pro pobavení nebo příležitosti narozenin hostů se
hrálo a také zpívalo – učitel Mička na harmoniku,
pan Martinec a František Starý na trubku, někdy
se přidal i vozembouch. Hrálo se většinou v pátek,
některé oslavence doprovodila i manželka. Kulatý
stůl nebyl zase tak velký, aby se všichni vešli, takže
při plném obsazení se sedělo téměř ve třech řadách,
NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2018

někteří se tak museli pro sklenici piva natáhnout. Jména pánů
Rohlík, Svítil, Chroust, fotograf
Srnský, Zdeněk Kadlec, ředitel
banky Konečný, Liedermann,
lazebník Sokolíček, učitel Rovenský, Bohouš Slonek, kominík Zelený, Oldřich Sklenář,
Břetislav Wurzel, dr. Tůma,
správce Štěpánek, Vedra, dr.
Odehnal, Vašek Novák, pošťák
Pejchal, Milan Svoboda, Polda
Novák, Kubík, Pavel Kopáček,
učitel Mička, Martinec, Mazel,
Procházka, Jarda Německý aj.
tvořívala jádro posezení. Občas
přišli i příležitostní návštěvníci
Nového Města, aby u kulatého
stolu poseděli. Židle u „kulaťáku“
byla výsadou, na kterou navázaly
další generace až do doby, kdy
kulatý stůl z Hotelu Musil navždy
zmizel.
 Slávek Buchta spolu s Olgou
Buchtovou

Jedna z oslav v roce 1977. Nahoře vévodí Oldřich Mička s harmonikou,
pod ním zleva Ing. František Martinec s trubkou, dále dva čerství
sedmdesátníci Gusta Bauer a František Liedermann s vozembouchem
a vedoucí Slávek Buchta. Dolní řada zleva Josef Kubík, Josef Šacha,
Břetislav Wurzel a malíř Pavel Kopáček. Hudební produkci občas ještě
obohatili hrou na housle Břetislav Wurzel a Čestmír Zelený, posilou
trumpeťáků býval také František Starý.
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Vše pro CARODEJNICE

Realsant Real, Santiniho 59/6
591 02 Žďár nad Sázavou 2

www.realsantreal.cz

Máte ambici
stát se vynikajícím
realitním makléřem?
Nové Msto na Morav

Ke klo
bou

k
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d

Od

32 K

16

ku

Rádi Vás vše naučíme.
Lenka MADĚŘIČOVÁ

ředitelka

733 679 932 I lenka.madericova@realsantreal.cz
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DOMÁCÍ HOSPIC Vysočina, o.p.s.
držitel prestižního ocenění Neziskovka roku 2017
přijme z důvodu rozšiřování svých služeb pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
v domácí hospicové péči na svá pracoviště ve Velkém Meziříčí,
Novém Městě na Moravě a Jihlavě.
Nabízíme náborový příspěvek 40.000,- Kč
Písemné nabídky s životopisem a motivačním dopisem zasílejte na:
info@hhv.cz. Více informací na telefonním čísle 566 615 196.
Správní rada Domácího hospice Vysočina, o.p.s.

KAMENNÉ
MOZAIKY
PRODEJ POLODRAHOKAMŮ
A VÝROBKŮ Z NICH
 E-mail: la
atisla
avova@alaya.cz

604 738 150

Ateliér Alaya s.r.o. I Vratislavovo nám. 115 I 592 31 Nové Město na Moravě
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Uzávěrka firemní inzerce dalšího čísla Novoměstska je 14. 4. 2018.

novomestskoinzerce@seznam.cz
• tel.: 602 740 881
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ŠKODA FABIA TRUMF
8-IǜǤǤǛǛǛ:

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝǛǝôËĀò$-bWgB$ȭ
ǟȮǟ½ɇǟȮǤ½ȹǜǛǛºÃȮǜǛǜɈǜǜǜ£ȹºÃ

BË½]:I$-bWgB$·ßäôü¨ËÄ·«Ȱ
Cena ǜǤǤǛǛǛ:Ö½äÖÛ«ôûéĂ«äËÄéÝéĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÄÖÙËä«êä¢«ÄÄËôÄÄºéÖéÄËô¨ËôËĀé
êôÙÃé]:I$«ÄÄ«½[Ùô«ÝȳròĀ$-bWgB$ÃòĂäÃäĀÃÝÄêôÙËôËéÝÖ½äºéǝǤǤǤȮɈ:ôäÄ
ºËÃÖ½äÄ¨ËÖË·«ßäÄĀÙéºûÄǠ½äȹǜǛǛɕǛǛǛ:Ãȳ
TÛ«ÖÙô«½«·ÝÃÖÙËrÝôÙ«ÄäûêôÙËôÄÄËô¨ËôËĀéÄËéËǞǡËǢǝÃÝòȮÝÃËĂÄËÝä¢«ÄÄËôÄĀô½ÝäÄ¨
ĀÙË·òɂºËÄäɃËǛʌËǢǛʌȳËÄéÝĀôüºéÖôß¨ËôËĀ«½ÖËÝºûäÄÃ«ºûĂéäÄºéÖÄËô¨ËôËĀé
ēÄÄËôäô¨ËäËôËÝä«ȳ
Informujte se u nás o zvýhodnění ostatních modelů ŠKODA RAPID a OCTAVIA.

rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTO ... s.r.o.ȮCÙĂÄǡǢȮǠǤǜǛǜÙÄ[ĀôËé
b½ȳȭǠǡǡǡǞǛǞǛǞȮwww.auto-auto.cz
rĀËÙËôüÖÛº½êôÙéÄôòĀ]:I$-bWgB$ǜȳǛBT-ǟǟºsôÄǜǤǣǣǤǛ:ɂTÙË·ÄÄôËĀé·ǝǟǟǣǤǛ:ȮĀÖËäÄËÄéÝǝǠǛǛǛ:ÖÛ«ôüºéÖéôß¨ËôËĀéÄÖÙËä«êäÄËô
Āôü¨ËÄÄǝǛɕǛǛǛ:ÖÛ«ēÄÄËôÄôËĀéÝÖË½ÄËÝä]ºË$-CÝȳÙȳËȳɃȮÝÖ½äºÖÛÃǜǞǛǛǛǛ:ɂǡǠȮǞǡʌɃȮôüßêôÙéǡǣǣǤǛ:ȮÖËÖ½äºûĀéĀôÛÄôÄÝÃ½ËéôûǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙ
ǤǛǝǛǛ:Ȯ½ºËôÖ½äûĀêôÙôȳÖË·«ßäÄǜǛǢǤǣǟ:ȮWT[CôäÄÖË·«ßäÄǞǢȮǜǜʌȮ½ºêôÙéǞǡÃÝòȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéǝǠǛǡ:ȮÃÝÄÝÖ½äºêôÙéôȳÖË·«ßäÄǝǤǤǤ:Ȯ
ÙËÄÖôÄĀÖò·ÄêÙËºËôÝĀǜǣȮǟǞʌȳ]:ITË·«ßäÄ[äÄÙËÝ¨é·¨ôÙ«·ÄÖË·«ßäÄȮÖËô«ÄÄÙéÄɂǠʌÝÖË½éêÝäɃÝéĀÄÄÃËÄéÝòĀĀßºËÄÖÙò¨ËÝôÄ¨ÖË·«ßäÄ
ɂǜǝǛÃÝòɃÖË·«ßäÄÝº½ɂ½«Ã«äÖ½ÄÄǜǛǛǛǛ:ɃȳbäË«Ä«ºä«ôÄÄºÄÄÄºËéôÝÃûÝ½éʧǜǢǞǝĀºËÄȳǣǤȹǝǛǜǝ[ȳȮËÄÝº¨ËĀºËÄºéȮ··ÃÖÛ«·äÃÄôĀÄ«ºÃĀ«ÝÖË½ÄËÝä
]ºË$-CÝȳÙȳËȳÙé¨ËéÝäÙÄËéĀôĀºËôüôĀä¨ȳ

NOVOMĚSTSKO / DUBEN 2018

19

KALENDÁŘ AKCÍ
duben

výstava

Střípky krajiny – obrazy Markéty Konečné

městská knihovna

duben

výstava

Jan Štursa – Akty

Horácká galerie

duben

výstava

Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne)skutečnosti

Horácká galerie

Od 5. 4.

výstava

Živý svět Anny Vojtěchové

Horácká galerie

Do 8. 4.

výstava

Kraslice Drahoslavy Horké

Horácké muzeum

1. 4. 18:00

koncert

Velikonoční koncert: Varhany a trubky

evang. kostel

1. 4. 18:00

divadlo

Z manželského ráje

KD Křídla

3. 4. 19:00

kino

Bába z ledu, film ČR

kulturní dům

4. 4. 19:00

tanec

Tančírna

kulturní dům

5. 4. 15:00

zápis

Zápis do 1. tříd – více info na stránkách základních škol

I.ZŠ, II.ZŠ

15. 4. 15:30

vzdělání

Rozvojové kurzy DDM

kulturní dům

5. 4. 17:00

koncert

Barevné odpoledne -koncert mladých varhaníků

Horácká galerie

5. 4. 17:00

kino

Expediční kamera 2018 – festival outdoorových filmů

kulturní dům

6. 4. 18:00

divadlo

Čtyři vraždy stačí, drahoušku

kulturní dům

6. 4. 19:00

divadlo

Z manželského ráje – ochotníci Křídla

KD Křídla

7. 4. 8:00

trh

Farmářský trh

Vrat. náměstí

7. 4. 14:00

divadlo

Čtyři vraždy stačí, drahoušku – také v 18:00

kulturní dům

7. 4. 19:00

divadlo

Z manželského ráje – ochotníci Křídla

KD Křídla

8. 4. 9:30

sport

Korunou za korunu – akce novoměstských atletů

Cihelský rybník

10. 4. 17:00

vernisáž

Zahájení výstavy Jaro na Vysočině

Horácké muzeum

11. 4. 19:00

koncert

Jakub Smolík

kulturní dům

12. 4. 18:00

koncert

Koncert učitelů ZUŠ

Horácká galerie

12. 4. 18:00

vzdělání

Gorilí rodina pražské ZOO – přednáška

kulturní dům

13. 4. 19:00

zábava

Humorné vzpomínání s Tamarou Peckovou

kulturní dům

14. 4. 8:00

trh

Bleší trh

kulturní dům

14. 4. 19:00

koncert

ZZ a Die Volgemanner – punky funky fejetony

kulturní dům

15. 4. 16:00

kino

Velká oříšková loupež, anim. USA

kulturní dům

16. 4. 19:00

tanec

Tančírna

kulturní dům

17. 4. 19:00

kino

Thor: Ragnarok, film USA

kulturní dům

19. 4. 17:00

vernisáž

Václav Kyselka – Odpoutání

Horácká galerie

19. 4. 18:00

vzdělání

Cestopisné promítání: Radim Štrobl - Trek kolem Annapurny

Horácké muzeum

21. 4. 9:00

sport

Den Země aneb Neváhej a choď

Horácké muzeum

21. 4. 20:00

koncert

Lunetic

kulturní dům

22. 4. 15:00

koncert

Černobílé odpoledne

Horácká galerie

24. 4. 15:30

vzdělání

Rozvojové kurzy DDM

kulturní dům

25. 4. 19:00

tanec

Tančírna

kulturní dům

26. 4. 17:00

koncert

Absolventský koncert hudebního oboru ZUŠ

Horácká galerie

30. 4. 18:00

tradice

Čarodějnice

Vrat. náměstí

Změna programu vyhrazena. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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