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Nové Město na Moravě 
hospodaří s přebytkem
Zastupitelé schválili závěrečný 
účet města bez připomínek. Oproti 
plánům dopadlo město o 40 milio-
nů lépe.

„Proti plánovanému schodku se nám podařilo 
ušetřit kolem 40 milionů korun.“ Touto větou za-
hájil starosta města Michal Šmarda projednávání 
závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva. 
To, že se hospodaření pohybuje v kladných čís-
lech, ovlivnilo několik faktorů. Město dokázalo 
ušetřit zhruba 10 milionů korun na provozních 
úsporách, vybralo o 20 milionů více na daních a 
ušetřilo také 10 milionů na investicích. 

Výsledek je mimořádně optimistický. Podle 
Šmardy umožňuje například spustit projekt 
Sportovní haly už v letošním roce. Podmínkou 
ale je, jestli se projekt podaří včas a za rozumných 
podmínek vysoutěžit. 

I když město hospodařilo s přebytkem, po-
dařilo se v loňském roce zrealizovat hned něko-

lik mimořádně významných investičních akcí. 
Jednou z nich je Komunitní dům pro seniory, 
který zlepšil sociální situaci lidí starších šedesáti 
let tím, že jim umožnil žít v nových nájemních 
bytech, které jsou zcela uzpůsobeny jejich věkové 
kategorii. Projekt stál 24 milionů korun a zdá se, 
že je úspěšný. Byty jsou obsazené a nájemníci 
jsou zde spokojeni. Město také opravovalo roz-
vody v ulici Drobného za 4,3 milionů korun. Zde 
se ale chybou dodavatele nepodařilo udělat dob-
ře finální povrch. Ulice musela být opravována. 
Nový chodník na Petrovické stál téměř 5 milionů 
korun. Opravena byla ulice Sportovní za gym-
náziem, kde vznikla nová parkovací místa za 3,5 
milionů korun. 

Do hospodaření města spadají také fondy, ve 
kterých město ukládá naspořené peníze. Ve Fon-
du rezerv je v současnosti 60 milionů. Tato částka 
je ale stejná jako loni, protože město z fondu v 
roce 2017 nevybíralo ani do něj nepřidávalo. Už 
v letošním roce z něj ale bude částečně finan-
cována stavba ZUŠ a v dalších letech to bude 
stavba Sportovní haly. Druhým takovým fondem 

je Fond rozvoje bydlení. Tam je patrný pokles z 
20 milionů na deset. Město z něj čerpalo peníze 
na stavbu Komunitního domu pro seniory. „Fond 
byl zřízen právě pro takovéto účely. Postupně ho 
ale začneme opět plnit z peněz, které vybíráme 
na nájemném,“ dodává Šmarda. 

I loňský rok se městu podařilo zvýšit takzvané 
provozní saldo. Tedy rozdíl mezi příjmy a běžný-
mi výdaji za správu města, jako jsou platy, opravy 
a provozní výdaje. V roce 2017 tak město uspořilo 
na investice přes 60 milionů korun. „Příjmy 
rostou rychleji než výdaje. To je základ k tomu, 
abychom mohli investovat i nadále,“ dodává 
Šmarda.  -kb-

Uzávěrka červencového čísla Novoměstska 
je 15. 6. 
Svoje náměty, tipy a články můžete posílat 
na e-mailovou adresu zpravodaj@nmnm.cz. 
Novinky z Nového Města najdete také 
na stránkách noviny.nmnm.cz.

Květnový Pochod srdcem Vysočiny  se vydařil. Hezké počasí přilákalo bezmála tisíc 
chodců. Všem děkujeme za milou účast.
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Téma Novoměstska:  Veřejné finance
Jaroslav Lempera /ČSSD/
Daří se hospodařit s přebytkem, což je dobře. Úvěr na Městské lázně je už téměř splacen, a to bez větších problémů. Jsou čerpány 
státní i evropské dotace (školka, dům pro seniory, školy). Bylo by dobře, kdyby město získalo dotace i na halu a plánovanou 
rekonstrukci muzea. V Pohledci město ukázalo, že umí připravit pozemky k výstavbě rodinných domů, a nabídnout tak zají-
mavou alternativu k soukromým developerům. Jsem rád, že se podařilo ušetřit peníze potřebné na opravu komunikací v centru 
města. Tím to ale nesmí skončit, je potřeba opravit i další chodníky a komunikace jinde ve městě.

Pavel Štorek /TOP 09/
Současné hospodaření města je vcelku v pořádku. Provozní výdaje rostou pomaleji než příjmy, a městu tak zbývají peníze na 
investice. Má to ale i svá rizika. Postavili jsme lázně, novou uměleckou školu, chystáme přístavbu základní školy, dům pro 
seniory, přístavbu Zdislavy, nové třídy školky atd. Teď nás čeká hala, rekonstrukce muzea a další. Všechny tyto projekty však 
znamenají zvyšování každodenních výdajů města a nelze počítat s tím, že současný růst bude trvat navždycky. Je potřeba se 
připravit i na to, že zlaté časy jednou skončí, ale účty bude třeba platit pořád. Na to se bohužel často zapomíná.

Martin Junek /ČSSD/
Podle mého názoru hospodaří město se svými prostředky rozumně. Poslední volební období ukázalo, že se s přidělenými in-
vesticemi nakládalo účelně. Domnívám se, že jakmile dojde k dokončení velkých akcí, kterými jsou bezesporu adaptace budovy 
ZUŠ a výstavba Sportovní haly, je nutné začít s opravami v některých městských částech. Neméně důležité jsou renovace po-
vrchů silničních komunikací, výstavba chybějících chodníků, parkovacích míst v exponovaných částech, příprava rekonstrukce 
náměstí a přilehlé zeleně, aby naše město nejen lákalo další návštěvníky, ale aby se nám v něm lépe žilo.

Rozhovor se strážcem městské pokladny
Rozpočet města má na starosti finanční odbor, v 
jehož čele stojí Tomáš Vlček. Jak vlastně rozpočet 
vzniká a co stojí za dlouhodobě pozitivními hospo-
dářskými výsledky města? 

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospo-
daření. K čemu tento dokument vlastně slouží?
Je to materiál, který zastupitelstvo podle záko-
na o rozpočtových pravidlech musí schvalovat 
každoročně. Uzavírá se tím hospodaření města 
za předchozí rok. V našem případě 2017. Musí 
obsahovat informace o rozpočtovém výsledku 
hospodaření. Tedy jaké byly plánované a skutečné 
příjmy a výdaje města. Jsou v něm také informace 
o finančních fondech města a o hospodaření pří-
spěvkových organizací zřízených městem
 a s.r.o. založených městem. 

Jak moc se tedy liší to, co bylo naplánováno, 
od reality?
Vzhledem k tomu, že rozpočtujeme spíše opatrně, 
tak poslední dobou bývá pravidlem, že se vý-
sledné částky liší. Letošní rozpočet počítal se 
schodkem 40 milionů, a skutečnost je taková, 
že jsme skončili 4 miliony v přebytku. 

Je to tedy dobrý výsledek? Jsme v tomto 
úspěšnější než jiná města? 
Těžko se hodnotí, jestli je to dobrý výsledek, 
když velmi záleží na tom jak, byl plán nastaven. 
Každopádně je zjevné, že ten plán dopadl dob-
ře. Pro hodnocení toho, jak město hospodaří, 
se používá spíše ukazatel takzvaného provoz-
ního salda. To je porovnání běžných příjmů po 

odečtení běžných  výdajů 
města. Tam si stojíme už 
tradičně velmi dobře a 
rozhodně jsme nad celo-
republikovým průměrem. 
Loni naše provozní saldo 
činilo 60 milionů, a to je 
ještě o pět milionů více 
než v roce 2016. 

Čemu vděčíme za to, 
že se daří mít dobré 
hospodářské výsledky 
dlouhodobě?
Daří se držet v rozumné 
míře provozní náklady 
města a současně s tím 
se projevuje celková vel-
mi dobrá ekonomická situace České republiky. 
V posledních několika letech výrazně narostlo 
plnění daní, a město tak dostává od státu více 
peněz. Hlavně díky úpravě zákona o rozpočtovém 
určení daně, díky které města dostávají více peněz 
z celkového množství vybraného státem zejména 
za daň z přidané hodnoty.

Když se bavíme o příjmech, jaké vlastně má 
město finanční zdroje? 
Městskou pokladnu nejvíce plní daňové příjmy, 
o kterých už byla řeč. Spolu se správními  a míst-
ními poplatky tvořily ještě před pěti lety zhruba 
polovinu příjmu města. Díky tomu, že ekonomika 
jde nahoru, tak je to nyní přes 60 procent. V po-
rovnání s ostatními městy ale máme výrazně vyšší 

nedaňové příjmy. Tedy peníze, které pocházejí 
z nájemného, lesů a dalších činností města. 

Jednou z hospodářských aktivit města byla 
i těžba v kamenolomu. Jak moc městskou 
pokladnu bolí to, že se musela zastavit?
Když měly Technické služby lom pronajatý, město 
mělo z nájmu a z dividend ročně asi milion a půl. 
V podstatě stejnou částku dostávalo, i když lom 
provozovalo samo. V celkovém objemu příjmů 
města, které tvoří průměrně kolem 230 milionů 
ročně, je to pokles, se kterým jsme schopni se bez 
problémů vyrovnat.  Samozřejmě bude lepší, když 
se podaří těžbu zahájit, ale její současný výpadek 
má pouze krátkodobý negativní dopad 
Pokračování na straně 3
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Důležité informace z městského úřadu 
naleznete na webových stránkách 
města www.nmnm.cz pod záložkou 
Městský úřad.

 Ke svým dotazům můžete využít také 
on-line chat, který najdete v pravé 
dolní části stránek.

Napište, co vás zajímá, a zaměstnanci 
úřadu vám rádi odpoví.

Rozhovor se strážcem ...
Pokračování ze strany 2

na hospodaření města, neboť město o příjmy 
z lomu nepřichází, pouze je odkládá do budouc-
na. 

Jakou roli hraje v hospodaření města finanční 
odbor?
V procesu tvorby rozpočtu hrajeme velkou roli. 
Stanovujeme a odhadujeme objem příjmů města 
a na základě toho můžeme  nebo nemůžeme 
realizovat investiční akce. Výdaje na provoz 
města jsou pevně dané, protože se v podstatě 
stále opakují. Mění se pouze podle cen na trhu 
a eventuálně počasí. K tomu se ale přidávají in-
vestiční akce, tedy stavby a nákupy majetku,
 a je potřeba příjmy a výdaje nějak sladit. Nutno 
podotknout, že každý rok první nástřely rozpočtu 
překračují finanční možnosti města o desítky 
milionů. Není proto nic jednoduchého vybrat to 

podstatné a sestavit zodpovědný rozpočet.

Kdo tomu velí?
První koncept dělá vedení města spolu s námi. 
Tento návrh, který už je životaschopný, a tedy 
počítá s rozumným schodkem nebo přebytkem a 
jsou v něm zahrnuty všechny potřebné výdaje a už 
schválené investice, je představen zastupitelstvu. 
Zastupitelé  k návrhu rozpočtu sdělí připomínky, 
které zapracováváme. 

Co tvoří většinu výdajů města?
Z těch 230 milionů to jsou věci, které jsou po-
važovány za samozřejmost. Tedy údržba zeleně, 
zimní údržba, svoz odpadů, veřejné osvětlení, 
provoz příspěvkových organizací a úřadu apod. 
Velké investice, jako jsou Kodus, rekonstrukce 
ZUŠ a podobně, jsou vždy jen špička ledovce. 

Kolik má finanční odbor zaměstnanců? 
Včetně mě je to 9 lidí. Veřejnost se asi nejvíce 
potkává s pokladnou. To je asi nejnavštěvovanější 

místo na úřadě. Pak máme účtárnu, kde probíhá 
veškerý koloběh faktur z celého úřadu a evidence 
majetku. Město má majetek v hodnotě přes mi-
liardu korun, takže každoroční inventury zabírají 
opravdu hodně času. 

Lidé mají možnost detailně prostudovat hos-
podaření města přímo na webových stránkách. 
Souhlasíte s tím, aby město zveřejňovalo veške-
ré hospodářské údaje? Co říkáte na takzvaný 
klikací rozpočet?
Já si myslím, že je to úspěch. U zrodu už jsem byl i 
já a myslím, že se opravdu povedl. Zejména ze za-
čátku, rok dva po jeho zveřejnění, nás velmi často 
kontaktovala cizí města a žádala nás o radu s tím, 
že by něco podobného chtěli také. Zajímalo se
 o to také hodně lidí z odborné veřejnosti. Kromě 
toho, že lidé tak mají naprostý přehled o financích 
města, to pomohlo i finančnímu odboru. On-line 
přístup ke všem údajům o rozpočtu nám velmi 
usnadňuje práci.  

 -kb-

Půjčky pomáhají 
s rekonstrukcemi
Zastupitelé schválili žádosti majitelů nemovitostí 
o finanční podporu ve formě půjčky. Novoměšťáci 
mohou o peníze žádat díky Fondu rozvoje byd-
lení. Ten je samofinancovatelný a slouží městu 
mimo jiné i ke krytí investičních akcí. Každý rok 
do něj město ukládá zhruba třetinu z vybraného 
nájemného, což je více než 3 miliony korun. 

O půjčku žádali 4 lidé v celkové výši 400 tisíc 
korun. Jednalo se o rekonstrukce střech a topné-
ho systému. Vzhledem k tomu, že v současné době 
je ve fondu přes 2 miliony korun, byly všechny 
žádosti schváleny.  -kb-

Město získalo 400 tisíc na opravu památkové zóny
Nové Město na Moravě čerpá každý rok dota-
ce z  Ministerstva kultury na opravu městské 
památkové zóny. Letos získalo 400 tisíc. Peníze 
půjdou na rekonstrukci měšťanského domu na 
Komenského náměstí. 50 % z celkové částky 
bude uhrazeno z dotace,  40 % zaplatí majitel 
nemovitosti a 10 % město.  „Jsou to zajímavé 
částky, každoročně je využíváme, a udržujeme 
tak památkovou zónu města v dobrém stavu,“ 
říká místostarosta Stanislav Marek.

 -kb-

Zprávy z DDM
DDM nabízí poslední volná místa na pří-
městský „Florbalový tábor“ od 2.7.-6.7.2018 
(pro děti od 7 let) a pobytový tábor „Na 
zkoušku“ na téma řeckých bájí - Odyssea, v 
Olešné od 29.6.-1.7.2018 (pro děti od 7 let). 
Bližší informace na ddm.nmnm.cz.

TRDLODEN - hravé setkání rodičů a dětí 
30.6.2018 v 15.00 a v 16.00, park u evange-
lického kostela.

Pohledecká Vávrova 
skála ožila

Od prvního květnového týdne se k turistům 
a horolezcům na Vávrově skále připojili i další 
návštěvníci - ovce a koně soukromých chovatelů 
z Roženeckých Pasek. Pasoucí se ovečky a koně 
jsou důležitými pomocníky při snaze o obnovu 
původní vegetace. Jejich umístění k Vávrově skále 
navazuje na postupné odstraňování náletových 
dřevin, a tedy i na rozšiřování výhledu do krajiny, 
což je dlouhodobý záměr pracovníků CHKO

 i vlastníků. Místa určená pro pastvu se budou 
postupně měnit, avšak vždy bude dbáno na to, 
aby zůstal zachován přístup k samotné skále. 
Turisté ani horolezci tak nemusí mít nejmenší 
strach, že by se na vrchol Vávrovy skály přes pas-
tviny oveček a koní nedostali. Miroslav Skalník
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Kongres Božího milosrdenství
Do Slavkovic se ve dnech 8.–10. června sjedou věřící 
z celé republiky. 

Takzvané kongresy Božího milosrdenství se 
začaly pořádat v roce 2002. Jejich smyslem je, aby 
se díky společnému setkání a modlitbě naučila 
církev lépe si uvědomovat Boží milosrdenství, 
které by tak mělo proniknout do všech úrovní 
církve. Kongresy se proto konají pravidelně po 
celém světě. Poslední světový kongres byl vloni 
na Filipínách. Akce se ale konají také na regio-
nální úrovni. V Česku bylo pořádání kongresů 
svěřeno do péče řádu pallotinů, kteří působí ve 
Slavkovicích. Kongres se tu bude konat už potřetí 
a i letos se očekává velká účast věřících. 

V sobotu a v neděli dopoledne budou přednáš-
ky v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě, 
odpolední program bude ve Slavkovicích, v areálu 

nad kostelem. Zde také bude v neděli odpoledne 
závěrečná mše svatá. Podrobný program najdete 
na webu www.kongres.slavkovice.cz.   -kb-

Rekonstrukce I. ZŠ začíná
Základní školu na Vratislavově náměstí čeká zbrusu nová přístavba s novými 
učebnami. 

Rekonstrukce I. ZŠ začne na hned po skončení školního roku. Nad 
tělocvičnou a jídelnou vznikne zcela nové patro, kde budou nové odborné 
učebny a kabinety. Jako první se tedy budou dělat hrubé práce na nástavbě 
nad tělocvičnou a jídelnou. Nejprve bude potřeba demolovat střechu a do 
podzimu by už měly být hotové zdi, okna, omítka i krytina. Pracovat se 
bude i na dvoře školy, kde dělníci zbourají stávající sklady. Na jejich místě 
začnou budovat nový pavilon pro dílny. S rozpočtem 50 milionů korun je 
to největší investiční akce města posledních let. 

Drobná omezení čekají i řidiče na ulici Školní. Zhotoviteli stavby totiž 
bylo umožněno zabrat část ulice Školní kvůli přístupu na staveniště. Je ale 
pravděpodobné, že v první etapě stavby bude moci využívat školní dvůr, 
takže je otázkou, nakolik je zábor ulice aktuální. Pokud ano, omezení prý 
nebude rozsáhlé a provoz bude omezen pouze jednosměrně.

 -kb-  

Léto v Městských lázních
Přijďte se vykoupat v karibském stylu mezi hejna 
nafukovacích plameňáků.

Letní sezona začíná v lázních 18. června. V praxi 
to znamená, že otevírací doba je každý den od 9:00 
do 20:30. Sauny budou v pondělí až pátek od 17:00 
do 20:30 a víkendy od 10:00 do 20:30. Jednou 
za pět týdnů také budou oblíbené Noční lázně. 
To ale samozřejmě není všechno. Zaměstnanci 
lázní se rozhodli vrchol sezony oživit a jako téma 
si vybrali Karibik. „Návštěvníci to poznají podle 
výzdoby, která bude v karibském duchu. Zařadili 
jsme například mušličkovou masáž, což je masáž 
pomocí nahřátých mušlí. V bazénové hale bude vý-
zdoba a děti si budou moci půjčit velké nafukovací 

plameňáky, na kterých se budou moci povozit,“ 
říká ředitel Městských lázní Jiří Brychta. Školáci 
také dostanou od Městských lázní k zakoupené 
vstupence jednu zdarma. 

Za pěkného počasí mohou návštěvníci lázní 
využít také běžecké tratě, které vytyčil trenér Petr 
Hubáček. Všechny začínají v Městských lázních

 a měří 5 nebo 21 kilometrů. „Snažíme se, aby 
Městské lázně návštěvníkům poskytly všestranný 
zážitek. Po běhu proto osobně doporučuji toho 
využít a dát si po návratu saunu a případně i spor-
tovní masáž. Sám běhám závodně a vím, jak to 
skvěle urychlí regeneraci,“ vysvětluje Brychta.
 -red-     

Kašny jsou na suchu
Obě kašny na Vratislavově náměstí jsou prázdné. 
Může za to odstávka vody i praskliny. 

Kašnu se sochou sv. Anny, která stojí v parku 
za katolickým kostelem, správci nenapustili 
kvůli rekonstrukci vodovodů před I. ZŠ. Jakmile 
práce na vodovodu skončí, nechá ji město opět 
napustit. Hůře to vypadá s kašnouVratislava z 
Pernštejna na Vratislavově náměstí. „Když jsme 
se ji pokoušeli naplnit, zaznamenali jsme výrazný 
únik vody. U starých kamenných kašen to není nic 
neobvyklého, protože chvíli trvá, než se takzvaně 
„zatáhnou“. V tomto případě ale vytékal poměrně 
velký pramen vody,“ říká Marcela Popelková z 
městského úřadu. Kašna má pravděpodobně 
prasklinu. Město už oslovilo odborného restau-
rátora, který by měl puklinu vyspravit. „Před-
pokládám, že by to nemělo být nic náročného, 
a věřím, že v červnu už bude kašna opět plná 
vody,“ dodává Popelková. Kašnu nechalo město 
kompletně zrekonstruovat teprve nedávno, v roce 
2014. Současná puklina ale s tehdejšími pracemi 
prý nijak nesouvisí.  -red-
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Michal Šmarda: Potřebujeme nové byty a parcely
V každoročním bilančním rozhovoru se starostou 
Nového Města na Moravě Michalem Šmardou 
hovoříme o městských penězích, stavbách, plánech, 
ale i chybách vedení radnice.

Hospodářské výsledky za rok 2017 jsou dobré, 
podařilo se postavit Komunitní dům, opravit 
řadu silnic. Město má za sebou další úspěšný 
rok, souhlasíte?
Udělali jsme i některé chyby, které lidem zkompli-
kovaly život. Například odklad finální úpravy po-
vrchu na Smetance, některé problémy s městskou 
zelení, protahující se oprava povrchu na Betlémě
 a šlo by si vzpomenout i na další. Takže určitě je co 
zlepšovat. Jsem rád, když lidé přicházejí s kritikou 
a náměty na to, co by šlo dělat lépe. 

Co podle vás posunulo kvalitu života ve městě 
nejvíce dopředu?
Největším úspěchem je podle mne výstavba Ko-
munitního domu pro seniory, kde našlo domov 
22 jednotlivců a párů. Jsem rád, že se podařilo 
pomoci  II.ZŠ. Vznikl krček mezi školou, jídelnou 
a gymnáziem, nová parkovací místa za školou. 
Teď ještě mimo jiné vybudujeme i výtah. I.ZŠ čeká 
náročná stavba nových učeben v celkové hodnotě 
50 milionů korun. Radost mám i z toho, jak běží 
stavba nové Základní umělecké školy. Budovy, 
ve kterých dnes ZUŠ sídlí jsou ve špatném stavu. 
ZUŠka na nové sídlo netrpělivě čekala mnoho let.

Při plánování toho, co postavit a za co utratit 
peníze, jste samozřejmě limitovaní. Co bylo 
potřeba shodit ze stolu a proč?
Nevím o žádném důležitém projektu, který bychom 
vyloženě shodili ze stolu. Ale je pravda, že někte-
ré akce se už docela dlouho odkládají. Například 
rekonstrukce Tyršovy ulice, zejména od policie 
ke gymnáziu nebo Luční. Opravit potřebuje také 
třeba Karníkova a prakticky celý Betlém. Letos se 
konečně opraví povrch komunikace přes náměstí, 
Školní a velký kus Tyršovky.

Co z toho vás nejvíce mrzí?
Asi nejde říct, která neopravená silnice nebo 
chodník mě mrzí víc. Zvládnout je postupně po-

třeba všechny. Mrzí mě stav někte-
rých bytových domů ve vlastnictví 
města. Chci, abychom postupně ve 
všech provedli generální opravy. 
Moc se těším na to, že snad ko-
nečně dojde na projekt rekon-
strukce a rozšíření muzea, kde jsou 
plánovány nové výstavní prostory i 
obřadní síň. A samozřejmě se těším 
na to, že postavíme sportovní halu.
 
Je něco, co jste zkazil vy osobně? 
Něco, za co se vážně stydíte?
Když do Nového Města přijel 
prezident republiky, tak jsem si 
zapomněl vzít slavnostní řetěz. 
Jednou jsem zapomněl na svatbu 
a musel místo mě jít náhradní oddávající. To byla 
fakt ostuda, která mě strašně mrzí. Těch chyb by 
bylo víc, ale o většině se nedá říct, že jsou vyloženě 
osobní. Spíše jsme třeba něco společně špatně 
vyhodnotili v radě nebo v zastupitelstvu. Ale ať 
kritizují spíš jiní.

Co Nové Město na Moravě ještě potřebuje? Na 
co by bylo dobré se zaměřit?
Potřebujeme víc nových bytů, pozemky na výstav-
bu rodinných domů a dům pro starší, kteří vyžadují 
neustálou péči. Když jsme vloni postavili dům pro 
seniory, po bytech se jen zaprášilo. Totéž platí i o 
pozemcích, které město připravuje v Pohledci. 
Obrovský zájem je i o pozemky připravované sou-
kromými investory. Byl bych také rád, kdybychom 
postavili další bytové domy nejen pro seniory, ale 
i pro mladé rodiny.

Většina investic se poslední roky týká služeb, 
nebo školství. Opravují se také silnice. Jak se 
staráte o kulturní dědictví města? Putují nějaké 
prostředky i do této oblasti?
Připraven je moc pěkný projekt rekonstrukce
 a dostavby muzea. Každoročně spolufinancuje-
me program rozvoje památkové zóny. Snažíme se 
všemožně podporovat Horáckou galerii. Nedávno 
jsme instalovali v zahradě evangelického kostela 
sochu Jana Husa od Jana Štursy. Letos odhalíme 
českého lva od Vincence Makovského. I stavba 
nové ZUŠky je vlastně investicí do kulturního 
dědictví. 

Kde vznikají v radě města největší třecí plochy, 
když se bavíte o investicích?
Někteří lidé mají pocit, že upřednostňujeme sport 
před uměním a kulturou. Jiní, že jsou pro nás dů-
ležitější investice pro mladou generaci, než pro 
seniory. Občas se dohadují jednotlivé sportovní 
oddíly nebo zájmové skupiny mezi sebou. Dřív 
městu vládly spory mezi jednotlivými místními 
částmi, ale to se myslím podařilo překonat.

Rozvíjí se město tak rychle, jak byste si přál?
Určitě bych byl radši, kdyby šlo důležité projek-
ty prosazovat rychleji, kdyby ubylo byrokracie 
a nikdo nám neházel klacky pod nohy. Dokázal 
bych si představit pružnější dotační programy 
a vstřícnější úředníky. Takže je jasné, že by šlo 
spoustu věcí zlepšit a vždycky jde aspoň o trochu 
víc makat. 

Hospodaření města je stabilní, přibývá staveb, 
přibývá turistů.  Lze takto pokračovat do ne-
konečna? Kde jsou hranice, za které byste už 
nešel?
Nové Město nikdy nebude průmyslovým centrem 
se spoustou velkých fabrik. Podle mě nemá smysl, 
aby tady rostly velké tovární haly, ve kterých pracu-
jí zahraniční dělníci. Potřebujeme spíš práci pro 
naše lidi a podporu pro novoměstské firmy, které 
se rozvíjejí a jsou úspěšné.

Ještě zpět ke sportovní hale. Můžeme se tedy 
spolehnout, že se začne letos stavět? Kdy máme 
počítat s jejím otevřením?
Vše bude záležet na tom, jak dopadne soutěž. 
Stavební firmy mají spoustu práce, a to nemá 
dobrý vliv na ceny. Chtěli jsme bourat středisko 
o prázdninách a mít stavbu co nejdříve hotovou. 
Nepodařilo se ale vysoutěžit firmu, která by to 
za rozumnou cenu zvládla. Proto jsme změnili 
podmínky a natáhli termíny stavby. Rozhodně ne-
chceme stavět za každou cenu. Buď se najde firma, 
která to zvládne, nebo počkáme na příhodnější 
podmínky. Město nemá neomezené zdroje a ne-
může nikoho přeplácet jen proto, že je letos draho. 
Pokud se podaří dodavatele stavby sehnat, tak 
začneme už letos na podzim a v roce 2020 bude 
hotovo. Halu Novoměšťáci potřebují a slibujeme 
ji už strašně dlouho. Moc se na ni těším, a to že ji 
postavíme, beru jako osobní závazek. 
 -kb-
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Stavba nové ZUŠ je v druhé půlce, byli jsme uvnitř
Největší stavební změny se odehrávají uvnitř bu-
dovy bývalé VZP. Novinkou bude koncertní sál. 

Největší investiční akce od doby, co se stavě-
ly Městské lázně, začala už v polovině ledna. 
„Budovu přestavujeme opravdu z gruntu. Zcela 
nové budou asi dvě třetiny vnitřních prostor,“ 
říká starosta Michal Šmarda. ZUŠ dnes sídlí 
ve třech různých budovách a cílem rozsáhlé in-
vestiční akce je provoz sjednotit a sloučit pod 
jednu střechu. Moderní budova s odpovídajícím 
technickým vybavením město vyjde téměř na 40 
milionů korun. Hotovo by mělo být 1. září, aby 
mohl nový školní rok začít v nových prostorách. 
ZUŠ má každoročně přes 500 žáků. 

O budoucím využití stávajících budov ZUŠ 
budou zastupitelé teprve rozhodovat. V úvahu 
přichází prodej, pronájem nebo další využití pro 

potřeby města. Zájem případných investorů o 
dům na Vratislavově náměstí a v Monseově uli-
ci chce město prověřit soutěží. Stanovilo proto 
minimální přípustnou cenu, která je vyšší než 
znalecký posudek. Soutěž se uskuteční 6. června 
na městském úřadě. Pokud se zájemce najde, 
bude jeho nabídka předložena k posouzení za-
stupitelstvu. „Nemáme zájem na tom, aby se 
majetek města prodával za každou cenu. Může 
se najít seriózní zájemce, ale může se nakonec 
také ukázat, že vhodnější záměry s budovami mají 
zájemci o pronájem,“ dodává Šmarda. 

To se ale nelíbí Danu Sokolíčkovi z  ODS, 
podle kterého by si mělo město dům ponechat. 
„Budova je ideální například pro celoroční expo-
zici slavných novoměstských osobností. Město 
nemá žádné důstojné prostory pro podobné úče-

ly. A také nemá solidní obřadní síň, která by se 
tam určitě také dala umístit. A mohly by tam být 
i reprezentativní prostory pro přijímání návštěv, 
předávání ocenění a podobně,“ řekl Sokolíček.  S 
vybudováním obřadní síně i dalších výstavních 
prostor ale město počítá i v rámci plánované re-
konstrukce muzea. Nahrazení tohoto plánu pře-
stavbou stávající budovy ZUŠ by podle starosty 
města měla předcházet diskuze. "Dnes město 
další prostory nezbytně nepotřebuje, výstavní a 
reprezentační prostory jsou naplánovány v mu-
zeu. Ale třeba někdo přijde s návrhem, co tam 
nového dělat a z čeho to zaplatit. Pro mě je nej-
důležitější, aby náměstí žilo a dům sloužil lidem, 
ne úředníkům," uzavírá diskuzi o budově, kterou 
opouští ZUŠ starosta Michal Šmarda.   -kb-

Nové osvětlení, jarní úklid i oprava silnic
Jaro je období, kdy mají pracovníci Technických 

služeb nejvíce práce v ulicích města. Je třeba uklidit 
zimní posyp, nepořádky schované pod sněhem, 
výmoly na silnicích. „Už před zimou jsme se na 
úklid ulic připravili a koupili jsme nový metací 
vůz. Využili jsme veškerou zametací techniku, 
takže jezdily ještě i čtyřkolky se smetáky a jedno 
zametací auto,“ říká jednatel Technických služeb 
Jiří Brychta. „Chápu, že někdo se domnívá, že jeho 
ulice byla uklizena pozdě, ale postupujeme tak, 
že začínáme Vratislavovým náměstím a hlavní-

mi tahy a teprve později přichází řada na menší 
ulice. Postupně se dostáváme do všech částí a v 
současné době je poklizeno všechno. Zametací vůz 
ale samozřejmě pracuje stále, uklízíme například 
i cyklostezky,“ dodává Brychta. Každý týden TS 
také sekají trávu a probíhá pletí záhonů. I zde mají 
ale přednost místa, kde je největší pohyb lidí. Čím 
dál více se TS také podílejí na stavebních pracích 
ve městě. Dokončily tak například úpravu nového 
hřiště u Městských lázní, vybudovaly nové schody 
od Kazmíráku na Betlém a vyspravily celou řadu 

cest. Velkou novinkou je také osvětlení cesty na 
Tři kříže, které je opět dílem TS.

Kromě toho mají ale TS na starosti také svoz 
odpadu. Zejména bioodpad je v jarních měsících 
aktuální. „Bioodpadu je poslední dobou čím dál 
tím více a někdy se stane, že hnědé kontejnery 
jsou velmi rychle plné. Lidé proto občas neví, kam 
bioodpad uložit. Právě pro ně je tu sběrný dvůr, kde 
přijímáme rostlinný a biologický odpad ve středu 
od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11:00,“ 
dodává Brychta.  -kb-

Vstupní hala

Budoucí atelíer výtvarníků

Zkušebna orchestru
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Ze života novoměstských 
spolků

Město uzavřelo partnerství 
s městem Mižhirja 
v Zakarpatské Ukrajině
Mižhirja leží v hornaté části Zakarpatské Ukraji-
ny.  Má tak s Novým Městem na Moravě mnoho 
společného. Orientuje se zejména na turistiku a 
zimní sporty. Na konci června by měli do Nového 
Města přijet delegáti z Ukrajiny a stvrdit partner-
ství podpisem smlouvy s Novým Městem. 

 -kb-

Pozvánka
na setkání spolužáků – ročník 1938, letos 
80letých. Akce se koná v pátek 29. června od 17 
hod. v Penzionu Vrchovina v Novém Městě na 
Moravě. Dobrou náladu a peníze nezapomeňte 
doma! Za organizátory Ludmila Vedrová a He-
lena Žáková

Bělisko bodovalo 
v německých firmách
Již pátým rokem se žáci učebních oborů novo-
městské SOŠ účastnili čtrnáctidenní praxe v ně-
meckých firmách. Nejlepší truhláři, tesaři, in-
stalatéři a opraváři lesnických strojů se zapojili do 
běžného života německé firmy, kde měli možnost 
si vyzkoušet nejnovější technologie, pracovat 
s moderními stroji, nástroji a s novými materiály. 
Kluci procvičili cizí jazyky a navázali ve firmách 
přátelské kontakty. Ty se jim do budoucna mohou 
hodit, protože o dobré řemeslníky je v zahraničí 
velký zájem. Důkazem našeho úspěchu jsou na-
bídky práce, které každý rok dostáváme.

Naše škola bude pokračovat v  úspěšném 
projektu i v příštích letech a nabídne tuto zku-
šenost i děvčatům oboru Ošetřovatel/ka.  Jsme 
rádi, že se u nás na Bělisku stala odborná 
praxe v zahraničí pevnou součástí vzdělávání 
v učebních oborech.

Mgr. Milada Ondráčková, SOŠ Nové Město 
na Moravě

Co je DUHA a jak vznikla?
DUHA je jednou z nemnoha neziskových or-
ganizací, která organizuje volnočasové aktivity 
pro děti a mládež. V současné době tvoří DUHU 
po celé republice více jak 70 „dužin“, tj.   zá-
kladních článků, jež sdružují více jak 3000 členů. 
DUHA je tak místem pro všechny, kdo chtějí 
něco smysluplného dělat ve volném čase. A co 
připravuje SVČ DUHA na červen a letní prázdni-
ny? Ve dnech 1.6.-3.6. se uskuteční zájezd do 
německého Legolandu. V době od 29.6. do 8.7. 

připravujeme pobyt u moře – Gargano Itálie. 
Od 14.7. do 20.7. proběhne duhový letní tábor 
pro děti v Českém ráji. V termínu od 4.8. do 
11.8. připravujeme další tábor, a to v Českém 
Švýcarsku. V druhé polovině srpna plánujeme 
dva příměstské tábory, vždy od pondělí do pátku 
na naší táborové základně v Javorku. Pokud by 
čtenáře cokoli z uvedeného zaujalo či oslovilo, 
lze kontaktovat vedoucí SVČ DUHA Mgr. Marii 
Mertlíkovou prostřednictvím e-mailu svcduha@
gmail.com.

Skauti pomáhali s úklidem
Skautské oddíly z celého Česka v období 20. dub-
na - 20. května organizovaly v rámci celostátního 
projektu Skautský dobrý skutek desítky místních 
akcí s přínosem společnosti. Do konání dobra se 
zapojili i malé skautky (světlušky) a malí skauti 
(vlčata) ze skautského střediska Bílý štít. Vlčata 
uklidila dětská hřiště a jejich okolí.
Světlušky letos upravily místo, kam rády chodí. 
Na Oboře rozzářily barvami dvě lavičky, uklidily 
odpadky a nakonec vysázely v okolí upravených 
laviček narcisy. Díky patří nejen světluškám, ale i 
městu, které projekt povolilo a finančně zajistilo.
„Celá akce mě moc bavila, i sbírání odpadků. 
Je to tady teď hezčí,“ řekla po akci desetiletá 
Anička Musilová.
Kluci z vlčat vyrazili na dětská hřiště a nasbírali 
10 menších pytlů odpadků, třeba papírky, víčka, 
plastové láhve a nedopalky cigaret. Nejkurióz-
nější byl nález vyhozeného křesla.
„Na konci akce jsme se s vlčaty pobavili o tom, 
proč je potřeba chránit naši planetu. Pověděli 
jsme si o znečištění způsobeném odpadem a o 

tom, že když někde kluci uvidí válet odpadky, 
tak je správné je sebrat,“ říká vedoucí vlčat Mi-
chaela Žáková.
Potřebný materiál věnovalo Nové Město na Mo-
ravě. Starosta města přitom neskrývá radost z 
výsledku odvedené práce. „Byl bych rád, kdyby 
se takovou akci podařilo zopakovat a zkrášlit i 
další místa ve městě,“ říká s poděkováním ma-
lým skautkám Michal Šmarda.  -red-

Kamenná svatba
Paní Alena  Albrechtová je novoměstská rodačka, 
která se svým mužem Zdeňkem v dubnu oslavila 
kamennou svatbu, tedy společných 65 let. „Já jsem 
dlouhé roky pracovala jako vedoucí odboru kultury 
a školství. Byla jsem u toho, když se stavěl kulturní 
dům,“ vzpomíná paní Albrechtová. Současné ak-
tivity kulturního domu se jí prý líbí a Nové Město 
podle ní kráčí správným směrem. „Jsem nadšená 
z toho, co všechno se tu koná. Zejména velké 
sportovní akce jsou skvělé.“ Sama byla celý život 
aktivní lyžařkou a soutěžila mimo jiné v branném 
běhu, což je přímý předchůdce dnešního biatlonu. 
Už se prý těší na Světový pohár v zimě, fandit ale 
bude kvůli svému věku raději doma. 

Pogratulovat jí a jejímu manželovi přišli 
i zástupci města. „Sešla se rodina a byli 
jsme moc rádi, že se za námi zastavil pan 
místostarosta Stanislav Marek a paní Eva 
Kulková ze společenské komise,“ dodává 
paní Albrechtová. „Formu si zvolili sami 
manželé Albrechtovi. Samozřejmě kdyby 
někdo chtěl, můžeme mu oficiálně pogra-
tulovat i na městském úřadě,“ říká Eva 
Kulková z kulturní a společenské komise.

Pokud byste měli zájem o oficiální 
blahopřání vašim blízkým prostřednic-
tvím kulturní komise města, obraťte 
se ,prosím, na drahomira.coufalova@
meu.nmnm.cz.  

 -kb-
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Velká investice 
do Vysočina Areny 
V termínu 22.–26. srpna bude 
Nové Město hostit MS v letním 
biatlonu na kolečkových lyžích. A 
právě na přípravu tohoto světového 
podniku přispěje stát 20 milionů 
korun. 

Za tuto částku bude ve Vysočina Areně rozšířen 
asfaltový okruh pro jízdu na kolečkových lyžích. 
Rozšířeny budou také asfaltové plochy u stadio-

nu, kde se nachází střelnice a prostor startu a cíle. 
Nezbytné jsou i další investice do infrastruktury 
na parkovišti pro televizní techniku a mostků 
propojujících areál s přístupovými cestami. Cel-
kové náklady před MS v letním biatlonu by se 
měly vyšplhat na 35 milionů korun. „Preferujeme 
areály, kde se pravidelně konají další významné 
akce, a investice tak není jednorázová," uvedl ná-
městek ministra školství pro řízení sekce sportu 
a mládeže Karel Kovář. Další významnou letošní 
akce ve Vysočina Areně bude III. kolo Světového 
poháru v klasickém biatlonu. Uskuteční se tu v 
termínu 20.–23. prosince.  -mah-

Kamil Leština splnil limit 
na MČR 

Během prvního květnového víkendu hostila 
Třebíč závody krajského poháru ve víceboji. V 
pětiboji mladších žákyň vybojovala 10. místo 
Karolina Slámová (1604 bodů) a 15. místo 
připadlo Adéle Horákovské (1412 bodů). 
Dvoudenní závod absolvovaly dorostenky v 
sedmiboji. V závodě se dařilo Anně Šande-
rové, která si odvezla 5. místo (3069 bodů), 
ve stejné disciplíně starších žákyň skončila 
na 6. místě Lucie Vyhnálková (3536 bodů). 
Mezi juniory dokončil náročný desetiboj pou-
ze Kamil Leština, jeho výsledek však stál za 
to. Za výkony ve všech deseti disciplínách si 
připsal celkem 5651 bodů, čímž zaznamenal 
nejen oddílový rekord, ale také si zajistil účast 
na MČR.  -hub-, -mah-  

Starší žáci v semifinále krajského 
poháru 
Do semifinále krajského poháru ve fotbale se pro-
bojovali starší žáci Vrchoviny. 
O postupu rozhodli svým vítězstvím na hřišti Velké 
Bíteše. V divokém zápase svého soupeře přestří-
leli 5:4. Hrdinou utkání se stal záložník Roman 
Červenka, který vstřelil všech pět branek. K se-
mifinálovému utkání nastoupily naše fotbalové 

naděje 23. května, když cestovaly do Třebíče, kde 
se střetly s týmem HFK Třebíč. Šance na úspěch 
přitom byly velké. V posledním měření sil jej totiž 
naši hráči vyprovodili jednoznačnou porážkou 4:1. 
Jak semifinálový zápas skončil, se dozvíte v čer-
vencovém vydání Novoměstska.  -mah-

Májový mítink ve výsledcích 

Druhou květnovou neděli se na atle-

tickém stadionu v Novém Městě usku-

tečnil tradiční Májový mítink na dráze. 

Soutěžilo se v pěti disciplínách. Ve dvou poměřili 
své síly muži a k jedné disciplíně navíc nastoupily 
atletky. V běhu na 1500 m zvítězil dřívější repre-
zentant novoměstské TJ Petr Vitner. Na druhém 
místě doběhl domácí Petr Zimola a třetí místo 
připadlo Karlu Kulíškovi z Olešné, jenž běhá za 
Kolín. Ve stejném závodě žen se z vítězství v čase 
5:01 radovala domácí atletka Lýdie Brázdová. 
Na stupních vítězů ji doprovodily Marta Klo-
básková a novoměstská Kateřina Pulgretová. 
V druhé mužské disciplíně se předvedli skokani 
do dálky. Vítězství si odnesl novoměstský skokan 
Martin Filip, jehož nejdelší pokus měřil 549 cm. 
V dálce žen si triumf připsala opět domácí atletka 
Anna Šanderová. O tři centimetry přeskočila pět 
metrů. Ryze ženskou disciplínou byl závod v hodu 
diskem. Hodem do vzdálenosti 33,96 m všechny 
soupeřky převálcovala domácí zástupkyně Amá-
lie Drimlová.  
 -mah-

Své tipy a náměty posílejte 
na e-mailovou adresu 
zpravodaj.nmnm.cz. 
Uzávěrka příštího čísla je 
15. června.
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Ragbyové představení 
Novoměstský tým se zatím drží na 
5. místě Českého poháru. Titáni 
také mají prvenství za nejproduk-
tivnějšího útočníka poháru 

Nad očekávání dobře vstoupili do Českého po-
háru v sedmičkovém ragby novoměstští Titáni.
Odehrány mají již dva turnaje. Na prvním turna-
ji, kdy se představili domácímu publiku, skon-
čili na celkovém 6. místě. V bojích ve skupině 
dokázali porazit soupeře z Ústí nad Labem, re-
mizovali s týmem z Liberec a porážku si připsali 
s favorizovaným pražským Olympem. V zápase o 
umístěni pak podlehli týmu z  Kralup nad Vltavou. 

Ještě lépe si naši ragbisté 
vedli při druhém turnaji, 
který hostily Sedlčany. Svoji 
skupinu vyhráli, když porazili 
jak pražský Olymp, tak libe-
recké ragbisty. V semifinále 
pak podlehli domácím Sedl-
čanům a v boji o 3. místo již 
nezopakovali vítězství nad 
pražským Olympem, které-
mu tentokrát podlehli. Ze 
Sedlčan si tak odvezli ko-
nečné 4. místo. V průběžné 
tabulce Českého poháru jim 
patří 5. příčka. Novoměstský hráč Ondřej So-
botka navíc drží průběžné prvenství za nejpro-

duktivnějšího  hráče poháru. Během dvou turnajů 
položil celkem 11 pětek.  -mah-

Postup do celostátního 
kola 
V první polovině května pořádal novoměstský 
oddíl orientačního běhu pro žáky ZŠ a SŠ 
z Kraje Vysočina závod v orientačním běhu. 
Běžel se v prostoru za Městskými lázněmi a 
v údolí řeky Bezděčky. Ke startu se postavilo 
150 dětí z různých škol a měst našeho kraje. 
Studenti z novoměstských škol získali celkem 
devět medailí. Prvenství si v soutěži družstev 
připsala jak ZŠ L. Čecha, tak Gymnázium V. 
Makovského. Studenti novoměstského gym-
názia navíc poprvé postupují do celostátního 
kola, které se bude konat 6. června v Pardu-
bicích. Akce se uskutečnila za podpory města 
a Městských lázní.  -mah-

Cíl cesty splněn
Štastný návrat z Himálaje hlásí novoměst-
ský rodák a horolezec Radek Jaroš. Společně 
s Petrem Kašparem a Petrem Piechowiczem 
zde natáčeli celovečerní film Koruna Himá-
laje. Letos je tomu 20 let, co Radek Jaroš 
zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. 
Cílem jeho letošní cesty byl Everest BC – 
největší základní tábor pod štítem světa. 
Tábor leží ve výšce 5364 m a štáb tu natočil 
potřebný filmový materiál. Během své cesty 
se trojice dobrodruhů setkala s horolezcem 
Reinholdem Messnerem, který jako první na 
světě zdolal všech 14 osmitisícovek a jako 
první zdolal Mount Everest bez použití kys-
líkového přístroje.  -mah-

Fotbalisté vévodí tabulce. Historický 
postup je blízko
Budeme v příští sezoně chodit na zápasy MSFL? 
Současné výkony našich fotbalistů tomu nasvěd-
čují! Po 24 kolech jim totiž v tabulce divize D patří 
1. místo. Na svém kontě mají již 54 bodů a jejich 
jarní jízda je neskutečná. V posledních zápasech 
totiž bodovali naplno, jediným klopýtnutím byla 
remíza proti silnému soupeři z Rosic (2:2). Po-
razili přitom Havlíčkův Brod (3:2), Blansko (2:1), 
Bzenec (3:1), Tasovice (3:1) a Šumperk (3:1). 
Střelecky se daří zejména Kamilu Skalníkovi a 
Michalu Dočekalovi. Tajenka možného postupu 
bude již brzy rozluštěna. Hráči mají před sebou 
poslední čtyři zápasy. Ještě v květnu se utkali 
se Starou Říší a Velkou Bíteší. Třetího června 
nastoupí k poslednímu domácímu utkání proti 

týmu HFK Třebíč. Sezonu uzavřou 16. června 
na hřišti Polné. Jde přitom o hratelné soupeře. 
Bude Vrchovina slavit historický postup? -mah-

Osmé místo florbalistů 
Na konečném 8. místě v tabulce 
Ligy Vysočiny ukončili novoměstští 
florbalisté letošní sezonu.
 V posledních dvou zápasech si připsali dvě těsné 
prohry se žďárským Hipposem (4:6) a se Sala-
mandrou Apoly (5:6). I přesto však udělali ob-
rovský pokrok. V týmu nastupovalo pět juniorů, 
čímž se výrazně omladila sestava. Vítané novinky 
se podařilo zavést také do tréninku, což se od-
razilo v jarní hře týmu. O velké zlepšení oproti 
podzimu se zasloužili všichni hráči. Výborní byli 
oba brankáři - Jakub Sedlařík a Petr Šenkýř, který 

měl druhý nejnižší průměr obdržených branek 
v celé soutěži. V obdržených brankách byli naši 
florbalisté čtvrtým nejlepším týmem soutěže, 
střeleckou mušku ale potřebují zlepšit. Gólově 
táhl tým David Krejčí (19 branek+12 asistencí). 
V popředí se dále umístili Tomáš Mrázek (15+17) 
a junioři Jan Svoboda (9+14), Bohuslav Šotola 
(9+10) a Daniel Kršek (14+4). Mládí je příslib do 
budoucna. Příští sezonu budou florbalisté opět 
nastupovat v Lize Vysočiny a zapojit by se mohli 
další junioři. Nešlo by to přitom bez finanční pod-
pory různých subjektů. Florbalisté děkují našemu 
městu, Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy, Kraji Vysočina a dalším.  -tom-, -mah-
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 2.4. Ester Německá
 10.4. Karel Blažek
 13.4. Dominik Mach
 22.4. Eduard Začal
  1.5. Magdaléna Pestrová
  4.5. Matyáš Starý
  9.5. Josef Macek
 jubilanti
 3.6. Zdeňka Loubová  88 let 
 5.6.  Jaroslav Belatka  92 let
 11.6. Ludmila Vedrová  80 let
 11.6. Eugen Chodil  75 let
 13.6. Josef Andrlík  90 let
 14.6. Anna Hanychová  87 let
 15.6. Bohumil Lukeš  80 let
 26.6. Jaroslav Lempera  85 let
manželství
 21.4. Radka Zelenková, Martin Hušek
 5.5. Zuzana Prokopová, Václav Pávek
 5.5. Zuzana Matoušková, Zbyněk Doležal
 5.5. Petra Šaclová, Martin Šandera

úmrtí
 17.4. František Zelený (Rokytno 1929) 
 19.4. Jaroslav Havlík (NMNM 1923) 
 20.4. Vladislav Palát (NMNM 1929)  
 23.4. Marta Čtveráčková (Zubří 1923) 
 24.4. Božena Záhrubská (NMNM 1930) 
 28.4. Marie Kachlíková (Olešná 1925) 
 30.4. Dagmar Hirtová (NMNM 1935) 
 5.5. Anna Kumrová (NMNM 1926)  
 6.5. Jaroslav Vařák (Maršovice 1932)

Klub seniorů

2. 6.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
3.6.MUDr. Olga Semerádová, Palachova 35, Žďár 
nad Sázavou, 774 430 777
9.6.MUDr. Ivo Chytrý, Libušina 174, Svratka, 
732 642 160
10.6.MUDr. Kateřina Pařízková, Studentská 7, Žďár 
nad Sázavou,, 566 690 130
16.6.MDDr. Radka Prouzová, Radostín nad Oslavou 
71, 799 505 925 
17.6.MUDr. Eva Peňázová, Křenkova 1499, Nové 
Město na Mor., 722 410 010
23.6.MUDr. Jitka Řezáčová, Tyršova 223, Velká Bí-
teš, 607 785 326
24.6.MUDr. Miluše Hrašková, Studentská 4/1699,  
Žďár nad Sázavou, 566 690 131
30.6.lékař stomatolog, Roman Baliuk, zdravotní 
středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522  218 

Služby se mohou měnit. Aktuální informace nalezne-
te na webu novoměstské nemocnice. http://nnm.cz/
pohotovost-stomatologicka

2.6.1913 narodil se v Řečici Eduard Soška, odbojář, 
105. výročí narození
10.6.1943 zemřel v NMnM Josef Německý, lyžařský 
závodník, lehký atlet
13.6.1858 narodil se v  Olešničce u Štěpánova Rudolf 
Gabessam, revírník, průkopník lyžování
17.6.1963 zemřel v Brně JUDr. Emil Čermák, právník, 
regionální historik, 55. výročí úmrtí
24.6.1968 zemřel v NMnM Josef Fiala , středoškolský 
profesor, historik, autor prací z historie regionu
50. výročí úmrtí

Otevřeno každý den kromě pondělí a státních 
svátků 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. 
Živý svět Anny Vojtěchové (5. 4. – 24. 6.) Výstava 
uspořádaná ve spolupráci s Galerií výtvarného 
umění v Havlíčkově Brodě představí tvorbu vý-
tvarnice a ilustrátorky Anny Vojtěchové.
Václav Kyselka  – Odpoutání (19. 4. – 30. 9.) Výstava 
sochaře žijícího a tvořícího v Křoví u Velké Bíteše. 
Za svobodu! (15. 5. – 31. 12.) Výstava k výročí 
vzniku ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vyso-
čina MUDr. Jiřího Běhounka.

PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:

Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory 
(červen – září 2018) Výstava fotografií skleně-
ných objektů připravená v souvislosti s životním 
jubileem prof. Jaroslava Svobody. 
Galerijní noc – 8. 6. 2018
Pro bližší informace sledujte webové stránky a 
facebook Horácké galerie.

Těšíme se na vás v Horácké galerii. 

4.6. Sportovní odpoledne.
Hřiště za DPS    15 – 17 hod.
11.6.  Kavárnička + naučné video o víně. 
Jídelna DPS 15 – 17 hod.
16.6.   Účast na slavnosti  Nova Civitas.
21.6. Výlet – Sedlec - kostnice (památka UNE-
SCO), Kouřim – skanzen, obrácené zvony,
Netvořice – rodinné muzeum smaltu, technické 
muzeum,  Skalní vyhlídka Máj – kaňon a meand-
ry Vltavy. Odjezd od nádraží v 7 hod., zastávky 
u KD a Jednoty.Cena bez vstupného  člen Klubu 
sen.  200 Kč,  host 250 Kč
Přihlášky na zájezd na akcích Klubu seniorů.
25.6. Táborák – ohniště u DPS  15 – 17 hod.

Další číslo zpravodaje Novoměstsko vyjde na 
konci června. 

Uzávěrka je 15. června a své náměty, postřehy 
a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu 
zpravodaj@nmnm.cz.

Zajímá vás něco z dění ve městě, máte pocit, že 
jsme  něco přehlédli? Ozvěte se nám. Budeme 
rádi za jakékoliv připomínky. 

Těšíme se vaše  zprávy
redakce

K životnímu jubi-
leu přejeme Ti...
náruč plnou květů a 
blahopřání na tisíc,
vždyť co je štěstí v lid-
ském věku, to je zdraví 
a nic  víc.
Ať radost a štěstí Tě 
provází, zdravíčko ať 

Ti neschází, penízků může být pytel, ať nechybí 
Ti nikdy přítel, rodina ať tě miluje a na oplátku 
Ty zas je. Ať se všechna starost zruší, ať zavládne 
pokoj ve Tvé duši, co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, 
ať se zdvojí. Šťastný úsměv na tváři, ať se denně 
rozzáří.

Dne 7. června oslaví naše milovaná maminka, 
babička, prababička paní Zdena Klempí-
řová krásných 80 let života. Vše nej nej nej do 
dalších let přeje milující rodina.

Blahopřání

Z redakce
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Minibazar

Vzpomínka

Blahopřání

Blahopřání

Dne 15. června oslaví pan 
Bohumil Lukeš krásných 
80 let. Hodně štěstí a hlavně 
zdraví přeje manželka a děti 
s rodinami.

Blahopřání

Dne 2. června 2018 oslaví manželé Mítovi, za-
kladatelé oddílu ragby Titáni, 45 let společného 
života. Pořád pro nás platí: Dávám Ti lásku z 
lásky, jen Tebe miluji, nevezmu nikdy zpátky, co 
dnes Ti slibuji. Manžel Jirka

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy srdce. Oči-
ma se již nepodíváš, teď 
klidným spánkem odpočí-
váš. V neznámý svět jsi šel 
spát, zaplakal každý, kdo 
tě měl rád. Dne 20. června 
uplyne 5 let, kdy nás opustil 

pan Miroslav Mrkos z Nového Města na Mo-
ravě. Stále vzpomíná manželka, dcera s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Dne 3. června 2018 vzpo-
meneme nedožitých 110 
let strýce pana Jaroslava 
Beneše. Stejně jako náš ta-
tínek Rudolf pocházel strýc 
Jožka i Karel z kovářské ro-
diny Benešů na Svatojánce. 
Mnoho let byl promítačem 

v místním kině. Ještě nyní se rádi podíváme na 
jeho krásné fotografie zasněžené přírody a také 
dřívějšího Nového Města a událostí v něm.

Vzpomínka

Čas plyne a nevrací, co 
vzal, jen bolest v srdcích 
zůstává dál. Dne 18. červ-
na uplyne třetí smutné 
výročí, co bez slůvka roz-
loučení odešla naše milá-
maminka, babička paní 

Božena Beranová z Nového Města na Moravě. 
S láskou vzpomíná syn Milan s rodinou.

Dne 25. května by se pan 
Slavomír Mokrý dožil 
80 let. Stále vzpomínají 
manželka, synové, vnoučata 
a pravnoučata.

Vzpomínka

Vzpomínka

Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil. Už nikdy ne-
zavoláš, nepomůžeš, neporadíš. 
Dne 21. června uplynou dva dlouhé roky od úmrtí 
našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, 
pradědečka pana Bořivoje Polnického. S láskou 
a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Odešla jsi znenadání, smu-
tek v srdci zůstal nám. Jsi tu 
však stále s námi pro toho, 
kdo vzpomíná. Dne 27. 
června vzpomeneme 10. 
výročí úmrtí naší maminky 
a babičky paní Marie Svo-
bodové z Pohledce. S láskou 

vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 27. června uplyne 
10 let, kdy dotlouklo srdce 
našeho milovaného manže-
la, tatínka a dědečka pana 
Josefa Šimka. S láskou stále 
vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. Kdo jste ho zna-

li, vzpomeňte s námi.

Dne 1. června oslavili zlatou svatbu manželé 
Olga a Eugen Chodilovi. Děkujeme za vše, co 
pro nás v dětství i v dospělosti udělali, a přeje-
me jim pevné zdraví, pohodu a hodně radosti. 
Děti Štěpán a Petra s rodinami

Hledám pána nebo paní na výpomoc na zahradě 
RD v Novém Městě na Moravě. Tel.: 603 447 170
Prodám rodinný dům se zahradou v obci Vříšť 
čp. 30, cena dohodou. Tel.: 607 794 296
Prodám nové prošívané přikrývky z husího peří. 
Cena 1700 Kč. Tel.: 732 250 684 
Koupím knihu Kotrmelec od Vitalije Biankiho. 
Také koupím staré reklamní kalendáříčky. Na-
bídněte. Tel.: 739 297 225
Prodám vzrostlé buxusy na živý plot, vysoké 
80-100 cm, cena za kus 350 Kč. Máme jich zhru-
ba 40 ks. Možnost odběru i jednotlivě. Tel.: 776 
115 449
Prodám dětské kolo vel. 16", červenobílé, pří-
davná kolečka. Dobrý stav. Původní cena 2500 
Kč, nyní 900 Kč. Tel.: 604 898 735
Prodám konzumní brambory Adéla, ručně 
sbírané. Cena: 6 Kč/1 kg. Dále krmné brambory. 

Tel.: 728 189 093
Doučím anglický jazyk žáky, studenty i dospělé. 
Levně. Tel.: 720 243 863
Nabízím větší množství zavařovacích šroubova-
cích sklenic, objem 0,7 l. Tel.: 606 130 986
Koupím knihu kotrmelec od Vitalije Binkeho. 
Také koupím staré reklamní kalendáříčky. Na-
bídněte, děkuji. Tel.: 739 297 225

Vyměním městský byt 1+0 za větší městský 
byt 1+1 nebo 2+1. Tel.: 604 771 483 

Poděkování

V rámci Českého dne proti rakovině proběhl 16. 
května tradiční prodej kytiček měsíčku lékařské-
ho. V letošním roce byl prodej zaměřen na pre-
venci a podporu léčby rakoviny tlustého střeva.
Do prodeje kytiček se zapojili i studenti Gym-
názia Vincence Makovského, pracovníci ná-
kupního střediska Billa, prodejna tabáku, 
galanterie, firma Rotto, II. ZŠ, Zdravěnka, SOŠ 
na Bělisku. Některé organizace umožnily prodej 
v jejich prostorách, jako např. Medin a. s., MěÚ, 
nemocnice a městská knihovna.
Onkologický klub Návrat člen LPR

Více praktických 
informací z města 

a městského úřadu 
naleznete na webových 

stránkách města 
www.nmnm.cz.
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Nova Civitas 2018
Letos s T. G. Masarykem

Dvoudenní velmi pestrý hudební program, letos 
navíc s připomenutím významných historických 
událostí, to a ještě víc je městský festival pod širým 
nebem Nova Civitas, konající se 15.–16. června 
2018 na Vratislavově náměstí.

Páteční fanfáry ohlásí začátek tradičně ve 14 
hodin, pak už začne na pódiu hudební produk-
ce, která letos zahrnuje snad všechny hudební 
žánry - od klasické hudby, přes swing, pop, rock 
až k punku. Jednou z hlavních hvězd pátečního 
odpoledne bude písničkář a herec Jiří Schmit-
zer, dále vystoupí všestranně zaměřená kapela 
Bachtale Apsa se zpěvákem Máriem Bihárim a 
po ní se těšte na punkový nářez v podobě bys-

třické kapely Rabies a legendární formace Visací 
zámek. 

V sobotu si připomeneme 100. výročí repub-
liky a 90. výročí návštěvy prezidenta Tomáše 
Garrigua Masaryka v našem městě. Hudebně  
den zahájí Žďárský swingový orchestr, dočkáte 
se i svižného a optimistického dixielandu a vždy 
stylových Sester Havelkových. Klasickou hudbu 
první republiky uslyšíte i od kvarteta skvělých 
brněnských muzikantů, kteří zahrají na neobvyk-
lých místech města. Pro milovníky folku vystoupí 
skupina Poutníci a večer se do 21. století vrátíme 
vystoupením Kláry Vytiskové a electro-swingem 
kapely MoveBreakers. 

Doprovodný program propojí historii se sou-
časností. Zatímco v pátek bude dolní část náměstí 
patřit studentům ze SOŠ NMnM a tradičně vy-
stoupí studenti ZUŠ Jana Štursy jak na hlavní 
scéně, tak v relaxační zóně v Horácké galerii, 
sobotní aktivity připomenou období první repub-
liky. Již od ranních hodin na vás bude na ná-
městí čekat skautská základna, dobová hasičská 
technika, automobiloví veteráni a spanilé jízdy 
historických cyklistů. Vyplatí se navštívit Ho-
rácké muzeum, kde najdete výstavu Zdar, bratře 
prezidente!, mapující cestu a náročný celodenní 
program Tomáše Garrigua Masaryka na Horácko 
dne 17. června 1928. Pokud vás osobnost prvního 
československého prezidenta zajímá ještě více, 
odpoledne se v muzeu uskuteční také přednáš-
ka Hradní fotoarchiv s podtitulem Fotografie 
z časů TGM. Krátce po ní (kolem 17:00) a za 
účasti místních spolků, neziskovek a organizací, 
které se kromě dopolední prezentace u stánků 
představí veřejnosti i  podvečerním  uvítacím 
průvodem, nastane vrchol letošních slavností 
– opětovný příjezd prezidenta Osvoboditele do 
našeho města. Před 90 lety jej vítalo plné náměstí 
mávajícího lidu. Se stylovým úborem nebo bez si 
nenechte tuto ojedinělou událost ujít, abychom 
„tatíčka“ Masaryka přivítali vřele i tentokrát. 

 -EK-

Rabies
Jejich domovem je Bystřice nad Pernštejnem, 
jejich tempo je zběsilé až vzteklé… Když vydali 
své první album Booze, Blood and Fights 
na LP, zažili turné se skvělými kapelami, 
jako jsou Burning Steps a také Queens of 
Everything. Měli možnost dělat předskokana 
americké kapele IGNITE, což jim otevřelo 
vrátka k dalším koncertům, třeba k budoucímu 
předskokanství kapele ANTI-FLAG v Brně.
Nenechte si tyhle talenty ujít!

A kdopak nám to na Nova Civitas bude letos hrát?

Řeknete PRDEL?
Herce Jiřího Schmitzera není potřeba před-

stavovat. Vydal již čtyři hudební alba, některé 
jeho texty najdete ve sborníku Kanimůra ze 
Šardonu. V Novém Městě zahraje Jiří Schmitzer 
svůj písňový recitál v pátek odpoledne. A určitě 
nepřijdete o jeho nejlepší hity, včetně písně Máte 
na to?, kterou většina veřejnosti zná pod názvem 
Řekněte prdel.

MoveBreakers
Každý jejich koncert je jedinečnou party, jde o 
třaskavý mix disca, funky, electro swingu, ale 
také italského folkloru nebo žánrů house a drum’-
n’bass. Originální fúze elektronických beatů, 
živých nástrojů a neuvěřitelná energie na pódiu, 
to vše jsou MoveBreakers, kteří zakončí sobotní 
program na náměstí. Tak si užijte tuto skvělou 
party, která uzavře celé Nova Civitas v sobotu 
večer. A věřte, nenechá vás klidnými.
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Pozvánka na benefiční koncert v Horácké galerii
Rádi bychom vás srdečně pozvali 
na výjimečný benefiční koncert, 
který se uskuteční v neděli 8. čer-
vence v 19 hodin v podkroví Ho-
rácké galerie v Novém Městě na 
Moravě.

 Už jsme si zvykli na to, že nám poetický letní 
čas začátku prázdnin zpříjemňují skvělé kon-
certy vážné hudby, které se konají v rámci „Slu-
nohraní“.  To si letos bohužel dává v Novém 
Městě na Moravě pauzu, ale jsme moc rádi, že o 
zajímavý hudební zážitek v tomto čase nebude-
me/nebudete ochuzeni.

Osmého července se v Horácké galerii usku-

teční benefiční koncert prof. Luďka Šabaky 
(klavír) a jeho dcery Vandy Šabakové (harfa). 
Luděk Šabaka získal již během studia na Praž-
ské konzervatoři v oborech klavír a skladba 
laureátské tituly ve většině významných čes-
koslovenských soutěží. Na AMU se začal sou-
stavně věnovat komorní hře, jeho repertoár v 
tomto směru je rozsáhlý. Vystupuje pravidelně 
v zahraničí, spolupracuje s mnoha význačnými 
umělci a pravidelně vede kurzy klavírní techniky 
v Tokiu. Pedagogicky působí od roku 2003 na 
Konzervatoři v Plzni a vyučuje také na pobočce 
ZUŠ v Sázavě, na jejímž založení se spolupodílel. 
Vanda Šabaková se studiu harfové hry věnuje od 
svých pěti let pod vedením sóloharfistky Ivany 
Dohnalové. Svoji koncertní činnost započala 
již v raném věku, získala například první cenu 
a titul absolutní vítězky na soutěžní přehlídce 

konzervatoří České republiky a první cenu ve 
své kategorii na Mezinárodní harfové soutěži v 
srbském Novém Sadu. Vanda se účastní různých 
mezinárodních koncertů a trvale spolupracuje 
s Kutnohorským komorním orchestrem. 

Kromě děl F. A. Rössler-Rosettiho, L. Janáčka 
a dalších uslyšíme i duo pro harfu a klavír F. J. 
Nadermana, které skladatel věnoval svému sou-
putníkovi L. Dusíkovi. Vzhledem k tomu, že byla 
do nedávné doby ztracena část harfového partu, 
nemohla být skladba uváděna na koncertních 
pódiích. Premiéra díla zazní v podání Vandy a 
Luďka Šabakových 20. 8. 2018 během jejich 
turné po Japonsku.

Výtěžek benefičního koncertu bude věnován 
do fondu sbírky pro nový klavír v Horácké galerii.

Srdečně vás zveme a těšíme se na setkání v čer-
venci.  -red-

Anastasia: muzikál v galerii
Netradiční divadelní zážitek obecenstvu v Novém 
Městě na Moravě  přinese na nádvoří Horácké 
galerie muzikálové představení s názvem Ana-
stasia v podání Léčivého divadla Gabriely Filippi.
 Hra podle stejnojmenného světového bestselleru 
Vladimíra Megre začíná ve 21 hodin pod širým 
nebem. Hostem druhé poloviny večera budou 
herec Mário Kubec a vynikající zpěvák Patrik Kee. 

Léčivé divadlo je autorským projektem he-
rečky a novoměstské rodačky Gabriely Filippi. 
Divákům nabízí nevšední divadelní hry, které 
se dotýkají mystiky a hloubky lidského života. 
„V běžném životě jsme obklopeni civilizačními 
formami a zahlceni povinnostmi. V  Léčivém 
divadle máme možnost se na chvíli zastavit a 
znovu nalézt sami sebe. Změna, inspirace se 
může dostavit skrze emocionální prožitek, kdy 
si divák uvědomí, že se dotkl své duše,“ říká 
o divadle Gabriela Filippi.

Na jeho pódium převedla také celosvětový 
bestseller Anastasia, který vypráví příběh o ženě 
žijící v divoké sibiřské přírodě. 

„Je to nevšední a strhující příběh lásky, ve 
kterém se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný 
městský podnikatel a žena, která žije uprostřed 
přírody. Ze setkání těchto tvou lidí se narodí 
nejenom syn, ale také hluboké a čisté posel-
ství pro šťastný život na Zemi.“ Vedle Gabriely 
Filippi zde účinkuje také herec Mário Kubec. 
Ve druhé části akce jsou divákům představováni 
různí zajímaví hosté, se kterými si herečka povídá 
o jejich životě, práci a poznání. Většinou se jedná  
o léčitele, terapeuty, astrology, profesory, lékaře, 
spisovatele, ale i vědce. Diváci také mají možnost 
zapojit se svými dotazy. Tentokrát si bude povídat 
s charismatickým umělcem a farmářem Mario 

Kubecem a ostravským vokálním improvizáto-
rem Patrikem Kee.

 -red-

Benefice pro evangelický 
kostel

Zveme vás v neděli 17.6.2018 od 14:00 
do17:00 do zahrady evangelického kostela 
v NMnM.
Čeká vás tu Divadlo skřítek Uku, kavárna s 
občerstvením „pod kaštanem“, Udělej (si) 
radost a další. Výtěžek bude věnován na 
obnovu dětského hřiště u kostela.  -red-

Iniciativa „Škola 
jinak“ zve na debatu 
o vzdělávání, která 
proběhne 18. 6. od 17:00 
v zahradě evangelického 
kostela. 

Muzejní noc 8. června
Přijďte si prohlédnout naše nové expozice a 
výstavy.Od 16:00 hodin  bude vstup volný, 
můžete navštívit workshop Sgrafita k výstavě 
Karla Němce. V 17.00 hodin začíná divadlo 
pro děti, následuje žertovný divadelní kus z 
pera novoměstského vtipálka první republiky 
Wolfganga Fleka v podání známých firem z 
vedení a kultury města.  Otevřeno do 21 hodin.
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Zmizelé Nové Město
Lidový dům neboli Kaťák

 Když se mluvilo o kině, dříve o Lidovém domě či 
Katolickém domě, obvykle se mluvilo o „Kaťáku“. 
Kaťák, to byla vžitá univerzální přezdívka vy-
jadřující takřka familiární vztah k tomuto ba-
ráku. Kaťák nechal vystavět ve třicátých letech 
minulého století stavitel Sadílek pro potřebu 
strany lidové. Současně byla v zadním traktu 
dvora a zahrady, náležející k budově, vystavěna 
takzvaná Orlovna, sloužící pro provoz sportovní 
odnože této strany. Vlastně to byl samostatný 
svaz Československého Orla, jakýsi protějšek 
Československé obce sokolské. Budova sestáva-
la z tělocvičny, dvou šaten, průjezdu, jakési ga-
ráže pro pohřební vůz a několika pomocných 
místností. 
Za touto budovou bylo menší tenisové hřiště a 
dále výletní zahrada s mnoha ovocnými stromy a 
stylovou besídkou. Uprostřed zahrady byl dřevě-
ný taneční parket. Celá byla obehnána zděným 
parkanem, který v zadní části sousedil s farskou 
zahradou. Její část později odkoupil MVDr. Jaro-
slav Bureš a vystavěl zde rodinný dům.
V těchto prostorách se nacházelo výtečné volno-
časové hrací teritorium, které jsme náležitě vy-
užívali. Scházel se zde výkvět novoměstského 

lidoveckého dorostu. Tenis chodívali hrát bratři 
Václav a Jan Jebaví, ale i Jiří a Bohdan Kinclovi 
se sestrou Irenou. Kinclovi obývali byt přímo 
v budově Kaťáku, a tak zde byli jako doma. Ve 
stejném domě bydlela rodina Šenkyříkova. Tři 
Šenkyříkovi mušketýři, tedy synové Jindřich, La-
dislav a Miroslav, byli rovněž častými návštěvníky 
hřiště a zahrady. Přes parkan do tohoto našeho 
areálu přelézal Honza Drobný. Drobného stavení 
bylo přímo v sousedství.
Tenisové turnaje, které se zde konaly, byly zají-
mavé tím, že skutečná tenisová raketa byla pro 
účastníky předmětem téměř neznámým, takže 
každý hrál tím, co měl. Většinou si tenisté lupen-
kovou pilkou vyřezávali z překližky různé pálky, 
jak se hojně říkalo palejstry. Hrál každý s kaž-
dým. Podle toho, jak se kámoši scházeli. Sudího 
pravidelně dělal Honzík Drobný, poněvadž měl 
z parkanu dobrý přehled o hře.

Vedle hřiště – nad nízkou mezí – už se nacháze-
la zmiňovaná zahrada, kde ve vysoké trávě vedly 
vychozené pěšinky k ovocným stromům, které 
jsme v příslušné roční době obírali o více či méně 
zralé plody. Nejvíce byly navštěvovány třešně a 
hrušeň „ovesnička“. Když letní slunce její plody 

náležitě pozlatilo a ovesničky, obtížené tou nád-
herou, začaly samy padat do trávy a na prkna 
„tancplacu“, stačilo je jenom zvednout, přivonět 
a pomalu vychutnávat jejich voňavou dužinu. Po 
takovéto chutné a zdravé svačince jsme obvykle 
zašli do té malé, čerstvým karbolovým nátěrem 
vonící besídky a zevrubně probírali důležité udá-
losti prošlého dne.

Travní porost zahrady byl jakýmsi způsobem 
v péči mých rodičů. Matka obvykle za použití 
srpu a brousku nažala náležité množství té zelené 
hmoty, shrabala, svázala do trávnice a pak už 
jsem vezl trakař s nákladem na místo určení. Když 
se však na zahradě připravovala nějaká ta tan-
covačka, nastoupil otec, někdy i děda s kosami. 
Celá zahrada byla pokosena a za vydatné pomoci 
slunce a vlahého větříku bylo z trávy vyrobeno 
seno. Před tancovačkou pak na vysečenou plo-
chu zahrady nastoupilo několik zainteresovaných 
pořadatelů, aby zde v patřičných vzdálenostech 
zatloukli na správnou míru nařezané smrkové 
koly a na ty pak přibili sporadicky ohoblovaná 
prkna. Tak byly vyrobeny dlouhé lavice a stoly pro 
očekávané návštěvníky. Když se počasí vydařilo, 
začala se odpoledne zahrada plnit přicházejícími 
účastníky „výletu“. Besídka se pro tuto příležitost 
změnila na výčep, a tak bylo možno si zde za mrz-
ký peníz koupit pivo, limo, ale i chutné Švandovy 
buřty s hořčicí a chlebem. Pivo se čepovalo z čer-
stvě naraženého dřevěného sudu. Výčepní se 
střídali podle potřeby. Toto všechno probíhalo 
dávno předtím, než se u tanečního parketu začali 
objevovat první muzikanti – dechovkáři. V tu 
dobu po nějaké zvukové aparatuře nebylo vidu 
ani slechu, a tak co muzikant neuhrál a zpěvák 
neuzpíval, jako by nebylo. Když pak ale taková 
poctivá dechovka foukla do plechů, zazpívala 
křídlovka, zaštěbetal štěbenec a zahromovala 
tuba nebo basbombardon, nebylo co řešit. Nastal 
příval tancechtivých párů. Polka, kvapík, valčík 
i mazurka – to byla tehdejší moderna. Hrály a 
zpívaly se tehdejší hitovky, např. Škoda lásky, Tři 
modříny, Červená sukýnka aj. Na programu se 
objevily i žádané kousky od Stelibského, Vejvody, 
Valdaufa, Kmocha a jiných tehdejších hitmakerů.

Takovéto lidové zábavy na zahradě za Kaťákem 
byly velmi oblíbené a končívaly někdy až nad 
ránem. Několika takových tancovaček jsem se 
s rodiči zúčastnil i já. I když jsem dostal jenom 
malinovou limonádu v lahvi s kuličkou místo 
uzávěru od Musilů a buřt s hořčicí a krajíčkem 
chleba, byl to pro mne zážitek na dlouhou dobu.

 Bohumil Lukeš

Ve dvoře za Lidovým domem (známým dnes jako kino) stávala tělocvična Jednoty československého 
Orla. V 50. letech minulého století byla přestavěna a rozšířena (viz foto) a byl v ní zřízen „Jednotný 
klub pracujících 9. květen“ (dále JKP). Po uzavření sokolovny v roce 1968 a její následné demolice v 

roce 1971 byla budova JKP centrem kulturního a společenského dění v Novém Městě, 
až do otevření nového kulturního domu v roce 1976.
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Vzpomínka na Emila Srnského

Pan Emil Srnský byl nepochybně významným 
občanem našeho města. Povoláním byl fotograf.  
Za mých dětských let bydleli Srnských na Ma-
sarykově ulici v prvním patře domu, kde je dnes 
Kozlovna. Vedle bytu měl pan Srnský fotoateliér. 
Později se rodina přestěhovala a na fotoateliér v 
Halině, v místnostech dnešního obchodu paní 
Neumanové, si už mnozí dobře pamatujeme.

Pan Srnský se znal téměř se všemi občany 
města a okolí. Fotografoval jim svatby, křtiny, 
rodinné oslavy i pohřby. Mnoha maturitním 
ročníkům dělal maturitní tablo. Pozval si nás na 
fotografování a domluvil se, jakou máme před-
stavu. Když se nějaká fotografie nepovedla, hned 
zařídil přefocení. Hotovou práci předal, až když 
sám byl s výsledkem zcela spokojen. Fotografoval 
také všechny události, které se ve městě konaly. 
Po válce sokolská a později spartakiádní cvičení, 
První máje, studentské oslavy a pochody. Měl 
velký cit pro zachycení dokumentů. Z vážných 
událostí pocházejí např. fotografie záplav na 
Nečasově ulici i výsledky ničivé větrné smrště. 
Fotoaparát nosil stále u sebe. I když šel s rodi-
nou na nedělní procházku, stále počítal s tím, 
že může nastat situace, kterou je dobré zachytit 
na památku.

Vedle fotografování bylo jeho velkým ko-
níčkem ochotnické divadlo. Byl dlouholetým, 
velmi platným členem souboru. Výčet rolí, které 
za tuto dobu ztvárnil, by byl velmi dlouhý. Hodně 
se vzpomínalo na roli vodníka Ivana v Jiráskově 
Lucerně, uvedené před válkou. Pro oba vodníky 
navrhl pan Srnský dokonce masky. Brzy se stal 
maskérem ochotnického souboru. Zpočátku 
spolupracoval s panem Sokolíčkem, později na 

jeho práci zcela navázal. 
Oba pánové spolupra-
covali a svou práci stále 
zdokonalovali. Scházeli 
se v holičství u Sokolíč-
ků a jejich schůzek se 
zúčastňoval můj tatínek, 
který byl jejich velkým 
obdivovatelem.

Po válce už pracoval 
pan Srnský jako výborný 
maskér sám. Nejvíce 
vzpomínám na Hikme-
tovu Legendu o lásce. 
Zde předvedl nejen své 
herecké umění, ale pře-
devším se představil 
jako dokonalý maskér. Ke své práci přistupo-
val s velkou odpovědností. Stejně jak si počínal 
při studiu role, kdy zkoumal dobu, souvislosti 
a s režisérem konzultoval možnosti nejlepšího 
provedení, přistupoval i k maskování herců. V 
Legendě o lásce vystupovalo vedle hlavních hrdi-
nů mnoho epizodních postav. Všechny maskoval 
tak, že přesně odpovídaly orientálnímu prostředí, 
ve kterém se divadelní kus odehrával.

Přitom byl však pan Srnský velmi skromný a 
vždy stál v pozadí. Měl velký smysl pro humor, a 
je tedy pochopitelné, že by stálým členem přátel 
kulatého stolu. Z pochopitelných důvodů chybí 
na většině fotografií z této doby.

Za dva roky si připomeneme 160 let od uve-

dení prvního českého divadla v našem městě. 
Muzeum připravuje na příští rok výstavu k této 
příležitosti. Na výstavě budou jistě velkou část 
tvořit fotografie, které jsou dílem pana Srnského, 
a mnozí pamětníci si na něho s úctou vzpomenou.

 Jana Černá

Emil Srnský jako vodník.

Příště: Částkovi
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Nové M sto na Morav

Ráj pastelek

Rozší ení prodejny
Nov v novém...

Klimatizováno

Vše na jednom míst

HLEDÁME NOVÉ  KOLEGY
RÁDI VÁS NA POZICÍCH 
ZAUČÍME

> KONSTRUKTÉR NÁŘADÍ

> OBRÁBĚČ KOVŮ 
 (FRÉZAŘ, SOUSTRUŽNÍK)

> SPECIALISTA PRO FINÁLNÍ 
 DOKONČENÍ VÝROBKŮ

 Informace o aktuálních výběrových 
 řízeních najdete na www.medin.cz/kariera 

 Další informace získáte na personálním oddělení:
 + 420 566 684 355 / 357, pers@medin.cz
 www.medin.cz

NABÍZÍME VÁM:
> pracovní volno nad rámec 

zákoníku práce
> odměny při pracovních a životních 

výročích
> fi remní akce, volné vstupenky 

na kulturní představení
> příspěvek na životní a penzijní 

připojištění
> závodní stravování
> podpora vzdělávání a rozvoje
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Uzávěrka plošné inzerce na červenec je 14.6. 
Objednávky zasílejte na e-mail: 

novomestskoinzerce@seznam.cz
tel.: 602 740 881

Nová letní kolekce práve na prodejne!

obchodu s módou NoMéna fashion.
V naší nabídce najdete oblecení a doplnky od zahranicních

dodavatelu nejen pro dámy. Každý týden nové zboží!

NoMéna fashion, Malá 158, Nové Mesto n. M.
telefon 608 963 396 | info@nomena.cz
     nomenafashion | www.nomena.cz    

Po   900 - 1700

 Út    900 - 1700

St  1300 - 1700

Ct    900 - 1700

Pá   900 - 1700

pauza na obed 1200 - 1300ot
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červen výstava Jan Štursa - Akty Horácká galerie

červen výstava Za svobodu - výstava ke 100. výročí vzniku ČSR Horácká galerie

červen výstava Václav Kyselka - Odpoutání Horácká galerie

červen výstava Miroslav Vojtěchovský - Skleněné rozhovory Horácká galerie

do 24.6. výstava Živý svět Anny Vojtěchové Horácká galerie

2.6. 8:00 trh Farmářský trh - workshop Průsvity na okna Vrat. náměstí

2.6. 14:00 děti Dětský den DDM

8.6. 17:00 akce Galerijní a muzejní noc NMNM

8.6. duchovní Začátek Kongresu Božího milosrdenství Slavkovice

10.6. 14:00 vzdělání Komentovaná prohlídka města Vrat. náměstí

15.6. 14:00 slavnosti Zahájení Nova Civitas - městské slavnosti Vrat. náměstí

16.6.  8:00 trh Farmářský trh - workshop Patchwork Vrat. náměstí

16.6. 9:00 slavnosti Nova Civitas - městské slavnosti Vrat. náměstí

17.6. 14:00 benefice Benefice pro evangelický kostel evang. kostel

18.6. 17:00 vzdělání Škola jinak - debata o vzdělání evang. kostel

23.6. 13:00 sport Novoměstský železný hasič Vrat. náměstí

23. 6. 21:00 koncert Anastasia - Léčivé divadlo Gabriely Filippi Horácká galerie

30. 6. 8:00 trh Farmářský trh - workshop Bylinkový Vrat. náměstí

Změna programu vyhrazena.Termíny a časy se mohou měnit. Aktuální informace najdete na webu akce.nmnm.cz.
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