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Jsme mistří! Fotbalisté Vrchoviny slaví na Nova Civitas svůj úspěch. Rozhovor s jejich trenérem
najdete na straně 5.

Nova Civitas byly letos prvorepublikové
Letos jsme si připomněli historii. Slavnosti se nesly
v duchu oslav 100. výročí od založení republiky.
Vše začalo v pátek 15. 6. slavnostní fanfárou. Na
hlavním pódiu se představily děti ze ZUŠ a novoměstská kapela POW. Skvěle zahrál Jiří Schmitzer.
Večer potom patřil punkovým kapelám Rabies
a Visací zámek. Kromě hudby ale měli lidé možnost
užít si na náměstí prezentaci SOŠ, přehlídku oborů
ZUŠ nebo navštívit divadelní představení Divadla
100 opic Safraporte. Zlatým hřebem pátečního
večera bylo vyhlášení nejlepších sportovců roku.
Tradiční ocenění letos na návrh Komise pro mládež, sport a volný čas získali Barbora Dostálová
za mimořádný výkon v atletice, Šimon Mareček
za úspěchy v orientačním běhu, atletka Kateřina
Pulgretová, družstvo žáků I. stupně ZŠ Leandra
Čecha za skvělé výsledky v atletice. V kategorii
Trenér získal ocenění střelec Karel Marek za
dlouholetou úspěšnou činnost. Letos byla udělena
také dvě mimořádná ocenění. Monice Benešové
za náročný pochod Pacific Crest Trail a Lukáši
Bláhovi za vítězství na Visegrad World Cup 2018
v mrtvém tahu. Novoměstské fanoušky také čekalo
překvapení v podobě kompletního fotbalového
mužstva SFK Vrchovina, které přišlo oslavit svůj
skvělý postup do třetí ligy.
Sobota dopoledne byla ve jménu novoměstských
spolků, které si již tradičně připravily nápadité
prezentace a soutěže pro děti. Zaujali především
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skauti, kteří si na Vratislavově náměstí vybudovali
přechodný skautský tábor. Atmosféru první republiky dokreslovali kostýmovaní cyklisté, kteří se
po celý den proháněli na dobových bicyklech
po náměstí a jeho okolí. Spolu s výstavou prvorepublikových automobilových veteránů předznamenávali událost dne, návštěvu T. G. Masaryka,
která se konala v sobotu v podvečer. Dobová rekonstrukce věrně napodobila skutečnou událost,
která se v Novém Městě konala v roce 1928, včetně
tehdejších proslovů a v kronice zaznamenaného
faux pas při krájení chleba. Tehdejší organizátoři
totiž zapomněli prezidentu Masarykovi podat nůž
a se svým křivákem musel přispěchat na pomoc
přítomný výměnkář z Jiříkovic.
Letošní novinkou bylo novoměstské pivo Hejkal,
které vaří skupina místních nadšenců. O jejich
šikovnosti svědčí to, že se pivo vypilo do poslední
kapky. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na
přípravě letošního ročníku Nova Civitas podíleli,
připravili skvělý program a vše dotáhli do konce.
Odvedli ohromný kus práce a jsme jim všichni
vděčni. Pochvalu zaslouží ale také Technické služby, jejichž zaměstnanci v sobotu v noci skvěle uklidili náměstí, takže druhý den ráno skoro nebylo
poznat, že se tu nějaké slavnosti konaly. I to patří
k dobře zvládnutým městským slavnostem, a těmi
letošní Nova Civitas rozhodně byly,“ řekl starosta
Michal Šmarda. 
-kb-

Hejkalův ranec byl úspěšný
V rámci tradiční slavnosti Nova Civitas
proběhla i nová akce Nadačního fondu Nového Města na Moravě - Hejkalův ranec štěstí.
Tombola, která byla dotována cenami novoměstských podnikatelů a přátel Nového Města.
„Hejkalův ranec štěstí byl úspěšný – vybralo se
více než 40 tisíc korun. Účastníci se pobavili,
získali praktické výhry a ti, co nevyhráli, mají v
příštím roce velkou naději - jsou v pomyslném
pořadníku. Jedinou vadou bylo, že osudí již
bylo v sobotu vyprodáno. Děkuji všem dárcům,
letos jsme oslovili převážně podnikatele v okolí
Vratislavova náměstí. Na příští slavnosti určitě
rozšíříme počet cen, a tím uspokojíme i další
početné zájemce,“ řekl předseda Nadačního
fondu Ladislav Slonek. Děkovně se vyjádřil i
starosta města Michal Šmarda. „ Děkuji všem
podnikatelům, kteří přispěli. Jsou to peníze,
které pomohou dobré věci, a jsme jim za jejich
štědrost vděční. Děkuji také Doc. Ing. Ladislavu
Slonkovi, CSc. a Tomáši Vlčkovi za organizaci tomboly, díky které přibylo tolik peněz do
pokladny Nadačního fondu. “ 
-red-
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Téma Novoměstska: Spolkový život
Helena Šustrová /KDU-ČSL/
Spolky jsou jedním z pilířů, o něž se opírá společenské dění a kultura v NMNM a místních částech. Vznikají nové aktivity, např.
Ochotníci z Novoměstska, sborové zpěvy, rozvíjí se činnost seniorů, včelařů, chovatelů, skautů, Orlů, hasiči získali nová auta
a opravují své budovy atd. Nerada bych na někoho zapomněla. Vážím si všech, kteří dokáží věnovat svůj čas a energii druhým
lidem. Ačkoliv NMNM finančně podporuje místní spolky, výše těchto příspěvků nemůže zcela pokrýt náročnost všech projektů
a požadavků. Máme štěstí, že v NMNM a okolí žijí nadšení a akční lidé.
Libor Černý /za ANO 2011/
Spolkový život je založen na velkém nadšení lidí – „SRDCAŘŮ“, kteří svoji činnost dělají na úkor svého volného času a dotují
ji z vlastních zdrojů. Dřív nebo později většina z nich vybuduje společný majetek s nutnou organizační strukturou, která jim
ubírá finanční prostředky na mandatorní výdaje (provoz, údržbu, administrativní a právní služby, energie atd.), které se jim
neustále zvyšují. Bez pomoci měst, krajů a státu by nepřežily. Zda naše město vynakládá „DOST“? Vynakládá tolik, aby nemusely ukončit svoji činnost. Na rozvoj a investice stále nemají dostatek finančních prostředků.
Tomáš Krejčí /ČSSD/
V době, kdy se lidé všeobecně málo scházejí a svůj volný čas tráví raději u počítačů a televizí, je otázka na kvalitu spolkového
života velice aktuální. Nebýt spolků, které „přežívají“ díky nezměrnému úsilí dobrovolníků, by mnohde společenský život byl
jen prázdným slovem. V obcích, ve městě, tam všude musíme umět ocenit aktivity žen, hasičů, sportovců, rodičů při základních
a mateřských školách a dalších organizací. Ale aby smysluplně fungovaly, potřebují naši podporu a především vyjádření poděkování za jejich snahu. Jsme připraveni? U nás v Pohledci příští rok podporu zvyšujeme na 100 tisíc korun.

Novoměstské spolky se představují veřejnosti
V Novém Městě na Moravě působí desítky spolků
a sdružení. Některé mají mnoho členů a dlouhou
tradici a jejich činnost výrazně ovlivňuje život ve
městě, jiné naopak sdružují jen několik málo přátel
a pro veřejnost jsou prakticky neviditelné. Spojuje
je ale snaha společně něco vytvářet a trávit čas s
druhými lidmi. Našemu městu dávají život.
O dění v oblasti sportu i sociální oblasti jsme informovali v minulých číslech. Nyní bychom vám rádi
představili ty spolky, které se letos účastnily Nova
civitas , nebo na které se na stránkách Novoměstska
tak často nedostává.
Novoměstský okrašlovací spolek
Okrašlovací spolek v Novém Městě tvoří několik
přátel v čele s Jaromírem Černým, bývalým starostou a neoficiálním historikem Nového Města.
„Scházíme se s kamarády a plánujeme různé akce,
které pořádáme několikrát do roka. V souvislosti
s výročím republiky budeme například sázet
památnou lípu u katolického hřbitova. Nejčastěji
ale publikujeme. Už jsme vydali celou řadu knih o
zajímavostech Nového Města a okolí,“ říká Jaromír
Černý. Knih už spolek vydal celou řádku, většinou
jsou k dostání v informačním centru. Podařilo se
jim tak zaznamenat mnoho událostí, které by dnes
už dávno zmizely z paměti lidí. „V současné době
se například snažíme obnovit staré kříže, které
stály podél cest. Obnovili jsme takzvaný „Červený
kříž“, postavili jsme rumunský kříž v místě bývalé
rumunské kaple nad Kadovem jako připomínku
7O. výročí konce 2. sv. války. Letos chceme obnovit
bílý kříž na cestě z Nového Města do Kuklíku. Že
tam stával, to víme ze starých map ze začátku 19.
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století. Nevíme, jak vypadal,
ale v nějaké podobě jej tam
snad vrátíme,“ vysvětluje
Černý.
Skautský oddíl Bílý štít
Novodobá historie novoměstského skautingu začala
po roce 89. Dnes má novoměstské skautské středisko
Bílý štít pět oddílů a 150
členů. „Zájem o členství u
nás roste stejně jako v celé
republice,“ říká vedoucí Vít
Koutenský. Oddíly jsou rozděleny podle věku a pohlaví.
Děti od 11 do 15 let jsou potom ve společném
oddílu. Každý oddíl ale funguje samostatně, což
znamená, že mají samostatné schůzky, výpravy i
tábory. Středisko je pouze zastřešuje a vytváří organizační a finanční zázemí. „Byl by tady potenciál
vytvořit i další oddíl, protože dětí máme hodně, ale
chybí nám bohužel dospělí,“ dodává Koutenský.
Spolek tělesně postižených
Spolek sdružuje tělesně handicapované Novoměšťáky. Snaží se, aby se mohli zapojit do společenského života, a nabízí jim program, kterého
by se mohli účastnit. „Snažíme se je vytáhnout
z domova. Každý pátek chodíme například cvičit
a plavat do Městských lázní, pořádáme pro ně
zájezdy, rekondiční pobyty, přednášky na témata
Nového Města i zdravotní přednášky. Dotujeme
našim členům také vstupenky na kulturní akce v
kulturním domě. Snažíme se je tak motivovat, aby
chodili do společnosti,“ říká Jana Bajerová. Podle

ní lidé s tělesným postižením ze všeho nejvíce potřebují společnost. V rámci společných akcí mohou
najít přátele. A to je to nejdůležitější.
Sdružení Krajina
Krajina je ekologické sdružení. Zabývá se zejména kosením podmáčených luk. Ty jsou totiž
druhově velmi bohaté a roste zde mnoho vzácných
bylin. Pokud by se louky nechaly zarůst, vzácné
druhy by zmizely. Dříve bylo kosení luk samozřejmostí, protože lidé potřebovali seno pro dobytek.
Dnes je ale mnoho luk opuštěných a zarůstají.
Sdružení proto louky skupuje nebo pronajímá a
stará se o ně. „Kromě kosení se zabýváme sázením
stromů, druhovou ochranou obojživelníků. Vytváříme nové tůně pro obojživelníky. To je důležité
zejména dnes, kdy se ukazuje naléhavá potřeba
zadržet vodu v krajině,“ říká Hana Daďourková.
Novoměstští včelaři
Novoměstský med je vyhlášený. Je výsledkem
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úsilí velkého počtu včelařů, kteří se organizují pod
novoměstskou pobočkou Českého svazu včelařů.
Kromě starostí o úly a jejich nájemníky pořádají
celou řadu akcí, kterými obohacují novoměstký
veřejný život. Ať jsou to naučné akce pro školáky
nebo veřejné Slavnosti medu a vína. Včelaři neodmyslitelně patří k životu v Novém Městě na
Moravě.
Klub seniorů
Členové Klubu seniorů se scházejí v jídelně
Domu s pečovatelskou službou na Žďárské ulici.
V Novém Městě má tento spolek už třicetiletou
tradici. Jak je z názvu patrné, sdružuje novoměstské seniory. „Pořádáme zájezdy, navštěvujeme
výstavy. Organizujeme také přednášky nebo

promítáme cestopisná videa,“ říká Jarka Ježová.
Klub má 110 členů, kteří se scházejí každé pondělí.
Program schůzek připravuje devět členů výboru.
„Je to poměrně náročné a už nám trochu docházejí
síly, protože jsme už docela staré,“ dodává Ježová.
Byla by prý ráda, kdyby ji a její vrstevnice ve výboru
vystřídal někdo mladší. „S těmi mladými je to ale
těžké, často hlídají vnoučata a nemají čas,“ uzavírá
Ježová. Na otázku „Kdo je podle ní mladý?“ odpovídá jednoznačně, že mu musí být méně než 65 let.
Novoměstští chovatelé
Spolek chovatelů patří v Novém Městě k těm nejstarším. Sdružuje milovníky a chovatele zvířat
všeho druhu. Králíků, slepic, holubů, drůbeže,
exotického ptactva - zkrátka všeho, co běhá nebo

Spolky dělají naše město lepším
„Spolky jsou zde proto, aby město žilo. Aby lidé
rád, že se nám podařilo prosadit zvýšení množství
pouze nechodili do práce a nedřeli se nebo se
peněz, které jdou na příspěvky spolkům, ať už se
nenudili. Je důležité, aby si
Novoměšťáci byli schopni
sami organizovat, jak bude
život ve městě vypadat. Nikdo
zatím nevymyslel nic lepšího
než občanskou společnost a
spolkový život. Když v některé oblasti přestanou spolky
fungovat, tak je to ve městě
hned vidět. Vždy, když se
objeví nová generace, ať už
chovatelů nebo lidí zabývajících se životním prostředím,
nebo když se objeví nový
sport, tak město okamžitě
ožije,“ říká starosta Michal
Šmarda.
Spolky se prezentují při městských slavnostech.
I proto město vyhlašuje každý rok dotační programy a výzvy, v rámci nichž
věnují kultuře, sociální problematice nebo sportu.
si mohou spolky zažádat o finanční podporu
Těm, kteří to potřebují, navíc poskytujeme městna svoji činnost. V roce 2019 město vyčlenilo
ské prostory za snížené nájemné. Spolky také
ze svého rozpočtu na spolkovou činnost 3 410
mají možnost využít slevy při pronájmu prostor
000 korun. Dotační programy, v rámci kterých
v kulturním domě,“ říká starosta Michal Šmarda.
mohou spolky žádat o podporu, jsou vypsány v
Dotace jsou v podstatě dvojího druhu. Pro
oblasti sportu, volného času, kultury, životního
velké spolky, jakými jsou například Sportovní
prostředí, sociálních věcí a pro místní části. Navíc
klub, které mají stovky členů a ročně od města
může město některý ze spolků podpořit i formou
dostávají stovky tisíc, a pro malé spolky. Ty
individuální dotace.
mohou žádat o příspěvky většinou v maximální
„Jednotlivé programy jsou různě nastavené.
výši 30 tisíc korun. Počet žádostí pro každý spolek
Většina tak, že jsou určené pro spolky, které mají
je omezen. Podle Žofie Řádkové je každoroční
v Novém Městě sídlo nebo zde provozují svoji akpočet žadatelů kolem sedmdesáti. Samotných
tivitu. V případě, že se jedná o program s názvem
spolků je v Novém Městě a místních částech ještě
Mimořádné počiny, tak tam mohou být zahrnuty
mnohem více. Spolek, jehož činnost spadá pod
i fyzické osoby, akciové společnosti a podobně,“
některou z výzev či dotací, musí správně vyplnit
vysvětluje Žofie Řádková z městského úřadu s
příslušný formulář a odeslat jej na MěÚ do urtím, že program slouží k podpoře zajímavých
čeného data. O tom, zda požadovanou dotaci
projektů a vynikajících výkonů. Množství peněz,
získá, rozhoduje na podzim Rada města. Systém
které město na podporu spolků vyčleňuje, se zvyje nastaven tak, aby mohly spolky čerpat peníze
šuje každým rokem. Nejvíce to bylo loni, kdy se
už začátkem kalendářního roku. 
objem financí navýšil asi o 600 tisíc korun. „Jsem
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běhalo po našich dvorcích. I když poslední roky
jejich členská základna prořídla, stále jsou aktivní
a jejich každoroční chovatelské výstavy v areálu za
vlakovým nádražím patří k nejnavštěvovanějším
akcím ve městě.
Zahrádkáři
Spolek zahrádkářů patří k těm méně nápadným.
I on je ale aktivní řadu let. Své zahrádky mají v
zahrádkářských koloniích, kterých je ve městě
pět. Táhnou se od kamenolomu až po zuberský
přejezd. Jejich služby můžete ocenit zejména na
podzim, kdy vám rádi vyrobí z vašich jablek skvělý
mošt v moštárně vedle obchodu s potravinami pod
nemocnicí. Zahrádkářský svaz také občas pořádá
přednášky z oblasti ovocnářství. 
-kb-

Sloupek starosty

Letošní jaro bylo poznamenáno rozsáhlými
opravami komunikací, a to nejenom na náměstí,
ale i na ulici Školní a Tyršově. Spolu s opravami
povrchu, které už byly opravdu hodně potřeba,
došlo i k opravě vodovodu a kanalizace. Práce
proto trvala docela dlouho. I přesto to Novoměšťáci skvělě zvládli. Naštěstí nenastaly vážné
dopravní problémy a vše proběhlo v klidu. A to
přesto, že bylo nějaký čas uzavřeno prakticky celé
centrum města. Práce mohly řadě lidí zkomplikovat život, za což si samozřejmě zaslouží omluvu. Když se ale dnes na opravené silnice podíváme, tak si můžeme říct, že to stálo za to.

Michal Šmarda

Harmonogram žádostí o dotace
na rok 2019 pro spolky
1. etapa 30.7.-10.9. je určena pro přijímání
žádostí z výzev v oblasti kultury, ochrany
přírody a krajiny, malých organizací v
oblasti sportu do 150 členů a v sociální
oblasti (maximální dotace 30 tisíc Kč).
2. etapa 22.10.-22.11. Přijímaní žádostí ze
všech dotačních programů, z výzvy v oblasti
sportu pro velké organizace nad 150 členů a
z výzvy pro mimořádné počiny.
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Partnerství se Zakarpatskou Ukrajinou
Kraj Vysočina dlouhodobě rozvíjí spolupráci se
Zakarpatskou oblastí. Tato část Ukrajiny byla
v první polovině 20. století součástí Československé republiky. Po druhé světové válce však
byla připojena k tehdejšímu SSSR. Nové Město
na Moravě se tak připojilo k dalším městům na
Vysočině a uzavřelo v rámci této krajské iniciativy
dohodu o partnerství s městem Mižhirja. Dohodu
podepsali za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina starostové obou měst. Oblast, kde Mižhirja
leží, je Čechům známá zejména z díla spisovatele
Ivana Olbrachta. Legendární Koločava pak leží
přímo v mižhirijském okrese. Horská poloha
městečka, krásná příroda a důraz na cestovní
ruch jsou důvodem, proč mají noví přátelé ze Zakarpatí s Novoměšťáky mnoho společného. -kb-

Poničené hřiště u Městských lázní

Nové hřiště u Bezděčky poničili vandalové. Město
instalovalo bezpečnostní kamery.
Nové hřiště u Městských lázní město dokončilo 30. dubna. Už po dvou dnech provozu ho
někdo poničil. „Na obhlídce jsme zjistili, že nově
vybudovaná plocha hřiště je na mnoha místech

proražená. Herní prvek, takzvaný Bludišťák, byl
zcela vylomen ze základní konstrukce a záchytné
sítě za brankami někdo prořezal,“ říká vedoucí
odboru investic Andrea Kramárová. Město vynaložilo na stavbu hřiště, které má sloužit všem
generacím, 1,2 milionů korun a chování vandalů
je podle Kramárové nepochopitlené. Město proto
na hřiště umístilo bezpečnostní kamery.
O dětská hřiště se v Novém Městě starají Technické služby. Pravidelně je kontrolují a udržují v
dobrém technickém stavu, aby byla bezpečná.
Jednou za rok musí každé hřiště projít odbornou
kontrolou, jestli splňuje všechny bezpečnostní
předpisy a normy. Každoročně město vynakládá
na údržbu a obnovu sportovišť přes milion korun.

-kb-

Cedule jsme sebrali, omlouváme se za zpoždění
Organizátoři Pochodu srdcem Vysočiny zareagovali na kritiku. Cedule jsou pryč.
Podchod srdcem Vysočiny se podařil. Zúčastnilo se ho téměř 1000 chodců, což z vysoka předčilo
očekávání organizátorů. Kritiku turistů i místních
si ale vysloužily cedule sloužící k označení tras.
Ty totiž zůstaly na svých místech dlouho poté,
co pochod skončil. Organizátoři proto nelenili
a zareagovali rychle. A ruku k dílu přiložil
kdekdo. Po trase se vydal i starosta z novoměstské radnice Michal Šmarda. Celou záležitost
okomentoval s úsměvem: „Nejlepší reakcí na
oprávněnou kritiku je rázná akce.“
-kb-
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Prodej/ pronájem bývalé
budovy ZUŠ
Město hledá další využití pro bývalou budovu
Základní umělecké školy na Monseově ulici.
ZUŠ bude od září obývat nové prostory na
Vratislavově náměstí, a Monseovku je tak
možné nabídnout někomu jinému. Město
proto vyhlásilo záměr prodeje nebo pronájmu
této nemovitosti. Případní zájemci o koupi
musí nabídnout minimálně odhadní cenu ve
výši 4.410.000 Kč. Minimální cena za pronájem nebyla stanovena.
Prodej bude probíhat formou dražby. Ta se
bude konat ve 4. NP (zasedací místnost) v
č. p. 103 v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám., 592 31 Nové Město na Moravě dne 22.8.2018 v 15:00 hod. Výběrového
řízení se mohou účastnit jen zájemci, kteří
složí nejpozději do dne prodeje jistinu ve výši
20 000 Kč na účet města.
Zájemce o pronájem musí vyplnit příslušnou
žádost a odevzdat ji v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103. Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.8.2018
v 11:00 hod. Na čelní straně obálky bude
uvedeno: "NEOTVÍRAT - pronájem objektu č. p. 351“.
Na zadní straně musí být uvedena zpáteční
adresa včetně kontaktu na uchazeče.
Žádost musí obsahovat:
1/ jméno a příjmení žadatele, název
společnosti, datum narození , IČ, DIČ
2/ trvalé bydliště , sídlo podnikání
3/ kontakt – telefon, e-mail
4/ nabídku ročního základního nájemného
v Kč za m2 / rok bez DPH
5/ způsob využití prostor
6/ návrh stanovení doby nájmu v případě
uzavírání smlouvy na dobu určitou
Podrobné informace o této nabídce najdete
na úřední desce nebo na tel. 723 190 997
(Ing. Radek Fila). 
-red-

Setkání padesátníků

Vážení občané Nového Města na Moravě a
okolí narození v roce 1968, Kulturní a společenská komise Rady města Nového Města na
Moravě připravuje poslední zářijovou sobotu
(29. 9.) tradiční setkání rodáků a přátel našeho města – padesátníků. Zváni jsou všichni
– nejen ti, kteří se v Novém Městě kolem roku
1968 narodili, někdy studovali nebo zde dnes
žijí a pracují, ale i ti, kteří mají k našemu městu třeba jen blízký vztah. Pokud patříte mezi
ně, ozvěte se prosím na tel: 566 598 425 nebo
na e-mail: rita.skalnikova@meu.nmnm.cz.
Děkujeme. Kulturní a společenská komise
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Postup není jen moje zásluha
Trenér Richard Zeman se vrátil do SFK Vrchovina
v polovině loňské sezony. Jak se mu podařilo tým
zvednout a dojít s ním až do třetí ligy?
Novoměstský tým postoupil do třetí ligy. Tahle
věta je o to zajímavější, když si uvědomíme, že
loni touhle dobou na tom fotbalisté nebyli vůbec
dobře, že?
Špatná byla zejména první polovina sezony. Na
podzim jsme měli čtyři hráče zraněné, někdo odešel a nedařilo se. Po deseti kolech měli dva body a
všichni Vrchovinu odepsali. V zimě jsem přišel já,
přivedl jsem některé hráče, jiní se uzdravili a už na
jaře to bylo lepší. Přesvědčivě jsme se zachránili.
Dařit se začalo, když jste tedy přišel. Je to náhoda?
Rozhodně to není jen moje zásluha. Jak jsem řekl,
někteří hráči znovu nastoupili po dlouhé nemoci,
jako třeba Kamil Skalník, který je nyní nejlepší
střelec. Velký dík patří vedení klubu, které nám
vycházelo maximálně vstříc a skvěle se s ním

spolupracovalo. Trénoval jsem tady už v minulosti. Rok a půl v přeboru a tři roky v divizi. Poté
jsem Vrchovinu na tři roky opustil a trénoval jsem
v Havlíčkově Brodě a v Třebíči. Byl jsem požádán,
abych se vrátil, a já to udělal. Je to pro mě dobrá
adresa. Ty lidi jsem znal. Věřil jsem jim, oni věřili
mně. Jak hráči, tak funkcionáři. A nějak nám to
spolu prostě jde. Nejsem rozhodně nějaký spasitel. Hraje tu roli mnoho okolností. Velmi nám
pomohlo například to, že odstoupil Tišnov, který
byl v tabulce suverénně první s velkým náskokem.
Souboj se Žďárem o postup jsme už zvládli.

Město opět poskytuje
zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení
Město Nové Město na Moravě informuje občany o vyhlášení 2. kola výběrového řízení pro
poskytování zápůjček občanům z prostředků
Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace
rodinných a bytových domů a bytů.
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018

Jak jste k postupu tedy přispěl
vy jako trenér?
Trenér je v této amatérské úrovni
partner. Nemůže jen drilovat
nebo buzerovat. Musí být dobrý
motivátor, znát prostředí, znát
každého hráče a vědět, jak s ním
vycházet. Já jsem s těmito kluky
už něco zažil. S bratry Skalníkovými jsem začínal, když jim
bylo 19, a dneska jim táhne na
třicet. Znám jejich rodiny, znám
jejich přítelkyně a panuje mezi
námi vzájemná důvěra. Oni zase
věří mně a věděli, že když já přijdu,
tak to bude fungovat. Takže se jim zvedla motivace.
Pomohl vám v úsilí i klub?
Uvědomili si, že jsou v situaci, kdy jim hrozil sestup. Uvolnili proto nějaké peníze, abych mohl
přivést posily. Konkrétně dva velmi kvalitní hráče
z Třebíče. Jeden hráč k nám také přišel z Bystřice.
Nebylo to o tom, platit těm hráčům, ale přestupné
klubům. Tady bych chtěl ale upozornit, že tým
pořád stojí především na domácích klucích. Tři
čtvrtiny mužstva jsou z Nového Města.
A jak jste s hráči pracoval?
Já jsem v podstatě navázal na práci, kterou jsem
tu dělal dřív. Mužstvo zůstalo z devadesáti procent
stejné, jako když jsem odtud odešel. Navázali jsme
na způsob hry, rozestavení hráčů a tak podobně.
Vlastně ani nevím, jak to bylo, když jsem tu nebyl,
o to jsem se nezajímal. Myslím, že podstatné je, že
hráči jsou zvyklí třikrát týdně poctivě trénovat, a
to i v zimě. Kluci jsou skromní a poctiví. Nekecají
a trénují. To je skvělý.
Co se bude dít teď? Jaká je úroveň hry ve třetí
lize, co hráče čeká?
Každá úroveň je lepší než ta předchozí, ale zase
bych řekl, že to nejsou rapidní skoky. Jsem
přesvědčen, že naše mužstvo je dost zkušené a
sehrané. Hráči spolu hrají dlouho a nikdo odsud
neodchází, takže myslím, že to bude hrát velkou
roli. Chceme to zkusit a věřím, že budeme konkurenceschopní. Největším soupeřem bude asi Velké
Meziříčí a Frýdek Místek, který sestoupil z druhé

Podmínky jsou vyvěšeny na úřední desce
Nového Města na Moravě a současně umístěny
i na webových stránkách Městského úřadu Nové
Město na Moravě (www.radnice.nmnm.cz).
Způsob a podmínky ručení zůstávají ve stejné
výši . Tzn. zápůjčka částky do 350 tis. Kč jeden
ručitel, nad 350 tis. Kč dva ručitelé. 
-red-

Oslavy postupu v šatně.
ligy. Ale máme tam Havířov, Kroměříž aj. Věřím,
že to přitáhne diváky. Všichni jsme ale z masa a
kostí a věřím, že nebudeme outsider.
Budete se na zápasy třetí ligy speciálně připravovat? Přece jenom hráči své soupeře nebudou znát.
Samozřejmě budeme koukat na video a připravovat se na každého soupeře. Já znám ty hráče
i týmy z třetí ligy, takže mohu klukům říct, co a
jak, a připravím je na soupeře. Budeme vycházet
z vlastního způsobu hry.
Reagují na váš postup i kolegové z jiných týmů?
Jak vás ve třetí lize přivítali?
K tomu bych měl jeden zajímavý postřeh. Mám
spoustu kamarádů trenérů a funkcionářů po celé
republice a přišla spousta gratulací a povzbuzení
z celé Moravy. Bohužel z Kraje Vysočina jich přišlo
minimum. Svědčí to asi o tom, že tady na tom
malém hřišti je nás prostě mnoho týmů, kolikrát
si lezeme do zelí, závidíme a nepřejeme si. Mám z
toho takový pocit. Myslím proto, že je dobře, že se
teď dostaneme do trochu jiného prostředí. Možná
bude ve třetí lize panovat i příjemnější atmosféra.
Postup přijali dobře i fanoušci?
Samozřejmě. Fanoušci v Novém Městě jsou mimořádní. Na zápasy chodí kolem 300 lidí a je tu
skvělá atmosféra. A to v divizi nikde jinde není.
Doufám, že tomu tak bude, i když budeme hrát
ve třetí lize. 	
-kb-

Oprava náměstí už začala

Rekonstrukce mlatového povrchu na Vratislavově náměstí začala. Dělníci vymění
svrchní vrstvu a nahradí ji směsí s vhodnějším
složením. Finální povrch tak bude trochu
tmavší. Na exponovaných místech navíc přibude dlažba. Hotovo by mělo být do konce
prázdnin. 
-red-
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Přežije nás město?
Poslední květnový den se v Novém
Městě konala beseda o budoucnosti města a městské krajiny.
V Gobelínovém salonku v kulturním domě se
31. 5. sešla pestrá společnost. Byli tu lidé, kteří
se zajímají o budoucnost města, a ti, kteří vědí,
co je možné pro budoucnost udělat. A to bylo také
v podstatě smyslem celé diskuze. Popovídat si o
tom, co všechno vlastně lze s městem dělat a jaké
jsou trendy ve světě.
Kurátorka novoměstského muzea Alice Hradilová je toho názoru, že k tomu, aby se ve městě
žilo dobře, stačí vlastně jen maličkosti. „Uvědomila jsem si, že na Novém Městě je hodnotný jeho
venkovský charakter, “ řekla na úvod Hradilová.
Líbí se jí například pospolitost, se kterou se lidé
setkávají na různých městských akcích. Velmi hezké jsou podle ní také novoměstské zahrady, na
kterých lidé pěstují nejen květiny, ale také zeleninu či ovoce. Přirozený charakter, který si město
zachovalo z minulých dob, prý kazí jen nová zástavba u Koupaliště, která působí jak z jiného světa
a nijak nenavazuje na urbanistický kontext města.
Nevhodná je prý také často výsadba některých
městských záhonů, která postrádá nápaditost.
Město by si proto mohlo najmout zahradního
architekta nebo dát příležitost občanům, aby se
o záhony starali sami. Architekt a novoměstský
rodák František Brychta přemýšlel nad tím, co je
potřeba udělat pro to, aby město dobře fungovalo i
v příštích letech. Receptem je prý vyhledávání příležitostí, jak zlepšit systém. Podle něj by bylo dobré
angažovat někoho, kdo by se této problematice
soustavně věnoval. Aby se vytvářelo prostředí, ve
kterém se bude lidem žít příjemně a které zároveň
bude splňovat všechny nároky moderního města.
Jako příklad špatné praxe uvedl Vratislavovo

náměstí, které se
pomalu plní auty,
a lidé se zde proto
raději nepohybují.
Správně by ale podle
něj měli na náměstí
trávit volný čas a využívat ho k odpočinku
a posezení. „Náměstí pomůže zmenšení
ploch pro dopravu.
Chodníky jsou úzké,
když se posadím na
lavičku, popíchám
se o jehličí borovic
a mám výhled opět
pouze na auta, která
projíždějí po diagonále.“ Jako vzor by si vzal část náměstí nad kostelem, kde jsou chodníky široké a pohodlné. Pokud
se navíc podaří zpřístupnit i dvory domů, bude zde
spousta prostoru na městský život. Stejný problém
vidí i Roman Bukáček, který se často vyjadřuje k
městskému životu ve Žďáře. Podle něj z českých
měst postupně vyprchává život a lidé ustupují autům, obchodům a úřadům. Jako vzor přirozeně
živých měst uvádí města ve Středomoří. „Lidé sedí
venku na náměstích, baví se tam, pijí kávu, tráví tu
volný čas. Žijí vlastním přirozeným životem. To u
nás bohužel moc často k vidění není,“ vysvětluje
Bukáček. O tom, jak by mělo město navazovat
na krajinu kolem sebe, hovořil Tomáš Blažek
ze Sdružení Krajina. Podle něj bychom si měli
vážit přírody, která je bezprostředně za městem.
Zpřístupnit ji lidem opravou nebo vybudováním
nových turistických cest, vysazováním stromořadí
a podobně. Za krok správným směrem považuje
snahu města o revitalizaci Tří křížů. Brněnský
radní a autor vyhlášky o regulaci vizuáního smogu
Svatopluk Bartík hovořil o potřebě regulace ne-

Technické služby převzaly správu domů
Od 1. 7. 2018 budou bytové i nebytové domy ve
vlastnictví města spravovat Technické služby pod
hlavičkou Správy bytů NMNM. Nájemníky nečekají
žádné změny.
Technické služby převzaly do své správy budovy
města na Vratislavově náměstí čp. 12, 449, 97 a
Školní čp. 448. Firma Správa bytů NMNM přebírá
všechny povinnosti od svého předchůdce. Jedná
se zejména o uzavírání smluv na základě usnesení
RADY MĚSTA v souvislosti s přidělením bytu,
případnou změnu výše záloh na služby, vybírání
nájemného a záloh na služby a provádět bude také
opravy v bytech. Správa bytů NMNM bude zajiš6

ťovat také opravy a údržbu jednotlivých objektů
včetně pravidelných revizí a kontrol.
Jedinou změnou pro nájemníky je nová adresa
kanceláře. Tu naleznete nově v 1. patře budovy
TS, ul. Soškova 1346. Číslo účtu a platby SIPO
na úhradu nájemného a záloh na služby zůstávají
beze změny.
V případě poruchy rozvodů topení, vody a kanalizace zajišťují HAVARIJNÍ SLUŽBU. Havarijní
zásah zabezpečí i mimo pracovní dobu a v době
pracovního klidu a svátků. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na E-MAIL: sprava.bytu@
nmnm.cz
-kb-

vhodně umístěné reklamy, která kazí vzhled města.
Nového Města se sice toto téma nedotýká v takové
míře jako velkých měst, ale přítomní se shodli, že
i zde je co zlepšovat.
„Myslím si, že bylo užitečné slyšet názory lidí,
kteří se dívají na problémy různých měst pohledem architekta, ekologa nebo aktivisty. Všechny
ty pohledy nám umožňují vystoupit ze svého úzce
svázaného pohledu na věc a uvědomit si, že některé
věci lze změnit třeba jen tím, že přestaneme trvat na
zaběhnutých stereotypech. Jinde zase vidíme, jaké
štěstí máme, když si vážíme dědictví, které nám
zanechali předci“ řekl starosta Michal Šmarda.
Starosta si podle vlastních slov z diskuze odnesl
především to, že je skutečně potřeba více zapojit
odbornou veřejnost nejen do rozhodování o velkých
projektech, ale i drobných zásazích do veřejného
prostoru. „Regulace reklamy nebo zapojení širší
odborné veřejnosti do rozhodování o proměnách
města je něco, za co se stojí poprat,“ řekl starosta
za souhlasu přítomných závěrem.
-kb-

Bude svoz objemného
odpadu?
Město vyhlašuje anketu o svozu objemného
odpadu a kovového odpadu.
Služba by spočívala v tom, že by Technické
služby projely jednotlivé lokality města a na
předem určených místech by naložily a odvezly odpad. Služba by pomohla zejména těm,
kteří nemají možnost navštívit sběrný dvůr.
Anketa bude ve formě jednoduché otázky:
Máte zájem o mobilní svoz objemného odpadu
a železa z místa vašeho bydliště ? (ANO / NE)
Anketu je možné vyplnit a odeslat elektronicky
na adrese https://radnice.nmnm.cz/anketazelezo/ nebo v papírové podobě na podatelně
MěÚ, a to v termínu do 31.7.2018.
-red-
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Volby do zastupitelstev obcí 2018 – informace pro voliče
a volební strany
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do
Zastupitelstva města Nové Město na Moravě.
Právo volit:
Právo volit do Zastupitelstva města Nové
Město na Moravě má občan Nového Města
na Moravě, tj. občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v Novém Městě na Moravě
přihlášen k trvalému pobytu.
Právo volit má rovněž občan jiného státu EU, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v Novém Městě na Moravě
přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému
přechodnému pobytu. Občan jiného členského
státu EU může své právo volit realizovat pouze
tehdy, pokud je zapsán v dodatku stálého seznamu
voličů. O zápis do dodatku seznamu voličů lze
požádat na Městském úřadu Nové Město na Mo-

ravě, oddělení právním a obecního živnostenského
úřadu, do uzavření seznamu voličů, tj. do středy
3. října 2018 do 16:00 hodin.
Právo být volen:
Členem Zastupitelstva města Nové Město na Moravě může být zvolen každý volič, tedy občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v Novém
Městě na Moravě přihlášen k trvalému pobytu, a
občan jiného státu EU, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb
v Novém Městě na Moravě přihlášen k trvalému
pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu.
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva spočívající v zákonem stanoveném
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo ve zbavení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volební strany:
Volební stranou, tedy subjektem oprávněným kandidovat, mohou být registrované politické strany a
politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Kandidátní listinu lze podat na Městském
úřadu Nové Město na Moravě, oddělení právním
a obecního živnostenského úřadu, nejpozději do
31. července 2018 do 16:00 hodin.
Bližší informace týkající se voleb do Zastupitelstva
města Nové Město na Moravě a vzory kandidátních listin a jejich příloh naleznete na webových
stránkách Městského úřadu Nové Město na Moravě pod odkazem „volby“ – „volby do zastupitelstev obcí“ (https://radnice.nmnm.cz/r/mestsky-urad/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/).
-red-

Petrovičtí hasiči oslaví 120. narozeniny
Hasiči z Petrovic oslaví 120 let od svého založení.
Slavnost je naplánována na 8. 7. od 13 hodin.
„Akce se uskuteční s tradičním vítáním sborů a
večerním výletem. Diváci si mohou vychutnat
také ukázky hašení s historickou stříkačkou nebo
požární útok v podání našich mladých hasičů. A
ukážeme jim i nové auto, které jsme dostali,“ řekl
starosta petrovických hasičů Vlastimil Lukeš.
Počátky hasičských sborů na Novoměstsku
jsou datovány většinou ke konci 19. století. Výjimkou nebyly ani Petrovice. Ustavující schůze
tamní dobrovolné jednoty hasičské se uskutečnila
16. ledna 1898 ve 14 hodin. Konala se v místnosti
Josefa Petra, v domku čp. 11. Člen zřizujícího
výboru, mlynář František Šír, nejprve přivítal

přítomné a představil shromáždění „velectěné“
hosty. Antonína Vodičku, velitele hasičského
sboru v Novém Městě na Moravě, Karla Sáblíka, velitele hasičského sboru ve Slavkovicích,
a jednatele Župní hasičské jednoty Miloslava
Čejku, vrchního trubače sboru v Novém Městě.
Tehdy se do nově vznikající organizace přihlásilo
čtyřiatřicet členů. Pro potřebu sboru byla zakoupena jedna čtyřkolová sací stříkačka dvouproudní
a jedna přenosná stříkačka bez sacího stroje za
900 zlatých.
Od doby svého vzniku se ve Sboru
dobrovolných hasičů Petrovice mnohé změnilo,
jeho členové se ale i nadále řídí heslem „Obci ku
cti, bližnímu ku pomoci“.

Svůj den oslavily děti pohádkou
Tajemství staré bambitky – tak touto pohádkou
letos oslavili rokytenští hasiči tradiční Den dětí v
Rokytně. V jejich výcvikovém středisku Obůrka
tentokrát nechyběli král s královnou, kteří stejně
jako ve zmíněné pohádce neustále cestovali.
Přítomen byl také princ, jemuž děti pomáhaly
psát brkem na pergamen. S cukrářkou zdobily
perníčky, s kuchařem vařily, s hrnčířkou malovaly
hrníčky a nenasytným rádcům kradly z truhly
peníze a další cennosti.
A když už děti obešly všechna stanoviště,
dostaly za odměnu párek, který si opekly nad
ohněm. A jako sladkou tečku obdržely nanuk.
To ale ještě ani zdaleka nebyl konec oslav. O
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018

další soutěže se postaral DJ David Hamerský,
který na rokytenském dětském dni také nesmí
nikdy chybět.
-red-

Základní škola Malá

Škola pro mentálně postižené děti v Novém
Městě působí už řadu let. Od nového školního roku otevírá také dvouletý obor pro starší
děti, jakousi obdobu střední školy. Výuka je
zaměřená na praktické dovednosti a samostatnost. Děti se tu naučí samoobsluhu, vyřídit si základní věci na úřadě a uvařit si.

Oslava narozenin místních hasičů ovšem
nebude jedinou akcí, kterou červnový víkend
přinese. „Ještě před nedělními oslavami sboru
chystáme na sobotu 7. 7. od 14 hodin sraz rodáků z Petrovic. Obě akce jsme spojili,“ prozradil
Vlastimil Lukeš.
„Návštěvníci Petrovic a místní rodáci si mohou
také prohlédnout nově zrekonstruovaný kulturní
dům. V budově byla vyměněna okna, provedl
se také nátěr fasády. Stavební práce si vyžádaly
náklady ve výši 700 tisíc korun. A místní hasiči
pak ještě zvelebili okolí,“ připomenul místostarosta Nového Města na Moravě Stanislav Marek.
-hzk-

Kulturní léto v Rokytně
V Rokytně se o prázdninách nudit nebudou. Přinášíme vám seznam akcí, které tu můžete navštívit.
15.7.2018 Rokytenská harmonika
Jubilejní 10. ročník setkání harmonikářů, opět za
účasti 30 harmonikářů, začátek ve 14:00.
4.8.2018 Kapela Umíhovno
Známá jihlavská kapela, která umí zaujmout
širokým repertoárem, začátek v 18:00.
24.8.2018 Taneční zábava s kapelou May Day,
začátek ve 20:00.
Více informací najdete na webu nmnm.cz
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MSFL nabídne druholigové týmy a kanonýra
z Uničova
SFK Vrchovina slaví historický postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. Čeká ji 15 fotbalově
vyzrálejších soupeřů.
Diváci se opět mohou těšit na regionální derby s Velkým Meziříčím. Novoměstští fotbalisté
se utkají také s bývalými druholigovými týmy z
Vítkovic či Frýdku Místku. Narazí také na staré
známé soupeře z Líšně, Hodonína či Uherského
Brodu. O body se přitom budou prát s kádrem,
jehož výkony vedly k postupu. „V klubu jsme se
dohodli na dvou věcech. V první řadě šanci hrát v
MSFL dostane kádr, který si to vybojoval. Skončí
pouze Petr Prokopec, jenž tu byl na hostování.
Za druhé, že přijdou dvě skutečné posily, jedna
do útoku, druhá pak do defenzivy,“ říká strůjce
novoměstského fotbalového zázraku, lodivod Richard Zeman. Diváci se tak mohou těšit nejen na
známé tváře, ale také spoustu branek. V minulém
ročníku MSFL padlo 858 branek. Obávat se je
třeba zejména střelce Aleše Krče z Uničova, který
drží rekord vstřelených branek v soutěži. Doposud si připsal 75 zásahů a další bude chtít přidat.
Ostrými pálí i velkomeziříčský útočník Pavel

Simr. V bojích o body bude důležitá také přízeň
fanoušků, kteří jsou 12. hráčem novoměstského klubu. V loňské sezoně byla ve třetí nejvyšší
lize průměrná návštěva 245 diváků. Nové Město
do MSFL doprovodil tým Dolního Benešova,
sestoupila naopak mužstva z Mohelnice, Valašského Meziříčí a Olomouce. „Díky návratu
juniorských týmů do republikových soutěží
sestoupí v příštím roce minimálně čtyři muž-

stva. K záchraně bude potřeba alespoň 38 bodů.
Počítáme s tím, že budeme hrát o udržení, ale
nemůže se stát nic horšího, než že s tímto kádrem
sestoupíme zpět do divize. Je to lepší varianta než
postup odmítnout, v tom případě by přirozenou
cestou klesla motivace všech hráčů. Chceme jim
to prostě dopřát,“ dodal Zeman.
	
-mah-

Ohlédnutí za závody SP horských kol
Vysočina Arena opět hostila závody Světového
poháru horských kol.
Uskutečnily se od 25. do 27. května. V sobotních závodech cross country kategorie ženy
U23 nenešla přemožitelku Švýcarka Sina Freiová. Nejlepší českou závodnicí byla na 13. místě
Jana Czeczinkarová.Ve stejném závodě mužů
dominoval rumunský biker Vlad Dascalu, jehož
triumf byl šokem pro všechny. Domácí okruh
vůbec neseděl českým závodníkům. Nejlepším
byl Lukáš Kobec, jenž projel cílem na 52. místě.
Neděle pak patřila elitním bikerům. Ti bojovali

na mírně zkrácené trati, tím pádem obkroužili
o jeden okruh navíc. V ženské kategorii elite zvítězila Dánka Annika Langvad. Ve třetí
desítce pak dojely nejlepší české závodnice
Jitka Škarnitzlová a Karla Štěpánová. V mužské kategorii elite si pro třetí vítězství v řadě
dojel švýcarský biker Nino Schurter. Českého
závodníka a želízko v ohni Jaroslava Kulhavého
v posledním kole zradil řetěz a nakonec skončil
devátý, Ondřej Cink dojel na 18. místě. Závody
Světového poháru MTB hostila Vysočina Arena
už posedmé, přičemž šest předchozích ročníků

Družstvo atletek bojuje o postup do 1.ligy
V letošní sezoně novoměstské atletky válí.
V druhém kole atletických závodů družstev, které
na začátku června přivítaly Pardubice, opět obsadily 2. místo.
Na 1. místo přitom ztratily pouhých 7 bodů. I
tak je zisk 188 bodů rekordní. Dalším výborným
umístěním si atletky upevnily druhou příčku
v tabulce 2. ligy, která zajišťuje postup do baráže
o 1. ligu. Během pardubického klání se prvními
místy blýskly Lýdie Brázdová v běhu na 800 m i
1500 m, Amálie Drimlová v hodu diskem, Vendula
Šírová ve skoku o tyči, Eliška Forchtsamová ve
8

vrhu koulí a Patricie Šaclová v běhu na 400 překážek. Třetí kolo se uskutečnilo 30. června v Ústí
nad Orlicí, přičemž jeho výsledek hodně napoví o
konečném umístění. 
-hub-, -mah-

bylo pokaždé zvoleno nejlepším podnikem roku.
Letošní ročník si nenechalo ujít téměř 30 000
diváků, největší návštěvnost (19 000 diváků)
byla v neděli. Česká televize z Nového Města
přenášela rekordních 11 hodin živých obrázků a nedělní závody patřily k nejsledovanějším
víkendovým pořadům. Prestiž Nového Města
dokazuje i fakt, že si lokalitu na Vysočině vybral
japonský gigant Shimano, vyrábějící cyklistické
komponenty, k celosvětové premiéře nejvyšší
sady XTR.
-mah-

Novoměstská Špotáková

Výbornou formu má novoměstská oštěpařka
Ivana Koktavá. Na květnových závodech
v Halle splnila výkonem 52,11 m limit na
mistrovství Evropy do 18 let, které se v termínu 5. – 8. července uskuteční v maďárském
Gyoru. Že jí to letos létá daleko, potvrdila i na
mezistátním utkání dorosteneckých družstev
ČR - Maďarsko - Slovensko - Slovinsko. Její
nejdelší pokus měřil 45,78 m a ze Slovinska
si odvezla stříbrnou medaili. 
-mah-
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Ragbyoví mistři
Mladí ragbisté z Novoměstska Filip Duda a Lukáš
Svoboda se v dresu týmu Dragon Brno stali mistry republiky v kadetech. O jejich úspěchu rozhodla výhra na hřišti klubu RC Mountfield Říčany. Ten přitom procházel sezonou bez porážky,
ovšem v nejdůležitejším utkání narazil na lepšího
soupeře. Hráči Dragonu hráli skvěle a po poločase vedli 24:0. Utkání nakonec skončilo 31:14.
Tým Dragonu složený z hráčů Brna, Olomouce,
Zlína a Nového Města na Moravě předvedl výkon
hodný hry dospělých a zaslouženě si po zápase
převzal mistrovský pohár a medaile. I dospělí ragbisté pokračují v letošní sezoně. V první polovině
června cestovali na třetí turnaj v sedmičkovém
ragby do Kralup nad Vltavou. Turnaje se zúčastnilo rekordních 11 týmů, které byly rozděle-

ny do dvou výkonnostních skupin. Na Titány
čekala porce 4 zápasů.
Nastoupili také proti
týmu Tatra Smíchov,
který vede extraligu
patnáctkového ragby.
Ve všech zápasech sice
své soupeře včetně Tatry trápili, ale nakonec
v každém odešli poraženi. V dobrém světle se však představili
nováčci v týmu, počítají se také vstřelené body
v každém ze čtyř utkání. V průběžné tabulce Českého poháru nadále drželi 5. příčku. Další turnaj

Střelecký víkend na Bělisku
Během prvního červnového víkendu se konaly
závody Velké ceny Sportovně střeleckého klubu Nové Město na Moravě.V sobotu předvedli
svou formu střelci z libovolných a sportovních
malorážních pušek. Ve smíšené kategorii mužů a
juniorů si vítězství vystřílel Petr Kaman ze Žďáru
nad Sázavou před Jiřím Trávníčkem z Batelova
a Vladimírem Michalem z Mostiště. Ve smíšené
kategorii dorostenek a dorostenců vybojovala
1. místo Sára Karasová z Ostravy. Na stupních
vítězů ji doprovodili Ondřej Zaplatílek (Brno
Slatina) a Zdeněk Šíma, reprezentující střelecký
klub ve Velkém Meziříčí. Dařilo se také domácí
puškařce Martě Hauptmanové. Ve své kategorii
obsadila 2. místo. V nedělním závodě, kdy se střílelo ze sportovní pistole, se ve smíšené kategorii
dařilo novoměstskému reprezentantu Františku
Smaženkovi. Svým soupeřům nedal šanci a po

zásluze bral 1. místo. Do soutěže družstev se
započítávaly i výsledky domácích střelců Václava Kostříže, kterému patřilo 7. místo, a Jiřího
Zacha, který skončil na 18. místě. V celkovém
součtu družstvo SSK Nové Město na Moravě
zvítězilo před družstvy z Pardubic a Žďáru nad
Sázavou. Do závodů Velké ceny se zapojily i nejmladší závodnice domácího klubu - puškařka
Radka Havelková a pistolářka Eva Pelikánová.
Pro obě dívky byly závody křestem v kulových
zbraních a svými výkony rozhodně nezklamaly.
Víkendovým střeleckým závodům přála přízeň
počasí i četných sponzorů, včetně města Nového
Města na Moravě, bez jejichž podpory by byla
výchova střelecké mládeže a pořádáni takovýchto akcí pro místní střelecký klub podstatně náročnější. Děkujeme. 

Petr Dufek, -mah-

MČR jednotlivců v kuželkách
Přelom dubna a května patřil MČR v kuželkách. K vrcholnému klání sezony nastoupili
jak dorostenci a juniorky, tak muži, seniorky a
senioři. Z novoměstského oddílu postoupilo do
závěrečných bojů celkem 5 zástupců. V kategorii
dorostenců nastoupil v Českých Velenicích Milan
Kocanda. V kvalifikaci skončil na 28. místě a do
dalších bojů nepostoupil. V Rosicích bojovala o
juniorský titul Tereza Buďová. Naše hráčka opět
nezklamala a po několika titulech z mladších kategorií rozšířila svoji sbírku o bronzovou medaili
v kategorii na 120 hodů sdružených. V kombinaci
ji pak patřilo celkové 8. místo. Její dlouhodobě dobré výsledky neunikly pozornosti reprezentačních
trenérů. V Rokycanech se představili muži. V nejNOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018

silněji obsazené kategorii hájil novoměstské barvy
Miloš Stloukal. V kombinaci obsadil 12. místo a v
disciplíně 120 hodů sdružených si umístění ještě o
jednu příčku vylepšil. Za sebou přitom nechal řadu
hráčů z ligových soutěží. Do Přelouče se sjely seniorky. Z kvalifikace do závěrečných bojů postoupila novoměstská kuželkářka Libuše Kuběnová.
V druhém kole se jí však nedařilo podle představ a
v obou disciplínách obsadila 24. místo. Přerov pak
přivítal napínavé boje seniorů, ve kterých se dařilo
Michalu Mikovi. Do finále postoupil z 1. místa. Ve
druhém dni si připsal 6. nejlepší výsledek. V součtu
obou dní tak získal celkové 2. místo v kombinaci
a zaslouženě si odvezl stříbrnou medaili.

-KH-, -mah-

se uskutečnil 23. června, kdy se v Petrovicích
konalo 4. kolo Českého poháru v sedmičkovém
ragby.
-mah-

Přebor škol
v orientačním běhu
Ve druhém červnovém týdnu se na
dostihovém závodišti v Pardubicích uskutečnilo celostátní finále přeboru škol v
orientačním běhu. V kulisách tradičního
závodu Velká pardubická běželi o titul žáci
a studenti základních a středních škol. Na
startu nechyběli ani reprezentanti novoměstského gymnázia. Klíčem k úspěchu
bylo co nejrychleji proběhnout trať za pomoci mapy a neminout přitom stanoviště
kontroly. V konkurenci 20 družstev obsadilo novoměstské družstvo celkové 12. místo.
Nejlepším umístěním v jednotlivcích byla 5.
místa Josefa Pejchala a Veroniky Novotné.

-jad-, -mah-

Rekordní závod v ČP
cross country

Týden po SP v horských kolech se ve Vysočina Areně uskutečnil třetí díl Českého poháru
cross country. Toto zastavení bylo rekordní
a opět potvrdilo výsadní postavení Vysočina
Areny. Zúčastnil se ho totiž nejvyšší počet
závodníku v historii ČP. Během víkendu 2. a
3. června se na startovní čáru v několika
kategorích postavila téměř tisícovka bikerů.
V nabité konkurenci si v hlavních kategoriích dojeli pro vítězství Jan Škarnitzl a Polka
Maja Wloszczowská. Na startu závodu
chyběl vítěz dvou úvodních dílů v Praze a
Brně Jaroslav Kulhavý.
-mah-
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Horácká galerie

Významná výročí

Z matriky
narozené děti

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.
Václav Kyselka – Odpoutání
(19. 4. – 30. 9.) Výstava sochaře žijícího a tvořícího v Křoví u Velké Bíteše.
Za svobodu!
(15. 5. – 31. 12. 2018) Výstava k výročí vzniku
ČSR pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka.
Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory
(8. 6. – 26. 8. 2018) Výstava fotografií skleněných objektů, připravená v souvislosti s životním
jubileem prof. Jaroslava Svobody.
Jaroslav Šerých
(28. 6. – 9. 9. 2018) Komorní výstava smaltů
k autorovým nedožitým devadesátinám.
PŘIPRAVOVANÉ VÝSTAVY A AKCE:
8. 7. 2018 v 19:00 hod.
Benefiční koncert
Vanda Šabaková – harfa, Luděk Šabaka – klavír
Pro bližší informace sledujte webové stránky a
facebook Horácké galerie.
Těšíme se na vás v Horácké galerii.

Městské lázně

Letní provoz v Městských lázních
Bazén, fitness, cvičební sál, solárium
po-ne 9:00 – 20:30
Sauna
po-pá 17:00 – 20:30 smíšená
so-ne 10:00 – 20:30 smíšená
Noční lázně
otevřeno do 24:00
sobota 14. 7. a 18. 8. 2018
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5.7.1888 narodil se v Radňovicích František Mikeš,
ředitel Hospodářského družstva, starosta Radňovic, odbojový pracovník, 130. výročí narození
(popraven 9.6.1942 v Brně)
6.7.1898 narodil se v NMnM Metoděj Čejka , přednosta
berního úřadu, funkcionář TJ Sokol, předseda
Sportovního klubu, odbojový pracovník
120. výročí narození (popraven 17.6.1942 v
Brně)
12.7.1868 narodil se v NMnM Jan Šír, malíř, učitel
kreslení, 150. výročí narození.
27.7.1833 narodil se v Karasíně Josef Pflegr Moravský,
básník, dramatik, spisovatel, 185. výročí narození

Stomatologická pohotovost
1. 7. MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 774 084 064
5.7.MUDr. Marie Chromá, Křižanov, zdravotní středisko, 566 543 287
6.7.MUDr. Marwan Zrieka, Tyršova 223, Velká Bíteš,
566 533 129
7.7.MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové
Město na Moravě, 739 093 334
8.7.MDDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město
na Moravě, 739 093 334
14.7.MUDr. Milena Vránová, Zahradní 580, Bystřice
nad Pernštejnem, 566 688 234
15.7.MUDr. Péter Ilkó, Osová Bitýška 303, 566 536
712
21.7.MUDr. Irena Musilová, Sokolovská 13, Velké
Meziříčí, 566 524 203
22.7.MUDr. Marie Havlíčková, Nám. Republiky 63,
Žďár nad Sázavou, 774 084 064
28.7.lékař stomatolog, Andrej Loiko, zdravotní
středisko Křižanov, 731 495 380, 566 522 218
29.7.MUDr. Dana Tlačbabová, Masarykovo nám. 6,
Velká Bíteš, 566 531 645
Služby se mohou měnit. Aktuální informace naleznete na stránkách novoměstské nemocnice
www.nnm.cz.

Další číslo zpravodaje Novoměstsko vyjde na
konci července.
Uzávěrka je 15. července a své náměty, postřehy
a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu
zpravodaj@nmnm.cz.

10.5.
12.5.
30.5.
2.6.
5.6.
7.6.
10.6.

Antonín Brož
Emma Jíchová
Kateřina Sekerešová
Karolína Laifrová
Matyáš Kutal
Adéla Švubová
František Sáblík

jubilanti
1.7.
2.7.
3.7.
5.7.
8.7.
22.7.
25.7.

Ing. Vlastimil Krejčí
František Kuchař
Alena Marková
Jaroslav Kott
Josef Vokoun
Jaroslav Příhoda
Olga Buchtová

86 let
80 let
86 let
92 let
80 let
89 let
88 let

manželství
2.6.
2.6.
9.6.
9.6.

Olga Veselská, Michal Obr
Michaela Kudová, Rostislav Růžička
Kateřina Dvořáková, Petr Šnek
Petra Bohatová, Radim Hráček

úmrtí
18.5.
24.5.
31.5.
9.6.
15.6.
16.6.
16.6.
17.6.

Alojz Polák (NMNM 1948)
Jana Mikulcová (NMNM 1921)
Jiří Pleský (Fryšava 1939)
František Šandera (Nová Ves 1938)
František Koutník (Olešná 1949)
Věra Martausová (NMNM 1954)
Karel Zídek (NMNM 1930)
Jaroslav Drdla (NMNM 1936)

Pozvánka na zájezd
Místní organizace Svazu tělesně postižených
pořádá 12.9.2018 zájezd pod názvem „Známá i
neznámá Vysočina“.Program: prohlídka Vírské
přehrady, Olešnice - výroba modrotisku, Rudka
areál - jeskyně Blanických rytířů, Smyslova zahrada, hrad Svojanov. Odjezd: 7:30 ČD Nové
Město a 7:45 KD Nové Město. Cena 200 Kč
členové STP a KD, ostatní 250 Kč. V současné
době jsou ještě volná místa, je však nutné přihlásit se do konce měsíce června na tel.: 721 800 403.

Město hledá vhodné uchazeče na pracovní
pozice projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II. v ORP Nové Město na Moravě. Více
informací na www.nmnm.cz.
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SERVIS
Blahopřání
V červnu 2018 oslavila paní Bohumila Sokolíčková dvě krásná životní jubilea. Už je to pěkná
řádka let, co spolu s Ladislavem brázdí tento svět,
a to rovných 40 let. Život to vzal zase zkrátka, už
jede i šedesátka. Ke krásným jubileím přejí pevné
zdraví a lásku manžel a synové s rodinami.

Blahopřání
„Všechno nelze říci slovy, co
jenom můžeme přát.
Přejeme to nejkrásnější, co
život může dát.“
Dne 2. července oslaví pan
František Kuchař krásných
80 let. Hodně štěstí a hlavně
zdraví přejí manželka a dcera s rodinou.

Poděkování
Děkuji pracovníkům DPS za kvalitní péči
o moji maminku p. Annu Kumrovou.
Děkuje dcera.

Poděkování
Dne 24. května 2018 zemřela naše drahá maminka a babička paní Jana Mikulcová. Poslední
léta svého dlouhého života strávila v Domě s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě.
Ze srdce děkujeme všem jeho pracovníkům, vedeným paní Hanou Janů, především ale pečovatelkám a sestrám za náročnou, profesionální,
laskavou a lidskou péči, kterou mamince denně
věnovaly.
Rodina

Minibazar
Jedno garážové stání k pronájmu v dvojgaráži na
Brožkově kopci. Tel.: 721 437 016 Prodám skútr
YUKI 50 FAIRY rok 2013, najeto 2950 km, kufr,
helma. Cena 14 500 Kč, při rychlém jednání sleva.
Tel.: 704 051 563 Prodám žlutomasé brambory,
levně.Tel.: 732 768 035 Nabídněte černý jeřáb plody. Cena dohodou.Tel.: 731 728 392 Daruji za
odvoz hlínu.Lokalita Maršovice.Cca 10 tater.Tel.:
723 140 112 Prodám téměř nepoužívaný houpací
kruh woody, průměr 90 cm, nosnost 100 kg, modro-červený.Původní cena 1500 Kč, nyní 900 Kč.
Tel.: 604 898 735, 737 356 237 Prodáme byt 3+1

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

Vzpomínka
Odešla, a zůstala v srdcích těch, kteří ji měli
rádi. Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut. V červenci uplyne dlouhých 5 let, co nás
navždy opustila paní
Zdeňka Žáková z Olešné.
S láskou a úctou vzpomíná manžel Pavel a děti s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka
Nikdo to nepoví, nikdo to
neřekne,
čím nám byl tatínek každému z nás,
nikdo jej nevrátí, nikdo jej
nevzbudí,
nikdo nám nedá zpět tatínkův hlas. Dne 24. června uplynulo 18. smutné výročí, kdy nás opustil
náš tatínek pan Jiří Němeček z Nového Města
na Moravě.
 Vzpomínají dcera Lenka a syn Jiří s rodinou.
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v panelovém domě v NMNM klidná lokalita, dům
zateplený, nový výtah, byt v původním stavu, pol.
70. let. Bližší info na byt.nmnm@centrum.cz
Prodám nové prošívané přikrývky z husího peří.
Cena 1700 Kč. Tel.:732 250 684 Prodám dětské
kolo 16´červeno-bílé, přídavná kolečka, dobrý stav,
PC 2500 nyní 900 Kč. Tel.:604 898 735 Prodám
vzrostlé buxusy na živý plot, vysoké 80-100 cm.
Cena za kus 350Kč. Tel.:776 115 449 Doučím
anglický jazyk. Tel.: 720 243 863 Nabízím větší
množství skenic 0,7l se šroubovacím uzávěrem.
Tel.: 606 130 986 Prodám houpací kruh Woody,
průměr 90 cm, nosnost 100 Kg, modro-červený.
Cena 900 Kč. Tel.: 604 898 735

Vzpomínka
Tak letí ten čas, co ztichl
Tvůj hlas, vzpomínky na
Tebe zůstaly jen a ty se vracejí den co den...
Dne 3. července uplyne rok,
co zemřela naše maminka,
babička a prababička paní
Marie Macků. Vzpomínají
Věra a Marta s rodinami.

Vzpomínka
Bolest je Ticho světa.
Dne 11. července uplyne již 8 roků, kdy nás
opustila v necelých 40
letech naše milovaná
dcera Andrejka Hlaváčková z Nového Města na
Moravě.
Za vzpomínku na Áju,
která nám tolik chybí, všem děkujeme.
S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra Katka s
manželem a dětmi Filípkem a Andrejkem.

Městská policie

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen bolest v srdci
zůstává dál. Dne 16. června 2018 uplynulo 11
let, co nás opustila maminka, babička a sestra
paní Alena Kozáková z Pohledce. Dne 16. srpna
2018 uplyne 12 let, co nás opustil tatínek a dědeček pan František Kozák z Pohledce. S láskou
a bolestí v srdci vzpomínají dcery s rodinami a
sourozenci s rodinami.

Městská policie NMNM opětovně upozorňuje řidiče na to, aby sledovali dopravní
značení při parkování svých vozidel. V
měsíci květnu bylo řešeno celkem 15
případu neoprávněného parkování na
vyhrazeném parkovišti. Všechny případy
byly vyřešeny na místě a strážníci nemuseli využít odtahové služby.
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KULTURA

Ohlédnutí za Nova Civitas 2018

Ocenění sportovců. K. Pulgretová a M.
Šmarda.

Páteční překvapení. Přivítání fotbalistů SFK Vrchovina.

Slavil i Visací zámek.

Počasí nám přálo.
Po devadesáti letech se na nás přijel podívat i TGM.

A ti za to všechno můžou...
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KULTURA

ZUŠ Jana Štursy gratuluje svým studentům
Žákyně ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě
reprezentovaly Českou republiku na mezinárodním festivalu akordeonistů EUROMUSETTE & GOLDENTANGO v Rajeckých Teplicích
na Slovensku.
V kategorii soutěžících do 8 let se Marieta Hubáčková umístila ve stříbrném pásmu a v kategorii akordeonistů narozených 2009 získala
Nina Mahlová absolutní vítězství – 1. místo ve
zlatém pásmu. Obě žákyně jsou z akordeonové
třídy MgA. Martina Obra.
Do celostátního kola soutěže žáků ZUŠ České
republiky se letos opět po třech letech probojoval
soubor bicích nástrojů Asaf. Soutěžil se skladbou Libora Orla „Let’s play” ve IV., tedy nejvyšší
věkové kategorii spolu se šesti dalšími soubory. Konkurence byla nemalá a porota letos obzvláště přísná. O to víc si druhého místa ceníme,

přestože jsme si původně
ve skrytu duše troufali letos
pomýšlet i na zlato. Bravo,
Asafáci!
Ve stejné soutěži ZUŠ
uspěla také děvčata
tanečního oboru pod vedením Hany Chalupníkové. Lada Jasanská a
Magdalena Vykydalová
se s choreografií „Do středu“ umístily v celostátním
kole v Uherském Hradišti
v bronzovém pásmu.
A také žáci literárně dramatického oboru nás
potěšili. Soubor JEVERO získal inscenací Grulík
- divadlo poezie z textů z knihy Přeshádky Petra
Nikla - nominaci pro postup na národní přehlídku

Pozvání do Horácké galerie
Přes léto Horácká galerie připomene prostřednictvím výstav dvě významná jubilea.
V únoru oslavil osmdesáté narozeniny sklářský výtvarník a profesor Jaroslav Svoboda. K té
příležitosti připravila Horácká galerie výstavu
s názvem Skleněné rozhovory. Výstava podává
netradiční pohled na sklářské objekty od Jaroslava Svobody i dalších autorů, a to prostřednictvím objektivu fotoaparátu. Autorem fotografií
je nejvýznamnější český fotograf skla profesor
Miroslav Vojtěchovský. Každá fotografie, která
je sama o sobě svébytným uměleckým dílem, je
doprovázena textem o konkrétním sklářském
umělci. Výstava, na níž jsou k vidění i exponáty

zapůjčené profesorem Svobodou, bude otevřena
do 26. srpna 2018.
V únoru by také býval oslavil 90. narozeniny
výtvarník Jaroslav Šerých (27. 2. 1928 – 23. 3.
2014), který je návštěvníkům Horácké galerie
dobře znám. Horácká galerie ve svém výstavním
programu několikrát představila autorovy malby,
grafiku i ilustrace. Tentokrát však výstava bude
zaměřena na oblast tvorby v Horácké galerii
dosud neprezentovanou – smalty. Stejně jako
v malbě i ve smaltech je patrný autorův zájem o
plasticitu a duchovní prožitek. Komorní výstava
v malé galerii potrvá do 9. září 2018.
Zveme vás k návštěvě Horácké galerie.

dětského divadla Dětská scéna a úspěšně reprezentoval na mezinárodní přehlídce dětského
divadla Brnkání v Brně.
-red-

Benefice pro klavír
Zveme vás na výjimečný koncert, který se uskuteční
v neděli 8. července v 19:00 v podkroví Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě.
Bude se jednat o benefiční koncert prof. Luďka
Šabaky (klavír) a jeho dcery Vandy Šabakové
(harfa). Zazní skladby J. L. Dusíka, L. Janáčka, L. Sluky, F. J. Nadermana a dalších. Výtěžek
bude věnován do fondu sbírky pro nový klavír
v Horácké galerii. 
-red-

Prázdninový provoz
v knihovně
od 1. července do 17. července 2018
ZAVŘENO
od 18. července do 31. srpna 2018
OTEVŘENO
středa 9:00 – 11:00 12:00 – 18:00
pátek 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
od 1. září 2018 běžná půjčovní doba
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Zmizelé Nové Město
Pasíř čili kovotepec Částek

Zakladatel firmy Josef Bohumil Částek
Jako klín vražený do ústí Masarykovy ulice
působí ostrůvek zeleně předznamenaný křížem. Za ním se ve skrytu mohutných stromů
skrývají siluety tří domů. Triumvirát patrových
staveb nám připomíná dobu první republiky,
čas, kdy byly domy postaveny a kdy je obývali
členové tří úspěšných novoměstských podnikatelských rodů – Kadleců, Částků a Slonků.
My se budeme tentokrát věnovat obyvatelům
prostředního domu (čp. 209 a 210). Na jeho
místě původně stály dva přízemní domy, které

Výklad prodejny umístěné v Částkově domu
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se roku 1913 staly sídlem firmy zručného kovotepce Josefa Bohumila Částka (*1882), rodáka
ze Svobodných Dvorů (dnes místní části Hradce
Králové). Částek díky sňatku s Annou Netolickou, schovankou Marie Pokorné, majitelky
domů čp. 209 a 210, konečně získal místo pro
vybudování vlastní firmy. V době sňatku, který
se odehrál 2. listopadu 1912, žil ještě v Brně a
živil se slovy oddací matriky jako „reprezentant
továrny Vulkania uměl. prům. kov. předmětů“.
Řemeslo kovotepecké neboli pasířské nepatří k těm obecně známým, a proto si nejprve
představme produkci umělecko-průmyslových
kovodílen firmy J. Boh. Částek, Nové Město na
Moravě. Částkův podnik nabízel zákazníkům
tepání figurální a ornamentální, cizelování jemné plastiky a rytí ve zlatě a stříbře, niklování,
chromování a galvanizaci, ale i imitace a restaurování kovových předmětů, včetně těch
orientálních a japonských. K jeho výrobkům
patřilo vše z kovu, ať už šlo o zařízení domů
veřejných a soukromých (např. bankovní přepážky, pultové stěny, krby, ochranné pláště
k ústřednímu topení, osvětlovací tělesa, hodiny,
vázy, bronzové stolky, taburety, konvice, podnosy, tepané mocca mlýnky, schránky, kazety
na šperky, kuřácké soupravy) či zlacené a
stříbřené kostelní náčiní, náhrobní svítilny,
bronzové náhrobky, plakety a dekorační
předměty.
V Částkových dílnách byla také vyrobena
kovová pouzdra pro pamětní listiny vložené
do základních kamenů sokolovny (1921),
nikdy nedostavěné měšťanské školy (1947)
a do základů znovuodhaleného pomníku
prezidenta T. G. Masaryka (1947). Firma
kovotepce Částka zhotovila v rámci oslav
svatováclavského milénia v roce 1928 podle kruhu ze svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta na Pražském hradě bronzový
kruh na dveře novoměstského kostela sv.
Kunhuty. Výrobky Částkových dílen patřily
mezi oficiální dary pro novoměstské čestné
občany. Prezident Edvard Beneš byl podělen tepaným kávovým servisem (1946) a
jeho nástupce Klement Gottwald kuřáckou
soupravou (1949).
Částkova malá dílna se po první světové
válce rozrostla na větší závod zaměstnávající koncem dvacátých let minulého století až
20 dělníků. Majitel firmy byl na své umění
náležitě hrdý. Takto sebevědomě se ucházel
o zařízení novostavby Městské spořitelny
v Bystřici nad Pernštejnem: „Upozorňu-

ji na svůj závod, který technikou, pečlivým a
solidním provedením ve všech slozích dovede
čeliti jakékoliv konkurenci. Není v našem státě
odborníka, který po 15 roků před válkou byl ve
všech velkých městech celé západní Evropy u
prvotřídních závodů zaměstnán a může na celou
řadu svých prací v cizích městech poukázati,
jednak v museích, nebo na vynikajících budovách. V Brně zařizoval jsem Hypoteční banku,
Českou banku, Českou průmyslovou banku,
Agrární banku v České, Cyrilomethodějskou
záložnu, státní budovy, obchodní akademii,
vyšší průmyslovou školu, vyšší zvěrolékařskou
školu, kavárny, obchodní domy i soukromé. Po
celém státě našem mám vynikající práce, na něž
mohu upozorniti a veškeré moje dodávky jsou

Domy čp. 209 a 210 před požárem v roce 1928
jako solidně svědomitě uznané a doporučují mne
jako svědomitou a odbornou firmu. Figurální
práce ovládám dokonale a mám mnoho těchto
po větších městech na významných budovách.
V Praze mám tepanou figuru Merkur ve Štěpánské ulici.“
Nejen úspěchy bývají dlážděny lidské osudy.
Na půdě Částkova domu 4. srpna 1928 vypukl
požár, který zachvátil i sousední dům čp. 211
truhláře Slonka. K hašení požáru se sjelo 14
hasičských sborů se třemi motorovými stříkačkami. Přesto domy lehly popelem a s nimi i velké
množství výrobků a strojní vybavení Částkovy
firmy. Majitel dosud prosperující firmy si hned
po požáru nechal postavit nový patrový dvojdům podle projektu architektonické kanceláře
NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018

Záhlaví tiskopisu pro firemní korespondenci
Havlas–Šanda ze Žďáru. Výroba byla obnovena.
Požár však byl předzvěstí horších časů. Nastupující hospodářská krize odbytu Částkových
výrobků nepřála a výroba začala skomírat. Bezúspěšně například dopadla výše zmíněná snaha
o získání zakázky pro bystřickou městkou spořitelnu v roce 1932. Když Josef Bohumil Částek
8. ledna 1938 zemřel, zaměstnávala firma pouze
jediného učně. Majitelkou firmy se stala vdova
Anna Částková a firmu udržela i v dobách protektorátu.
Po válce se do vedení firmy zapojil syn Aleš,
původní profesí učitel, a přivedl ji k prosperitě. Zaměřil se na vývoz, především na trhy
Středního východu, mezi nimiž dominoval ten
egyptský. To byla ovšem labutí píseň firmy s půlměsícem a hvězdou v logu. Už v červenci 1948

došlo k jejímu znárodnění, když byla zařazena
mezi podniky, kde počet zaměstnanců dosáhl
padesáti. Částkovy dílny se staly součástí národního podniku Sandrik Bratislava. Ani výroba
v rámci národního podniku neměla dlouhého
trvání, novoměstský závod podniku Sandrik
byl k 1. lednu 1951 zrušen a uvolněné prostory
převzal podnik Sport, předchůdce dnešního
Sportenu.
Říká se, sejde z očí, sejde z mysli. Na
Částkovi by se podle tohoto rčení zapomenout nemělo. V řadě novoměstských
domácností jistě dosud uchovávají a
mají na očích řemeslně zručně zpracované výrobky firmy J. Boh. Částek.
Není-liž pravda?

Vít Křesadlo

Reklamní leták propagující poválečnou produkci

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018

Příště:
Kino
a fotografové

Ukázka z nabídkového katalogu firmy
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obchodu s módou NoMéna fashion.
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St 1300 - 1700
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V naší nabídce najdete oblecení
dodavateluÜ nejen pro dámy. Každý týden nové zboží!
á
Nová letní kolekce práveá na prodejne!
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00
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NoMéna fashion, Malá 158, Nové Mesto
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telefon 608 963 396 | info@nomena.cz

nomenafashion | www.nomena.cz
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Dovolujeme si Vás tímto pozvat

na paintballové hřiště “LOM„

Přijďte s přáteli prožít nevšední adrenalinový zážitek.
Paintball je týmová adrenalinová hra, při které „bojujete“ pomocí kuliček plněných barvou
vystřelovaných z paintballového značkovače a snažíte se vyřadit hráče z protivníkova týmu.
Hra plná taktiky, důvtipu, odvahy a strategie. K dispozici je velké množství herních scénářů
(hra o vlajku, dobývání pevnosti, napoleonské války……..)
Poskytujeme kompletní servis - zapůjčíme veškeré potřebné vybavení, seznámíme vás s pravidly,
zajistíme odborný dohled.
Kde se to odehrává: najdete nás v obci Svratouch (pod meteorologickou stanicí).

Veškeré dotazy, rezervace … na

tel.: 608 502 436

www.paintball-svratouch.cz
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Uzávěrka plošné inzerce na srpen je 14. 7.
Objednávky zasílejte na e-mail:
novomestskoinzerce@seznam.cz
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Vše na
jednom
míst

Nové Msto na Morav

Nov v novém...

Rozšíení prodejny

Klimatizováno

Ráj pastelek

Řešíte roznášku
Vašich letáků?
www.letakyzdar.cz

NOVOMĚSTSKO / ČERVENEC 2018
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zábavní a poznávací park v Bystřici nad Pernštejnem

MIDNIGHT COFFEE SESSION /
QUANTI MINORIS / BABYLON
/
sedm regionálních minipivovarů - pivní soutěže o ceny - noční ohňová show
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KALENDÁŘ AKCÍ
červenec

výstava

Jan Štursa - Akty

Horácká galerie

červenec

výstava

Za svobodu! – výstava ke 100. výročí vzniku ČSR

Horácká galerie

červenec

výstava

Václav Kyselka – Odpoutání

Horácká galerie

červenec

výstava

Miroslav Vojtěchovský – Skleněné rozhovory

Horácká galerie

červenec

výstava

Jaroslav Šerých

Horácká galerie

červenec

výstava

Strašidla a svatí Karla Němce

Horácké muzeum

7.7. 8:00

sport

Březinská 50 – turistický pochod

Březiny

8.7.19:00

koncert

Benefiční koncert – Vanda Šabaková, Luděk Šabaka

Horácká galerie

14.7. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

15.7. 14:00

vzdělání

Komentovaná prohlídka města

Vratislavovo nám.

21.7. 10:00

sport

Běhej lesy – běžecký závod

Milovy

28.7. 8:00

trh

Farmářský trh

Vratislavovo nám.

27.7. 15:00

hudba

Váza fest – novoměstský open air

Koupaliště

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