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Vysočina Arena po roce opět 
přivítá ty nejlepší světové bikery
Sportovní událost roku opět při-
vede do Nového Města na Moravě 
tisíce fanoušků cyklistiky i jejich 
sportovní idoly. Vyhlášenou at-
mosféru závodů si totiž nechá ujít 
jen málokdo. Startuje se v pátek  
24. května. 
Je už pomalu tradicí, že novoměstská část Svě-
tového poháru horských kol je zároveň tou nej-
lepší akcí z celého seriálu. Zdejší atmosféru si 
pochvalují nejen diváci, ale i závodníci a pořa-
datelé. Zdá se, že ani pravidelně se opakující 
chvála nevzala pořadatelům závodu jistou dávku 
ostražitosti. Každý rok se totiž snaží přijít s něčím 
novým, co jejich sportovní podnik posune zase o 
něco dál. Letos je to změna poměrně radikální. 
Veškeré transakce - od nákupu občerstvení po 
nákup vstupenky - budou probíhat pomocí 
speciálního čipu, který budou mít návštěvníci 
připevněný na zápěstí, podobně jako hodinky. 

V praxi to znamená, že za hotové si v areálu ne-
koupíte nic.
„Slibujeme si, že to výrazně urychlí návštěvníkům 
nákup čehokoliv. Nebude potřeba přepočítávat 
nebo vracet peníze, lidé si prostě vyberou, co 
chtějí, a zaplatí přiložením čipu. Výrazně se tím 
urychlí například prodej občerstvení,“ vysvětluje 
výhody nového způsobu placení organizátor Petr 
Vaněk. V areálu bude několik nabí-
jecích stanic, kde budou návštěvníci 
moci svůj čip „naplnit“ penězi. Při 
odchodu z areálu dostanou samo-
zřejmě všechny nespotřebované 
peníze zpátky. Čipy podle Vaňka 
fungují na celé řadě festivalů a všu-
de se osvědčily. Věří proto, že bu-
dou přínosem i při novoměstském 
svěťáku. Změnit by se mělo také 
občerstvení. Zmizí klasické stánky 
a nahradí je velká jídelna, kde by 
mělo být navíc k dostání i zdravější 
jídlo, než jaké bylo nabízeno během 
minulých ročníků.
Program závodů je podobný tomu 

loňskému. Hlavní závod se jede v neděli, v sobotu 
se utkají junioři a jezdci kategorie U23 a v pátek 
zahájí celou akci oblíbený short track. Na pátek 
je také plánována autogramiáda. V sobotu večer 
by si nikdo neměl nechat ujít zajímavou talk show 
s hvězdami cyklistického sportu, kterou povede 
moderátor České televize Dan Stach. Vstupné se 
platí pouze v sobotu.  -kb-

Program závodů naleznete na straně 9 v rubrice Sport
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Aktuální nabídka dotací z MAS Zubří 
země
MAS Zubří země, o.p.s. aktuálně 
nabízí dotace pro žadatele na úze-
mí MAS Zubří země zaměřené na 
tato témata. 

    • výsadbu zeleně v extravilánu obcí na území 
CHKO Žďárské vrchy (příjem žádostí o podporu 
probíhá do 28.6.2019),

    • sídelní zeleň v intravilánu obcí (příjem 
žádostí o podporu probíhá do 25.9.2019),

    • protierozní opatření realizovaná (příjem 
žádostí o podporu probíhá do 25.9.2019),

    • dopravní infrastrukturu, konkrétně: termi-
nály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy a 
cyklodopravu (příjem žádostí o podporu probíhá 
do 10.7.2019),

    • infrastrukturu základních škol (příjem žá-
dostí o podporu probíhá do 10.7.2019),

    • sociální infrastrukturu (příjem žádostí o 
podporu probíhá do 10.7.2019).

Podrobnosti k aktuálně vyhlášeným výzvám 
MAS jsou zájemcům o dotaci k  dispozici na 
webových stránkách MAS v sekci „Aktuální vý-
zvy“: http://zubrizeme.cz/aktualni-vyzvy/ -mas-

Průzkum potvrdil obavy, kaštany na náměstí 
nejsou zdravé 
Průzkum stromů na Vratislavově 
náměstí potvrdil jejich špatný stav. 
V průběhu několika let je proto 
bude nutné z bezpečnostních dů-
vodů odstranit. 

Průzkum prováděla specializovaná firma 
letos v zimě. Dendrologové stromy vyšetřili 
tomografem, který jim umožnil nahlédnou do 
struktury kmenu a odhalit skryté dutiny nebo 
hnilobu. Výsledek je jednoznačný. Pokácet bude 
třeba asi 11 stromů.

„Stromy nejsou v tak špatném stavu, že by hro-
zil jejich akutní pád, takže s kácením bude možné 
počkat až na podzim. Budeme tak moci zároveň 
vysadit i stromy nové,“ říká správce městských 
lesů Zdeněk Krejčí. 

Dendrologové připravili dlouhodobý plán na 
revitalizaci celého parku. Ten počítá nejen s ká-
cením, ale také s novou výsadbou a přichází s 
celou novou koncepcí parku, jejíž realizace potrvá 
10 let. „Některé velké stromy, které jsou dosud 
vitální, v parku zůstanou, přibudou keře a uva-
žujeme i o výsadbě stromů před budovou I. ZŠ,“ 
dodává Krejčí.

Kaštanům uškodila zejména nevhodná výsad-
ba a neodborné zásahy v minulosti. Nepomáhá 
ani současné suché období, které dělá vrásky 
lesníkům po celé Vysočině. Kůrovcová kalamita 
se letos nevyhne ani Novoměstsku. „Situace není 
dobrá a zdá se, že se nezlepší,“ říká Krejčí. I když 
konkrétní rozsah škod ještě není jasný, protože 
kůrovec na konci dubna teprve vylétá, je jasné, že 
počet poničených stromů oproti loňsku naroste. 
„Počasí je proti nám. Jaro je i přes bohatou zimní 
nadílku suché, převažuje jihovýchodní proudění 
a v podstatě se opakuje situace z loňska. Já se 
obávám, že za několik let už prostě žádné lesy 
nebudou,“ říká Krejčí. Zároveň přiznává, že lesní-
ci si se situací nevědí rady. „Změna přišla prostě 

moc rychle. Začalo to v roce 2015 a dnes už čelí-
me katastrofě.“ Problém podle něj tkví zejména v 
tom, že lesníci nevědí, co na vzniklých smrkových 
holinách vlastně sázet. Například buky potřebují 
polostín a vlhko a je jasné, že na vysušených pa-
sekách, které po těžbě smrků zůstávají, se jim 
příliš dařit nemůže. Z nové výsadby kvůli suchu 
usychá až 50 procent sazenic. Je tedy otázkou, 
jak naše lesy budou v budoucnu vlastně vypadat. 
Jisté je, že se smrkem se můžeme rozloučit. „Já 
zkouším sázet směs různých druhů přípravných i 
hospodářských dřevin - břízy, buku, dubu, smrku. 
Sejeme ji tak, aby byla co největší šance, že se 
uchytí. Odhrneme hrabanku, aby byla semínka 
v kontaktu s výživnou půdou, a zahrnujeme je. 
Slibuji si od toho hodně, ale ukáže až čas. Chybí 
nám prostě zkušenosti,“ dodává Krejčí.  -kb-

Svaz tělesně 
postižených 
Předsednictvo a výbor MO STP zve všechny čle-
ny  na členský klub, který se koná 15.5.2019 v 
15.00 hodin v KD, klubovna č.2.
Program ČK - plnění plánu práce, návrhy na jeho 
zlepšení s posezením u kávy nebo čaje a volnou 
zábavou před prázdninami.

 -kb-

Novinky a zprávy z radnice 
najdete také na webu 

Nového Města na Moravě 
nmnm.cz
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Jak ovlivní plánované stavby 
život v Novém Městě?
Květen bude ve znamení celé řady stavebních 
projektů. Začíná výstavba Sportovní haly a hotovy 
jsou i administrativní přípravy na rekonstrukci 
Tyršovy ulice.  

Rekonstrukce se konečně dočká Tyršova ulice v 
úseku od služebny policie až po křižovatku s ulicí 
Školní. Současně s tím se bude dělat úprava ko-
munikace včetně části chodníku u křižovatky za 
kulturním domem mezi odbočkou na Křenkovu 
až po ulici Malou. Práce by měly začít koncem 
června a stavaři plánují, že potrvají přes celé 
prázdniny. V souvislosti se stavbou je potřeba 
počítat s uzavírkami, které by ale podle Andrey 
Kramárové vedoucí odboru investic neměly být 
nijak dlouhé. 

Dopravní situaci by mohla zkomplikovat 
paralelně probíhající výstavba nové Sportovní 
haly. Ta vzniká nedaleko Tyršovy ulice, na místě 
bývalého střediska. V současné době dělníci hlou-
bí základy a budou stavět konstrukci budovy a 
na stavbu bude najíždět těžká technika. „Práce 
bude nutné zkoordinovat, ale počítáme s tím v 
našem plánování a věřím, že dopady na dopravou 
nebudou veliké,“ říká Kramárová. 

Koncem května také začne dlouho při-
pravovaná rekonstrukce rozvodů a topení v 
„hnědém“ věžovém domě na Křenkově ulici. V 
budově je stropní vytápění v havarijním stavu a 
je třeba ho vyměnit za klasické radiátory. Lidé tak 
budou mít možnost lépe a pohodlněji si topení 
regulovat. Každý také bude mít svůj vlastní mě-

řák, takže zaplatí pouze to, co skutečně protopí. 
Průběh rekonstrukce chce s nájemníky město 
řešit na společných schůzkách. 

Stavební ruch se nevyhne ani Petrovicím, kde 
začne budování nové kanalizace. Projekt za 26 
milionů hradí téměř z poloviny dotace. Město tak 
musí doplatit zhruba 12 milionů korun. 

Práce začnou v květnu a stavba by měla být 
dokončena v polovině příštího roku. Obnáší 
výstavbu hlavních kanalizačních řadů po celé 
obci, vybudování čerpání odpadních vod a jejich 
svedení na novoměstskou čistírnu.

Obyvatelé Petrovic si budou muset kvůli při-
pojení na novou kanalizaci zajistit vlastní projek-
tovou dokumentaci, s čímž jim přislíbilo pomoc 
město. Na novou kanalizaci bude napojena pouze 
splašková voda, a lidé si proto také musí zajistit 
samostatný vývod na dešťovou vodu.  -kb-

Pochod srdcem Vysočiny
I letos se turisté mohou těšit na Pochod srdcem 
Vysočiny. Druhý ročník je naplánován na sobotu 
18. května. 
Start i cíl všech čtyř tras, které organizátoři pro 
letošní ročník připravují, bude v novoměstském 
kulturním domě. Další novinkou nebude pouze 
místo startu a cíle, ale také délky jednotlivých 
tras. 
„Účastníci našeho pochodu se mohou těšit na 
trasy 7, 15, 30 a 50 km. Všechny trasy vedou přes 
Koupaliště, tam se odděluje nejkratší trasa 7 km, 
další důležitá křižovatka bude u Hotelu Medlov, 
kde se dělí třiceti a padesátikilometrové trasy.  
Trasa 15 km se pak odděluje u Podmedlovského 
mlýna,“ říká za organizátory Petr Hladík.
I letos budou k dispozici jak tištěné mapy, tak 
mapy v QR kódu. Vše je na internetových strán-
kách pochodu (www.pochod.nmnm.cz) a také 

na facebookové události vytvořené k Pochodu 
srdcem Vysočiny. 
Účastníci musí počítat také s  drobným star-
tovným. „Je spíše symbolické, 
na pokrytí nákladů. Děti do 18 
let 30 korun, dospělí 50 korun. 
Pamatovali jsme také na rodinné 
startovné, což bude 100 korun na 
dva dospělé a děti,“ upozorňuje 
mluvčí novoměstské nemocnice 
Tamara Pecková. 
Pochod srdcem Vysočiny 
spolupořádá i letos MEDIN, 
a.s., Nemocnice Nové Město na 
Moravě, město Nové Město na 
Moravě a Nadační fond Nového 
Města na Moravě. 
Pochod navazuje na slavnou 

Chiranskou padesátku.  Letošní ročník finančně 
podpoří Kraj Vysočina částkou 20 000 Kč.  -kb-

Nabídka zaměstnání
Město Nové Město na Moravě vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici úředník/úřednice 
odboru školství, kultury, cestovního ruchu a 
sociálních věcí MěÚ NMNM, zejm. úsek so-
ciálně právní ochrany dětí a sociální práce – 
referent sociálních věcí.  Uzávěrka přihlášek 
je 6.5.2019.Více informací poskytne tajemník 
MěÚ Petr Hanych (566 598 310) nebo ve-
doucí odboru školství, kultury, cestovního 
ruchu a sociálních věcí Alena Lukášová (566 
598 420).

Nemovitost na prodej
Nové Město nabízí k prodeji pozemek parc. 
č. 105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 
438 m2, jehož součástí je stavba č. p. 351 
(rodinný dům), pozemek parc. č. 106 (zahra-
da) o výměře 194 m2, včetně všech součástí 
a příslušenství v kat. území Nové Město na 
Moravě.  Soubor nemovitostí je nabízen za 
minimální kupní cenu ve výši 4.410.000 Kč.
Veřejné výběrové řízení „na určení pořadí“ 
(dále jen výběrové řízení) 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 29.05.2019 
v 16:00 hod.
Doplňující informace o případných závazcích 
apod. budou podány na MěÚ Nové Město 
na Moravě, odboru správy majetku města 
Nového Města na Moravě, tel.: 723 190 997 
(Ing. Radek Fila).
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Novodvorky
Nový kulturní projekt oživí dvorky 
na Vratislavově náměstí hudbou, 
tancem i divadlem. První ročník se 
koná 25. května od 15:00.

Smyslem projektu je podle ředitele Novoměst-
ských kulturních zařízení Dana Šimka oživit 
pomocí kultury Vratislavovo náměstí a jeho oko-
lí a zpřístupnit lidem zajímavá místa, kam se 
běžně nedostanou. Všechna vystoupení, výstavy 
a představení se proto budou odehrávat na dvor-
cích a různých nepříliš navštěvovaných zákou-

tích Nového Města. Kompletní program zájemci 
najdou během května na stránkách města. Těšit 

se ale určitě můžeme například na divadlo 
Jana Hrubce, výstavu fotografií Vojtěcha 
Zikmunda, ilustrace Dity Novotné nebo 
na představení divadla Líšeň. Program, 
který se bude odehrávat na nádvoří Ho-
rácké galerie, zajistila mateřská školka. 
Jejich akce má název Bejvávalo ... aneb 
Za starých dobrých časů. Návštěvníci se 
mohou těšit na ukázky práce se dřevem, 
perníkářku, kováře, šperkařku a mnoho 
dalšího. Všechny ukázky jsou samozřej-
mě zaměřeny především na děti, které si 
budou moci samy leccos vyzkoušet.  
 -kb-

Dark Blade
Velitelství vzdušných sil ozna-
muje, že na základě usnesení vlády 
České republiky číslo 817 ze dne  
3. prosince 2018 se ve dnech od 
9. května do 3. června 2019 usku-
teční na území ČR mezinárodní 
vojenské cvičení DARK BLADE 
2019.

 Hlavními místy cvičení bude 22. základna vrtu-
lníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště 
nad Oslavou, vojenské výcvikové prostory Bole-
tice, Libavá, Březina a posádka Bechyně. Nejin-
tenzivnější letové úsilí je plánováno v pracovních 
dnech od 20. května do 31. května 2019 v čase od 
9:00 do 2:.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu 
může dojít k přeletům letecké techniky mezi ope-
račními prostory. Lety v nočních hodinách budou 
omezeny na minimum. Vzhledem k výše uvedené-
mu dojde v regionu v průběhu konání tohoto 

cvičení k nárůstu počtu letů letecké techniky a 
pohybu pozemní techniky a osob, ale ze strany 
řídícího štábu cvičení budou podniknuty všechny 
kroky k tomu, aby případný negativní dopad na 
obyvatelstvo byl co nejmenší. Bližší informace 
o cvičení, včetně techniky a vzdušných prosto-
rů, budou průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách www.lznamest.army.cz a na facebooku.

 -kb-

Kytičkový den
Tradiční celonárodní veřejná sbírka LRP, známá 
jako Český den proti rakovině, proběhne ve stře-
du 15. května. Hlavním tématem letošního roku 
je rakovina plic. Proto kvítky měsíčku lékařské-
ho budou zdobit stužky meruňkové barvy. Mi-
nimální příspěvek za jednu kytičku je opět 20 Kč.
Prodeje kytiček se i v letošním roce ujali členové 
Onkologického klubu Návrat, budou jim také 
pomáhat studenti novoměstského gymnázia, 
pracovníci nákupního střediska Billa, firma 
Rotto, pracovníci knihovny, Zdravěnky, II. ZŠ 
a SOŠ Nové Město na Moravě. Některé firmy, 
jako například MEDIN nebo Sporten, umožnily 
prodej v jejich prostorách. Do prodeje se také 
zapojují studenti Gymnázia a Vyšší odborné školy 
a Střední odborné školy zemědělsko-technické 
z Bystřice nad Pernštejnem. Všem patří velký 
dík za podporu a ochotu pomáhat. Vy, kteří si 
koupíte kvítek měsíčku lékařského, pomáháte 
dobré věci. Děkujeme. 
 Onkologický klub Návrat

Co je to MAP?
Od podzimu roku 2018 město Nové Město 
na Moravě realizuje projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II. V projektu byly v letech 
2016-2017 nastaveny základní parametry 
spolupráce škol, žáků, rodičů, široké ve-
řejnosti, ale i všech dalších subjektů, jež se na 
výchově a vzdělávání v tomto regionu spolu-
podílí.  „Všichni členové pracovních skupin se 
již společně seznámili a naplno zahájili svoji 
činnost na pracovních setkáních. V druhé 
polovině dubna se uskutečnil workshop pro 
asistenty pedagogů. Z Alternátoru - eko-
technického centra Třebíč - jsme pro žáky  
2. stupně základních škol v ORP Nové Město 
na Moravě zapůjčili putovní výstavu STOP 
KYBERŠIKANĚ. Plánujeme další akce pro 
žáky, pedagogy, ale i veřejnost,“ jmenova-
la klíčové události z prvotní fáze projektu 
manažerka projektu Kateřina Kondýsková.

Pozvánka na oslavu
Místní část Olešná slaví 650 let od svého za-
ložení. Oslava se bude konat 22. 6. od 13:00 
na výletišti.

Sraz veteránů
se uskuteční 8. května od 9:00 do13:00 na 
Vratislavově náměstí. Srdečně zve Klub his-
torických vozidel Ždár nad Sázavou.

Fotografie V.  Zikmunda
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Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu 
proběhnou ve dnech 24. a 25. květ-
na 2019, a to v pátek dne 24. květ-
na 2019 od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu dne 25. května 
2019 od 8:00 hodin do 14:00 
hodin. 

Místem konání voleb je:

ve volebním okrsku č. 1 
volební místnost v Domě s  pečovatel-
skou službou, Žďárská 68, Nové Město  
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, 
Vlachovická, Žďárská (č. p. 61, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 
86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 
721, 722, 723, 990, 1515, 1517)
ve volebním okrsku č. 2 
volební místnost v  Základní škole Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár 
nad Sázavou (I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124, Nové 
Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 323, 337, a v ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní 
dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského náměstí, Ne-
časova, Němcova, Německého, Palackého náměstí, 
Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí, Vra-
tislavovo náměstí, Žďárská (č. p. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 83, 84, 85, 87, 308, 332)
ve volebním okrsku č. 3 
volební místnost v  Základní škole Nové Město na 
Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad 
Sázavou (I. ZŠ), Vratislavovo nám. 124, Nové Město 
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova
ve volebním okrsku č. 4 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město na 
Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k  trvalé-
mu pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 236, a v ulici Čapkova, Hájkova, Karníkova (č. p. 
982, 984, 1118), Luční, Mrštíkova, Nádražní, Ne-
zvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č. p. 
1116, 1117) 
ve volebním okrsku č. 5 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město na 
Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici 
Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č. p. 173, 182, 183, 
188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Šípková (č. p. 
330), Nad Tratí (č. p. 1708, 1709), Výhledy
ve volebním okrsku č. 6 
volební místnost v  Základní škole Nové Město na 
Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (II. 
ZŠ), Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě pro 

voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici 
Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová (č. p. 1654, 1660, 
1662, 1663, 1667, 1669, 1671, 1673), Leandra Čecha, 
Lesní, Makovského, Modřínová, Nad Městem, Na Vý-
sluní, Polní, Radnická, Smrková, Sportovní, Šimkova, 
Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní
ve volebním okrsku č. 7 
volební místnost v Kulturním domě Nové Město na 
Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro 
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici 
Křenkova, Malá (č. p. 153, 156, 157, 158, 159, 161, 
181, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747, 1477), Mon-
seova, Tyršova
ve volebním okrsku č. 8 
volební místnost v budově odloučeného pracoviště 
Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, 
okres Žďár nad Sázavou (II. ZŠ) – Pohledec, Pohle-
dec 43, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec
ve volebním okrsku č. 9 
volební místnost v obecním domě Maršovice, Maršovi-
ce 80, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Karníkova 
(č. p. 982, 984, 1118), Maršovská, Wolkerova (č. p. 
1116, 1117) a v místní části Maršovice
ve volebním okrsku č. 10 
volební místnost v obecním domě Rokytno, Rokytno 
49, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno 
a Studnice
ve volebním okrsku č. 11 
volební místnost v kulturním domě Jiříkovice, Jiříkovi-
ce 58, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice
ve volebním okrsku č. 12 
volební místnost v Kulturním domě Slav-
kovice,  Slavkovice 79,  Nové Město  
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 
pobytu v místní části Slavkovice
ve volebním okrsku č. 13 
volební místnost v obecním domě Hlinné, Hlinné 46, 
Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v místní části Hlinné
ve volebním okrsku č. 14 
volební místnost v obecním domě Petrovice (KD), Pet-
rovice 71, Nové Město na Moravě  pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Petrovice
ve volebním okrsku č. 15 
volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Olešné, 
Olešná 81, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň 

druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Voličem je rovněž 

občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlá-

šen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na 

území ČR.

Voliči předstupují před okrskovou volební ko-

misi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  

do volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 

totožnost a státní občanství České republiky platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem nebo občanským 

průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu 

EU, prokáže po příchodu do volební místnosti svou to-

tožnost a občanství jiného členského státu. 

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Ev-

ropského parlamentu obdrží od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 

volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak 

označené hlasovací lístky jiné. Neprokáže-li volič svou to-

tožnost a občanství České republiky nebo občanství jiného 

členského státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro 

volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komi-

se hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje 

na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení podle 

ust. § 28 odst. 4 písm. e) zákona o volbách do Evropského 

parlamentu nebo potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního se-

znamu voličů vedeného zastupitelským úřadem a prokáže 

své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským 

průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové 

volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu voličů 

pro volby do Evropského parlamentu a voliče do tohoto 

výpisu dopíše.

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny 

před dnem konání voleb. 

Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího 

lístku, vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasova-

cího lístku do úřední obálky. V prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 

1 hlasovací lístek.

Volič může na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední 

obálky, zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 

kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna-

čit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 

úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hla-

sovacího lístku vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasova-

cím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 

schránky.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 

určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 

volební komise hlasování neumožní.

Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování 

pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

místnosti jsou závazné pro všechny přítomné. 
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Novoměstsko ve fotografiích: Hudební nadílka od NKZ  

Abeceda peněz aneb hravě o financích
Do projektu České spořitelny „Abeceda peněz 
aneb hravě o financích“ se zapojili žáci 5. ročníku 
1. ZŠ v Novém Městě na Moravě. Prvním krokem 
byla návštěva místní pobočky České spořitelny, 
kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, 
vyzkoušeli si výběr z bankomatu, zúčastnili se 
krátké videokonference s pracovnicí ostravské 
pobočky a „osahali“ si svůj první milion. Násle-
doval druhý, daleko obtížnější krok. Na krátký 

čas se z nás stali podnikatelé se vším všudy. Vy-
pracovali jsme si svůj podnikatelský záměr, zvolili 
ředitele firmy, účetní, nákupčí, marketingovou a 
pracovní skupinu, podobně jako dobře fungující 
firma. Nebylo to vůbec lehké, to nám můžete věřit. 
Na rozjezdové dráze nás základním finančním 
kapitálem podpořila Česká spořitelna. Budeme 
se snažit kapitál co nejvíce zhodnotit a věříme, 
že se nám to s vaší pomocí podaří. Dovolujeme 

si vás pozvat na náš jarmark, který proběhne 9. a 
15. května v odpoledních hodinách před budovou 
České spořitelny na Vratislavově náměstí. Věříme, 
že si z naší pestré nabídky vyberete. Doufáme, že 
naše podniky nebudou ztrátové. Případný zisk 
chceme rozdělit následovně - jedna část půjde na 
charitativní účely, druhá pak na náš školní výlet. 
 Žáci 5. ročníku 1. ZŠ 

Hiroko Matsumoto Květy

Rudy Linka 

Schodiště
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Ze života novoměstských spolků

Dějte o sobě vědět. Pošlete nám pozvánku na 
vaši akci nebo jen pár vět o vašem spolku. Rádi 
je uveřejníme. 
Kontaktujte nás na zpravodaj@nmnm.cz.

Talentové zkoušky na ZUŠ
ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě ozna-
muje všem zájemcům o studium ve věku  5-18 let, 
že talentové zkoušky pro školní rok 2019/2020 
do všech oborů se konají v úterý 4. června 2019 od 
14:00 do 17:00 (náhradní termín je 12. 6. 2019) 
v budově ZUŠ Palackého nám. 16

Nabídka pro školní rok 2019/20

Přípravná umělecká výchova: 
    • pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 
Obor hudební:
   • přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
  • studium hry na akordeon, bicí nástroje, de-
chové nástroje dřevěné (zobcová flétna,  příčná 
flétna, klarinet, saxofon), dechové nástroje 
žesťové (trubka, tenor, tuba…), klavír, klávesy, 
kytaru, sólový zpěv, housle - pro děti od 7 let 
    • nově možnost studia na violoncello, kontrabas 

a fagot - pro děti od 7 let
Obor taneční:
    • přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let
   • základy moderního výrazového tance, kla-
sického a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
    • přípravná výtvarná výchova -  pro děti od 6 let
    • základy dovedností a znalostí v kresbě, malbě, 
grafice, keramice, prostorové, objektové  a akční 
tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
    • přípravná literárně dramatická výchova -  pro 
děti od 6 let
   • základy dramatické a slovesné tvorby - pro 
děti od 7 let

 -ZUŠ-

Zprávy z DDM
Mateřské centrum Lístek - květen 2019
Pondělky - otevřené herny s volným programem 
od 9:00, vstupné 20 Kč 
Úterky - s různorodým programem od 9:30, 
vstupné 50 Kč
7.5.   Hrajeme si
14.5.  Keramika
21.5.  Hrajeme si
28.5.  Hrajeme si
Dům dětí a mládeže pořádá dne 1. 6. 2019 od 
14:00 do 17:00 v areálu novoměstského Kou-
paliště DĚTSKÝ DEN. Srdečně zveme. -ddm-

Svobodný rekord!
18. březen letošního roku přinesl pro všechny 
české skauty jedno významné výročí. Ptáte se 
jaké? Oslavili jsme rovných 10 699 dní svo-
bodného skautování, počítáno od oficiálního 
obnovení skautingu 3. prosince 1989. A čím 
je výjimečné právě číslo 10 699, i když není 
nijak kulaté?

Pro nás, české skauty, je to číslo unikátní. Ještě 
nikdy v historii jsme totiž nemohli svobodně 
skautovat takhle dlouho. Vždycky se našel 
někdo, kdo při nastolování totality přišel na 
to, že skautská výchova vede k samostatnému 
přemýšlení, a skauting zakázal, organizaci 
rozehnal a její členy pronásledoval. Jednou to 
byli nacisté (1940), dvakrát komunisté (1950 
a 1970). Nejdelší svobodná éra českého skau-
tingu trvala od jeho vzniku v roce 1911 do 
nacistického zákazu v roce 1940, a to právě 
10 698 dní. Máme tedy velkou radost, že jsme 
tenhle rekord právě 18. března překonali. 

Skauting byl v Novém Městě obnoven na 
sklonku roku 1989, takže letos naše středisko 
slaví 30 let své novodobé existence. A je co 
slavit. Slavíme 30 let dobrodružství, přátelství 
a svobody. Slavíme to, že můžeme vychovávat 
mladé lidi k hodnotám, jako je pravda, po-
ctivost a upřímnost, aniž by nám kvůli tomu 

někdo usiloval o život nebo nás zavíral do lágru 
jako naše předchůdce. Slavíme to, že o svých 
životech rozhodujeme my sami a ne někdo na 
základě své stranické legitimace a kádrového 
profilu. 

Novoměstští skauti nežijí ve vzduchoprázdnu, 
vždy jsme byli a chceme být i nadále aktivní-
mi hybateli života v Novém Městě. Vždyť za 
uplynulých 30 let prošlo zdejšími oddíly zhru-
ba 1000 lidí z našeho města a blízkého okolí. 
Pokud jste část své životní cesty prošli s námi, 
fandíte nám nebo vás jenom zajímá, jak skau-
ting dnes vypadá, přijměte naše pozvání na 

některou z akcí, kterými chceme naši svobodu 
slavit:
    • Už tradičně nás potkáte 1. 6. na dětském 
dni pořádaném Novým Městem.
    • V rámci městských slavností Nova Civitas. 
Přijďte navštívit naši klubovnu na Malé ulici 
v sobotu 15.6., budeme mít Den otevřených 
dveří a rádi vás uvidíme.
    • Během podzimu se můžete těšit na skautský 
almanach, ve kterém zmapujeme novodobou 
historii novoměstského skautingu.
    • Oslavy vyvrcholí v sobotu 16. 11., kdy chce-
me do kulturního domu sezvat všechny, kdo 
novoměstským skautingem prošli, fandí mu 
nebo prostě chtějí slavit s námi. Chceme se 
podělit o vše dobré, co jsme spolu zažili.

Radujte se s námi, je z čeho!

  Za novoměstské skauty  
Vítek Koutenský, zástupce vedoucího střediska

Uzávěrka příštého čísla je 15. května. 
Svoje náměty a články můžete posílat na 

zpravodaj@nmnm.cz
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Závody v orientačním 
běhu
Ve středu 17. dubna  se okolo areálu Měst-
ských lázní běžely závody v orientačním 
běhu. Na start se postavilo 70 žáků a studen-
tů základních a středních škol ze žďárského 
okresu. Konkurenci přitom neměli repre-
zentanti novoměstských škol. Děti z našeho 
gymnázia a ze základních škol získaly celkem 
15 medailí, 11 z nich vybojovali jednotlivci, 
čtyřikrát to cinklo v závodech družstev. -mah-

Vrchovina nevzdává boj o záchranu v MSFL 
SFK Vrchovina má v Moravskoslezské fotbalové 
lize odehráno již 20 zápasů.
 Na jaře nastoupila  již k 6 utkáním a vykopaných 
10 bodů představuje slušný vstup do klíčové části 
soutěže. Zatímco na úvod jara novoměstští fotba-
listé prohráli se silným celkem z Uničova (3:1), 
následovala série 4 vydařených zápasů. V nich 
zvítězili na hřišti Rýmařova (3:2), poté si připsali 
domácí remízu s ambiciózním celkem z Frýdku-
Místku (0:0), na začátku dubna následovala velmi 
důležitá výhra v Uherském Brodu (2:0) a před 
domácími fanoušky vybojovali povinné vítězství 

proti bezvýchodně poslednímu celku z Valašské-
ho Meziříčí (2:1). Rozjezd novoměstského týmu 
pak utnul tým z Hulína, na jehož hřišti Vrchovina 
prohrála 3:1. Po 20 kolech tak našim fotbalis-
tům patří s celkem 26 body 11. místo. V dubnu  
(26. 4.) ještě stihli odehrát domácí zápas s líd-
rem tabulky, týmem z brněnské Líšně. V květnu  
(4. 5.) zavítají na hřiště Hodonína, poté (12. 
5.) přivítají Petřkovice, následovat bude (18. 
5.) cesta na hřiště Otrokovic a květnovou porci 
zápasů uzavře domácí zápas (26. 5.) s týmem 
z Vyškova. Fandíme všichni.  -mah-

Testovací sezona 
zahájena 
Na Zelený čtvrtek 18. dubna byl zahájen le-
tošní provoz Test centra ve Vysočina Areně. 
Centrum nabízí návštěvníkům možnost 
otestovat si nebo zapůjčit sportovní vybavení. 
Projet se je možné na špičkových horských 
a silničních kolech, vyzkoušet si kolečkové 
lyže na klasiku i bruslení či se svézt na ko-
loběžkách. Nabídka zahrnuje také pravidelné 
i mimořádné běžecké tréninky či kurzové a 
výukové akce pro veřejnost.  -mah-

Medailové žně na MČR střelců  
Na MČR AVZO ve vzduchových 
zbraní v Hanušovicích vygradova-
la forma členů  novoměstského 
střeleckého klubu. 

Ve dvoudenním klání zúročili svoji práci v zimní 
přípravě nejen dlouholetí členové, ale předvedli 
se i ti mladší, kteří si pro-
zatím závodní trémy příliš 
neužili. Výsledkem byla úro-
da 6 medailí, kterou si naši 
střelci z Hanušovic odvezli. 
Nejvíce se dařilo dorosten-
cům. Mistrovský titul si ve 
vzduchové pistoli vystřílela 
Eva  Pelikánová, pistolář 
Jan Dufek vybojoval stří-
brnou medaili a puškaři 
Filipu Lukešovi připadla 
bronzová  medaile. Druhé 
místo si ze vzduchové puš-
ky vystřílel i junior Petr 
Dufek. Další dvě medaile, 
zlatou a stříbrnou, přivezli 
dospělí střelci. Pochvalu si 
zaslouží také Alena Lou-

bová s Petrem Havlíčkem (8. a 10. místo v dis-
ciplíně vzduchová puška do 14 let), Monika Kotr-
chová (8. místo), Tomáš Vlček (9. místo) a Pavel 
Havlíček (11. místo), kteří se předvedli v kategorii 
puška do 12 let. Všem střelcům patří poděkování 
za dobrou reprezentaci klubu i Nového Města 
na Moravě. Tréninkový kolotoč však nekončí. O 
víkendu 8. a 9. června pořádá klub místní závody 
v kulových zbraních.  -pd-, -mah- 

Medaile z půlmaratonu  
Vytrvalkyně Hana Homolková z novoměst-
ského atletického oddílu dokázala prodat 
svoji současnou formu a bodovala na Vinař-
ském půlmaratonu v Pardubicích. Tradiční 
závod, který se běžel také jako MČR v půl-
maratonu, dokončila na výborném 3. místě. 
Trať o délce 21 km uběhla v čase 1:18,28 hod. 
 -mah-, -hub-

Dva hráči v sestavě kola  
Vstup do jarních bojů novoměst-
ským fotbalistům vyšel na jednič-
ku.
 Výkon v domácím utkání proti celku z Valašského 
Meziříčí vynesl dva hráče Vrchoviny do sestavy 
kola. Tu pravidelně sestavují redaktoři regionální 
redakce Deník. Již po deváté se do top výběru 

dostal útočník Tomáš Duba, který své povedené 
představení korunoval vítěznou brankou v po-
slední minutě utkání. Společně s ním se vůbec 
poprvé v sezoně dostal do sestavy kola záložník 
Kamil Skalník, který se v důležitém zápase 
také zapsal mezi střelce.  -mah-
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Starší žáci začali 
nadstavbu vítězně 
Fotbaloví starší žáci vstoupili úspěšně do 
nadstavbových bojů Krajského přeboru 
Vysočiny. V prvním utkání porazili silného 
soupeře z Chotěboře výsledkem 2:0, čímž 
mu oplatili podzimní porážku na domácím 
hřišti. Šlo o zasloužené vítězství, které vý-
stavní trefou rozhodla Johanka Chodilová. 
Pojistku pak v 66. minutě přidal Matěj Jícha. 
V nadstavbové části soutěže odehrají starší 
žáci celkem 10 utkání.  -mah-

Starší žáci patří k florbalové špičce na Vysočině 
V sobotu 6. dubna odehráli starší žáci finálový 
turnaj Ligy Vysočiny. 
Hrálo se přitom o postup na MČR.  Naši flor-
baloví junioři na turnaj postoupili coby šestý 
nejúspěšnější tým na Vysočině. Ve skupině po-
tkali týmy Havlíčkův Brod a Snipers Třebíč. S 
Brodem dlouho hráli vyrovnanou partii. Dokonce 
vedli 1:0 a chvíli to vypadalo, že náskok zvýší. I přes 
notnou snahu si však připsali porážku 1:4. Druhý 
zápas proti Třebíči rozhodoval, kdo postoupí do 
dalších bojů a kdo sehraje zápas o 5. místo. Náš 
tým sice bojoval, ale na svého rivala nestačil. V 
zápase o 5. místo jsme se postavili proti sousední-
mu Žďáru nad Sázavou. Utkání jsme zcela ovládli 
a zaslouženě jsme vyhráli 8:4. Nejlepším hráčem 
zápasu i celé sezony jsme vyhlásili Martina Krška, 

kapitána týmu, který si svými 
výkony řekl i o nominaci na 
tréninkový kemp talentované 
mládeže. Postup na finále 
MČR nakonec vybojoval tým 
z Pelhřimova. „Jak se ukázalo, 
páté místo bylo maximum, na 
které jsme mohli dosáhnout. 
Hoši si zaslouží absolutori-
um, jelikož od září udělali ob-
rovský pokrok. Byla radost je 
trénovat. Máme za sebou jednu 
z nejlepších sezon,“ zhodnotili 
výsledky trenéři Tomáš Mrázek 
a Daniel Kršek.
  -tom-, -mah-

Sportovec roku 2018 Kraje 
Vysočina 
V každoroční anketě Sportovec Kraje Vysočina, 
jejíž vyhlášení se letos uskutečnilo v Pelhřimově, 
se neztratili zástupci našeho města. V kategorii 
juniorů zvítězila reprezentantka TJ Nové Město 
na Moravě, oštěpařka Ivana Koktavá. Na ME 
do 17 let obsadila 6. místo, na LOH mládeže 
12. místo, na MČR dorostenek a MČR do 22 
let pak nenašla přemožitelku. Kategorii juniorů 
ovládl další zástupce TJ Nové Město na Moravě, 
orientační běžec Šimon Mareček, mezi jehož nej-
větší úspěchy se řadí 2. místo na ME dorostu ve 

sprintu a MČR ve sprintu. Ve stejné kategorii 
obsadil 3. místo novoměstský biatlonista Jonáš 
Mareček. Nové Město uspělo také v kategorii 
Trenér roku. Na 2. místě zaznělo jméno biatlo-
nového trenéra SK Nové Město na Moravě Jiřího 
Václavíka. Sportovkyní roku Kraje Vysočina se 
stala Dominika Hronová z SK Taekwondo Lacek. 
Mezi sportovními výkony mužů porota nejvýše 
hodnotila automobilového závodníka rally Marti-
na Prokopa z Jipocar Racing Team. Celkem bylo 
v rámci hodnocení sportovních výkonů posu-
zováno 93 sportovců.  -mah- 

Kuželkáři se po třech 
letech vrací do divize

  
Tři roky po sestupu do nižší soutěže se novo-
městským kuželkářům podařilo vrátit do divize. V 
předchozích dvou sezonách skončili vždy na 2. 
místě nižší soutěže a  na úkor nich postupovaly 
týmy z Pelhřimova a Jihlavy. Letos se to však 
povedlo, byť soutěž byla hodně vyrovnaná a šlo 
o drama do posledního zápasu. V něm si naši ku-
želkáři zahráli o přímý postup s dosud vedoucím 
týmem tabulky Sokol Cetoraz. Zatímco soupeři 
stačilo uhrát bod za remízu a bral postup, naši 
kuželkáři museli vyhrát. Měli výhodu, že poslední 
zápas odehráli v domácím prostředí, a dokonale 
ji využili.  Svého soupeře porazili  7:1 a přejeli 
jej rozdílem 133 kuželek. Tím si zajistili nejen 
celkové vítězství v soutěži, ale také postup do 
divizní soutěže.  -KH-, -mah-Program Světového poháru 

horských kol 24. - 26.5. 2019
Populární světák, který je milován 
závodníky i funkcionáři a zbož-
ňován diváky, otevřou páteční 
podvečerní závody v atraktivní 
disciplíně - v short tracku. 
Ženy se na start postaví v 18:00, muži do toho 
šlápnou v 18:45. Sobotní program odstartuje 
závod v cross-country kategorie ženy U23. O dvě 
hodiny později čeká stejný závod muže kategorie 
U23. Po ukončení jejich závodu bude následovat 
slavnostní ceremoniál. V 15:00 se ke startu po-
staví juniorky a v 17:00 junioři. Sobotní dění pak 

ukončí ocenění těch nejlepších nadějí mounta-
in bikingu. Vrchol závodů pak přijde v neděli. 
V 10:20 se na start závodu v cross-country po-
staví ženy Elite, které po dojezdu čeká slavnostní 
ceremoniál. V 13:00 odstartuje stejný závod v 
kategorii muži Elite a diváci se opět mohou těšit 
na ocenění těch nejlepších. Do našeho města 
míří současná špička. Chybět nebudou ani čeští 
reprezentanti. Fandit budeme nejen Jaroslavu 
Kulhavému, ale také Ondřeji Cinkovi, Jitce Čábe-
lické, Karle Štěpánové a parádní výsledek lze oče-
kávat od Jana Škarnitzla, který bude chtít prodat 
svoji dobře načasovanou formu. Budeme u toho! 
 -mah-
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Horácká galerie Významná výročí Z matriky

Stomatologická pohotovost

narozené děti
 14.1. Adam Fafílek
 18.3. Ondřej Vyplašil
 23.3. Zuzana Nečasová
 25.3. Šárka Šiborová
 29.3. Klaudie Jůdová
 31.3. Richard Šimek
jubilanti
 2.5. Blažena Bukáčková   90 let 
 4.5.  Jarmila Brychtová   85 let
 5.5.  Žofie Zdražilová   92 let
 8.5. Blažena Elblová   91 let
 8.5. Jaroslav Laštovička   75 let
 11.5. Marie Blažková   85 let 
 14.5. Vlastimil Henych   75 let
 18.5. Božena Zelená   89 let
 18.5. Božena Valentová   80 let
 22.5. Miroslav Janeček   85 let
 30.5. Růžena Šebková   75 let
manželství
 6.4. Marcela Vasilovská, Miloš Svárovský
 6.4. Tereza Wolkerová, Miroslav Oros
úmrtí
 14.3. Dana Hejtmánková  (Sněžné) 1960 
 16.3. Marie Ludvíková  (NMNM) 1933 
 18.3. Bohumila Bizoňová (NMNM) 1942  
 20.3. Jan Chroust (Jim. Pavlovice )1947 
 25.3. Miloslava Bělohlávková (Pohledec)  
1929 
 30.3. Jana Slámová  (Pohledec) 1949
  9.4. Věra Loubová (NMNM) 1928
 9.4. Nora CHudobová (NMNM)  1921
 10.4. Božena Mašíková (Vel. Meziříčí) 1932 

Klub seniorů

STÁLÉ A SEZÓNNÍ EXPOZICE:
Z díla Jana Štursy – obměněná expozice novoměst-
ského rodáka
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.  
František Dörfl – grafika, objekty (21. 3. – 2. 6. 2019) 
Výstava jihlavského výtvarníka Františka Dör-
fla (23. 3. 1934 – 27. 12. 2017) představí jeho 
grafické cykly z šedesátých let, malbu z osmdesá-
tých let a objekty z let devadesátých. 
Chronos – P. Benda, A. Kanta, B. Pejchal, M. Štěpánek, 
J. Vašica, J. Vyskočil (14. 4. – 7. 7. 2019) 
Výstava aktuální tvorby regionálních výtvarníků 
na téma Čas. 
Martinů obrázky kreslící (4. 4. – 2. 6. 2019) 
Výstava připravená ve spolupráci s Centrem Bo-
huslava Martinů a Městským muzeem v Poličce 
představí skladatelovy kresby z let 1908 až 1923.  
PŘIPRAVUJEME:
5. 5. 2019 v 15:00
Černobílé odpoledne
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Jana 
Štursy ze třídy Hany Rejpalové a jejích hostů.
9. 5. 2019 v 17:00
Kytarový koncert ZUŠ Jana Štursy
17. – 21. 5. 2019
 Smalt a grafika
Smaltované obrázky, případně šperky, grafická 
technika hlubotisk, vhodné od 8 let. Nejste-li 
pouze pasivním milovníkem umění, ale i rádi 
tvoříte, tak právě pro vás je tu Ateliér HG, který 
každý měsíc nabízí prodloužený víkend s vy-
psanými termíny na různé umělecko-řemeslné 
techniky. Workshopy jsou určeny velkým i malým 
návštěvníkům, vždy sledujte doporučený věk. 
Minimální počet, kdy se workshop uskuteční, 
jsou 3 osoby. Pokud se vám termín nehodí a je vás 
víc, napište na e-mail: kulkova@horackagalerie.
cz a domluvte si individuální termín. Pokud není 
uvedeno jinak, je cena workshopu je 100 Kč za 
osobu. 
19. 5. 2019 v 17:00
Koncert Andreje Lekeše a Hikari Amino
Koncert violoncellisty Andreje Lekeše a klaví-
ristky Hikari Amino, na kterém zazní například 
skladby Ludwiga van Beethovena, Bohuslava 
Martinů, Josefa Suka a dalších. 
31. 5. 2019 od 16:00
Muzejní a galerijní noc 2019

6. 6. – 28. 7. 2019 
Eva Bachratá Linhartová
Výstava pražské rodačky dlouhodobě žijící v Bra-
tislavě.

3.5.1969 zemřel v Brně prof. Dr. StanislavKoudela, 
profesor Vysoké školy lesnické a zemědělské
(narodil se 5.7.1894 v Novém Městě na Moravě)
9.5.1959 zemřel v Brně Stanislav Sochor, architekt, 
pracovník památkové péče (narodil se 5.5.1882 
v Hodíškově)
28.5.1949 zemřel v Plzni Josef Brož, profesor kres-
lení, autor kreseb lidové architektury z Horácka, 
(narodil se 17.1.1866 ve Vlachově Březí na Šu-
mavě)
30.5.1999 zemřel v Novém Městě na Moravě Josef Ba-
telka, evangelický farář (narodil se 27.7.1919 ve 
Veselí nad Lužnicí)

1.5. MUDr. Šejnohová Olga, Studentská 1694/7, Žďár 
nad Sázavou , 566 690 125
4.5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580, Bystřice 
nad Pernštejnem, 566 688 235
5.5. B Smile s.r.o., Osová Bitýška 303, 566 536 712
8.5.ORNIDES s.r.o., zdravotní středisko Křižanov, 
731 495 380, 566 522  218 
11.5.MUDr. Dagmar Chytrá, Tyršova 855, Nové Město 
na Moravě, 739 093 334
12.5.MDDr. Veronika Chytrá, Tyršova 855, Nové 
Město na Moravě, 739 093 334
18.5.MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, 
Žďár nad Sázavou, 731 533 340
19.5.MDDr. Zuzana Kopicová, Nám. Republiky 63, 
Žďár nad Sázavou, 731 533 340
25.5. MUDr. Anna Štěrbová, Studentská 7, Žďár nad 
Sázavou, 566 690 124
26.5. BLADENT s.r.o., ŠTURSOVA 111, Nové Město 
na Moravě, Nové Město na Mor., 566 616 904

Aktuální rozpis služeb najdete na stránkách novo-
městské nemocnice nnm.cz.

6.5. Slavíme Den matek. Jídelna DPS 15 - 17 hod.
13.5. Návštěva výstavy v Horáckém muzeu pořá-
dané ke 140. výročí založení SDH. Sraz před 
muzeem ve 14 hod.
18.5. Zájezd do Štiřína. Odjezd v 6 hod. od ná-
draží, zastávky u KD a Jednoty. Člen Klubu se-
niorů a STP 300 Kč, hosté 400 Kč.  
27.5. Sportovní odpoledne na hřišti za DPS. Hřiště 
za DPS 14 - 16 hod. 
Na 2.7. připravujeme zájezd do Prahy (s vnoučaty 
i bez nich). Program: Projížďka lodí po Vltavě 
(s obědem), cena dospělý 500 Kč, dítě 250 Kč. 
Prohlídka Vyšehradu a prohlídka Muzea policie 
ČR, cena 20 Kč. Doprava vlakem - odjezd 6:04, 
příjezd 21:17. Přihlášky u paní Hnízdilové, tel. 
737 132 415.

Město nabízí pozemek parc. č. 105 (zastavěná 
plocha a nádvoří) o výměře 438 m2 ,  jehož sou-
částí je stavba č. p. 351 (rodinný dům) – prostory 
o celkové výměře podlahové plochy cca 523 m2, 
pozemek parc. č. 106 (zahrada) o výměře 194 
m2, včetně všech součástí a příslušenství v kat. 
území Nové Město na Moravě.
Nemovitosti jsou nabízeny jako celek k  pro-
nájmu v předpokládaném termínu nejdříve od 
15.06.2019.
Žádost o pronájem musí být podána v zalepené 
obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 
103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání 
nabídek končí dne 29.05.2019 v 11:00 hod.
Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOT-
VÍRAT - pronájem objektu č. p. 351“
Na zadní straně musí být uvedena zpáteční ad-
resa včetně kontaktu na uchazeče.
Více informací poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí 
odboru správy majetku města, tel. 723 190 997, 
e-mail: radek.fila@meu.nmnm.cz.

Nabídka pronájmu
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Minibazar

Vzpomínka Vzpomínka

Koupím mlýnek na mák od robotu ETA 0010 a 
náhradní mlecí kameny. Tel.: 602 888 914
Prodám byt 3+1 v NMNM. Volejte mezi 20. a 
21. hodinou. Tel.: 724 864 102
Mladá rodina zdravotníků koupí rodinný dům v 
NM i s břemenem dožití majitelů. Tel.: 
704 573 521
Prodám osobní automobil KIKA Pikanto, ga-
rážované, rok výroby 2007, najeto 15 224 km. 
Tel.: 721 970 285
Dlouhodobě pronajmu garáž na ulici Vančurova 
NMNM. Tel.: 777 354 077
Koupím menší rodinný dům v NMNM nebo vy-
měním za byt 2+1 v OV + doplatek. 

Tel.:777 077 967 
Koupíme k vlastnímu bydlení byt v NMNM. RK 
nevolat. Tel.: 604 721 347
Hledáme v NMNM levnější podnájem pro sebe 
a 4 děti. Tel.: 776 295 735
Prodám garáž v Novém Městě na Moravě v ulici 
Nečasova. Více informací na tel.: 721 808 081.
Prodám velmi zachovalý kočár zn. DorJan 
(3-kombinace) vhodný jak pro kluka, tak i hol-
čičku (světlá khaki+smetanová). Je celý vypraný, 
takže připravený k použití. Rukojeť v pořádku. 
Kočár lze použít jako hluboký (dvě velikosti), 
sporťák či v kombinaci s vajíčkem. Příslušenství 
kočárku: taška na miminko, vajíčko, nánožník, 

madlo ke sporťáku, pláštěnka. Cena: 1.990 Kč. 
Více informací či fotky možno zaslat na e-mail. 
Tel.: 725 944 590
Koupím garáž na Starém sídlišti, ulice Mírová 
za 300 000 Kč. Tel.: 605 788 365
Koupíme chatu, nebo chalupu v dosahu do 15  
km od Žďáru n. Sázavou. Tel.: 732 116 990
Prodám válendy 2 kusy s úložným prostorem. 
Tel.: 732 204 624

Dne 7. dubna uplynul 
rok, co nás náhle opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička paní 
Eva Pařilová. Odešla 
jsi, ale navždy zůstáváš 
v našich srdcích. Stále 
vzpomínají manžel a děti 

s rodinami. Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínka

Dne 3. května uplynulo 
10 let, co nás ve věku 55 
let navždy opustil pan 
František Kališ z Rad-
ňovic. Stále vzpomínají 
manželka, děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Čas neúprosně běží dál a bo-
lest a vzpomínky zůstávají. 
29. května vzpomeneme 
smutné 30. výročí, kdy nás 
navždy opustil Jan Pustina z 
Pohledce. Ani dlouhá řádka 
let nezmírnila lásku a úctu 
k drahému tatínkovi. Za ti-
chou vzpomínku všem, kdo 

našeho tatínka znali a měli ho rádi, děkují dcery 
s rodinami. V letošním roce rovněž vzpomíná-
me 30. výročí úmrtí paní Josefy Havlíkové z Po-
hledce, která zemřela 21. března 1989. Babičko, 
nikdy na Tebe nezapomeneme.

Dne 4. května uplyne 10 
let, co nás navždy opustil 
manžel a tatínek pan Mi-
roslav Tichý.
Stále na něj s láskou 
vzpomínají manželka 
Dagmar a dcery Dáša a 
Mirka.

Inzerce města

Město Nové Město na Moravě hledá vhodné-
ho kandidáta na obsazení pracovního místa 
úředníka/úřednice Kanceláře vedoucího úřadu 
MěÚ Nové Město na Moravě, úsek sekretariá-
tu – organizační pracovník/pracovník vztahů k 
veřejnosti/asistent. Pracovní poměr je na dobu 
určitou-zástup za RD. Termín pro podání při-
hlášek je do 13.5.2019.
Požadujeme:
- podmínkou vyšší odborné vzdělání nebo střední 
vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání vyššího 
stupně výhodou
- výborná znalost běžného kancelářského soft-
ware (textový, tabulkový editor, Internet, orienta-
ce a užívání sociálních sítí)
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost anglického jazyka slovem i písmem
- přehled v oblasti veřejné správy a znalost zák. 
č. 128/2000 o obcích, v platném znění výhodou
- zkušenost s projekty EU výhodou
- pečlivost, samostatnost, spolehlivost, vysoké 
pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění 

úkolů
- komunikační a vyjednávací schopnosti, příjem-
né vystupování
- schopnost pracovat pod časovým tlakem, 
schopnost rychle se učit
- předpokládaný termín nástupu: 07/2019
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a
ovládá jednací jazyk)
- dosažení věku 18 let, svéprávnost, bezúhonnost

Doklady mohou zájemci doručit v zalepené 
obálce „pracovní místo KVÚ“ nejpozději do 
13.5.2019, na adresu: Městský úřad Nové Město 
na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové
Město na Moravě, k rukám tajemníka
8. platová třída, částečně pružná pracovní doba, 
sociální benefity

Podrobnosti poskytne tajemník úřadu  
(566 598 310).

Vzpomínka

Dne 3. května by se naše 
drahá maminka paní 
Eliška Messenská doži-
la devadesáti dvou let. 
Vzpomínají děcka Květa 
a Miloš. Prosíme, vzpo-
meňte si s námi. 

Vzpomínka

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání. Stále je v 
srdci bolest a tiché vzpomínání. Dne 18. května 
uplynul rok od náhlého úmrtí pana Alojze Poláka. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka, dcery a 
synové s rodinami. Vzpomínky, které se nevešly do tohoto vydání, 

uveřejníme v příštím čísle.  
Děkujeme za pochopení. 
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Červenec začne Slunohraním
Jazzový cimbál, latinskoamerické 
rytmy i world music.

Po roční pauze skočí Novoměstské Slunohraní 
rovnou do svého devátého ročníku. Sladilo se 
tak s letopočtem a nabralo nový dech. Tato letní 
přehlídka hudby, která vždy zaplní Horáckou 
galerii v Novém Městě na Moravě skvělou atmo-
sférou koncertů a workshopů, má už svoji stálou 
základnu příznivců. Jak mezi muzikanty, kteří 
na Slunohraní jezdí ze všech koutů republiky i 
světa, aby se mohli učit hrát od těch nejlepších, 
tak i mezi návštěvníky koncertů. 
Lidé z Nového Města na Moravě, ale i širokého 
okolí s potěšením navštěvují koncerty, které ze 
sféry klasické hudby vždy také odbočují do vod 
world music, jazzu, swingu a dalších žánrů. Jaké 
tedy bude letošní Slunohraní? Během prvních 
dvou koncertů se přes nádvoří Horácké galerie 
přenese měkká a barevná vlna složená z tónů 
cimbálu, houslí, kontrabasu, ale také kytary a 
skvělého ženského hlasu. V závěru festivalu pak 
vystoupí ze záplavy smyčců zvonivé tóny trubky.

V pondělí 1.7. přijede slovenské Pacora Trio. Je 
projektem fenomenálního slovenského houslisty 
Stana Palúcha. Trio vytvořil společně s moldav-

ským cimbálovým virtuosem Mar-
celem Comendantem a slovenským 
jazzovým kontrabasistou Rober-
tem Raganem. Tyto tři nástroje, 
které pospolu většinou tvoří spí-
še cimbálové muziky, se v rukou 
hudebníků Pacora Trio stávají 
zdrojem jedinečné hudby, kterou 
lze jen stěží zařadit do nějaké ška-
tulky. Jazz? World music? Uslyšíte.
V úterý 2.7. zavítá do Nového 
Města na Moravě zpěvačka a skla-
datelka Marta Töpferová. Představí 
svůj projekt Milokraj, který v sobě 
nese písně čerpající z českých, 
moravských a latinskoamerických 

tradic. Obklopena špičkovými muzikanty vstoupí 
svým hlasem a projevem do srdcí všech, kdo mají 
rádi křehkou hudbu na pomezí žánrů.
Ve čtvrtek 4.7. čeká posluchače, kurzisty i lektory 
smyčcových kurzů závěrečný koncertní večer. 
Představí se už tradičně Janáčkovo kvarteto, které 
si v Novém Městě na Moravě během předchozích 
let získalo řadu věrných fanoušků. Ve druhé části 
večera pak vystoupí Letní orchestr, složený ze 
všech účastníků hudebních kurzů. Přestože je 
to orchestr s pouze pětidenní životností, vždy 
dokáže publikum překvapit svojí energií a radostí 
z hudby. Letos orchestr pod taktovkou Richarda 
Kružíka doprovodí mimo jiné trumpetistu Petra 
Hojače.
Srdečně vás zveme na deváté Novoměstské Slu-
nohraní. Všechny informace budou zveřejněny 
na stránkách www.slunohrani.cz.

 -kb-

Na co nás zve muzeum v květnu?
Letos zahajujeme sezonu podzemí a Vírského 
mlýnku 2. května v 17:00 vystoupením folklórní-
ho souboru Kamínek ze Žďáru nad Sázavou. 
Nenechte si ujít krásnou podívanou tanečníků 
v tradičních krojích s programem „Ve mlejně“. 
12. května ve 14:00 vás paní Eva Benediktová 
provede historií Nového Města v rámci komen-
tované prohlídky. 31. května chystáme Muzejní 
a galerijní noc. Letní sezonu farmářských trhů 
zahájí 4. května ZUŠáci. 18. května proběhne 
trh s výtvarnou dílnou, budou se vyrábět papírové 
větrníky. 
  Alice Hradilová

Ochotníci z Novoměstska mají za sebou 
pátou divadelní sezonu. 

Chtěli bychom poděkovat divákům za 
skvělou atmosféru a podporu na našich 

představeních. 
Těšíme se  na viděnou na podzimní 

benefici pro Domácí hospic Vysočina.

 Vaši ochotníci 

Noc muzeí a galerií
Oblíbená akce, která nabízí neob-
vyklou návštěvu muzea a galerie v 
neobvyklou hodinu, se letos koná 
31. května.  

Do příprav se kromě  muzea a  galerie zapojili 
i novoměstští hasiči.  Od 16:00 do 20:00 bude 
probíhat akční městská hra Od ohně k vodě, start 
je v Horáckém muzeu a hra je věkově neomezená. 
Něco uhasíte, někam si zaplujete, vylezete tam, 
kam se běžně nedostanete, a hasiči vás provedou 
a leccos vám u toho zajímavého ukážou. 

V muzeu začne od 16:30 krásné loutkové před-

stavení Malý pán a od 17:30 bude pokračovat 
program i v Horácké galerii. V 17:30 film Otvírání 
studánek (1957), 18:30 přednáška o Bohuslavu 
Martinů docentky Moniky Holé z Centra B.M. v 
Poličce, 19:30 unikátní hraný dokument o Mar-
tinů od BBC Music of Exil (1977).  Ve 21:00 
bude druhá možnost vidět Otvírání studánek a 
ve 22:00 noční filmový klub Bratři Lumiérové 
z roku 2017, který uvede Miloš Zabloudil. Na 
všechny akce je vstup volný.

 Alice Hradilová
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Známý grafik a mystik prošel v roce 1921 
Novým Městem na Moravě
Dnes velmi ceněný umělec Josef Váchal (1884–
1969) je spojován v našem regionu především 
s litomyšlským tiskařem a bibliofilem Josefem 
Portmanem (1893–1968), kterému v  letech 
1920–1924 vymaloval dům, dnes veřejnosti 
otevřený jako Portmoneum – Museum Josefa Vá-
chala. Když Váchal do Litomyšle jezdil, začal také 
jeho vztah s grafičkou Annou Mackovou. Všichni 
tři podnikli v srpnu roku 1921 čtyřdenní výlet na 
Vysočinu. Vyrazili přes Poličku do Jimramova, 
dále do Nového Města na Moravě, přes Žďár nad 
Sázavou, Krucemburk, Hlinsko, Rychmburk, 
Luži až do Vysokého Mýta a poté vlakem zpět 
do Litomyšle.
V Novém Městě měl Váchal domluvenou návště-
vu se svým přítelem ze studií Karlem Němcem. 
Známý novoměstský malíř, grafik a autor sgrafit 
na mnohých místních fasádách přijal delegaci 
tří poutníků asi na hodinu. Váchalem avizované 
bohaté občerstvení se ale nekonalo, Němec je 

poslal na oběd do hotelu. Vzhledem k Váchalově 
ilustraci předpokládáme, že se najedli v Panském 
domě. Z Nového Města pak trojice mířila vlakem 
do Žďáru nad Sázavou. 
Pokud vás líčení cesty zaujalo, máte možnost až 
do 7. července 2019 navštívit výstavu Cestopisák 
Josefa Váchala v Portmoneu v Litomyšli. Vtipně 
komentované, komiksově pojaté Váchalovy 
ilustrace zaujmou a pobaví každého. K výstavě 
vyšel také katalog s reprintem Váchalova Cestopi-
sáku, doplněný odbornými texty, fotografiemi a 
dobovým materiálem. 
A pokud máte chuť se na podobný výlet vydat, 
naplánujte si čtyřdenní dovolenou. Na stránkách 
www.portmoneum.cz najdete všechny informace, 
jak absolvovat Putování ve stopách Josefa Vácha-
la, Anny Mackové a Josefa Portmana Vysočinou. 
Na bezmála 140 km dlouhou cestu vás vybaví-
me poutním pasem, do kterého cestou nasbíráte 
unikátní razítka. V cíli vás kromě odpočinku čeká 

potvrzovací glejt o absolvování poutě a třetinová 
sleva na Cestopisák Josefa Váchala. 
 Hana Klimešová
 Regionální muzeum v Litomyšli

 Josef Váchal, Cestopisák z roku 1921, ukázka 
z Nového Města na Moravě, Památník národní-

ho písemnictví 

Jistě, pane premiére
Komedie na motivy známého TV 
seriálu uvidíte 14.5. od 17:00 v 
kulturním domě. 

Pojďte si dát divadlo ostré jako žiletka. Premiér 
Jim Hacker a tajemník Sir Humphrey Appleby jsou 
zpět! Antony Jay a Jonathan Lynn, autoři Jistě, 
pane ministře a Jistě, pane premiére, napsali po tři-
ceti letech od vysílání prvních dílů slavného „brit-
comu“ divadelní komedii. Ve Velké Británii láme 
od roku 2010 divácké rekordy a aspiruje na nejú-
spěšnější hru desetiletí. V satiře ostré jako žiletka, 
plné vtipných situací, řízných slovních smečů a 
přívalů nových hlášek jde 
opět o jedno: o politiku. 
Vláda je v krizi a premiér Jim 
Hacker má problém. Je třeba 
zachránit před krachem zemi, 
Evropu, ale především svou 
pozici. Tajemník kabinetu 
Sir Humphrey Appleby má 
plán: Kumranistán. Našla se 
tam obrovská ložiska ropy 
a nabízejí možnost půjčky. 
Budou za to ale něco chtít. 
Má snad spása nakonec 
ztroskotat na neslušném 
návrhu ministra zahraničí 
Kumranistánu? Podaří se 
Jimu Hackerovi a jeho týmu 

vyřešit pochybnou situaci a vyhnout se kolapsu? 
Původně myšlená instruktáž pro manažery, 
demonstrující odstrašující chování politiků, si od 
osmdesátých let získala prostřednictvím televiz-
ního vysílání BBC spoustu příznivců. Dokonce 
mezi politiky. Margaret Thatcherová na motivy 
seriálu napsala krátký skeč, ve kterém se objevila 
na Vánoce roku 1984. Seriál třikrát vyhrál ocenění 
Britské televizní akademie BAFTA a v roce 2004 
obsadil šesté místo v hlasování o nejlepší britský 
sitcom všech dob.

Režie Karel Heřmánek a Michal Pavlík, pře-
klad Martin Stropnický, scéna Karel Heřmánek, 
kostýmy Jana Berg. -kb-

Svědkové Putinovi

Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Bo-
ris Jelcin půl roku před vypršením svého funkční-
ho období zcela nečekaně abdikuje a řízením stá-
tu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto 
osudovým okamžikem začíná nový dokument 
renomovaného režiséra Vitalije Manského, který 
se jako dvorní prezidentský kameraman dostal 
do nitra kremelské politiky, a přináší tak neče-
kané svědectví o začátku putinovské éry. A o tom, 
kdo všechno jsou vlastně „Svědkové Putinovi“. 
Dokumentární film uvede kulturní dům 7. 5. od 
19:00. Vstupné 50 Kč. 
 -kb-
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Zmizelé Nové Město
Přátelé pana Rýdla

Už od roku 1927 je dominantou náměstí 
v městečku Sněžném (dříve Německém) hotel 
Záložna. Do současné doby se jeho vnější vzhled 
podstatně nezměnil a stále je oblíbeným cílem 
mnoha návštěvníků Vysočiny. Málokdo z nich 
však ví o tom, že v minulosti pobývalo ve zmí-
něném hotelu mnoho význačných osobností – 
sochaři, malíři, herci, hudební skladatelé, spi-
sovatelé, básníci i vědci. Zasloužil se o to hoteliér 
Josef Rýdl, který si v roce 1936 hotel pronajal. 
Postupně z něj vytvořil středisko uměleckého 
života. Pořádal výstavy, koncerty, literární večery, 
taneční zábavy a jiné společenské akce. Umělci 
z Čech i Moravy u něj navíc nacházeli zázemí a 
všestrannou podporu. Však ho také přátelsky 
oslovovali „Jožko!“

Každý významný host se po příjezdu do hotelu 
zapisoval do pamětní knihy. Jedna ale nestači-

la, nakonec byly čtyři. Pečlivě je opatruje dcera 
Josefa Rýdla, paní Zlatoslava Svobodová, která 
žije v Brně. S jejím laskavým svolením jsem do 
objemných kronik mohla nahlédnout. Zajímalo 
mě především, kteří herci do Záložny jezdili. 
Tady je alespoň několik jmen: Věra Ferbasová, 

Zita Kabátová, Franti-
šek Kreuzmann, Dana 
Medřická s Václavem 
Vydrou, František 
Paul, Ladislav Pešek, 
Jan Pivec, František 
Smolík, Jiří Steimar, 
Jiřina Steimarová, 
Zdeněk Štěpánek. 
Většinou hostiteli vě-
novali svou fotografii 
a do pamětní knihy 
učinili kratší či delší 
zápis.  Herečka Jiřina 
Steimarová například 
24. února 1944 napsa-
la: „Ten, kdo má rád umělce, si zaslouží, aby i 
oni ho měli rádi.“ Její další zápis je z 8. srpna 

1945: „Táta Ti zahájil koupaliště, já 
Ti zahajuji pamětní knihu. Doufám, 
že všichni, kteří přijdou po mně, Ti 
budou, Jožko, přát tolik zdaru v 
každém podnikání jako já.“ (Na 
vysvětlenou – šlo o koupaliště Rý-
dlov, které hoteliér postavil na okra-
ji Sněžného, u silnice na Svratku. 
V současnosti je bohužel ve špatném 
stavu.) Někteří hosté si v pamětní 
knize i zaveršovali. Třeba herec 
Jan Pivec je autorem tohoto zápisu 
z 22. srpna 1943: „Na Rýdlově je 
blaze/ v zimě budu vzpomínat/ v tej 
stověžatej Praze.“

Do Sněžného a hotelu Záložna 
jezdíval i národní umělec Zdeněk 
Štěpánek se svou manželkou. První-
ho dubna 1947 do pamětní knihy 
napsal: „Ten, kdo neví, co je Vyso-
čina/ může říkat: smutno je mi!/ 
Kdo nezná Německé/ neví co je 
hezké/ v naší krásné české zemi.“ 
Podle svědectví paní Svobodové 
jezdil Zdeněk Štěpánek do Sněžné-
ho hlavně v  zimě. Ale nelyžoval, 
s manželkou chodil na procházky 
nebo se opaloval před hotelem. To 

manželé Dana Medřická a Václav 
Vydra přijížděli hlavně o letních 

prázdninách. Svědčí o tom zápis ze  7. srpna 
1949: „Stůj noho!/ Je slyšet mnoho/ na Med-
lově/ o Rydlově.“

V roce 1955 se v okolí Sněžného natáčel film 
Obušku, z pytle ven!, v němž hlavní roli hrál Ladi-
slav Pešek. „Filmaři měli bydlet v hotelu původně 

jen čtrnáct dní. Ale počasí jim   nepřálo, a tak se 
jejich pobyt prodloužil na dva měsíce. Tatínek 
z toho byl dost nešťastný, protože měl dlouho 
dopředu zamluvené pokoje, filmaři je blokovali. 
Na pana Peška ráda  vzpomínám. Byl to hodný a 
laskavý člověk. V sobotu bývaly v hotelu taneční 
večery. Hrával na nich skladatel Ladislav Koz-
derka z Brna. Ladislav Pešek pěkně tancoval. 
Když vzal do kola mou sestřenici Svatku, docela 
jsem jí záviděla. Pan Pešek se s tatínkem spřátelil 
a často  si s ním psal.“

V pamětní knize je zapsán také Oldřich Nový. 
Ten ale v hotelu nebydlel. Měl chalupu na Kuk-
líku. Pomohl mu ji najít právě Jožka Rýdl. Herec 
bydlel se svou paní Alicí v domku čp. 57, který 

Národní umělec Zdeněk Štěpánek s manželkou

Herečka Jiřina Steimarová
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Herec Jaroslav Dufek

stále stojí v horní části obce, zvané Bořina. „Když 
Oldřich Nový přišel na návštěvu do hotelu, se-
dával nejčastěji v šenku a s domácími hrál mariáš. 
Prý ho uměl náramně, a když hrál, nehleděl na 
čas. Pokud se hra protáhla do pozdního večera, 
už se mu zpátky na Kuklík nechtělo a přespal 
v hotelu. Ráno se chodil holit ke strýčkovi Jarku 
Slámovi do kuchyně. Chodil v županu a já si pa-
matuji, že to byl krásný lesklý župan s kvítky a 
černým lemováním.“ (Po úmrtí paní Alice už 
nebyly návštěvy Oldřicha Nového na Kuklíku tak 
časté. V roce 1980 jeho dcera chalupu na Kuklíku 
prodala novému majiteli.)

Do hotelu Záložna však nejezdili jen herci 
z Prahy. Vřelý vztah měl ke Sněžnému i Jaroslav 
Dufek z Mahenovy činohry brněnského Národní-
ho divadla. Jako student JAMU jezdíval o letních 
prázdninách do hotelu na brigádu. Do Sněžného 
ho přivedl otec, který v důchodu pracoval jako 
číšník na koupališti Rýdlov. Budoucí herec po-
máhal v restauraci, která k hotelu patřila. Paní 

Zlatoslava Svobodová má z této doby úsměvnou 
vzpomínku: „Když měl Jaroslav službu, tak ma-
minka vždycky říkala: ́ Nedávejte moučníky pře-
dem na stoly!´ Moučníky se totiž  záhadně během 
jeho  služby ztrácely. Zřejmě mu velice chutnaly. 
Jaroslav Dufek také často účinkoval na literárních 
večerech, které se v hotelu Záložna konaly.“

Herci a ostatní umělci jezdívali do Záložny až 
do začátku roku 1958. V březnu téhož roku byl 
Josef Rýdl na základě falešného udání zatčen a 
odsouzen k 15 měsícům vězení. Po návratu se 
do hotelu nemohl a ani nechtěl vrátit. Odešel za 
dcerou do Brna a pracoval tam jako skladník. 
Zemřel 10. června 1977. 

Po roce 1958 už do pamětních knih, které 
opatruje paní Zlatoslava Svobodová, žádný zá-
pis nepřibyl. Umělci přestali do hotelu Záložna 
jezdit. Jožka Rýdl jim tam chyběl.  
 
 Věra Rudolfová

Sněžensko filmové
Znáte-li film Všichni dobří rodáci 
režiséra Vojtěcha Jasného, možná 
v něm najdete paralelu k osudům 
hoteliéra Rýdla. Idylické časy po 
roce 1948 končí, bývalí přátelé 
najednou stojí proti sobě a pa-
desátá léta plní věznice čestnými 
a pracovitými lidmi. 

Ačkoli se tento dnes již legendární 
film natáčel především v Bystrém  
u Poličky, dům sedláka a flamend-
ra Zášínka představovala rychta 
ve Sněžném čp. 43.

Návštěvu filmařů v roce 1968 ve Sněžném zmi-
ňuje Jiří Bartoň v knize Sněžné a Sněžensko: „Ve-
dle celkové atmosféry rychty sehrál svoji roli její 
holubník a také fakt, že báň katolického kostela 
poblíž rychty má podobné tvarosloví jako báň 
kostele v Bystrém, hlavním dějišti natáčení. JZD 
(jednotné zemědělské družstvo) pouze olíčilo 
na přání filmařů nádvoří. A tak se tu pohyboval 
Zášínek – Waldemar Matuška, Zášínkova žena 
– Marie Málková, Veselá vdova – Drahomíra Hof-
manová a další herci z proslulého filmu a místní 
kompars – holubi z rychty.“

V předešlém článku zmíněný film Obušku, 
z  pytle ven! se sice odehrává v  pohádkovém 

bezčasí, ale natočen byl v reálných padesátých 
letech, konkrétně v roce 1955. Místo tvrdé reality 
tehdejší doby nám však předkládá barevnou po-
hádkovou idylu. Dobro vítězí a zlo je po zásluze 
potrestáno (dostane obuškem pěkně naloženo). 
Režisér Jaromír Pleskot natáčel pohádku o 
chudém potulném muzikantovi v podání Ladi-
slava Peška především v ateliérech. Když už se 
ve filmu setkáme s reálnou krajinou, najdeme ji 
v okolí Sněžného. 

Jak už víme, filmový štáb a herci se uby-
tovali v  hotelu Záložna. Maskérnu však 
měli na faře. Domek hlavního hrdiny stál 
na Buchtově kopci u Daňkovic, tamní sta-
rou kůlnu proměnili filmaři ve skromnou 
chaloupku. Cesta muzikanta na oslíku vedla 
ve skutečnosti nad Sněžné a skýtala výhled 
na Blatiny. Chudý muzikant se ubíral i po 
cestě vedoucí z Krátké na Samotín. Cesta 
byla filmaři vylepšena sádrovými kameny, 
aby se zdála neschůdnější. Také místní 
louky byly zkrášlovány umělými květina-
mi. Zkrášlovacích procedur se účastnil i 
pan Ladislav Švanda, který coby místní dí-
tko dostal malou roličku kluka mávajícího 
prutem, halekajícího a stojícího na skále u 
Samotína. Scéna, kdy Ladislav Pešek padá 
do potoka, se prý točila pětkrát a herec z ní 
dostal rýmu. O tom, kde se tato scéna točila, 
najdeme rozdílné informace. Někdo tvrdí, 
že na Březinách, jiný v Českých Milovech. 
Já u toho nebyl, tak nemohu soudit.V po-
sledních dílech našeho „uličnického“ seriá-
lu jsme se nechali unést filmovou horečkou 
a vyrazili na filmová místa hodný kus od 

Nového Města. Doufáme, že jste si výlet užili 
s námi, stejně jako možnost zhlédnout někte-
ré z „vysočinských“ filmů v podkroví Horácké 
galerie. Příště svět stříbrného plátna opustíme 
a sejdeme se u novoměstských úlů. Těšte se na 
sladké povídání!

 Vít Křesadlo
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NOVINKY

2019

HUSQVARNA PROFI DEN

Kde ............................................................................................................................................................................................................................

Kdy ............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Srdečně Vás zveme na předváděcí akci pro profesionály

 Budete mít možnost sami si je otestovat v akci.
 Poznáte sílu akumulátorového pohonu.
 Seznámíte se s novými trendy a technologiemi.

SEZNAMTE SE 
S NOVINKAMI HUSQVARNA!

Váš autorizovaný dealer Husqvarna Více informací na www.husqvarnaprofidny.cz

V Novém M st na Morav , ul. Soškova - u obchodního domu BILLA

7.5.2019 Od 10:00 - 15:00 hodin Ob erstvení zajišt no

Ivo Sommer, K enkova 384, Nové M sto na Morav , 59231.
Tel: 731 150 673 e-mail:sommerteam@volny.cz
www.sommer.dealer-husqvarna.cz www.husqvarna-sommer.cz

Nové M sto na Morav

Hra ky na písek

Léto
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Poptávky 
a objednávky 

plošné 
inzerce 

zasílejte 
na e-mail: 

novomestskoinzerce@seznam.cz 

Uzávěrka 
červnového 

vydání je 14.5. 

VETERINÁRNÍ KLINIKA
ATEVET

www.atevet.cztel. 773 588 807
Ž árská 294, Nové M sto na Morav

VETERINÁRNÍ KLINIKA

www.atevet.cztel. 773 588 807
Ž árská 294, Nové M sto na Morav

sezóna klíš at
je v plném proudu

nabízíme ov ené
p ípravky pro spolehlivou
ochranu vašich mazlí k

klíš ata p enášejí
nebezpe ná onemocn ní
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duben výstava František Dörfl – grafika, objekty Horácká galerie

duben výstava CHRONOS Horácká galerie

květen výstava Martinů obrázky kreslící Horácká galerie

květen výstava Maturitní práce z výtvarné výchovy knihovna

2.5. 17:00 tradice Otevírání mlejnku Horácké muzeum

3. 5. 15.00 sport Den Singletracků a otevření Pumptracku Vysočina Arena

4. - 5. 5. výstava Výstava drobného zvířectva chovatelský areál

4. 5. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.

4.5. 14:00 sport Jiříkovice RUN – sportovní akce KD Jiříkovice

5.5. 15:00 koncert Rozmarýnka – dechová hudba kulturní dům

6.5. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

7.5. 19:00 kino Svědkové Putinovi, dokumentární film kulturní dům

8.5. 9:00 historie Sraz historických vozidel Vratislavovo nám.

9. 5. 17:00 koncert Kytarový koncert ZUŠ Horácká galerie

10.5. 8:00 trh Jarmark – prodej různého zboží Vratislavovo nám.

10.5. 19:00 koncert Debustrol – metalová hudba kulturní dům

11.5. 9:30 sport Kurz jízdy na kolečkových lyžích Vysočina Arena

12. 5.14:00 historie Komentovaná prohlídka města Vratislavovo nám.

14.5. 19:00 divadlo Jistě, pane premiére kulturní dům

15.5. 17:00 koncert Rytmy života – koncert bicích, ZUŠ Podpalubí

15.5. 18:00 beseda Beseda s I. Osvaldem o Istambulské úmluvě kulturní dům

16.5. 17:00 tanec Vystoupení tanečního souboru ZUŠ kulturní dům

18.5. 8:00 trh Farmářský trh Vratislavovo nám.

18.5. 8:00 sport Pochod srdcem Vysočiny kulturní dům

18. 5. 9:30 výstava Mezinárodní výstava exotických ježků kulturní dům

19.5. 16:00 kino Grinch, dětský film kulturní dům

19. 5. 17:00 koncert Koncert Andreje Lekeše a Hikari Akimo Horácká galerie

20. 5. 19:00 kino Lepším člověkem, dokumentární film kulturní dům

22. 5. 19:00 tanec Tančírna kulturní dům

23. 5. 18:00 beseda Jak je na tom náš gympl? kulturní dům

25.5. 15:00 festival Novodvorky – první ročník novoměstského festivalu Vratislavovo nám.

30. 5. 19:00 kino Co jsme komu zase udělali?, komedie kulturní dům

31. 5. 15:00 umění ZUŠ Open – akce novoměstské lidušky ZUŠ

31. 5. 16:00 umění Noc muzeí a galerií NMNM

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

20 NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2019

KALENDÁŘ AKCÍ


