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V červnu přišly dlouho očekávané deště a město se zazelenalo.

V minulém roce město hospodařilo s přebytkem
Zastupitelé se sešli na svém 11. za-
sedání 1. června. Hlavním bodem 
zasedání byl závěrečný účet města 
za rok 2019.

 Zastupitelé Nového Města na Moravě se ten-
tokrát setkali ve velkém sále kulturního domu. 
Kvůli přetrvávajícímu riziku nákazy novým ko-
ronavirem seděli ve velkých rozestupech, každý u 
svého stolku. Třiadvacet zastupitelů tak prakticky 
zaplnilo celý velký sál kulturního domu.

Koronaviru se také týkalo jedno z prvních vy-
stoupení. Ještě v rámci hovorů s občany si vzal 
slovo zastupitel Jindřich Hauk a upozornil na 
skutečnost, že i když ještě není jasné, zda se virus 
podařilo porazit, je na příští březen naplánováno 
pořádání MS v biatlonu v Novém Městě. „Ko-
ronavirus tu bude, vakcína ještě určitě nebude, 
účinná léčba je sporná,“ varoval emeritní primář 
dětského oddělení novoměstské nemocnice. De-
setitisíce fanoušků z celé Evropy jsou podle Hau-
ka stále velkým zdravotním rizikem pro město.  

Starosta Michal Šmarda představil závěrečný 
výsledek hospodaření za rok 2019. Hospodaření 
města za loňský rok skončilo v plusu 14 milionů 

korun. Kladného výsledku hospodaření město 
dosáhlo navzdory investicím ve výši téměř 100 
milionů korun. Z této částky jednoznačně nejvíce 
ubrala výstavba Sportovní haly, která v roce 2019 
vyšla na téměř 40 milionů. Dalšími významnými 
projekty byla rekonstrukce Tyršovy ulice v úseku 
Žďárská- Školní a potom rekonstrukce I. ZŠ, kte-
rá se ovšem neplánovaně protáhla do letošního 
roku. Do budoucna už ale není situace tak růžová. 
Hospodaření města zcela jistě negativně ovlivní 
propad příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí. 
Ve Fondu rezerv a rozvoje zůstává v tuto chvíli 46 
milionů korun. Ty ale město vyčerpá na dostavbu 
Sportovní haly. Zůstat by tak městu měly peníze 
z Fondu rozvoje bydlení, kde je v tuto chvíli více 
než 10 milionů korun. „Náš třetí fond je určen na 
obnovu majetku. Ten vždy vyčerpáme, protože na 
obnovu majetku dáváme více, než kolik do fondu 
přichází. Do budoucna bych byl rád, kdybychom 
tam ukládali více prostředků,“ dodává Šmarda. 
Starosta na závěr upozornil, že ekonomické před-
povědi nejsou příliš optimistické. Příjmy měst 
a obcí nebudou takové, jaké jsme očekávali, a 
tudíž i hospodářské výsledky budou horší, než 
jsme byli zvyklí.

Jedním z posledních bodů zastupitelstva bylo 
odnětí čestného občanství Klementu Gottwal-
dovi. Starosta města vysvětlil, že s tímto bodem 

letos přichází v souvislosti se 75. výročím konce 
druhé světové války. „Mezi našimi čestnými ob-
čany jsou bojovníci za svobodu. Není vůči nim 
vhodné, aby sdíleli čestné občanství s masovým 
vrahem,“ dodal k tomuto bodu razantně Šmarda. 
Odnětí občanství komunistickému vůdci prošlo 
jednomyslně a bez výhrad. 

  -kb-
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Anketa zastupitelů: Budoucí investice

Novinky na dětských hřištích
Starost o dětská hřiště patří mezi 
priority města. Na návrh občanů 
je nechalo vybavit novými herními 
prvky. 

Na základě zářijové schůzky s rodiči nechalo 
město doplnit dětská hřiště o řadu nových herních 
prvků. Na vybraná dětská hřiště na ul. Karníkova, 
Mírová a Tyršova byly umístěny odpadkové koše 
včetně vtipných bannerů. Tyto koše jsou určeny 
pouze na plastový odpad a nápojové kartony, 

např. obaly od pitíček. I na hřištích se tak děti 
učí třídit odpad. V případě, že budou návštěvníci 
hřišť tyto koše využívat a odpad třídit, bude město 
koše postupně doplňovat i na další dětská hřiště.

  -kb-

Pod Klečkovským rybníkem je umístěna sestava 
Velrybí mámy s delfíny. Pod touto sestavou je 
zkušebně řešen nový typ dopadové plochy formou 
pryžové zatravňovací rohože.

Toto hřiště na Hornické je nově koncipované pouze  
pro malé děti. V letošním roce bude ještě řešena 
výměna stávajícího oplocení za výrobky z recyklátů.

na ul. Mendlova vedle č.p. 1538 je lavička dino-
saurus.

Jan Krakovič
Časy hojnosti končí. Následky koronavirové krize pocítíme naplno v nejbližší době. V tomto roce již došlo k výraznému krácení 
provozních příspěvků organizacím zřizovaných městem. Jen u II. ZŠ je to částka 700 tisíc. Tímto se škola dostala na nejnižší 
provozní příspěvek za období posledních deseti let. V kontrastu s tímto se rozdávají neinvestiční dotace v řádu statisíců. Od-
sunuta byla i oprava kanalizace v budově ZŠ, která je po 50 letech v havarijním stavu. Investice na rok 2021 lze bez znalostí 
příjmu jen velmi těžko plánovat a za současné situace bude ještě těžší rozhodnout, které akce budou mít prioritu. Občané sami 
nejlépe vidí, co je „pálí“. Jsou však investice, které město nestojí žádné peníze, dá se na nich ale hodně „prodělat“: investice do 
lidí, morálky, výchovy a vzdělání. O těchto investicích se sice špatně píše v novinách, nestříhá se u nich páska, nelze se u nich 
vyfotit, ale nakonec se společnosti vždy několikanásobně vrátí. Už jenom tím, že lidé budou chtít v našem městě žít, pracovat, 
vzdělávat se a nebudou utíkat jinam. Realita je, bohužel, poněkud jiná. 

Jiří Maděra
Naše město koncepčně a realisticky přistupuje k investicím již řadu let. Ty hlavní jsou vždy po diskuzi s občany města. Omezení 
chodu republiky ve vazbě na epidemii nám přináší menší množství finančních prostředků pro investice a povede k zamyšlení, 
které plány realizovat a v jakém rozsahu. Je třeba se zaměřit na zvýšení bezpečnosti občanů a smysluplné zkvalitnění podmínek 
pro občany nejen realizací nových akcí, ale také zaměřením se na velké opravy v jednotlivých částech města. Pro vše je třeba 
hledat spolufinancování, získávat zdroje od ministerstev, kraje i firem, a to se vedení města daří. Nečeká nás lehké období, ale 
pokud budeme investovat, bude práce pro lidi, a to je správná cesta. Pokud bych měl přece jen zmínit jednu konkrétní věc, tak 
osobně bych se zasadil o chodník podél II. ZŠ. Je to nutné pro bezpečí žáků a studentů.

Helena Šustrová
Nikdo teď nedokáže s určitostí předvídat, jaké budou příjmy města v příštím roce. Nicméně lze počítat s propadem v řádu 
několika desítek milionů (v souvislosti s koronavirem). Nečekají nás stavby typu Městské lázně nebo Sportovní hala, ale to 
neznamená, že by investice nebyly vidět. Pokud to ekonomická situace dovolí, zaměříme se na rekonstrukci stávajících objek-
tů a na realizaci dlouhodobě plánovaných projektů. Rádi bychom udělali naše město zase o něco bezpečnějším pro chodce a 
řidiče. Na ul. Masarykova by měl vzniknout kruhový objezd, plánujeme další část rekonstrukce ulice Drobného, tolik potřebný 
chodník před II. ZŠ a rekonstrukce dalších komunikací nejen přímo v Novém Městě, ale i v některých místních částech (např. 
Maršovice, Olešná...). Budeme pokračovat v opravách přechodů pro chodce. Dále chceme modernizovat odborné učebny II. ZŠ 
či uskutečnit slibovaný přesun dětského hřiště na Betlémě. Centrum služeb a řemesel čeká vybudování kanalizace a vodovodu 
a snad se konečně podaří rozšířit katolický hřbitov.
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Podle Michala Šmardy se letos vše změní
Rozhovor se starostou Michalem 
Šmardou o dobrých hospodář-
ských výsledcích města, ale také 
 o obavách z budoucnosti.

Závěrečný účet za rok 2019 má velmi dobrý 
výsledek. Čím to je?
Nejásal bych. Je pravda, že v loňském roce jsme 
hospodařili s přebytkem 14 milionů korun, což 
je pěkné číslo. Hlavně v době, kdy masivně in-
vestujeme. Dobré hospodaření nám umožnilo 
rozjet spoustu projektů, na které jsem celkem 
hrdý. Ale letos se vše změní. Takže budeme muset 
mnoho věcí přehodnotit. Je dobře, že jsme na 
krizi připraveni, ale nikdo dnes nedokáže od-
hadnout všechny důsledky počínající krize a 
jejich hloubku.

Letos se bude investovat téměř 100 milionů. 
Jak se městské investiční projekty vyvíjejí? Z 
čeho máte největší radost?
Budu mít velkou radost, až se konečně podaří 
dokončit dostavbu 1. ZŠ. To je nejtěžší stavba, 
jakou jsem dosud na radnici zažil, a všechny ty 
komplikace a zdržení mě hrozně štvou. Od za-
čátku je to strašný boj. Ale teď už to zvládneme. 
Takže z dokončení této stavby budu mít určitě 
největší radost. Naopak moc pěkně probíhala 
stavba kanalizace v Petrovicích. Vše šlo podle 
plánu a podařilo se nám zajistit i celoplošné 
opravy silnic. Ono jde ale i o ty drobnější stavby 
a opravy v různých částech města. No a samo-
zřejmě vlajkovou lodí je Sportovní hala. 

Sportovní hala je de facto hotová. Jak se vám 
líbí?
Mám z haly velikou radost. Je to jeden z našich 
největších projektů. Sportovní hala zajistí dobré 
podmínky pro řadu sportů. Těší se na ni děti, mlá-
dež, ale i spousta dospělých. Novoměšťáci na ni 
čekali padesát let. Hala podle mě pěkně zapadla 
do prostředí a vypadá dobře. Je na ní zkrátka od-
vedena fakt dobrá práce. Moc děkuji všem, kdo 
se na tom podílejí.

Když se ohlédnete zpět do časů, kdy se všechny 
ty velké investice posledních let teprve plánovaly, 
jaký z toho máte dnes pocit?
Jsem spokojený s tím, že se nám podařilo splnit 
všechny sliby, které jsme Novoměšťákům před de-
seti lety dali. Od bazénu přes sportoviště, lidušku, 
bydlení pro seniory, nové parcely až po zmíněnou 
halu. Opravili jsme i velkou část ulic a hodně peněz 
jsme investovali do našich škol. V obou školách 
jsou nově vybudované odborné učebny, konečně 
jsou bezbariérové, včetně výtahů. Neuvěřitelným 
způsobem se zvýšila úroveň technického vybavení 

škol. Jsem hrdý na to, že máme dost míst i v ma-
teřských školách. Pamatuji si, jak kdysi někteří 
lidé říkali, že budování nových tříd ve školkách je 
zbytečné. Dnes se nám tyto třídy hodí. A můžeme 
říct, že na rozdíl od jiných měst se umíme postarat i 
o dvouleté děti, jejichž rodiče potřebují jít do práce.

Takže máte splněno. A co dál?
Musíme připravit nový plán na příštích deset let. 
Už jsme ho začali projednávat se zastupiteli a mám 
pocit, že se docela shodujeme na tom, kam napřít 
síly. Určitě bychom měli investovat do zanedbané 
infrastruktury. Kompletní opravu sítí a komunika-
cí si zaslouží Betlém, Holubka a Brožkáč. Důležitá 
je bezpečnost dopravy ve všech koutech města. 
Nejhorší je situace na Masarykově, proto zde za-
čneme. Rád bych zároveň prosadil i automatické 
radary na místech, kde piráti silnic nejvíc ohrožují 
bezpečnost našich lidí. Měli bychom dotáhnout do 
konce projekt nové smuteční síně. Ve sportu je to 
rozjezd haly, tréninkové fotbalové hřiště, rekon-
strukce menších hřišť v různých částech města a 
své náklady budou mít i další projekty ve Vysočina 
Areně a cyklostezky. Samostatnou kapitolou je 
bydlení. Chtěl bych, aby se vedle síťování parcel 
podařilo postavit i bytové domy. To je pro nás velmi 
důležité.  Podařilo se nám získat podporu pro vý-
stavbu domova pro seniory, kteří potřebují péči. Z 
toho mám velkou radost, ale myslím si, že investice 
do sociálních služeb budou muset pokračovat.

Jste velkým propagátorem otevřenosti hospo-
daření a zapojování lidí do rozhodování. Co je 
např. ten vámi tolik podporovaný participativní 
rozpočet?
Celou dobu tady mluvíme o velkých projektech a 
investicích. Ale město dělají příjemným místem k 
životu i drobné zásahy do parků, veřejného prosto-
ru, ulic, náměstí nebo příměstské přírody. Jedna 
lavička, hřiště, altánek nebo třeba kašna může 
zlepšit život víc, než bychom čekali. A my bychom 
byli rádi, kdyby lidé sami s takovými projekty při-
cházeli. Doufám, že se to podaří. Do konce čer-
vence může každý napsat na zapojse.nmnm.cz a 
popsat tam svůj návrh. Tak všechny prosím, ať se 
nestydí a napíšou. Ať máme naše město příští rok 

zase o něco lepší. 
K zapojování lidí do rozhodování ale nestačí jen 
participativní rozpočet. Na podzim bych rád 
uspořádal sérii setkání s občany z různých částí 
města, abychom probrali budoucí investice přímo 
s těmi, kterých se budou týkat. Jde o to, aby každý 
mohl říct, jak si představuje budoucí podobu své 
ulice. To je přístup, který se nám už v minulosti 
vyplatil. Takto jsme podrobně probrali návrhy 
velkých změn s lidmi na Tyršovce, na Budovatelů, 
Hornické a podobně. Teď chystáme nové projekty 
a zase je s lidmi samozřejmě probereme.

Zdá se, že to nejhorší z koronavirové krize 
máme za sebou, souhlasíte?
To neumím posoudit. Každopádně jsme připra-
venější a už snad nebudeme tak zaskočeni, pokud 
se vývoj znovu zhorší. Naši lidé krizi zvládli dobře. 
Nabídek pomoci nám přišlo víc než požadavků. 
Je to skvělý pocit, když poznáte, že jste starostou 
města, kde lidem záleží na sousedech, jsou ochotni 
pomoci a umí přiložit ruku k dílu. Velmi příjemně 
mne překvapila i profesionalita a skvělá práce za-
městnanců nemocnice. Byli perfektně připraveni 
na příliv desítek tisíc lidí při biatlonu a stejně dobře 
zvládli i ochranná opatření, se kterými později 
přišla vláda.Takže mohu říct, že po této krizi jsem 
na naše lidi pyšný, a vím, že je na ně spoleh.

Začne se podle vás vše zlepšovat, nebo ekono-
mická krize teprve přijde? Jaká bude?
Doufám, že zdravotní situace se bude zlepšovat 
a že jsme to společně zvládli. S ekonomikou to 
ale podle mě bude horší. Vím, že pan předseda 
vlády a paní ministryně financí říkají, že bude vše 
v pořádku. Já se musím přiznat, že tak optimistický 
nejsem. Mám strach, že řada malých a středních 
podniků na Vysočině bude mít velké problémy. 
Může dojít k rušení řady pracovních míst. Zkrát-
ka mám obavu, že nás čekají těžké časy. A to se 
nedá vyřešit tím, že si budeme pořád jen půjčovat. 
My se budeme snažit městský rozpočet připravit 
na propad příjmů. Bude důležité, abychom na 
jedné straně zbytečně neutráceli a na druhé straně 
přehnanými škrty nezpůsobili větší škody, než je 
nutné. 

Jaké bude léto v Novém Městě? Mnoho kul-
turních akcí se muselo zrušit. Nebude to tady 
trochu smutné?
Léto v našem městě určitě smutné nebude. Žijeme 
v krásném městě uprostřed nádherné přírody. Vě-
řím, že si každý z nás dokáže udělat trochu volna, 
aby si ho užil s rodinou. Je pravda, že jsme museli 
zrušit řadu akcí, které mají lidé rádi. Bylo to však 
nezbytné a bezpečí lidí bylo pro mne osobně nejdů-
ležitější hodnotou. Ale mohu vás všechny ujistit, 
že si to v září alespoň trochu vynahradíme.

 -kb-
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Stavba nové Orlovny dokončena
Na konci května letošního roku byla dokončena 
stavba nové Orlovny na Soškově ulici.
 Za necelý rok – od července loňského roku – zde na 
zelené louce vyrostl bezbariérový objekt, 
na který jsme se chystali a těšili více než 10 
let. Jsou v něm mimo provozních prostor 
také nová herna o rozměrech 10×12×6 m 
s nářaďovnou, šatnami a sociálním záze-
mím, klubovna 50 m2 s projekcí pro zhruba 
40 osob a podkrovní víceúčelová místnost 
40 m2. Do budoucna může budova sloužit 
také jako zázemí pro venkovní aktivity, mj. 
i pro zamýšlené hřiště 20×40 m s umělým 
povrchem a multifunkčním využitím. Po-
slouží rovněž jako důstojné formální sídlo 
jednoty NMNM.

Celková cena investice je bezmála 14 
mil. Kč a byla hrazena z vlastních prostřed-
ků jednoty, příspěvku MŠMT, města NMNM a 
také Kraje Vysočina. Kvalitní a spolehlivou práci 
při stavbě odvedl hlavní dodavatel – firma Staredo 
s.r.o., její subdodavatelé a náš stavební dozor, fir-

ma Envigest s.r.o. Děkujeme všem přispěvatelům 
a dodavatelům za pomoc a spolupráci při stavbě, 
máme z ní radost.

Orlovnu budou využívat nejen členové jedno-
ty. Nabízíme ji i jiným skupinám či spolkům 
a klubům, např. pro cvičení malých skupin jógy 
nebo pilates, stolní tenis, spinning, maminky 

s dětmi, besedy či promítání, klubová vystou-
pení, školení, spolkové, firemní či klubové 
výroční setkání apod. Objekt je přizpůsoben i 

pro vozíčkáře. Pro spinning jsme při-
praveni poskytnout prostory zájemcům 
s vybavením, vlastní stroje zatím nepoři-
zujeme. Věříme, že oceníte a oblíbíte si 
příjemnou atmosféru a velkou míru sou-
kromí pro vaše akce. Jsou možné i další 
aktivity dle vaší invence.

Zahájení provozu plánujeme se začát-
kem dalšího školního roku, v září 2020. 
V pátek 31. 7. 2020 od 16 do 19 hod. zve-
me všechny zájemce a veřejnost na Den 
otevřených dveří. Budete mít možnost 
si novou Orlovnu prohlédnout a sezná-
mit se s veškerými možnostmi. Setkání 
pro nás může být i novou inspirací do 

budoucna. V případě zájmu o využití v sezoně 
nebo prohlídku či vyzkoušení volejte prosím na 
telefonní číslo 724 056 825 pro další dohodu.

 Břetislav Wurzel

Prodej palivového dříví
Město Nové Město na Moravě nabízí k 
prodeji smrkové palivové dříví neštípané 
v délkách 2 m a 4 m za cenu 250,-Kč / m³ 
vč. DPH. Kontaktní osoba Zdeněk Krejčí,   
zdenek.krejci@ts.nmnm.cz, tel. 724 950 465. 

Víte, co je EZOP?
V nízkoprahovém klubu EZOP se pořád něco 
děje. A to nejen uvnitř. Naše aktivity probí-
hají často i venku. A právě i z tohoto důvodu 
jsme vyhlásili akci „Čisté Město“ a spolu s 
našimi uživateli jsme ve čtvrtek 11. června 
vyrazili do ulic a přilehlých částí a zákoutí 
Nového Města na Moravě. Společně jsme 
prošli naplánovanou trasu a sesbírali velké 
množství plastů, skleněných lahví a papírů.
Byla to fuška, ale máme radost, že je kolem 
nás zase o trochu lépe!

Pokud chceš vědět, jaké akce EZOP chystá o 
prázdninách, sleduj náš Instagram, https://
www.instagram.com/nzdmezop/?hl=cs. 

Portimo, o.p.s., EZOP – nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež, které je podpořeno z 
prostředků města Nového Města na Moravě.

 -kb-

Nová parkovací místa v Tyršově ulici
Probíhá dlouho připravovaná rekonstrukce Tyršovy 
ulice. 
Hlavním cílem rekonstrukce je vybudování něko-
lika desítek parkovacích míst. Počítá se ale také s 
opravou vozovky, novou výsadbou i chodníkem. 
Projekt bude stát zhruba 10 milionů. Hotovo by 
mělo být na začátku školního roku. 
 -kb- 

Zajímá vás, do čeho bude město investovat?
Zapojte se do tzv. participativního rozpočtu a 
pošlete své vlastní návrhy, za co by mělo město 
utrácet peníze. Své návrhy můžete posílat pomocí 
speciálního formuláře, který najdete na webu  
zapojse.nmnm.cz, do konce července. Předsta-
veny budou na veřejném projednání s vedením 
města, které se bude konat v srpnu. Realizovány 
budou ty projekty, které získají nejvíce hlasů. 

Projekt v bodech:
• Celková částka určená na realizaci projektů 
je 250 000 Kč.
• Maximální cena projektu není stanovena.
• Pro tematické okruhy na návrhy projektů 
nejsou stanovena žádná omezení.
• Termín pro podávání projektů je od 1. 6. do  
31. 7. 2020.
• Ověření proveditelnosti projektu 1.– 14. 8. 
2020.

• Veřejné představení projektů 17.– 21. 8. 2020.
• Finálové hlasování od 24. 8. do 30. 10. 2020.
• Hlasování probíhá formou rozdělení celkové 
částky 250 000 Kč mezi navrhované projekty.
• Pořadí vítězných projektů bude určovat pouze 
počet dosažených hlasů.
• Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány 
na webové adrese zapojse.nmnm.cz.
• U každého projektu musí být potřebné kontakt-
ní údaje navrhovatele, které je MěÚ města Nové 
Město na Moravě oprávněn ověřit. Současně je 
navrhovatel při podání projektu povinen dodržet 
minimální rozsah informací o projektu dle zásad 
participativního rozpočtu.    
• Projekty je možné podávat prostřednictvím 
webových stránek zapojse.nmnm.cz. Veškeré 
relevantní dokumenty jsou k dispozici na uve-
dených webových stránkách nebo k vyzvednutí 
na podatelně MěÚ.

 -kb-
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Kritické myšlení je dnes velmi důležité
Nový ředitel II. ZŠ Tomáš Augustýn 
má jasno, kudy by se měla škola 
pod jeho vedením ubírat. 

Jaký bude váš první krok ve vedení školy?
První věc, kterou udělám, bude důkladná ana-
lýza, protože přicházím odjinud. Mám nějaké 
představy o té škole, ale detailní obrázek o tom, 
co je tam možné a reálné, do čeho zasahovat, co 
je lepší nechat běžet, jak je, tak na to je potřeba 
tu školu důkladně poznat. 

A na to potřebujete více času?
Ano. Škola je citlivý organismus, protože ji tvo-
ří lidé. Vazby a vztahy mezi nimi, jejich zvyky 
a návyky, jejich kladné stránky i nedostatky je 
třeba poznat. Když se do toho neobratně zasáh-
ne, může to způsobit lavinu, která tu školu ve 
výsledku může poškodit. A to není cílem žádného 
ředitele. 

Jaký bude druhý krok?
Tím bude hledání příležitostí, jak školu posunout 
dál. V koncepci, na základě které jsem byl přijat, 
jsem představil oblasti, které jsou mi blízké a 
na které budu klást důraz a hledat cesty, jak je 
prosadit. 

Jako jedno z témat vám blízké  jste zmiňoval 
kritické myšlení a schopnost číst texty. Mohl 
byste to prosím vysvětlit?
Žijeme v době mnoha informací a ty bohužel 
nejsou vždy korektní a nejsou vždy pravdivé. 
Jedna z těch nejdůležitějších věcí, co potřebuje 
občan k tomu, aby žil kvalitně svůj život, je, aby 
dokázal informace vyhodnocovat a uměl s nimi 
pracovat. Aby nenaletěl podvodníkům, což je 
dnes velmi snadné. Aby se uměl rozhodovat, koho 
volit ve volbách, a nevěřil slibům populistů. Aby 

si to uměl vyhodnotit, poznal, jestli k němu někdo 
přistupuje férově nebo ne. 

S takovou výchovou je potřeba začít už na zá-
kladce?
Přesně tak. Začíná to čtenářskou gramotnos-
tí. Jestli dítě dokáže interpretovat psaný text a 
soubory informací, jestli s nimi umí pracovat 
a vyhodnotit je. Odvíjí se to také například od 
matematiky. Ve školách to děláme zatím všechno 
těmi tradičními metodami a s uměním kritického 
myšlení nedokážeme pracovat soustavně. 
 
Je to tedy něco nového, co nebylo dosud potře-
ba, nebo naše školství prostě jen zaspalo dobu?
Důraz na kritické myšlení je dnes celosvětový 
trend, protože společnost se změnila ve všech 
zemích podobně. Dříve byli lidé zvyklí, že zdrojů, 
odkud dostávali relevantní informace, bylo méně. 
Většinou to byla státní média, a to i v demokra-
tických zemích. Druhým zdrojem byly knihy, ve 
kterých si málokdo dovolil napsat něco neprav-
divého nebo neověřeného. Dnes je situace jiná a 
publikovat může kdokoliv cokoliv.  

Jak nejlépe tedy kritické myšlení učit? 
Mělo by to být implementováno ve všech předmě-

tech. Myslím tím způsob, jak se v jednotlivých 
předmětech pracuje s informacemi, jak jsou na-
staveny pracovní listy, úkoly. Musí to být věc, 
kterou děláme běžně a pracujeme s ní ve všech 
předmětech. 

Zvládnou to učitelé?
Je potřeba jim pomoci, ale není to nijak zásadně 
náročná věc. Myslím, že je to jen o tom využívat 
věci, které už učitelé znají, ale využívat je cíleně. 

Druhým tématem, které vás zajímá, je eko-
logie. Je to pravda?
Ano. Přicházím z Nového Veselí, kde byla eko-
logie pevnou součástí školního vzdělávacího 
programu. Je tam přírodní ukázková zahrada, 
kam se jezdí z ostatních škol na exkurze. Podle mě 
je to příklad dobré praxe, který bych chtěl zavést 
i tady. Vím, co to obnáší věnovat se ekologické 
výchově. Na II. ZŠ je ekotým, který v této oblasti 
už působí, tak počítám s jeho zapojením. Důležité 
jsou ale i jednoduché aktivity jako exkurze a vý-
lety na místa, kde se ekologií zabývají. Rád bych 
to prostě dostal do povědomí školy. Není to něco, 
co je nezbytné a nutné, ale je to téma, které je mi 
blízké. -kb- 

Novoměstský výletník
Jezdíte rádi na rodinné výlety po Novoměstsku? 
Znáte zajímavá místa, o které byste se rádi po-
dělili s ostatními? Pojďte s námi vytvořit Novo-
městský výletník. Novoměstský výletník bude 
soubor tipů na výlety po Novoměstsku. Výlety 
mohou být na kole, pěšky, s kočárkem, vhodné 
pro vozíčkáře. V tuto chvíli bude výletník v on-
line verzi a časem se možná dočká verze tištěné. 
Podrobnosti najdete na https://radnice.nmnm.
cz/novomestsky-vyletnik/.

Novoměstský výletník vzniká  v rámci projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území 
dopadu ORP Nové Město na Moravě.   -kb-

Setkání padesátníků
Vážení občané Nového Města na Moravě a 
okolí narození v roce 1970, Kulturní a spole-
čenská komise Rady města připravuje na 
první říjnovou sobotu (3.10.2020) tradiční 
setkání rodáků a přátel našeho města – pa-
desátníků. Zváni jsou i ti, kteří mají k našemu 
městu třeba jen blízký vztah. Pokud patříte 
mezi ně, předejte si prosím mezi sebou tuto 
informaci a nahlaste svoji účast nejpozději 
do 18.9.2020. 
Kontaktní osoba Pavlína Moučková,
e-mail pavlina.mouckova@meu.nmnm.cz, 
tel. 566 598 316.
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Zločin a trest v NMNM
Dne 5.5.2020 řešili strážníci drobnou krádež 
zboží  v jednom ze zdejších OD. Po zajištění 
všech potřebných úkonů byla věc vyřešena na 
místě uložením blokové pokuty.
V nočních hodinách dne 9.5.2020 bylo ozná-
meno strážníkům MP, že dochází k rušení noční-
ho klidu v lokalitě Zahradníkův kout. Vzhledem 
k tomu, že majitel chaty po upozornění ze strany 
strážníků ihned zjednal nápravu, byla věc vyře-
šena pouze domluvou.
Dne 13.5.2020 bylo oznámeno na služebnu 
MP, že na ul. Smetanova leží podnapilý muž. 
Na místě strážníci zjistili, že je zraněný a stěžuje 
si na bolesti nohou. Na místo byla přivolána lé-
kařská pomoc, která muže převezla na vyšetření 
do nemocnice.

V odpoledních hodinách dne 13.5.2020 provádě-
li strážníci na žádost PČR asistenci při převozu 
osoby do PZS Jihlava,  která v jedné z místních 
restaurací pod vlivem alkoholu narušovala ve-
řejný pořádek  a na žádné výzvy nereagovala.   
Dne 14.5.2020 prováděli strážníci asistenci v 
KODUSU, kde pomáhali s nepohyblivou osobou. 
Dne 25.5.2020 bylo strážníkům telefonicky 
oznámeno, že na nástupním ostrůvku na au-
tobusovém nádraží  leží zřejmě podnapilý muž. 
Strážníci na místě provedli u muže orientační 
dechovou zkoušku, kterou mu bylo naměřeno 
bezmála 3 ‰ alkoholu v dechu. Vzhledem k 
tomu, že muž nebyl schopen vstát ani chodit, 
byl převezen do  PZS Jihlava k vystřízlivění. 

Dne 31.5.2020 v dopoledních hodinách řešili 
strážníci volné pobíhání psa na ul. Hornická. 
Psa odchytili a umístili do kotce. V odpoledních 
hodinách se podařilo zjistit majitele a psa předat. 

Uplynulý rok v mateřské škole
První měsíce školního roku byly pro nás 

všechny velmi náročné a složité, přinesly řadu 
překážek, ale i nové zkušenosti, jak je řešit, a 
hlavně podpořily vzájemnou pomoc a porozu-
mění na společné cestě rozvoje naší mateřské 
školy. Při nástupu nové ředitelky školy v srpnu 
2019 měla organizace vyčerpanou převážnou 
část finančních prostředků z rozpočtu MŠMT a 
příspěvku zřizovatele. Bylo nutné nastavit nepo-
pulární úsporná opatření i nový systém interního 
provozu školy. V souladu s aktuální legislativou 
a novou reformou financování se musela provést 
i změna organizační struktury, a to snížit cel-
kový počet zástupců ředitele. Bylo zcela zásadní 
propojit všechna místa vzdělávání a školských 
služeb v rámci intranetu a začít využívat moderní 
technologie při interní a externí komunikaci, což 
se následně potvrdilo v nečekaném období pan-
demie koronaviru. 

V oblasti vzdělávací nabídky pro děti se po-
dařilo realizovat nové projekty Celé Česko čte 
dětem, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zví-
řátky a ojedinělý projekt podporující rozvoj poly-
technického vzdělávání dětí nazvaný Technické 
školky. Paní učitelky v rámci projektu Technické 
školky absolvovaly odborný seminář vedený za-
kladateli tohoto projektu paní Šťastnou a panem 
Šťastným.  

V návaznosti na koncepci rozvoje školy a 
nabídky otevření samostatné třídy pro děti s 
povinným předškolním vzděláváním a dět-
mi s OŠD byla v kulturním domě uskutečně-
na Beseda o školní zralosti dětí. Současně 
paní učitelky absolvovaly odborný seminář na 
téma Pedagogická diagnostika pod vedením 

uznávané lektorky paní Mgr. J. Bednářové.  
V souladu s pandemií koronaviru se nemohl 
uskutečnit plánovaný Den otevřených dveří, a 
tak jsme pro rodiče natočili prezentaci této spe-
ciální třídy formou videa. Pochvalou naší práce 
bylo velké množství pozitivních ohlasů včetně 
upřímného ocenění od paní Mgr. J. Bednářové, 
kterého si pro naši další práci nesmírně váží-
me. Na základě dotazníkového šetření a indivi-
duálních žádostí rodičů se v novém školním roce 
tato speciální třída otevře. Budeme také vytvářet 
nový efektivní systém pedagogické diagnostiky 
dětí v souladu s každoroční evaluací tříd i celé 
naší mateřské školy. 

Těžkou zkouškou pro nás všechny bylo období 
pandemie koronaviru. V době vyhlášení nouzové-
ho stavu jsme měli v naší organizaci ve výkonu 
práce z 55 zaměstnanců pouze 29, z toho 5 za-
městnanců bylo převedeno na pomoc sociálním 
službám. Škola byla v pohotovostním režimu 
pro pomáhající profese a paní učitelky komuni-
kovaly s rodiči prostřednictvím třídních e-mailů. 
Pečlivě nadále připravujeme nabídku předškolní-
ho vzdělávání zveřejněnou na webu města. Lo-
ajalita i vzájemná pomoc mezi zaměstnanci se 
projevila při otevření provozu 18. května, a to 
při nastavování složitých organizačních i epide-
miologických opatření.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na nový 
školní rok proběhl dle doporučení MŠMT. Bylo 
podáno 105 žádostí, z toho 53 o přijetí dvouletých 
dětí. V rekordním čase a při obrovské podpoře 
zřizovatele jsme uskutečnili společné setkání ro-
dičů dvouletých dětí, vysvětlili stávající situaci a 
možnosti řešení. V místě výkonu vzdělávání a 

školských služeb Slavkovice otevřeme další třídu 
pro dvouleté děti. Aktuálně řešíme personální 
zajištění, finanční dotace z prostředků MŠMT a 
z dotačního programu Šablony III a navyšujeme 
kapacitu školní jídelny. 

V červnu proběhlo slavnostní rozloučení s dět-
mi, které odcházejí do základní školy. Krásným 
překvapením pro děti a všechny přítomné byly 
povedené prezentace tříd, které si zaslouží 
uznání, neboť byly velkou výzvou pro práci paní 
učitelek. Tyto prezentace nahrané na CD si děti 
společně s památeční knihou odnesly domů. Na 
závěr si dovolím citovat jednoho malého chlapce: 
„Utíkám domů a jdu ukázat to cédéčko dědovi!“ 
Smích, radost a rozzářené oči dětí, to jsou přesně 
ty okamžiky, které nás naplňují hřejivým pocitem, 
že se nám všem naše práce daří.

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům 
naší školy za příkladnou práci, rodičům za 
vstřícnost a zřizovateli za podporu.  Jménem 
zaměstnanců naší školy přejeme slunečné 
prázdniny a krásný nový rok ve zdraví nám všem.                                                                                                
 

 Soňa Šikolová
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Ze života novoměstských spolků
Skauti vyráží  
po přerušení 
činnosti na tábory
Červenec je měsícem našich táborů. Le-
tos pořádáme tři a zúčastní se jich přes 60 
místních holek a kluků. Těšíme se více než 
jindy, protože od 11. března do 11. května 
byla kvůli nouzovému stavu přerušena naše 
běžná činnost. My jsme ale nezůstali sedět 
a tento čas plně využili. Za dva měsíce bez 
společného setkávání jsme zvládli spoustu 
věcí. Pomáhali s šitím a distribucí roušek, 
vyráběli obličejové štíty, postarali se o úklid 
klubovny, obstarali dřevo na topení, dokončili 
digitalizaci našich fotografií a dokumentů, 
připravovali program na doma pro holky a 
kluky z našich oddílů, plánovali tábory i to, 

co budeme dělat v dalším roce. V květnu a v 
červnu jsme naši činnost postupně obnovi-
li. Ač byla svázána bezpečnostními a hygi-

enickými pravidly, s radostí jsme se potkávali 
a společně prožívali skautský program.
 Kristýna Koutenská

Sezona letních táborů je tu.

DUHA zve pod stan
SVČ DUHA  připravuje pro děti prázdninový 
program.

V době od 4. do 17. července (vždy od pon-
dělí do pátku) denní pobyty na duhové TZ v 
Javorku ubytování ve stanech, zázemí ve srubu 
s možností přespání v případě nepříznivého 
počasí, klasický táborový program + 2 celo-
denní výlety. Vhodné pro všechny dětské či 
mládežnické věkové kategorie.
V době od 1. do 8. srpna poznávací tábor v 

Krkonoších ubytování v penzionu ve Velké 
Úpě, výlet na Sněžku, Stezka korunami stro-
mů, lanový park v Janských Lázních, prohlídka 
dělostřelecké tvrze Stachelberg, největší z na-
šich hraničních pevností budovaných k obraně 
země před 2. světovou válkou, podíváme se i na 
polskou stranu Krkonoš a chybět nebude ani 
návštěva ZOO ve Dvoře Králové. 
V době od 21. do 28. srpna poznávací tábor 
v Českém krasu, tj. blízké i vzdálenější okolí 
Prahy (až k Berounu): ubytování v domě mezi-

národní NNO JEKA v Dobřichovicích. Navští-
víme hrad Karlštejn, vyšlápneme si k lomům 
Amerika, absolvujeme naučnou stezku Zlatý 
kůň a mnohé jiné. Poznáme a uvidíme jistě i 
něco z Prahy samotné.
Na duhových akcích se rozhodně děti nenudí. 
Snažíme se rozšířit jejich obzory a doplnit jejich 
vědomosti. Bližší informace a přihlášky na e-
mailové adrese svcduha@gmailk.com.

 M. Mertlíková

Koruna Vysočiny buduje značku a láká turisty
V  Novém Městě na Moravě funguje již roky 
Turistické informační centrum. Jeho úkolem je 
poskytnou skvělý informační servis přicházejícím 
turistům i místním občanům. Zodpovědnost nad 
budováním značky, marketingovými aktivitami 
nebo organizací novinářských press tripů pře-
bírá Koruna Vysočiny. Naším úkolem je spojit 
sílu celého regionu, ať už se jedná o společnost 
zřizovanou městem, podnikatelem nebo sdru-
žením, a upoutat pozornost turistů. Všechny 
regiony, které Koruna Vysošiny zaštiťuje, se do-

hodly na jednotných webových stránkách. Dalším 
společným krokem všech regionů je spojení mar-
ketingu, jeho koordinace a optimalizace v rámci 
celé Koruny Vysočiny. Posledním, neméně dů-
ležitým rozhodnutím, je vydávání společných 
propagačních materiálů. Turista nezná hranice 
regionů a naším cílem je udržet ho u nás déle než 
jen jeden den. Naše webové stránky jsou i pro vás! 
Nabízíme vám inspiraci a tipy na výlety. Sledujte 
náš Facebook #Koruna Vysočiny.
 Olga Königová
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Do nové haly se sportovci vejdou
Budova Sportovní haly stojí a je 
na čase ptát se, jak bude vypadat 
její provoz. Ptali jsme se ředitele 
Městských lázní Jiřího Brychty, 
který bude mít halu na starosti. 
Jak se stalo, že ředitel Městských lázní bude 
mít na starosti novou Sportovní halu?
Město se domluvilo se společností Novoměst-
ské služby, že bychom pro ně dělali správu haly. 
Sjednali jsme na to příkazní smlouvu a pro město 
budeme vykonávat práci správce haly. V praxi 
to znamená, že na místě bude jeden technik na 
plný úvazek, který bude dohlížet na provoz haly. 
Pokud by technik nebyl na místě, pohotovost bu-
dou mít další technici z Městských lázní. Dále bu-
deme dělat propagaci, správu webových stránek 
a provozovat rezervační systém. Budeme také 
domlouvat pronájmy a samozřejmě i provádět 
pravidelný úklid haly. 

Stavba vypadá, že je téměř hotova. Už zkoušíte 
provoz? 
Do zkušebního provozu by hala měla jít v půli čer-
vence. Budeme testovat, jak vše funguje. V sou-
časné době proběhly také schůzky se zástupci škol 
a sportovních oddílů, kteří nám řekli své poža-
davky a představy, jak by halu využívali. Zřídili 
jsme webové stránky hala.nmnm.cz, kde budou 
všechny dostupné informace. Tedy jaké sporty je 
možné v hale provozovat a zejména rezervační 
kalendář, kde bude jasně vidět, kdy je hala ob-
sazena a kým. Přes stránky bude také přirozeně 
možné zamlouvat si halu pro sportovní aktivity. 
Webové stránky budou přístupné jak samostatně, 
tak ze stránek města a Městských lázní. 

Když by se někdo chtěl informovat o provozu 
haly osobně, kam má jít? 
Správu bude provozovat recepce v Městských 
lázních. Ta má otevřeno 12 hodin denně, každý 
den i o svátcích. 

 Komu je hala vlastně určena? Máte už nějakou 
představu o tom, jak bude vypadat její provoz?
Hala byla postavena primárně pro Novoměšťáky. 
V rezervačním kalendáři tak budou mít prioritu 
novoměstské základní školy, které tam budou 
chodit na tělocvik. Druhé v pořadí jsou střední 
školy a organizace města. Přednost budou mít 
také sportovní kluby a spolky z Nového Města. 
Prostor se ale určitě najde i pro veřejnost, která 
si bude moci halu také pronajmout pro svoje 
aktivity. 

Už během přípravy projektu lecco nasvěd-
čovalo tomu, že zájem o využití haly bude ve-
liký. Potvrzuje se to? 
Zájem je opravdu enormní a ukazuje se, že hala 
byla dobrá investice, která je v Novém Městě po-
třeba. Chtěl bych ubezpečit všechny zájemce, že 
místa je dost. Postavením haly vznikl prostor, 
který lze rozdělit na tři plnohodnotné kurty, kde je 
možné provozovat širokou škálu sportů. K tomu 
je nutné připočíst samozřejmě lezeckou stěnu.  
Hala vypadá výborně, je srovnatelná se špičkový-
mi halami v okolí. Bude vybavena pro basketbal, 
volejbal, florbal, kopanou, badminton. Povrch je 
tam dost rychlý, takže tenis je s otazníkem, ale 
trénink si tam dovedu představit. Najdou zde 
místo i atleti na zimní tréninky. Součástí je i vý-
bava pro gymnastiku. Ohledně vybavení můžeme 
počítat s brankami, sítěmi na volejbal, mantinely 
na florbal. Zkrátka tu bude vše, co vás v takové 
hale napadne. Kapacitně je hala pro 200 osob a 
má perfektní nazvučení, takže je možné případná 
veřejná utkání i komentovat. 

Jak bude vypadat provoz lezecké stěny? 
Jsem v kontaktu s lezeckým oddílem Trip Team, 
který se nabídl, že bude zajišťovat možnost ob-
jednat lektora pro zájemce, kteří by se chtěli 
naučit lézt. Vstupné se platí jednotlivě 100 Kč 
za hodinu.  Samozřejmě stěnu bude možné si 
pronajmout celou pro sebe. Lézt tam ale musí 
vždy alespoň dva lidé. 

Jaké má hala zázemí?
V hale jsou tři samostatné šatny a sociálky. Svo-
ji šatnu mají také rozhodčí. V hale bude navíc 
i kavárna s občerstvením. Tu bude provozovat 
externí firma. Ta by měla být v provozu po celou 
dobu, kdy bude hala otevřena. Osobně počítám 
s tím, že hala bude v provozu každý den, podobně 
jako Městské lázně. Ten zájem tomu odpovídá. 
 -kb-

Provoz Městských lázní 
zahájen
Po dlouhé odstávce způsobené koronavi-
rovou krizí, je možné opět navštívit Městské 
lázně. Ty otevírají přímo do letní sezony. Těšit 
se můžete na dobré drinky, skvělé bazény, tě-
locvičny, wellness a mnoho dalšího. Sledujte 
web lazne.nmnm.cz
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Horácká galerie Z matriky

narozené děti
 29. 5. Lukáš Bukáček
 6. 5. Antonín Vařeka
 4. 6. Pavel Richtr
 7. 6.  Samuel Kutal
jubilanti
 1. 7. Anna Markvartová 86 let
 5. 7. Bohumil Jurda 75 let
 7. 7. Josef Kulíšek 80 let
 9. 7. Miloslava Chmelařová 88 let
 10. 7. Marie Havelková 89 let
 19. 7. Jiří Vališ 85 let
 19. 7. Jan Sedlařík 85 let
 20. 7. Soňa Leinweberová 86 let
 25. 7. Olga Buchtová 90 let
 28. 7. Václav Stupka 75 let
manželství
 13. 6. Karolína Bednářová, Martin Beneš
úmrtí
 16. 5. Květoslava Pfannová (Praha, 1935)
 24. 5. Vladimír Peňáz (Kuklík, 1944)
 1. 6. Alois Nečas (Olešná, 1931)
 1. 6. Miroslav Kolář (NMnM, 1955)
 2. 6. Zdeňka Slámová (Rokytno, 1942)
 15. 6. Zdeněk Trojánek (Radňovice, 1950)

OTEVÍRACÍ DOBA
Otevřeno denně kromě pondělí  9:00–17:00.

Zavřeno ve dnech státních svátků.  

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Současná sklářská tvorba na Žďársku
do 27. 9. 2020
Na výstavě připravené v rámci Vysočiny sklář-
ské budou prezentováni autoři Petr Hora, Ja-
roslav Svoboda, Ivan Štěpán, Lukáš Verner, 
Monika Vosyková a Jaroslav Wasserbauer.
Arnošt Košík 13. 5. 1920 – 6. 1. 1990
Výstava připravená ke 100. výročí narození 
novoměstského rodáka Arnošta Košíka.    
Nejen krajinami…
do října 2020
Výstava děl ze sbírek Horácké galerie.

AKCE:
Malujeme sklem na hrnky (celoročně)
Víte, že sklem se dá i malovat? Objednejte se na 
dílnu a originálně si pomalujte svůj hrnek. Vy-
brat si můžete hrníček keramický nebo plechový. 
Dílna probíhá vždy od 3 do 6 osob, malování 
zvládnou děti od 5 let. Bližší informace a rezerva-
ce přes Ateliér HG na webových stránkách HG 
nebo na e-mailu: kulkova@horackagalerie.cz. 
Cena 150 Kč / hrnek
Poetický herbář –  ilustrátorská a básnická výzva
do 31. října 2020
Okolní příroda se začíná probouzet, na lukách 
a v lesích vidíme první květy. Nechte se okouzlit 
místními rostlinami podobně jako výtvarník 
Vojtěch Štolfa nebo básník Jakub Deml. V le-
tošním roce si navíc připomínáme 50. výročí 
vzniku CHKO Žďárské vrchy, je tedy ideální 
příležitost vytvořit si svůj originální herbář. Zú-
častnit se může každý, bližší informace se do-
zvíte na webových stránkách Horácké galerie.
Letní kino s KineDokem
KineDok.net je alternativní distribuční síť spo-
jující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu. 
Překonejte s námi stěny tradičních kinosálů a 
zhlédněte film na velkém plátně letního kina na 
dvorečku Horácké galerie. V případě špatného 
počasí bude projekce v podkroví HG. Každý 
čtvrtek po setmění, vstupné 80 Kč.
čtvrtek 2. 7. 2020 ve 21:30 
Pád do Maelströmu
režie: Jan Vardoen, 2019, 75´, NO. Když je 
hudební video tak krásné, že si zaslouží stopáž 
celovečerního filmu. Přesně to je film Pád do 
Maelströmu.
čtvrtek 9. 7. 2020 ve 21:30 
Na vodě
režie: Goran Devič, 2018, 79´, HR. Poetický 
esej o válečných traumatech skrze portrét 
člověka a krajiny.

Stomatologická pohotovost

K Club

4. 7. 8:00 – 12:00
K Club na farmářských trzích
Dopoledne se K Club se svojí 
kavárničkou přesouvá na far-
mářské trhy.
6. – 12. 7. 
Týden plný míchaných drinků
17. 7. 20:30
Párty s Martinem a Jendou
Koncert s Martinem Sedlákem a Jendou Novákem, 
vstupné dobrovolné.
18. 7. 8:00 – 12:00
K Club na farmářských trzích
Dopoledne se K Club se svojí kavárničkou přesou-
vá na farmářské trhy.
28. 7. 
LiStOVáNí 
Manolito brejloun pro děti  16:00
Vstupné 100 Kč předprodej, 120 Kč na místě.
Nejlepší kniha o fake news 18:30
Vstupné 100 Kč předprodej, 120 Kč na místě. 

4. 7. 2020 B Smile s.r.o.
Osová Bitýška 303, 566 536 712
5. 7. 2020 MUDr. Jitka Kašparová
Nová Říše 624/2, Velké Meziříčí, 566 523 796
6. 7. 2020 MDDr. Veronika Suchá
Zahradní 580, Bystřice n. P., 735 047 388
11. 7. 2020 MUDr. Marie Havlíčková
Nám. Republiky 63, Žďár n. Sáz., 774 084 064
12. 7. 2020 MDDr. Jiří Simon 
Studentská 1694/7, Žďár n. Sáz., 603 298 447
18. 7. 2020 MUDr. Ivo Chytrý
Libušina 174, Svratka, 732 642 160
19. 7. 2020 MDDr. Jiří Simon 
Studentská 1694/7, Žďár n. Sáz., 603 298 447
25. 7. 2020 MUDr. Aleš Janoušek
U Hřiště 552, Měřín, 566 544 165
26. 7. 2020 MUDr. Vladimíra Jelínková
Tyršova 223, Velká Bíteš, 607 785 326

Významná výročí

21. 7. 1915 zemřel na frontě František Mička, akade-
mický malíř, 105. výročí úmrtí (narodil se 1. 9. 
1892 v NMnM, čp. 214).
25. 7. 1885 narodil se v NMnM František Seidl, legi-
onář, 135. výročí narození (padl 1. 6. 1918 u 
Kurganu).

čtvrtek 16. 7. 2020 ve 21:30 
Srbenka 
režie: Nebojša Sliepovič, 2018, 79´, HR. Mezi-
národně oceňovaný film. Ponor do traumat 
jugoslávské války skrze strhující making off 
hry kontroverzního režiséra Olivera Frljiće.
čtvrtek 23. 7. 2020 ve 21:30 
Dobrá smrt 
režie: Tomáš Krupa, 2018, 83´, CZ. Příběh ženy, 
která před kamerou absolvuje asistovanou se-
bevraždu. Vítěz festivalu Jeden svět 2019 otvírá 
téma smrti, o němž se jako společnost bojíme 
mluvit.
čtvrtek 30. 7. 2020 ve 21:30 
Central Bus Station
režie: Tomáš Elšík, 2018, 83´, CZ. Filmová bá-
seň oceněná na MFDF Ji.hlava 2018. Labyrint 
nádraží a cest jako metafora lidské existence.
pátek 24. července 2020 v 19:00
Piano Organism / Radim Linhart a Luděk Havel
Horácká galerie vás zve na zámecké nádvoří na 
unikátní duo skvěle se doplňujících virtuosů. 
Letní koncert Piano Organism je ideální pří-
ležitostí zhlédnout špičkové muzikanty Radima 
a Luďka, kteří své nástroje ovládají natolik, 
že jejich souznění vytváří sound kompletního 
jazzového bandu. Radim pochází z Bystřice 
nad Pernštejnem a je držitelem Guinessova 
rekordu v bravurní schopnosti zahrát zpaměti 
více než 3 500 písní, čehož rádi využívají např. 
Felix Slováček, Jitka Vrbová, dříve Eva Pila-
rová a celá řada dalších zpěváků. Předprodej 
vstupenek od 1. července 2020 na pokladně 
HG, cena 200 Kč, na místě 250 Kč. V případě 
nepříznivého počasí se koncert uskuteční v 
podkroví galerie.

Pro bližší informace sledujte webové 
stránky a Facebook Horácké galerie.
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Minibazar

Vzpomínky

Zakladatelé oddílu ragby Titánů, manželé Mítovi, 
hledají v NMnM podnájem. Může být i v RD. Dě-
kujeme. Tel.: 731 680 524, mitjiri@seznam.cz
Prodám černý kombinovaný kočárek Silver Cross s 
bohatým příslušenstvím za 3 500 Kč, zánovní dětskou 
krosnu Chicco Caddy za 700 Kč a starší autosedačku 
(vajíčko) Chicco za 300 Kč. Vše ve výborném stavu, 
sleva možná. SMS na tel.: 776 656 695, zavolám zpět.
Koupím garáž u nemocnice – ul. Purkyňova, popř. 
ul. Dukelská. Platím hotově ihned. Tel.: 776 272 281
Prodám čtyřkolku pro invalidy. Cena 23 000 Kč, 
nebo dohodou. Tel.: 608 870 661
Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s tabletem? 
Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236

Kdo by byl ochotný mě naučit pracovat s note-
bookem? Zaplatím dle dohody. Tel.: 566 615 236
Prodám smrkové palivové dřevo – štípaná polena, 
cena 600 Kč/metr. K odběru ihned. Dovoz v okolí 
NMnM možný. Tel.: 728 569 323
Hledám podnájem 1+1, příp. větší garsonka. Levně. 
Od září 2020. Tel.: 737 167 893
Prodám gymnastický míč. Průměr 50 cm. Cena 
50 Kč. Tel.: 566 615 236
Prodám masážní podložku na záda. Cena 500 Kč. 
Tel.: 566 615 236
Prodám kožešinovou čepici a límec ze stříbrné lišky. 
Obvod hlavy 57 cm. Cena 200 Kč. Tel.: 566 615 236
Daruji kabelky, batůžky, nákupní tašky. 

Tel.: 566 615 236
Prodám černý kožený kabát, pěkný, nový. Dámský 
i pánský, vel. XL–XXL. Cena 500 Kč. 
Tel.: 566 615 236
Daruji ze sbírky pásky ke kalhotám, sukním, šatům. 
Obvod do 80 cm. Tel.: 566 615 236
Výkup starých peřin. Tel.: 721 469 234
Rodina s dětmi koupí zahradu v Novém Městě a 
okolí, prosím nabídněte. Tel.: 608 274 565
Prodám plastové okno, výška 160, šířka 147, dvou-
křídlé, s žaluzií, použité, cena dohodou. 
Tel.: 731 286 890
Daruji dvě hravá májová koťata. Tel.: 732 264 822

Dne 8. června by oslavi-
la 100. výročí narození 
naše milá maminka, ba-
bička a prababička paní 
Růžena Harvánková. 
Dne 21. června uplynuly 
3 roky, kdy nás opustila. 
S láskou vzpomínají děti 

s rodinami.

Uzávěrka srpnového 

čísla je 15. července 2020.

Komerční a firemní inzerce: 
novomestskoinzerce@seznam.cz

Dne 29. července vzpo-
meneme 3. výročí, co nás 
opustila dcera, manželka, 
maminka a babička paní 
Libuše Sochorová. Stá-
le vzpomínají maminka, 
manžel a děti Martin, Petr 
a Jirka s rodinami a rodina 
Zárubova.

Roky plynou jak tiché 
řeky proud, jen vzpo-
mínky zůstanou a nedají 
zapomenout. Dne 2. čer-
vence uplyne 11 let, co 
nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek a děde-
ček pan Miroslav Kotovic. 
S láskou vzpomíná celá 

rodina.

Vzpomínky, blahopřání a inzerci přijí-
máme v  Informačním centru na Vra-
tislavově náměstí. Přineste prosím 
vytištěný text a fotografie v co nejlepší 
kvalitě.
Kontakt na redakci Novoměstska: 
zpravodaj@nmnm.cz

Dne 7. července by oslavil 
své 75. narozeniny náš 
drahý manžel, tatínek a 
dědeček pan Bohuslav 
Michut z Radňovic. S lás-
kou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Bolest je ticho světa. Ne-
plačte, já jsem neodešla.
Dne 11. července uplyne 
již 10 let, kdy nás v ne-
dožitých 40 letech opusti-
la naše milovaná dcera 
Andrejka Hlaváčková z 
Nového Města na Moravě. 
Za vzpomínku na Áju všem 

děkujeme. S láskou stále vzpomínají rodiče, sestra 
Katka s manželem a dětmi Filípkem a Andrejkem.

Dne 15. července uplyne 5 let, co zemřel náš 
drahý syn, tatínek a dědeček Mgr. Karel Kotovic. 
S láskou vzpomíná rodina Kotovicova a Králova.

Blahopřání

Naší babičce, paní Olze Buchtové, k 90. naro-
zeninám blahopřeje celá rodina.

Poděkování

Děkujeme všem ošetřovatelkám charitní služby 
za obětavou péči o našeho manžela a tatínka Lud-
víka Kučerů. Také chceme poděkovat za proje-
venou osobní i písemnou podporu naší rodině. 
Rodina Kučerova

Děkujeme všem, kdo se přišli rozloučit s panem 
Ondřejem Kadlecem z Nového Města. Rodina

Kdo lásku a dobro roz-
dával, ten neodešel, v 
našich srdcích žije dál. 
Dne 17. června 2020 jsme 
vzpomněli 10. smutné 
výročí nečekaného úmrtí 
paní Marie Skalníkové z 
Nového Města na Moravě. 
Vzpomínají maminka, 
manžel a děti s rodinami. 

S láskou, kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem za vzpo-
mínku na paní Miroslavu 
Konvalinkovou. Jsou to už 
dva roky, kdy nám chybí 
její vlídný úsměv a zvonivý 
smích, který nám všem 
kolem sebe rozdávala. S 
láskou a smutkem v srdci 
vzpomíná rodina.
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Výsledky 24hodinovky 
na kole
V termínu od 6. do 7. června se v Autokempu 
Sykovec uskutečnil XXIII. ročník vytrvalostní 
jízdy na kolech. Kdo se cítil ve formě, jel 24 
hodin v kuse, nebo půl dne. Start závodu se 
uskutečnil v sobotu 6. června v 12:00. Do cíle 
přijeli borci v neděli 7. června opět v 12:00. 
Letošní ročník doprovázela nepřízeň počasí. 
Část závodu se tak jela v bouřce, kapky deště 
pak byly na okruhu, který měřil 10,5 kilomet-
ru a jehož převýšení činilo 140 metrů, častým 
společníkem. V ženském poli dominovala 
Markéta Holzerová, která za 24 hodin urazila 
280,8 kilometrů. V mužích nenašel přemoži-
tel František Benda, který neúnavně šlapal do 
pedálů a za 24 hodin urazil 436,8 kilometrů. 
Smekáme přede všemi, včetně nejmladších 
závodníků.  -mah-

Vrchovina se stala parťákem SK Slavia Praha
Tomu se říká trefa! SFK Vrchovina se totiž stala 
partnerským klubem tradičního a v současnosti 
nejlepšího klubu v Česku, kterým je SK Slavia 
Praha.
 
Poslední český fotbalový mistr totiž spustil 
projekt partnerských klubů, jehož prostřednic-
tvím chce pomáhat mladším kategoriím partner-
ských klubů. Z navázané spolupráce budou těžit 
nejen samotní hráči, ale také trenéři. Možnosti 
jsou přitom velké. Spolupráce zahrnuje různé stá-
že, trenérské kurzy se slevou, ukázkové tréninky, 
besedy na různá témata, kterých se budou moci 
zúčastnit také rodiče. Tímto krokem se Vrchovina 
zařazuje mezi hrstku vybraných klubů v celé ČR, 
které budou moci tyto možnosti pod hlavičkou 
SK Slavia Praha využívat.  -mah-

Lyžařská legenda oslavila osmdesátiny 
Redakce Novoměstska se připojuje k řadě gra-
tulantů. V pátek 12. června totiž oslavil osmdesá-
té narozeniny doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Jde 
o personu, která kromě své lesnické profese patří 
k významným lyžařským osobnostem. Nejen v 
rámci Nového Města na Moravě a potažmo České 
republiky, ale i mezinárodního lyžařského svazu 
FIS. Zásluhou jeho diplomatických schopností, 
osobních vazeb a jazykového vybavení se zařadilo 
naše město mezi pořadatelská centra Světového 
poháru v běhu na lyžích. Od historicky prvního 
nultého ročníku 1981 měl tento seriál na Česko-
moravské vysočině už dvacet zastávek. Poslední 
byla letos ve druhé polovině ledna. Ladislav Slo-
nek je stále aktivním členem SK Nové Město, 
kde se dlouhé roky podílí na klubové činnosti i 
organizování hlavních závodů o Zlatou lyži. Byl 
dlouholetým expertem běžeckých disciplín FIS, 
podílel se na budování tratí nejen na Vysočině, ale 
i v zahraničí. Zúčastnil se 8 zimních olympijských 
her a 16 MS v klasickém lyžování. Na těchto 
soutěžích působil v různých rolích. Od delegáta 

FIS, vedoucího výpravy, trenéra až po servisma-
na. Třikrát po sobě se stal děkanem Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 
kde působil i v roli proděkana. Byl rovněž členem 
univerzitních vědeckých rad. O lesnické proble-
matice přednášel nejen na mateřské Mendelově 
univerzitě v Brně, ale také v Jihoafrické republice, 
Řecku, Španělsku i na Ukrajině.  
 Jiří Pošvář, -mah-

Harmonogram 
ragbyových soutěží 
Letošní sezona není úplně ztracena. Týká 
se to minimálně sedmičkového ragby. Na 
konci června se tak na pražském stadioně 
Markéta konalo MČR v sedmičkovém rag-
by, naplánovány jsou také tři díly letního 
ragbyového poháru. Od září do listopadu se 
pak bude konat soutěž v Českém poháru rag-
by. Pod její hlavičkou proběhnou 4 turnaje. 
A poslední turnajovým kláním bude Česká 
trofej ragby, kdy se jednotlivé kluby mohou 
hlásit o pořadatelství jednotlivých turnajů. 
 -mah-

Krajský přebor družstev v atletice 
V první polovině června se na jihlavském atle-
tickém stadionu uskutečnily závody krajského 
přeboru družstev v atletice. Do metropole Vy-
sočiny dorazili novoměstští atleti v silné sestavě 
a na výsledcích to bylo znát. V běhu na 800 m 
zaběhl výborný čas Jiří Brychta. Stopky se v jeho 
případě zastavily na čase 1:58,10. Rychlé nohy 
ukázal také Matouš Budig, který závod v běhu 
na 100 m dokončil v  čase 11,38 a v  běhu na  
300 m překážek zaběhl čas 41,77. Dařilo se také 
univerzálu Matouši Němcovi. Ve vrhu koulí měřil 

jeho nejdelší pokus 11,35 m, v oštěpu pak jeho 
náčiní přistálo na značce 38,68 m. O více než 
5,5 m déle pak letěl oštěp Martina Koutníka, kte-
rý se zapíchl na značce 44,11 m. Dařilo se také 
novoměstským atletkám. Kladivářka Gabriela 
Bojanovská si připsala výkon 48,02 m, oštěpařka 
Lucie Klementová pak 25,67 m. V běhu na 800 
m se časem 2:37,72 blýskla Adéla Horákovská. 
V běhu na 200 m se dařilo také Kristýně Petrové, 
která závod dokončila v čase 29,02.  -mah-
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Další kulturní novinky a tipy na zajímavé akce 
najdete na stránkách města v sekci kultura. 
Adresa webu je nmnm.cz.

Uzávěrka dalšího čísla Novoměstska bude  
15. července.

Svoje tipy a náměty můžete posílat na adresu 
zpravodaj@nmnm.cz.

Vincenc Makovský se narodil před 120 lety
Rodný dům V. Makovského najdeme na Vrati-

slavově náměstí s číslem popisným 11. Celkový 
rozhled dala chlapci novoměstská reálka (1911-
1918). Roku 1921 se mladý Vincenc přesouvá do 
jiného uměleckého oboru. Do své sochařské spe-
ciálky ho přijímá Jan Štursa. Makovský definitivně 
zaměnil štětec za sochařskou špachtli. Konečně 
nalezl sám sebe. 

Někdy počátkem studií u Štursy vytvořil figu-
rální reliéf sloupové hlavice při vchodu do otcova 
řeznického krámu na náměstí (č. p. 9). Iniciativně 
se podílel na činnosti nově ustanoveného spolku 
akademiků Horák. Kolektiv mladých nadšen-
ců zde organizoval přednášky a různé zábavné 
akce. Významná byla také jejich činnost divadelní. 
O nekonvenční vyznění divadelních představení 
se zasloužil i Vincenc Makovský se svým bratrem 
Josefem moderně pojatými návrhy a realizacemi 
scén. Zvláštní oblibě se tehdy v Novém Městě na 
Moravě těšily nápaditě koncipované karnevalové 
průvody, které se bez vydatného podílu Makovské-
ho rovněž neobešly. Pro tyto studentské slavnosti 
navrhoval kostýmy a masky, jakož i různé alego-
rie. Tato činnost uvolňovala fantazii mladého vý-
tvarníka a vedla jej k volbě netradičních materiálů 
a výrazových prostředků. 

Začátkem třicátých let tvoří  Vincenc Ma-
kovský pro Nové Město na Moravě Pomník Leand-

ra Čecha, prvního ředitele státní reálky v Novém 
Městě na Moravě. Pomník se nyní nachází před 
budovou gymnázia.

Po roce 1945 opět mění své působiště, stěhuje 
se do Brna mezi pedagogy Vysoké školy technické 
a  rychle se stává autoritou mezi učiteli i mezi 
výtvarníky. Vděk tomuto město vyjádřil sochou 
Partyzán ze zlínského Památníku obětem druhé 
světové války. 

Vincenc Makovský se také věnuje zakázkám na 
zpodobení významných osobností.

Pro Uherský Brod vytvořil Pomník Jana Amose 
Komenského, kterému věnoval velkou pozornost. 
Makovský se soustředil na postavu Komenské-
ho a za základ považoval věty, které čteme na 
soklu pomníku:  „Nejsi jen ty sám členem lidské 
společnosti, avšak kromě tebe jsou i jiní. Poněvadž 
jsi její částí, nedomnívej se, že jsi všechno: Buď  ku 
prospěchu společnosti.“  

Pomník vzbudil velký ohlas. V této době již 
umělec světového věhlasu se stále vracel do své-
ho rodiště a také nevynechal sjezdy profesorů a 
abiturientů novoměstské reálky. Své škole věnoval 
definitivní model Pomníku J. A. Komenského, 
který osobně instaloval v roce 1957 do auly školy.
Vincenc Makovský byl pohřben na evangelickém 
hřbitově v Novém Městě na Moravě. 

 Lenka Drdlová

Letní kino v Novém Městě 
Jak bývá každé léto zvykem, promítání filmů se 
přesouvá pod širé nebe. Tentokrát do Horácké 
galerie.
Novoměstská kulturní zařízení ve spolupráci 
s Horáckou galerií vás zvou na letní filmové 
zážitky. Přijďte si ozvláštnit večer filmem 
promítaným pod širým nebem. Letní kino 
pro vás bude připraveno na dvoře Horácké 
galerie a je na co se těšit. Vstup bude otevřen 
vždy od 21:00. Nezapomeňte si vzít s sebou 
Novoměstskou kartu, na kterou získáte 20% 
slevu. 
Úterý 7. 7. 2020, 21:30 – Případ mrtvého 
nebožtíka, 80 Kč
Středa 8. 7. 2020, 21:30 – Poslední aris-
tokratka, 80 Kč
Pátek 10. 7. 2020, 21:30 – Dolittle, 80 Kč 
Sobota 11. 7. 2020, 21:30 – Přes prsty, 80 Kč

Knihovna v novém
Zaměstnanci NKZ využili období karantény ke 
kompletní rekonstrukci Městské knihovny. Nové 
je nejen prostředí knihovny, ale také celá řada za-
jímavých akcí, která zde návštěvníky čeká. 

Den otevřených dveří – Knihovna na zkoušku
Ve středu 1. července 2020 se koná Den 
otevřených dveří, kdy je možné si nové prosto-
ry  pohlédnout. Pro nováčky máme dárek, a to 
registraci zdarma na kalendářní rok – Knihovna 
na zkoušku.

Výstava Rok ve škole 
Tak se jmenuje výstava žáků Základní školy a 
Praktické školy z Nového Města na Moravě. 
Velmi pěknou výstavu obrázků a výrobků žáků 
můžete vidět na chodbě Městské knihovny v kul-
turním domě. Výstava potrvá do konce srpna.
 
Letní dílnička – Kouzelná záložka
Od doby, kdy bratři Vladimír a Pavel Medek pře-
ložili z angličtiny první díl z knižní ságy J. K. Row-
lingové Harry Potter a Kámen mudrců, uběhlo 
už 20 let. Přijďte oslavit toto krásné výročí letní 
dílničkou, kde si vyrobíte kouzelnou záložku. 
Dílničky budou probíhat každou prázdninovou 
středu a pátek.

Fotosoutěž
Celé prázdniny bude v knihovně probíhat foto-
soutěž Jak tráví léto knížky. Na vaše fotografie 
se všichni moc těšíme. 
https://knihovna.nmnm.cz/ 
"Chci poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci 
podíleli. Poděkování patří zaměstnancům kul-
turního domu a knihovny. Děkujeme za design 
paní Ing.arch. Pleskačové. Velké díky patří panu 
Ing. Janovskému, který jako dlouholetý čtenář 
nám vyhotovil projekt zdarma.
Prostory prošly kompletní rekonstrukcí a knihov-
na prokoukla. Děkujeme za kladné reakce čtená-
řů a návštěvníků knihovny. 
Knihovna je tu pro Vás a budeme rádi, když k nám 
zavítáte," říká vedoucí knihovny Marie Šímová

 -kb-

Novinky v Horáckém 
muzeu
Novoměstské muzeum připravilo novou stálou 
expozici lidové architektury. Návštěvníci ji na-
jdou ve zrekonstruovaných půdních prostorech. 
Vévodí jí velký model tradiční horácké chalupy. 
Novinkou je také výstava hybohledů. Vytvořil 
je Pavel Macek, řezbář, který žije ve Francii a 
spolupracuje například s Divadlem bratří For-
manů. Skříňky, do kterých můžete nahlédnout 
kukátkem, zatočit klikou a pozorovat scénu, která 
se před vámi začne odehrávat, můžete vidět do 
konce prázdnin.   -kb-
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Zmizelé Nové Město
Váleční maturanti 1945
V předcházejících dvou číslech Novoměstska 
měli čtenáři možnost seznámit se s květnovými 
událostmi roku 1945. I já mám podobné vzpo-
mínky jako všichni tři pánové, byla jsem jenom 
o něco mladší a moje vzpomínky jsou ještě úlo-
mkovitější. Ale díky tomu, že se doma o osvobo-
zování Nového Města hodně hovořilo a že jsme na 
to vzpomínali i s kamarády z ulice, tak si mnoho 
věcí pamatuji. Ráda bych se ale zmínila o udá-
lostech, o kterých jsem se později dočetla. Pan Lí-
bal vzpomíná ve svém článku, jak nám pan učitel 
Srnský po válce vyprávěl o tom, jak válka skončila 
pod jejich mezí. Samozřejmě se této cti Srnských 
mezi nedostalo a pravda byla jiná. Ve dnech, kdy 
byla podepsána úplná kapitulace Německa, po-
stupovala armáda maršála Malinovského, která 
krátce předtím osvobodila na konci dubna Brno, 
směrem na severozápad k Praze a právě v těchto 
dnech se zastavila v Novém Městě. Část armády 
zde i zůstala. V Novém Městě bylo dislokováno 
pět tisíc vojáků Rudé armády. Generálové a vyšší 
důstojníci se ubytovali ve vilách na Nivě, nižší 
důstojníci a mužstvo porůznu ve městě. Zdejší 
posádka Rudé armády početně převyšovala míst-
ní obyvatelstvo, jehož počet se pohyboval kolem 
tří tisíc. I my jsme doma měli ve dvou vyklizených 
místnostech na palandách 30 vojáků. Ovšem 
dostali se sem především ti důstojníci, kteří si 

za sídlo svého generálního štábu vybrali dnešní 
budovu novoměstského gymnázia, tehdy novo-
městskou reálku. Budova je na kopci a má tedy 
velmi výhodnou strategickou polohu. Na kopu-
li je ochoz se zábradlím, ze kterého je vidět 
daleko. Tenkrát ještě nebyly stromy kolem ani 
tak vzrostlé, takže pohled z kopule gymnázia 
byl do všech stran. Důstojníci se ubytovali v 
rodinných domcích pod reálkou. Při poslední 
výstavě obrazů akademického malíře Aloise 
Podlouckého v Horácké galerii bylo vystaveno 
i několik rodinných fotografií, mezi nimi i fo-
tografie manželů Podlouckých a jejich přátel 
důstojníků Rudé armády, mimo jiné i generála, 
který údajně právě u Podlouckých bydlel. Škola 
byla ovšem úplně podřízena vojenským účelům 
a nedalo se tady vyučovat. Učitelé a hlavně 
vedení reálky měli starost, aby maturanti roku 
1945 mohli složit závěrečnou zkoušku a mohli 
se ještě v tomtéž roce hlásit na znovuotevřené 

vysoké školy. Tenkrát nabídla pomoc Českob-
ratrská církev evangelická. Senior Vincenc 
Vašíř a farář Václav Kejř nabídli škole, že se 
studenti mohou připravovat v evangelickém 
kostele. Naše kolegyně prof. Marie Bláhová 
vzpomínala v almanachu k centenariu gym-
názia, jak se zde učili. Byla tam pochopitelně 
zima, dle jejích vzpomínek někteří studenti 
„zlobili“ a utíkali do rozkvetlého parku, kde 
bylo tehdy v květnu téměř letní počasí. Závě-
rečnou maturitní zkoušku složili už v opravené 
a vyklizené škole a všichni, kdo měli zájem, se 
dostali k přijímacím zkouškám na vysoké školy, 
podobně jako pozdější profesorka Bláhová. 
Většina sovětských vojáků opustila město 9. 
července 1945, poslední rudoarmějci odešli 
až 23. února 1946. 

 Jana Černá

Ještě pár poválečných vzpomínek
Tak se ještě na chvíli vrátíme do těch zatrá-

pených časů konce války a začátku šťastného žití 
roku 1945. Ale je to přece jenom na časové ose 
poněkud vzdálený bod vzpomínek, a tak se mu-
síme smířit s faktem, že už některé události těch 

časů nebudou popsány zcela důsledně a přesně.
Pro nás – tedy Šanghajáky a podobné pová-

lečníky – teprve začínala ta pravá subgenerační 
zábava. Jak se zmínil ve svém příspěvku i Jiří 
Janíček, i já jsem patřil ke skupině kluků z pily. 

Nicméně byli jsme dva, kteří zde, v té veteši, 
bojovali jaksi sólo. Patřil k nám i Franta Ondrá-
ček, jenže ten se k nám přidával jenom občas.

Jednoho dne, takhle po ránu, když pilská ba-
bička opětovně se mnou prohrála souboj o ranní 

 Důstojníci Rudé armády u vil pod reálkou. Foto Alois Podloucký

Loučení s posledními rudoarmějci
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„kozí“ kávu, kterou jsem nesnášel, se překvapivě 
brzy dostavil na smluvenou schůzku kámoš Jirka. 
Vzápětí jsme vyrazili na obhlídku Kadlecovy pily. 
V celém tom rozlehlém provozu byla zřízena ja-
kási mezideponie všeho možného vojenského 
materiálu. Mezi hromadami prken se povalovaly 
velké tankové náboje, spousta pušek, granátů, 
neznámá pěchotní munice, kulomety a bůhví co 
ještě. V horní části u skládky řeziva a Gregorova 
plotu bylo seřazeno větší množství vojenských 
sajdkár zn. BMW, několik pásových transportérů 
DKW a také dva osobáky OPEL.

Mezi budovou tehdejší tírny na len, která patři-
la Zdeňku Kadlecovi, a velkou dřevěnou kolnou, 
kde byl provozován stroj na hrubou velkoprofi-
lovou kulatinu – ležačka, byla nakupena vysoká 
hromada vojenských uniforem a jiného oblečení, 
které bylo německé armádě zabaveno. Naproti 
této hromadě u další kolny, která sloužila jako 
skladiště lnu, seděli dva ruští vojáci se samopalem 
položeným na kolenou a hlídali to místo, aby se 
náhodou něco neztratilo. Očividně se nudili. Jak 
jsme je tak s Jirkou okukovali, najednou ten jeden 
spustil: „Hej, málčiki, što vy zděs rabotajetě, što 
zděs guljajetě?“ (Hej kluci, co tu děláte, co se tu 
procházíte?) Nerozuměli jsme skoro nic, ale vytu-
šili, o co asi kráčí. Jirka se ujal konverzace: „No, 
taťka tady pracuje, tak jdeme za ním.“ A ten Rus 
zase: „Nu vót charašó, no pajďomtě – papirosky 
nět?“ (Tak dobře, pojďte – papirosky nemáte?) 
A ukázal vajgla z vykouřené cigarety. Oba jsme 
zavrtěli hlavami, jako že nic takového. A v tom 
se ozval ten druhý: „A tabaku, znájetě, tóže nět?“ 
(A tabák, víte, taky nemáte?) Já jsem opět vrtěl 
hlavou, ale Jirka věděl své! „Hele – děda Růžičků 
si na půdě suší takový velký lupeny. Má to tam 
navlíknutý na niti a dyž to uschne, tak si to cpe 
do fajfky a kouří to. A to je smrad!“ Ten „Rusák“ 
na nás koukal, asi vyrozuměl, jak se věci mají, a 
povídá: „Tak charašó – kak vy prinosítě tabaku, to 
vy tovarišči budětě.“ (Tak dobře, když přinesete 
tabák, budete kamarádi.)

Dlužno říci, že nad deputátním domem čp. 
184 (dnes něco jako SVJ ) se rozkládala rozlehlá 
společná půda, kam měli přístup všichni obyvatelé 
toho domu, včetně nás. Ten dům v sobě skrýval pět 

bytů, ve kterých bydleli zaměstnanci pily pana Jana 
Kadlece. Byli to: Jan Marek, otec Jana Marka, na-
šeho souseda ze Šanghaje, dále František Lukeš, 
tedy můj děda, ve střední části bydlel pan Staněk, 
pilský mistr, v rohovém bytě pan Růžička, důchod-
ce, a konečně zadní rohový byt zabydlel nějaký pan 
Nedvěd, říkalo se, že je hadrníkem. Znamenalo to, 
že sbíral staré hadry, ale také kosti a železo. Nás teď 
však zajímala pouze ta část příslušného prostoru 
půdy, kde mezi krovy byla natažena režná nit, na 
které se vyhřívaly tenké listy tabáku, původem z 
Růžičkovy zahrádky. Na tom voňavém, inkrimi-
novaném místě Jirka opatrně sundal z niti asi pět 
listů tabáku, který byl již značně suchý, až se při 
zmačknutí drolil. Oba jsme konstatovali, že už to 
stačí, a hned jsme se odebrali zpět za oběma našimi 
ruskými kumpány. 

Snad nás už čekali, když jsme jim položili náš 
úlovek na klín, hned nás chválili s poznámkou: 
„Nu vót charašó. Vy geroji!“ (Tak dobře, jste hrdi-
nové!) Jeden z nich utrhnul kus novinového papí-
ru, rozemnul mezi prsty část toho tabáku, ubalil 
čvaňháka, olíznul papír, ještě poválel cigáro mezi 
prsty, vložil mezi odulé pysky a zapálil. Potáhnul 
a z jeho vousaté huby, ale i nosu se vyvalil oblak 
smradlavého kouře a vznesl se nad naše hlavy. 
Hned si ubalil cigáro i ten druhý a hulili jako fa-
brika. Nás to s nimi už ale nebavilo, tak jsme se 
vydali na další průzkum.

Naše tabákové hrátky však měly nepěkné 
„ušrum“, když panu Růžičkovi došla zásoba ta-
báku v jeho příručním pytlíku a šel si na půdu 
doplnit zásobu. Byli jsme viděni, že půdu opa-
kovaně navštěvujeme, byli jsme tázáni, zda nám 
o kuřivu není něco známo. Lhát nemělo význam, 
a tak odměna byla adekvátní ceně tabáku.

Poněkud jinak probíhaly naše akce s Frantou 
Ondráčkem na Šanghaji a okolí. Když mne už 
moc nebavilo poslouchat nesrozumitelné povídání 
ruských oficírů, kteří téměř bez ustání popíjeli 
všechno, co teklo, snad včetně benzinu, rozhodl 
jsem se, že si půjdu „po svým“. Že nevíte kam? No 
přece za trať, kde na velké louce už byla celá sešlost 

Šanghajáků, kteří prolézali odstavené německé 
tanky a zkoumali, co by se dalo odšroubovat nebo 
jinak „otočit“. Hlavní slovo zde měl kamarád z 
„Horní ulice“ – Franta Ondráček. Hned jsem se 
k nim přidal a po poradě s Francem jsem si nako-
nec odnášel domů jednu raketnici a dvě armádní 
pistole. A nastal problém! O těchto věcech nesměl 
nikdo z dospělých vědět, protože bylo přísně za-
kázáno čehokoli vojenského se byť jen dotýkat, 
natož to brát do rukou. No, a že si to nesu domů, 
to už bylo na těžký „cajmrsk“. Ale když už jsem to 
propašoval až k nám na dvorek, musel jsem to také 
řádně ukrýt. Jak jsem tak vyhlížel vhodné místo, 
pohled mi utkvěl na prázdných kotcích po králí-
cích, které už stačili vyplenit naši ruští nájemníci. 
Měli stále hlad. V kotcích přece jen zbylo něco 
sena, a tak jsem výzbroj zahrábnul sem. Problém 
nastal, když si kotce začali pronajímat noví ná-
jemníci – samec a samice. 

Při jedné „důležité poradě“ povídám Frantovi: 
„Hele, Franc, já už tam ty naše  levorveryʻ ne-
můžu mít. Kdyby na to naši přišli, bylo by  zle!“ A 
tak jsme se nakonec dohodli, že zbraně musíme 
uchovat pro možné další použití. Použili jsme větší 
chuchvalec tankové pucvoly, naplácali vazelínou 
seškrábanou z podvozkových hřídelí tanků, zabali-
li do dalšího kusu jakéhosi hadru a celé to zahrabali 
do připraveného hrobečku na louce, poblíž tanků. 
A bylo to. Když jsme se po nějakém čase snažili 
hrobeček najít a pistole exhumovat, nenašli jsme 
nic. Buď jsme hledali na špatném místě, nebo nás 
někdo předešel.

Ale musím přiznat, že takové objevné výpravy 
mezi seřazené tanky jsme pořádali dosti často. 
Zajímavé bylo, že jsme při těch našich akcích mu-
seli téměř všichni „na velkou“. A protože jsme tou 
dobou už uměli chodit na jedno místo, navště-
vovali jsme za tím účelem ten největší tank na 
tom úžasném železném parkovišti. Tank nesl 
hrdé jméno TIGER. Brzy to byla ta nejvoňavější 
„sociálka“ druhé světové války.

 Bohumil Lukeš

Zbytky německé vojenské techniky u Kadlecovy pily

Složené německé vojenské přilby v areálu Kadle-
covy pily
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lenka.madericova@realsantreal.cz

733 679 932


Specialista pro tento region

Sleva na zabarvovací 
a barevná brýlová 

skla Hoya
Optika Petříkovi

Vratislavovo nám. 9 • Nové Město na Moravě
Pondělí - Pátek  8,00-12,00 • 12,30-17,00 

 Sobota  8,30- 11,00
Tel. 604 126 356 a na Fcb
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TO MUSÍTE VIDĚT!

Kalendáře a diáře 2021 již v prodeji
Rekonstrukce obchodu, opět v novém...

Klimatizováno, rozšířené prostory
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již od Kč369 000 Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Navštivte náš autosalon a přesvědčte se o kvalitách   
ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 85kW. 
Vůz ŠKODA KAMIQ může být Váš za měsíční úvěrovou splátku 3 900 Kč  
včetně kompletního pojištění. 

ŠKODA Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1,0 TSI 85kW v ceně 369 000 Kč (Prodejní cena vozu je 427 900 Kč, započtena mimořádná sleva 30 000 Kč, cenové zvýhodnění 25 000 Kč  
při financování vozu společností ŠkoFIN s.r.o. a dodatečná sleva AUTO … s.r.o. 3 900 Kč), splátka předem 248 000 Kč (67%), výše úvěru 125 000 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč,  
celkové platby za úvěr vč. pojištění 234 032 Kč, RPSN včetně pojištění 32,09%, délka úvěru 60 měsíců, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 900 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 13,53%.  
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit 10 000 Kč).  
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO ... s.r.o., Nádražní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 630 303, www.auto-auto.cz  
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červenec výstava Nejen krajinami Horácká galerie

červenec výstava Arnošt Košík (13. 5. 1920 – 6. 1. 1990) Horácká galerie

červenec výstava Současná sklářská tvorba na Žďársku Horácká galerie

červenec workshop Malujeme sklem na hrnky Horácká galerie

červenec
srpen

kultura Fotosoutěž "Jak tráví léto knížky" Městská knihovna

červenec
srpen

dílna Letní dílnička – kouzelná záložka  Městská knihovna

červenec
srpen

výstava Rok ve škole – Základní a Praktická škola, Malá 154 Městská knihovna - chodba

červenec
srpen

výstava Hybohledy a dřevoryty Pavla Macka – interaktivní výstava Horácké muzeum

1.7. kultura Den otevřených dveří – nováčci registrace zdarma Městská knihovna

2.7. 21:30 kino Letní kino s KineDokem: Pád do Maelströmu Horácká galerie

4.7. 8:00 kultura
Farmářský trh (doprovodný program 9:00–11:30 hraje Press Band, menší uskupení 
dechové kapely Veseláci)

Vratislavovo nám., park

7.7. 21:30 kino Letní kino – Případ mrtvého nebožtíka Horácká galerie

8.7. 21:30 kino Letní kino – Poslední aristokratka Horácká galerie

9.7. 21:30 kino Letní kino s KineDokem: Na vodě Horácká galerie

10.7. 21:30 kino Letní kino – Dolittle Horácká galerie

11.7. 21:30 kino Letní kino – Přes prsty Horácká galerie

13.7. 10:00 kultura Mírový pochod Padajátra NMNM

16.7. 21:30 kino Letní kino s KineDokem: Srbenka Horácká galerie

18.7. 8:00 kultura
Farmářský trh (doprovodný program 9:00–12:00 občanskéý spolek Walda Odranec 
– výroba zvířátek z přírodnin)

Vratislavovo nám., park

23.7. 21:30 kino Letní kino s KineDokem: Dobrá smrt Horácká galerie

24.7. 19:00 koncert Piano Organism / Radim Linhart a Luděk Havel Horácká galerie

30.7. 21:30 kino Letní kino s KineDokem: Central Bus Station Horácká galerie

31.7. 16:00 kultura Orlovna – Den otevřených dveří NMNM, Soškova 1559

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